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AȘEZAREA ENEOLITICĂ GHIOROC “CFR SITUL 1”, JUDEȚUL ARAD 

                                                                                                              Victor Sava*

THE ENEOLITHIC SETTLEMENT GHIOROC “CFR SITUL 1”, ARAD COUNTY
Abstract

 During 2018 a small settlement was identified and excavated, near Ghioroc, Arad County. The 
site was investigated during a preventive archaeological excavation that was initiated as a result of 
the rehabilitation of the Curtici-Simeria railway. In the area of   2250 m2 were discovered nine features, 
of which eight agglomerations of artifacts. The novelty of the site comes from the ephemeral nature 
of the deposits. The small agglomerations formed mainly of pot sherds were discovered at a depth of 
approximately – 0.40 m, where the black soil was merging with the yellow clay. Although most of the 
pottery is atypical, two of them preserve the specific décor of the Middle Eneolithic. We believe that 
this small settlement comes to complete the vast array of discoveries made as a result of preventive 
excavations in the Lower Mureș Basin. The main purpose of this article is to present a type of site that 
can be difficult to identify in preventive archaeological excavations.

 Keywords: preventive archaeology, Lower Mureș basin, middle eneolithic, settlement

 Introducere
 Una dintre preocupările recente ale comunității arheologice europene este reprezentată 

de arheologia preventivă sau contractuală. Arheologii români nu fac notă separată față de 
această tendință. Putem observa o creștere exponențială a numărului cercetărilor arheologice, 
fie că este vorba despre evaluări teoretice, evaluări de teren, supravegheri, ori săpături 
preventive. Aceste servicii oferite de arheologi, par să aibe câștig de cauză în fața cercetării 
arheologice fundamentale (săpături sistematice). 

 Cu toate că această tendință poate fi urmărită în România de mai bine de un deceniu, 
comunitatea arheologică pare să rămână imună la noile evoluții ale domeniului. Deși 
practicată la scară mare, arheologia contractuală este închistată într-o structură legislativă 
veche și greoaie. Poate cel mai elocvent exemplu în acest sens rămâne lipsa unor norme 
minimale privitoare la desfășurarea cercetării arheologice preventive. Totodată atât practicile 
legislative, cât și desfășurarea propriu-zisă a cercetării depind doar de competența celor 
implicați. Considerăm că în lipsa unei minime dezbateri asupra acestor subiecte, șansele de 
reglementare ale domeniului rămân minime. Ținând cont de toate acestea, observăm că în 
ultimii ani au fost publicate câteva de studii care abordează atât problemele teoretice, cât și 
practice ale arheologiei contractuale românești1. 

 Scopul principal al acestui articol este acela de a face cunoscut un tip de sit care poate 
fi dificil de identificat în lucrările de arheologie preventivă. Este vorba despre Ghioroc “CFR 
Situl 1”, identificat și cercetat pe parcursul anului 2018. Situl este compus din nouă complexe 
arheologice, dintre care opt reprezintă aglomerări de artefacte.     

Date despre sit și metodologia de cercetare
Comuna Ghioroc este situată în zona central-sudică a judeţului Arad, la 22 de km est faţă 

de municipiul Arad şi la 13 km nord-vest de oraşul Lipova (fig. 1). Localitatea se află la ieşirea 
din defileul Mureşului spre Câmpia Aradului, la poalele munţilor Zarand. Aşezarea eneolitică 
Ghioroc “CFR Situl 1” se află pe un mic grind situat pe viitorul tronson de cale ferată Curtici-
Simeria, între km 609+650 – km 609+575, la aproximativ 3,65 km vest de limita localităților 
Ghioroc şi Cuvin şi aproximativ 2,5 km nord-nord-est de marginea localităţii Sâmbăteni (fig. 2).

Situl a fost identificat ca urmare a diagnosticului arheologic intruziv efectuat pe viitorul 

* Complexul Muzeal Arad, sava_vic@yahoo.com.
1 Colțeanu 2015; Bărbulescu 2016, 83-92; Colțeanu 2016; Măgureanu, Măgureanu 2016; Simion 
2016. 
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tronson de cale ferată Curtici-Simeria, pe parcursul lunii martie a anului 2018. Cu toate că 
înainte ca acest proiect să fie demarat, zona Ghioroc-Sâmbăteni a fost investigată atât prin 
cercetări de suprafaţă, cât şi prin unele săpături preventive2, situl prezentat aici nu a fost 
cunoscut. Principalul motiv îl consituie lipsa materialului arheologic de la suprafaţa solului.

Din punct de vedere metodologic diagnosticul a urmat aceleași principii dezvoltate 
de echipa Complexului Muzeal Arad încă din anul 2011. Sondajele au fost efectuate cu un 
buldoexcavator cu lama dreaptă. Dimensiunile acestora au fost de 6/8 × 1 m, fiind dispuse 
2 Sava et al. 2015.

Figura 1. Harta administrativă a României şi a judeţului Arad cu localizarea comunei Ghioroc / 
Administrative map of Romania and Arad county with the location of Ghioroc.

Figura 2. Imagine satelitară cu localizarea sitului Ghioroc “CFR Situl 1” / 
Satellite image with the location of Ghioroc “CFR Site 1”.
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11                                                                 Aşezarea eneolitică Ghioroc „CFR Situl 1”, judeţul Arad

perpendicular pe tronsonul viitorarei căi ferate. Secţiunile au fost trasate, în funcţie de 
conformaţia terenului, la o distanţă de circa 50 m una de alta, iar în unele cazuri, în scopul 
delimitării siturilor, ori în cazul verificării unor situații incerte, fiind dispuse la o distanţă de 
10/15/25 m. Echipa a fost compusă din trei arheologi care au coordonat lucrările și au 
documentat secțiunile săpate. Personalul de specialitate a fost însoțit de patru muncitori 
necalificați, utilizați în vederea îndreptării profilelor și răzuirea suprafețelor. Documentarea a 
constat în fotografierea fiecărei secțiuni, iar în cazul identificării unor complexe arheologice, 
acestea au fost săpate, fotografiate, descrise și desenate la scară. 

Ca urmare a diagnosticului intruziv au fost descoperite șase situri, printre care și cel 
discutat aici. Ghioroc “CFR Situl 1” a fost identificat prin trasarea secţiunii S3, în care a fost 
descoperită o mică aglomerare de fragmente ceramice şi mici bucăţi de chirpici, denumite 
Cx. 1. În jurul acestei secţiuni au fost săpate alte cinci unităţi de cercetare, dar nu au fost 
descoperite ale complexe arheologice, ci doar fragmente ceramice disparate şi bucăţi mici de 
chirpici. Totodată pe latura sudică a acestui mic sit preistoric, între S4 şi S5 apar la suprafaţă 
urmele unei clădiri moderne (sec. XIX-XX). Aceste urme constau din bucăţi de piatră, cărămidă, 
beton şi ţigle, uneori fragmente ceramice moderne. Am constatat că această clădire se află 
la baza grindului, lipită de calea ferată, în dreptul S4. Fundaţiile se aflau în afara perimetrului 
ce urma a fi cercetat. Ulterior, prin săparea micului sit am constat lipsa oricăror urme ale 
clădirii moderne în suprafaţa afecată de noul tronson de cale ferată. Precizăm că în urma unei 
cercetări arheologice de suprafață al cărei obiectiv a fost delimitarea sitului au fost identificate 
doar două fragmente ceramice de mici dimensiuni.

Cu toate că în cele cinci secţiuni cercetate în perimetrul sitului a fost descoperită doar 
o mică aglomerare de materiale arheologice preistorice, atipice (Cx. 1), am decis cercetarea 

exhaustivă a unei suprafețe de 75 × 30 m (2250 m2/0,225 ha). Decaparea s-a efectuat în vara 
aceluiași an, cu ajutorul unui excavator cu lama dreaptă, care a îndepărtat succesiv straturile 
de pământ. În perimetrul dezvelit au fost descoperite nouă complexe arheologice (fig. 3; fig. 5). 
Dintre acestea, majoritatea au reprezentat aglomerări de material, cu precădere ceramică, cu 
excepţia Cx. 5 (un şanţ îngust şi puţin adânc). Aglomerările de artefacte sunt în cele mai multe 
cazuri de mici dimensiuni şi au fost identificate pe acelaşi nivel, la îmbinarea humusului negru 
cu lutul de culoare galbenă (aprox. – 0,40 m), care reprezintă sterilul arheologic (fig. 4). Marea 
majoritate a artefactelor sunt mici fragmente ceramice atipice. Printre fragmentele ceramice şi 
micile bucăţi de chirpici s-au conturat şi câteva piese litice confecţionate prin cioplire.  

Descrierea complexelor (fig. 5)
Cx. 1: acest complex arheologic a fost identificat cu ocazia efectuării diagnosticului 

intruziv, în primăvara anului 2018. În secţiunea S3, mai exact în colţul nordic al acesteia s-a 

Figura 3. Planul topografic al perimetrului investigat / 
The topographic plan of the investigated area.
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conturat o mică aglomerare de fragmente ceramice şi mici bucăţi de chirpici. Aglomerarea a 
fost descoperită la adâncimea aproximativă de - 0,30/0,40 m, măsurat de la nivelul de călcare 
actual, la îmbinarea humusului de culoare neagră, cu lutul galben (sterilul arheologic). Cele 
câteva fragmente ceramice care compun aglomerarea au fost dispuse orizontal. Lungime: 
0,81 m; lăţime: 0,54 m.

Cx. 2: aglomerare de fragmente ceramice. Această mică aglomerare de artefacte a 
fost identificată la fel ca celelalte la îmbinarea 
humusului de culoare neagră cu sterilul 
arheologic. Cele câteva fragmente ceramice 
au fost depuse pe orizontală. Lungime: 0,96 
m; lăţime: 0,47 m.

Cx. 3: aglomerare de fragmente 
ceramice. Am constatat că ceramica 
identificată a fost depusă atât în poziţie 
orizontală, cât şi verticală. Lungime: 0,80 m; 
lăţime: 0,58 m.

Cx. 4: aglomerare de fragmente 
ceramice. Fragmentele ceramice au fost 
depuse pe orizontală. Lungime: 0,56 m; 
lăţime: 0,22 m.

Cx. 5: şanţ îngust, puţin adânc, cu pereţi 
şi fund aproximativ drept, care traversează de 
la nord-vest la sud-est latura vestică a sitului. 
Umplutura acestuia s-a deosebit cu greu de 
sterilul arheologic de culoare galbenă, prin 
uşoara pigmentare cu lut de culoare cenuşie, 
fără altă pigmentaţie. Şanţul a fost secţionat 
pe toată lungimea sa, fiind păstraţi trei martori 
cu o grosime de 0,30 m. Lungime: 16,34 m; 
lăţime: 0,46 m; adâncime: 0,30 m.

Figura 4. Fotografii ale unor complexe arheologice identificate / 
Photographs of several features.

Figura 5. Desenele complexelor arheologice 
identificate / Drawings of the features. 
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Cx. 6: aglomerare de fragmente ceramice şi puţine fragmente de chirpici, de mici 
dimensiuni. Fragmentele ceramice au fost depuse pe orizontală. Lungime: 0,66 m; lăţime: 
0,36 m.

Cx. 7: aglomerare de fragmente ceramice şi piese litice. Printre cele câteva fragmente 
ceramice au fost identificate două piese litice. Lungime: 0,34 m; lăţime: 0,25 m.

Cx. 8: aglomerare de fragmente ceramice, mici bucăţi de chirpici şi piese litice. 
Aglomerarea a avut forma aproximativ rectangulară. Cu toate acestea nu am putut observa o 
oarecare aranjare a artefactelor, ci mai degrabă dispunerea acestora pare aleatorie. Lungime: 
4,25 m; lăţime: 2,60 m.

Cx. 9: mică aglomerare de fragmente ceramice şi bucăţi de chirpici. Lungime: 0,18 m; 
lăţime: 0,15 m.

 Discuții
 Precaritatea descoperirilor efectuate în suprafața cercetată ne împiedică să purtăm o 

discuție largă privitoare la artefactele găsite. De departe cele mai numeroase descoperiri sunt 
reprezentate de fragmente ceramice atipice. Întregul lot se prezintă într-o puternică stare de 
fragmentare (fig. 6/1-7, 10-15; 7/2-15). Dintre acestea doar două sunt pretabile unei încadrări 
cronologice relative; unul este decorat cu împunsături succesive (fig. 7/4), iar celălat cu incizii 
dispuse concentric (fig. 7/5). Analogiile cele mai apropiate pentru ceramica decorată cu 
împunsături succesive dispuse într-un model meandric o regăsim în așa-zisul orizont Sălcuța 
IV – Herculane II-III, ce aparține eneoliticului mijlociu3. Pe lângă ceramică se remarcă și trei 
piese din obsidian, obținute prin cioplire (fig. 6/8-9; 7/1).  

După cum am văzut mai sus, micul sit preistoric denumit Ghioroc “CFR Situl 1” a fost 
descoperit ca urmare a efectuării unui diagnostic intruziv, iar mai apoi cercetat în vara anului 
2018 printr-o săpătură preventivă. Din punct de vedere geografic, situl se află pe un mic grind 
situat în Câmpia Mureșului, la poalele Munților Zarandului. Cele 0,225 ha decapate mecanic 
au dus la identificarea a nouă complexe arheologice; opt aglomerări de artefacte și un șanț 
de mici dimensiuni, ce nu a conținut material arheologic. Poate cel mai interesant aspect al 
cercetării îl reprezintă faptul că în suprafața decapată au fost identificate doar aglomerări de 
artefacte, cu excepția șanțului, Cx. 5, care nu poate fi datat din lipsa materialului arheologic. 
Aglomerările au fost surprinse la îmbinarea lutului negru cu sterilul arheologic, la o adâncime 
aproximativă de – 0,40 m. 

 În general, aceste aglomerări au constat din fragmente ceramice, iar uneori mici bucăți 
de chirpici, rareori pietre, ori piese din obsidian. În momentul decapării s-au observat, pe 
alocuri, mici pete de arsură (lut ars și cărbune), dar care din cauza dimensiunilor reduse nu au 
putut fi documentate. Cu excepția Cx. 8, aglomerările sunt de mici dimensiuni, fiind formate 
din doar câteva fragmente ceramice. Cx. 8 reprezintă o aglomerare formată din mai multe 
fragmente ceramice, câteva bucăți mici de chirpici și pietre, la care se adaugă două piese 
confecționate din obsidian. Dimensiunile aglomerării sunt de 4,25 × 2,60 m. Sprijinindu-ne 
pe cele descoperite se poate presupune că ne aflăm în fața unei mici așezări sezoniere. 
Caracterul efemer al așezării poate fi constatat din lipsa unui nivel depoziţional, dimensiunile 
reduse ale acestuia, precaritatea materialului arheologic şi lipsa unor depuneri consistente.

 Un caz similar a fost întâlnit, nu departe, la Iosaș, pe valea Crișului Alb. Între anii 1988 
şi 1989 au fost efectuate lucrări de drenaj. Cu această ocazie, pe un grind numit “Anele” a fost 
descoperită o mică aşezare Starčevo-Criş-Körös şi astfel au demarat săpături de salvare4. 
Prin sondarea întregului grind s-a constatat că locuirea neolitică s-a răspândit doar pe latura 
vestică, partea cea mai înaltă. Totodată a fost identificat un nivel arheologic cu o grosime de 
20-25 cm. Au fost dezvelite şi trei locuinţe de suprafaţă, orientate est-vest, cu dimensiunile de 
7-8/3-4 m. Locuinţele au fost identificate prin aglomerări de ceramică, unelte litice şi mici bucăţi 
de chirpici. Trebuie precizat că nu au fost identificate urme ale unor eventuale gropi de pari 
sau urmele unor şanţuri pentru fundaţie. Un alt exemplu în acest sens, îl avem la aprox. 1,25 
km sud-est de situl Ghioroc “CFR Situl 1”. Pe parcursul anului 2011 a fost cercetată o mică 
3 Roman 1971; Roman, Németi 1978, 36, pl. 9/7; Roman, Dodd-Oprițescu 1989; Sălceanu 2008. În 
Sava 2015, 211-213 vezi o discuție sintetică asupra cronologiei acestui orizont.
4 Luca, Barbu 1994; Luca et al. 2011, 103, pct. 163; 10.. 
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așezare neolitică, unde pe lângă unele gropi de dimensiuni modeste, au fost descoperite și 
aglomerări de material arheologic. Situl este cunoscut în literatura de specialitate ca Ghioroc 
“Balastiera Vest”5.    

Deși efemera așezare de la Ghioroc “CFR Situl 1” aparține eneoliticului mijlociu, 
analogiile cele mai apropiate privitoare la acest tip de sit le găsim în neoliticul timpuriu. Pentru 
perioada eneolitică mijlocie din zona imediată, Bazinul Inferior al Mureșului, cunoaștem un 
număr de 30 de descoperiri (fig. 8). Acestea sunt asociate mai multor tipuri ceramice, care 
uneori sunt folosite concomitent, pe durata primei jumătăți a mileniului IV BC6. În acest sens, 
sunt elocvente datele radiocarbon obținute din așezarea asociată ceramicii decorate cu toarte 
pastilate de la Pecica “Șanțul Mare”: 3960-3760 BC7.
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Figura 6. Ceramică: 1-3. Cx. 2; 4. Cx. 4; 5-7. Cx. 6; 10-15. Cx. 8. Obsidian: 8-9. Cx. 7 / Pottery: 1-3. 
Cx. 2; 4. Cx. 4; 5-7. Cx. 6; 10-15. Cx. 8. Obsidian: 8-9. Cx. 7.
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Figura 7. Ceramică: 2-14. Cx. 8; 15. Cx. 9. Obsidian: 1. Cx. 8 / 
Pottery: 2-14. Cx. 8; 15. Cx. 9. Obsidian: 1. Cx. 8. 
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Figura 8. Harta Bazinului Mureșului Inferior cu reprezentarea siturilor eneolitice mijlocii. Descoperiri asociate ceramicii Bodrogkeresztúr (cu negru): 1. Battonya “Brickworks”; 2. Battonya “31. Kútkörzet”; 3. Beba Veche; 4. Cenad “Belo Brdo”; 5. Corneşti; 
6. Curtici “Terenul dintre conacul Lukács şi cârciuma lui Vásárhely”; 7. Čoka; 8. Gyula “Sándorhegy”; 9. Hódmezővásárhely “Kishomok”; 10. Hódmezővásárhely “Kotacpart-Vata-tanya”; 11. Hódmezővásárhely “Nagyfai Tiszakenyar”; 12. Hódmezővásárhely 
“Szakálhát-Bakay tanya”; 13. Iratoşu; 14. Kétegyháza “Kétegyháza I”; 15. Magyardombegyház “Casa Szabadi Mihály”; 16. Maroslele; 17. Orţişoara; 18. Pecica “Forgaci”; 19. Pecica “Sit 15”; 20. Pâncota “Totani”; 21. Sântana “Holumb/Dâmbul Popilor”; 
22. Sânpetru German “Fântâna Vacilor”; 23. Sânpetru German “Malul Înalt”; 24. Szeged “Bilisics”; 25. Şiria. Descoperiri asociate ceramicii toartelor pastilate/Hunyadihalom (cu alb): 26. Cladova “Dealul Carierei”; 27. Hódmezővásárhely “Hunyadi-
halom”; 28. Pecica “Cărămidăria Ogorul”; 29. Pecica “Şanţul Mare”. Descoperiri asociate ceramicii decorate cu împunsături succesive (cu roșu): 30. Ghioroc “CFR Situl 1” / Middle Eneolithic sites in the Lower Mureş Basin. Discoveries associated to 
the Bodrogkeresztúr pottery (with black): 1. Battonya “Brickworks”; 2. Battonya “31. Kútkörzet”; 3. Beba Veche; 4. Cenad “Belo Brdo”; 5. Corneşti; 6. Curtici “Terenul dintre conacul Lukács şi cârciuma lui Vásárhely”; 7. Čoka; 8. Gyula “Sándorhegy”; 9. 
Hódmezővásárhely “Kishomok”; 10. Hódmezővásárhely “Kotacpart-Vata-tanya”; 11. Hódmezővásárhely “Nagyfai Tiszakenyar”; 12. Hódmezővásárhely “Szakálhát-Bakay tanya”; 13. Iratoşu; 14. Kétegyháza “Kétegyháza I”; 15. Magyardombegyház “Casa 
Szabadi Mihály”; 16. Maroslele; 17. Orţişoara; 18. Pecica “Forgaci”; 19. Pecica “Sit 15”; 20. Pâncota “Totani”; 21. Sântana “Holumb/Dâmbul Popilor”; 22. Sânpetru German “Fântâna Vacilor”; 23. Sânpetru German “Malul Înalt”; 24. Szeged “Bilisics”; 25. 
Şiria. Discoveries associated to toarte pastilate pottery (with white): 26. Cladova “Dealul Carierei”; 27. Hódmezővásárhely “Hunyadi-halom”; 28. Pecica “Cărămidăria Ogorul”; 29. Pecica “Şanţul Mare”. Discoveries associated to furchenstich pottery (with 
red): 30. Ghioroc “CFR Situl 1”       
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TOPORUL APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI, DESCOPERIT 
LA LORANTA, COM. BRUSTURI, JUD. BIHOR

         Călin Ghemiş*

THE SHAFTHOLE AXE BELONGING TO THE EARLY BRONZE AGE 
DISCOVERED AT LORANTA, COM. BRUSTURI, BIHOR COUNTY

Abstract

This brief note aims to present an recent discovered Copper Axe discovered in  21.10.2019 in the 
village of Loranta, the spot was verified in 27.10.2019 but unfortunately no other archaeological material 
apeared in the field research.

Based on the morfo-typological caracteristics, the axe belongs to the Dumbrăvioara type who s 
evolution is placed in the second part of the Early Bronze Age. Taking account the analogies from Izbucu 
Topliţei cave the axe from Loranta is linked whith the Roşia Type discoveries.

In conclusion we deal whith an sigle item deposit, who can be put into relation whith the intense 
traffic on the Criş Valley who links Transilvania whith the Hungarian Plain.

 Keywords: Early Bronze Age, Metalurgy, Dumbrăvioara type Axes, Roşia type discoveries

Satul Loranta este situat în limitele administrative ale comunei Brusturi, aşezare atestată 
documentar la 1360 ca „locus sessionalis Tatarpatak”1. Din punct de vedere arheologic, din 
hotarul comunei, până în anul 2019 nu au fost cunoscute descoperiri arheologice2.

Localitatea Loranta este situată la limita sudică a Dealurilor Plopişului. Zona este drenată 
de valea Ghepeşului (Gepiş sau valea Fânaţelor, care alături de valea Peştişului costituie 
principalii afluenţi de drepta ai  Crişului Repede, însă cu un aport nesemnificativ la principalul 
colector, Crişul3.

Amplasarea localităţii în culoarul larg al Crişului Repede a favorizat stabilirea aici a unor 
comunităţi umane încă din cele mai vechi timpuri. Deşi puţine, descoperirile întîmplătoare 
jalonează un parcurs istoric ale cărui rădăcini se plasează din preistorie până în prezent.

Datorită rarităţii descoperirilor aparţinând Bronzului Timpuriu, am ales prezentarea 
acestei piese înaintea tuturor celorlalte deoarece introducerea ei în circuitul ştiinţific este 
extrem de importantă pentru contribuţia pe care o aduce la jalonarea evoluţiei perioadei de 
început a Epocii Bronzului în Crişana.

Condiţiile descoperirii
Piesa a fost descoperită cu detectorul de metale, la est de localitate, şi la aproximativ 

500 de metri sud de fostul conac Zichy/Mateescu de la Poiana Florilor, actual schit ortodox de 
maici, într-o zonă împădurită4. Artefactul a fost predat Direcţiei Judeţene pentru Cultură -Bihor, 
care la rândul său a predat-o în custodia Muzeului Țării Crişurilor.

Locul descoperirii se află pe o terasă, mărginită pe latura de est de un drum forestier şi 
o vale cu debit temporar. (Fig.1a-b)

La faţa locului am constatat că piesa a fost descoperită la o adâncime de aproximativ - 
0,25 m., într-un sol gălbui foarte acid. Pământul de aruncătură al gropii excavate nu conţinea 
pigment sau alte indicii care ar fi putut sugera existenţa aici a vreunui complex arheologic.

 De altfel cercetarea de suprafaţă pe toată terasa respectivă, nu a dus la descoperirea 
*Complexul Muzeul Ţării Crişurior, ereshu@yahoo.com
1 Cf. Țărău, A., - Sfragistica rurală din Crişana, Oradea, 2009, p. 128.
2 Dintre noile descoperiri care vorbesc despre preistoria şi istoria acestui areal amintesc aici un denar 
imperial din argint, un celt din bronz decoperite în diferite puncte de pe raza satului, dar şi alte materiale, 
identificate de Preda şi Tudor Balaiban, pasionaţi ai istoriei acestor pitoreşti locuri.
3 Podoleanu, D., - Dealurile şi culoarul Crişului Repede. Studiu geografic privind organizarea şi utilizarea 
funciară pe bază de elemente cartografice, rez. T.D., Bucureşti, 2008, p. 11.
4 Descoperirea a fost făcută în timpul activităţilor de detecţie, locul descoperirii a fost verificat în data de: 
27.10. 2019 împreună cu Tudor Balaiban descoperitorul piesei.



    Călin Ghemiş22
2

nici unui fragment ceramic sau a altor informaţii care să ducă la descoperirea vreunei aşezări 
umane contemporane cu piesa din metal.

Descrierea piesei
Topor cu gaura de înmănuşare transversală, obţinut din cupru, prin turnare în tipar 

compus bivalv. Corpul piesei are muchia superioară dreaptă, în timp ce muchia inferioară 
este oblică, lăţită înspre tăişul piesei. Tăişul este curb, iar curbura se accentuază spre muchia 
superioară Fig. 2 a-c, Pl.1

Manşonul găurii de înmânuşare este cilindric, pe ceafa acestuia se poate observa o 
bavură de turnare. Secţiunea lamei este neregulată având o latură dreaptă şi o latură usor 
concavă. Secţiunea piesei privită de sus, dinspre muchia superioară, conferă toporului un 
aspect greoi, mai ales, datorită unui surplus de metal în zona manşonului.

Piesa este acoperită de o patină activă de culoare verzuie, cu aspect zgrunţuros, sărită 
pe aproape toată suprafaţa piesei.

Suprafeţele exterioare ale toporului prezintă urme de turnare, mici puncte şi urmele 
bulelor de gaz care în urma răcirii metalului au lăsat mici găuri, mai ales pe muchile manşonului 
găurii de înmănuşare.

În urma analizei tăişului am constatat că piesa nu prezintă nici o urmă de folosire, asfel  
încât, este destul de evident că ea ajuns în pământ fără a fi fost folosită efectiv.

Dimensiuni: Lungime, 9,9 cm., Diametru gaura de inmânuşare: 2,0x2,3 cm., Lăţime tăiş 
4,5 cm., Lăţime lama, între muchii: 3,5 cm., Greutate: 344,98 gr.

Discuţii pe marginea piesei
Din punct de vedere morfo-tipologic, aspectul general greoi al piesei, muchia superioară 

dispusă drept faţă de cea inferioară plasată oblic, muchia tăişului lăţită în extremitatea inferioară, 
manşonul cilindric, uşor prelungit în partea inferioară sunt argumente pentru includerea acestui 
topor în seria mai largă a topoarelor de tip Dumbrăvioara. 

Tipul de piesă a fost definit de A. Vulpe, şi cunoaşte mai multe variante tipologice 
(Dumbrăvioara- Kozarac- Komlod sau mai nou, Dumbrăvioara/Saromberke ) tratate cu diverse 
ocazii în cotextul unor discuţii legate de începuturile metalurgiei bronzului sau de problemele 
legate de cronologia Bronzului Timpuriu5. 

O diferenţă faţă de schema tipologică de bază, poate fi socotită forma secţiunii lamei 
piesei de la Loranta, care este diferită de cea a piesei de la Dumbrăvioara, însă, variaţii 
tipologice sunt întâlnite la mai toate exemplarele cunoscute.

Dimensiunile piesei, muchia superioară dreaptă, dar mai ales forma curbă a tăişului sunt 
apropiate de un topor descoperit la Sebeş6, dar confecţionat din bronz, foarte probabil bronz 
arsenical. Referitor la această piesă, consider eronată includerea ei în cadrul descoperirilor de 
topoare de tip Baniabic, relativ recent realizată de Szevereny, V. Forma toporului, caracteristicile 
sale morfo-tipologice diferenţiază net piesa de la Sebeş de tipul Baniabic7.

O altă piesă apropiată tiplogic de piesa descoperită la Loranta, provine din aşezarea de 
la Pianu de Jos „Cleje”. Forma lamei toporului descoperit la Pianu diferenţiază, însă, cele două 
5 Vulpe, A., - Die Axte und Beile in Rumanien, Munchen, 1970, p. 31 sq. Taf. 4.
6 Alături de lucrarea amintită mai sus, trebuiesc menţionate câteva studii mai noi care tratează şi 
problematica acestui tip: Denes, I., Szabo, V., Gabor - Die Fruhbronzezeitlche Bronzedepotfund aus 
der Hohle1200/9 in der Enge des Vargyas-Baches (Cheile Vârghişului) in Sud-Ost Siebenburgen, în, 
Ciugudean, H., Gogîltan, F., (ed.) – The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin, 
Alba - Iulia, 1998, p.89 – 110., Dani, J., - The Significance of Metallurgy at the Beginning of the Third 
Millenium in the Carpathian Basin BC, în, Heyd, W., et all. ed. - Transitions to the Bronze Age,  
Interregional interactions and Socio-Cultural Change in the Third Millenium BC Carpathian Basin 
and Neighbouring regions, Budapest, p. 203 – 233. Gogaltan. F.,  - The Early and Middle Bronze age 
Chronology on the Eastern Frontier of the Carpathian Basin. Revisited after 15 years, în, Bronze Age 
Chronology of the Carpathian Basin, Proceedings of the International Collquium from Târgu Mureş, 
Târgu-Mureş, 2015, p. 53-95. 
7 Piesa de la Sebeş, are o lungime de 10,4 cm., tăişul are o lăţime de 4,5 cm., cf. Luca, S., în, xxx- 
Metalurgia neferoaselor în Transilvania Preistorică, Cluj-Napoca, 1995, p. 24, cat. Nr.18,  Fig.2 
nr.18, toporul de la Sebeş se diferenţiază de cel de la Loranta prin forma corpului şi prin forma muchiei 
inferioare, puternic curbată.
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piese în sensul că aceasta din urmă este arcuită8.
Mai apropiat ca dimensiuni şi mai ales ca formă de exemplarul de la Loranta este toporul 

de la Sântimbru, descoperit în proximitatea unei aşezări a cărei stratigrafie conţine şi un nivel 
de locuire aparţinând Epocii Timpurii a Bronzului9.

Informaţiile de natură arheologică referitoare la acest tip de piese sunt sărăcăcioase, 
contexte clare de descoperire sunt cunoscute doar pentru câteva exemplare, iar pentru spaţiul 
Crişanei cel mai apropiat, dar şi cel mai bine cunoscut/conservat este cel din peştera Izbucu 
Topliţei10.

Contextul funerar al descoperirii din peşteră, este bine cunoscut în literatura arheologică. 
Alte precizări referioare la această importantă descoperire arheologică urmează a fi publicate11. 
Sunt cunoscute din aceasta peşteră, două topoare de tip Dumbrăvioara, asociate cu ceramică, 
piese din aur şi pandantivi din os. 

Din punct de vedere cultural, descoperirile de aici au fost incluse în categoria descoperirilor 
de tip Roşia, plasate până la efectuarea unor date radiometrice în a doua fază a Bronzului 
Timpuriu, practic această descoperire poate fi o cheie în înţelegerea primei perioade a Epocii 
Bronzului.

Revenind la piesa de la Loranta şi la contextul în care aceasta a apărut, mai precis la 
lipsa unui context arheologic clar, cel mai probabil ne aflăm în faţa unei descoperiri izolate sau 
a unui depozit/depuneri de o singură piesă, caz departe de a fi singular12 în această perioadă13.

Nu este locul să discut acum diferitele poziţii referitoare la cronologia, existenţa sau in 
existenţa unor grupuri culturale sau culturi. Cred, însă, sub rezerva aprofundării problematicii 
referitoare la evoluţia primelor etape ale Bronzului Timpuriu că acest tip de piese este vehiculat 
de comunităţile de tip Roşia care evoluează în acest areal.

Deocamdată, piesa de la Loranta este alături de cele două topoare de tip Fajsz de la 
Vadu Crişului,14 una dintre rarele descoperiri aparţinând Bronzului Timpuriu din acesta areal. 
Prezenţa lor  aici, poate fi pusă, în primul rând, pe seama folosirii văii Crişului Repede – 
veritabilă autostradă a preistoriei- ca principală arteră de comunicaţie între Transilvania şi 
zonele vestice de câmpie.

Piesa prezentată se adaugă celor 21 de piese repertoriate de Dani Janos în valorosul 
său studiu din 201315. Plasarea perioadei de folosire a acestor topoare pe parcursul Bronzului 
Timpuriu II este un fapt cert care va fi detaliat odată cu reluarea acestei descoperiri într-un 
context mai larg al re-definirii descoperirilor de tip Roşia, în lumina unor materiale arheologice  

8 Szevereny, V., - The Eraliest Copper Shafhole Axes in the Carpathian Basin: Interaction, Chronology 
and Transformation of Meaning, în, Moments in Time. Papers presented to Pal Raczky on His 60-
th Birthday, Anders, A., et all, ed, Budapest, 2013, p. 661 – 669, de asemenea coborârea datării în 
mileniul al IV lea a. Chr., a evoluţiei şi folosirii topoarelor de tip Baniabic nu este suficient argumentată 
din punct de vedere al datărilor radiometrice.
9 Ciugudean, H.,- Epoca Timpurie a Bronzului în Centrul şi Sud-Vestul Transilvaniei, Bucureşti, 
1996, p. 124, pl. 78, 11.
10 Aldea, I., Al., Ciugudean, H., - Obiecte din cupru şi bronz recent descoperite în judeţul Alba, în, 
Apulum, 25, 1988 (1989), p. 71 – 82., piesele descoperite la Pianu de Jos şi Sântimbru sunt reluate de 
Ciugudean, în Ciugudean, H., - Epoca Timpurie a Bronzului în Centrul şi Sud-Vestul Transilvaniei, 
Bucureşti, 1996, p. 123, pl. 78, nr.11 şi, pl. 87, nr.15., atribuite de Ciugudean, grupului Şoimuş.  
11 Cercetările din această peşteră au fost reluate în anul 2018, pentru cercetările mai vechi vezi: Molnar, 
Zs., Ghemiş, C., - O descoperire aparţinând perioadei bronzului timpuriu din peştera Izbucu Topliţei (jud. 
Bihor). Consideraţii privind grupul Roşia, în, Ephemeris Napocensis, XIII, 2003, p. 41 – 92.
12 Reluarea cercetărilor din această peşteră a dus la efectuarea  unor prime observaţii preliminare legate 
de starea de conservare şi integritatea acestui complex unic în peisajul descoperirilor din peşterile 
României, aceste observaţii urmează a fi publicate. 
13 În analiza lui referitoare la tipul Baniabic, arheologul maghiar, Szevereny, V. reliefează faptul ca 25% 
din totalul descoperirilor provin din descoperiri izolate, restul de 75% din depozite, cf. Szevereny, V., - 
The Eraliest Copper Shafhole Axes in the Carpathian Basin: Interaction, Chronology and Transformation 
of Meaning, în, Moments in Time. Papers presented to Pal Raczky on His 60-th Birthday, Anders, 
A., et all, ed, Budapest, 2013, p. 666, Fig. 4.  
14 O astfel de descoperire, dar aparţinând tipului Fajsz, a fost recent publicată de C. Rişcuţa – A Copper 
Axe Discovered in Hărău (Hunedoara County), în, Popa, C. I., ed - The Carpathian Basin and the 
Nordern Balkans between 3500 and 2500 BC: Common Aspects and Regional Differences, Cluj-
Napoca, 2016, p. 381-398.  
15 Roska, M., - A fajszi tipusi rezbaltak, în, Folia Archaeologica VIII, 1956, p. 43.
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mai noi16.
Intenţia acestei scurte note fiind aceea de a pune piesa în circuitul ştiinţific. Voi mai 

aminti doar faptul că, încă pe această piesă nu au fost efectuate analize spectrale, dar este 
evident că piesa este confecţionată din cupru. De asemenea nu a fost discutată patria de 
origine a acestui tip de topoare, acest din urmă aspect  fiind analizat în amintitul studiu al lui 
Dani Janos, care subliniază originea sudică a acestui tip de piese.

Descoperirea de la Loranta, se constituie ca un punct periferic pe harta descoperirilor de 
topoare de tip Dumbrăvioara din bazinul Carpatic. Acesta este şi unul dintre motivele pentru 
care am considerat oportună publicarea piesei sub forma unei  scurte note arheologice.

Mulţumiri,
lui Florin Gogâltan pentru lectura articolului şi pentru sugestii, mai ales Tanganica, lui 

Victor Sava pentru realizarea hărţii ce însoţeşte acest articol.

16 Dani, J., - The Significance of Metallurgy at the Beginning of the Third Millenium in the Carpathian 
Basin BC, în, Heyd, W., et all. ed. - Transitions to the Bronze Age,  Interregional interactions and 
Socio-Cultural Change in the Third Millenium BC Carpathian Basin and Neighbouring regions, 
Budapest, p. 203 – 233.
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 a

 b

Fig. 1. a. Zona descoperirii toporului de la Loranta- marcat cu roşu/discover area of the Axe from Loranta 
(captură Google Earth), b. locul descoperirii piesei, în prim-plan/ Findspot of the discovery in close plan
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a        b
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Fig. 2. Toporul de la Loranta, a vedere laterală, b- muchia superioară, c- muchia inferioară.
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Pl. 1. Toporul de la Loranta (desen)

Fig. 3. Descoperiri de topoare de tip Dumbrăvioara menţionate în text
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A NEW ARCHAEOLOGICAL SITE FOUND AT TOBOLIU 
„RÂTU ALCEULUI” (BIHOR COUNTY)

         Marian Adrian Lie*

UN NOU SIT ARHEOLOGIC DESCOPERIT LA TOBOLIU 
„RÂTU ALCEULUI” (JUD. BIHOR)

Abstract

În timpul campaniei de geomagnetism din 2019, în așezarea secundară a tell-ului de epoca 
bronzului de la Toboliu Dâmbu Zănăcanului, prin cercetări de suprafață a fost descoperit un nou sit 
arheologic în punctul numit Râtu Alceului. Acesta este localizat la aproximativ 2km Sud de comuna 
Toboliu și 2,2km Sud-Vest de Dâmbu Zănăcanului. Pe baza fragmentelor ceramice descoperite aici se 
poate spune că sunt reprezentate următoarele perioade: epoca cuprului, epoca bronzului, prima și a 
doua epocă a fierului, perioada romană și evul mediu timpuriu. Intenția lucrării de față este de a face 
cunoscut acest sit și de a contribui la prezentarea unei imagini mai detaliate asupra rețelei de așezări 
din această zonă. 

 
Keywords: Field survey, Pottery, Copper Age, Bronze Age, Iron Age, Roman Period, Baden-

Coțofeni Culture, Cernavodă III - Boleráz Culture, Otomani Culture, Cehăluț-Hajdúbagos Culture, Gáva, 
Sarmatians

During the spring geomagnetic survey in 20191 at the Middle Bronze Age site Toboliu 
Dâmbu Zănăcanului (Fazecaș 2014, 111-116; Fazecaș, Lie 2018, 29-38; Lie et. al 2018, 63-76) 
a new area of interest has emerged. The new site is located at about 2 km South of the village 
Toboliu (com.Toboliu, jud.Bihor) (see Map 1) and it displays a high diversity of ceramic styles 
characteristic to different chronological periods. The fact that the site is completely unknown 
in the archaeological literature is the main reasons for presenting the site of Toboliu „Râtu 
Alceului” in this paper, therefore contributing to a better understanding of the micro-region that 
the Middle Bronze Age communities have occupied here. Furthermore, the other finds that 
are dated before and after our main chronological area of interest may be relevant for other 
colleagues.   

The identification of the site started from a pure theoretical assumption in 2017. The 
hydrographical system of the local streams that were tributary to the Crișul Repede River before 
the regularization works of the 19th and 20th century in the area (Ujvári 1972, 273), the river 
Alceu and the unnamed stream that passes South of the tell settlement from Toboliu Dâmbu 
Zănăcanului, are merging together and forming a swampy area called Râtu Alceului2. Today, 
both of the streams are taken by the Criș Canal, constructed between the Crișul Repede and 
the Crișul Negru rivers. However, we can assume that in the past the two local streams were 
forming an even greater swamp together with the Criș River. In the systematic field survey 
conducted in 2015 in the secondary settlement of the tell-site (Fazecaș, Lie 2018, 29-38), we 
observed that most of the ceramic finds were concentrating along the old river bed and towards 
the swamp to the west in the furthermost regions. Looking at the impressive development of 
the tell-site and its surrounding inhabited area, one can assume that the swamp itself was a 
reason to prosper. The modern age view, according to which swamps were considered a source 
of disease and infection, is starting to change in the last decades and not only concerning the 
protection of natural habitats. They can provide for small communities a subsistence economy 
for a long-time exploitation of renewable food source and construction material (Dinnin, Van de 
Noort 1996, 69-78). It also filters the fresh water reserves and regulates the humidity excess 
(Karácsonyi 1994-1995, 228). The question that raised from the above discussion was why 
would they only inhabit the eastern higher area and not similar landscapes, such as the Alceu 
*Institutul de Arheologie Iași, Quirinus_lie@yahoo.com
1 The geomagnetic survey from Toboliu Dâmbu Zănăcanului is an ongoing project in cooperation with 
the University of Cologne from 2016 until present, coordinated by Prof. Dr. Tobias Kienlin.
2 Because of the unique fauna the swamp is included today in the protected area of the Alceu Valley 
Natura 2000 Cod Sit ROSPA0103
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terrace situated South of the floodplain. A field survey was done in the summer of 2017 in the 
above-mentioned area, to confirm or infirm if people have inhabited it, but without any clear 
results. Because of the agricultural crops, only two atypical pottery fragments were discovered. 
In the spring of 2019, we have redone the survey while the fields were freshly ploughed and 
the results were far more revealing. 

Map 1. The archaeological site from Toboliu „Râtu Alceului”.
 
The archaeological site of Toboliu Râtu Alceului3 is situated at about 2.2 km South-west 

of the Middle Bronze Age tell-settlement, following the 102.5 m topographical height curve 
along the right terrace of the Alceu River and the south terrace of the Râtu Alceului swamp 
in the Plain of Miersig (Berindei et al.1992, 127) also known as Gepiului Plain (Posea 1997, 
29, 220). In total, the site comprises an area of about 25-30 hectares. At its southern border, 
towards the swamp, it has the largest concentration of pottery fragments, but this is most likely 
due to the erosion of the terrace and of the archaeological levels. 

The identified pottery fragments
The first chronological sequence is represented here by ten pottery fragments 

characteristic for the Copper Age (Pl. 1/1-3; Pl. 2/1-5). All of them have been found at the 
North-Eastern extremity of the site (see Map 1). Three of them are decorated with nail 
impressions disposed in a horizontal band (Pl.2/1,3). On the fragments illustrated in Pl.2/1 
this type of decoration is associated with a girdle that has a triangular shape in profile. The 
preservation condition for these fragments is rather poor and they probably miss the slip that 
was covering the inner and outer part. Fragments from Pl.2/2,5 are decorated with oblique 
incisions that in the case of the one in Pl.2/2 are separated by a vertical one. Shallow vertical 
grooves are also present, as for the rim fragment from Pl.1/1. Most likely, they were disposed 
on the whole body of the pot, but the poor preservation of the shard makes even the ones 
present hardly perceptible. The last method of decoration present here is represented by 
circular impressions disposed in vertical and horizontal groupings (Pl.2/3). Bowl shapes could 
be reconstructed from Pl.1/1-2,4. Regarding the cultural association, for most of them we 
can find analogies within the Baden and Cotofeni ceramic horizons: oblique incisions (Sava 
2015, 231-234; 257-258; Plate 141/10-17; 142/1-8; 168/8,11; 169/1,11; 170/1,5; 174/14,15,18; 
3 47°0134.12N 21°4350.77E
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175/1-3; Popa, Fazecas 2013, 55, Pl.3/3,5,8; Pl.5/6; Pl.6/4,7; Pl.8/3-5, 7-9; Pl.9/4-11; Pl.11/3-
6); Pl. 2/1,3 nail impressions (Sava 2015, Plate 145/1; 178/14,15; 193/19; 220/7; 221/2); oval 
knobs applied under the rim Pl.1/3 (Popa, Fazecas 2013, 56; Pl.7/4,6; Pl.8/6; Sava 2015, 
Plate 157/13; 158/8; 160/9,10; 163/12, 188/4). However, some of the decorations are not 
characteristic to the Baden-Cotofeni horizon, such as the shallow vertical flutes (Pl.2/1). These 
are more characteristic for the Cernavoda III- Boleraz ceramic cultural area (Roman 2001, 
Abb.9/3; 11/4, Taf.8 1-5; Taf10/1; Taf.11/1-6; Lichardus, Iliev 2001, Taf.12/1; Taf.13/1,2,4,5; 
Németi 2001, Pl.XII/2; Pl.XIV/1,4; Pl.XXII/2,10,12). Nevertheless, the flattened globular form 
of the pot on which the flutes were applied can be found within the Baden-Cotofeni horizon 
(Pl.1/1,2) ( Popa, Fazecas 2013, 52; Fig.1/VII; Pl.9/2; Sava 2015, Plate 147/6), but it seems 
more characteristic for the Cernavodă III - Boleráz ( Roman 2001, Abb.7/2; 11/3,4; 12/1,2; Taf. 
9/1; Lichardus, Iliev 2001, Taf.8/8; Zmeykova 2001, 215, Pl.III/1-3,5; Tasić 2001, Abb.5/4). 
Also, impressions made by a pointy round tool are known both in Baden - Coțofeni and in 
Cernavodă III-Boleráz (Pl. 2/4) (Sava 2015, Plate 152/9; 153/1; 155/12,13; Popa, Fazecas 
2013, 55-56, Pl. 4/1,4; Pl.5/3; Pl.6/6; Lichardus, Iliev 2001, Taf. 7/1-6). Another shard with 
circular impressions and a shallow incision was found towards the western part of the site 
(Pl.6/2), but it is hard to say with certainty if it can be related with the Baden culture, although 
the combination of circular impressions and incisions are known (Ordentlich et al. 2014a,  215, 
Pl.II/11,12).The fragment of a bowl found at the site, which comprises a full profile from the rim 
to the bottom (Pl.1/4), is also a fairly common form encountered in both of the above mentioned 
cultures (Sava 2015, 152/4; 188/6; 194/3,6-9; 195/1,6,8; Popa, Fazecaș 2013, Pl.13/5, Roman 
2001, Abb.6/9; Zmeykova 2001, Tabl.1). From the nearby Copper Age archaeological sites 
with analogies for the pottery fragments found at Toboliu Râtu Alceului, we can mention here 
the one from Girișu de Criș Râturi (Fazecaș 2018, 100; Roman, Németi 1978, 13 Pl. 58/13-15; 
Pl.59/7-9,13,14,17-19; Pl.69/4-12; Pl.70/1,2,8,10; Pl.71/1-11,13; Pl.72/1,2), Sântandrei Hotarul 
comunei ( Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 56, nr.67; Roman, Németi 1978, 12), Sântandrei 
La Țigani ( Fazecaș 2018, 101; Sava 2008, 56, nr.68 ), Sântandrei Podul Moii (Fazecaș 2018, 
101; Sava 2008, 56, nr.69;) Sântandrei Podul Pricopului ( Fazecaș 2018, 101; Roman, Németi 
1978, 12, Pl.56/1-3,5,6,10; Pl.57/1,3,4; Sava 2008, 57, nr.70), Sântandrei Șanțul Antitanc 
(Fazecaș 2018, 101; Sava 2008, 57, nr.71; Roman, Németi 1978, 13), Oradea Cimitirul 
Rulikowski ( Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 56, nr.53; Roman, Németi 1978, 13 ); Oradea 
Salca I (Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 56, nr. 54; Roman, Németi 1978, 13, Pl.49/9); Oradea 
Strada Cireșilor ( Fazecaș 2018, 100; Fazecaș, Marta 2014, 7-17, Pl. III/9,10; Pl.IV/11,13-14; 
PL.V/22; Pl.VI/5,6,13,15; Pl.VII/2), Oradea Ghețărie (Roman, Németi 1978, 13, Pl.50/1,4,5,7; 
Pl.51/1,5,6,8,12?; Pl.52/1,4,8-11; Pl.53/1,2,5,10,11; Pl.54/2,6,13; Pl. 55/2) Biharea Cetatea de 
pământ (Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 55, nr.19; Roman, Németi 1978, 13), Cefa Fântâna 
Mighiveghi și Feleștăniar ( Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 55, nr.32, Crișan 1987, 20, Pl. 
II/1-7), Cefa La Pădure (Fazecaș 2018, 100; Sava 2008, 55, nr.33; Crișan 1994, 23-24, Pl.II/6; 
Crișan 1998, 7-14, Pl. II/1,2,7; Pl.III/1,3,4; Pl.IV/1,2,5,6). Based on such a small assemblage 
of ceramic materials, it is hard to establish a more precise chronological framing and point 
towards potentially contemporaneous sites from the ones listed above. However, with some 
reserves we can assume an early stage of the Baden culture. 

The following chronological sequence is represented by the Middle Bronze Age (MBA). 
However, most of the finds that I have attributed here to the MBA do not necessarily display 
a typical decoration for this period; more so, the forms are rather common for other ceramic 
horizons (Pl.3/1-6, Pl.4/1-5). For instance, the shapes of rims represented in Pl.4/4,5 can be 
found in Middle and Late Bronze Age, as well as the x incisions on the rim (Crișan 1994, 24, 
Pl.III/2; Banner, Bonna 1974, Tafel 43/5; Marta 2014, 38, Pl.II/2). Shards more characteristic 
for the Otomani culture are the ones represented in Pl.5. The incised ornaments present on the 
shard from Pl.5/1 is well represented in the first two phases of the tell-site in Toboliu Dâmbu 
Zănăcanului, as well as on other MBA tell settlements from north-western Romania (Marta 2014, 
Pl.II/5 - 38, Berveni; Ordentlich et al.2014b , 145, Pl.III/12 - Otomani - Cetatuie ; Molnár 2014, 
Pl. 128/2) . The fragment of a miniature cup represented in Pl.5/2, incised with a spiralled motif 
and the upper part filled with oblique incisions, is also well represented in the first two phases 
of the tell-site from Dâmbu Zănăcanului and other Otomani culture tell-sites (Ghemiș 2014, 34, 
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Pl.II/4; Gogâltan 2014, 205, Pl.II/8; Pl.III/5). The horizontal incisions from Pl.5/3, especially in 
combination with this type of fabric, are also often part of the decoration style characteristic to 
the Otomani Culture (Ordentlich2014a,  218, Pl.V /1, Banner, Bonna 1974, Tafel4/8,11; 19/14; 
41/4; Gogâltan 2014a, 97, Pl.I/2; Molnar 2014, Pl.158/2). The parallel incisions present on the 
fragments illustrated in Pl.5/4, although present in the MBA repertory of design, can also be 
found on Late Bronze Age shards characteristic to the Cehăluț group (Kacso 1999, Taf.V/4). 
The same problem is encountered also for the subsequent shards, decorated with parallel 
oblique incisions (Pl. 5/5) (Popa, Totoianu 2001, Pl.77/1), with parallel horizontal incisions 
and curved incisions (Pl.5/6) (Molnar, Németi 2014,  57, Pl.IX/3, XII/1-4; Banner, Bonna 1974, 
Taf. 2/2; 21/10,11; Popa, Totoianu 2010, Pl.72/14; 78/1,12; Marta 2014, 38, Pl.II/14; Găvan 
2014, 282-283, Pl.IV/8; Pl.V/4, Petric 2014, 256, Pl.VI/5), and with vertical parallel incisions 
(Pl.9/5) (Fazecaș 2014a, 195, Pl.III/5, Gogâltan 2014, 205, Pl.II/ 12, Ordentlich , 2014a,  220, 
Pl.VII/7). Another motif that combines round impressions made by a pointy tool and parallel 
incisions (Pl.5/2, Fig 2/10) was found, with analogies in the MBA (Găvan, Ignat 2014, 163, 
Pl. VII/8,9,11). The motif on the shard from Pl.6/7 also has parallels in the Otomani Culture 
(Ordentlich, 2014a, 230, PL. XVII/3; Molnar 2014, Pl.64/5; Banner, Bonna 1974, Pl.44/20). The 
only pottery fragment with grooves that can certainly be associated with the Otomani culture is 
the one from Pl.6/3. For the other grooved ceramics (Pl.7/6,8,10, 13,15), it is uncertain if they 
are part of a later Otomani phase or if they represent the Late Bronze Age Cehăluț or Suciu 
de Sus aspects. Regarding the latter, such decorations are present in both cultural groups. 
Clear Late Bronze Age elements are also present, such as the ones illustrated in Pl.7/1-7 
(Kacso 2018, 67-68, Fig.2-5). The subsequent chronological stage is represented by grooved 
pottery fragments that are black at the outer part and red at the inner part (Fig.5/5/6, Pl.7/9,16), 
specific to the Early Iron Age Gava horizon. 

Considering the above stated information, the MBA pottery found at Râtu Alceului has 
good parallels within the final two stages of the tell-site from Toboliu Dâmbu Zănăcanului, 
site that belong to the MBA III. This assumption is furthermore suggested by the fact that 
no shards with broom-stroke could be found within the new site, decoration elements that 
are characteristic for the early stages of the tell site and the secondary settlement around it. 
Appropriate analogies for these later aspects can also be found nearby, at the settlement of 
Palota Veche (Emödi 2002, Fig.3/1,10; Fig.5/2; Fig.10//4,8; Fig.22/1,2; Fig.23/13; Fig.28/2).

 Regarding the Late Bronze Age discoveries (see also Fazecaș 2018, 114 and the discussion 
of Cehăluț and Gava elements), a few parallels can be made with several neighbouring sites: 
Cefa La pădure (Crișan 1994, 24-25, Pl.III/1-5), Cefa Silvaș (Crișan 1987, 20, Pl.III/1), Cefa 
Târle (Crișan 1987, 21, III/2,3), Cefa Futraș (Crișan 1987, 21, Pl.III/4,5), Biharea Grădina CAP- 
Baraj (Dumitrașcu, Emödi 1980, 47-67, Fig.1/3; Fig.2/2,3,5; Fig.3/8,11,12; Fig.4,6,10,14,17,18; 
Fig.6/2,5), Oradea Salca (Dumitrașcu, Emödi 1980, Fig.7/5,7,8,9,10,12; Fig.8/2,3,13,14,17), 
Oradea Salca Pepinieră (Bulzan et al. , 2000, Pl.III/7-9,12,16, Pl.IV/3, Pl.V/1,6,8,40,11; 
Pl.VI/14,18, Pl.VII/6,10; Pl.X/1,4,8; Pl.XI/ 1,17?; Pl.XII/2,8,9), Sânnicolau Român Bereac ( 
Fazecaș 2017, 22; Dumitrașcu, Crișan 1990, 98), Roit Fosta fermă Legumicolă nr.2 (Fazecaș 
2017, 22; Dumitrașcu 1986, 694), Roit Duleul Pietrelor (Fazecaș 2017, 22).

The La Téne period is also represented by several finds, such as the shards illustrated in 
Pl.8/1-3; Pl.9; Pl.10. While the shards from Pl.8/1-3; Pl.9/1-2, 5-6 come from hand-made pots, 
the ones from Pl.9/3-4, Pl.10/1-4 come from wheel-thrown pottery. Also, worth mentioning is 
the fact that most of the wheel-thrown fragments have graphite in the fabric. A good analogy 
for the ceramics can be found in the nearby village of Tărian, were 12 celtic graves have been 
excavated (Chidioșan, Ignat 1972). As in the case of Râtu Alceului, hand-made pottery of local 
tradition is combined with wheel-thrown pottery of Celtic tradition. Also, the fragment from Pl.9/1 
has an analogy with a bi-truncated cup from a cremation grave (Chidioșan, Ignat 1972, Fig.5/4), 
while the bowls with inverted rims from Pl.8/1-3 ca be compared with the ones discovered in 
grave 18 from Tărian (Chidioșan, Ignat 1972, 22-23, fig.5/1-3). The graves containing the 
pots are dated in the La Tene C1 (Pupeză 2012, Ap1, 329). However, the lack of any other 
ornamentation on the above-mentioned pots from Râtu Alceului renders the analogies with 
Tărian as rather poor, as both of the forms have a wide chronological frame that starts as 
early as the end of the First Iron Age (Vulpe 1967, 38; Pupeză 2010, 130-132,136-137). Thus 
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being said, any attempt to establish a narrower chronological frame would futile, considering 
the context of discovery and number of individuals. Therefore, a La Tene B-C would be more 
prudent, bearing in mind the analogies with other finds from North-Western-Romania (see 
Nemeti 1988, 87-111).

Roman period ceramics were also found (Pl.7). Most of them are wheel-made, but there 
are also three dark-greyish shards that were handmade (Pl.7/6-8). Considering the restricted 
batch, we can associate them with the Sarmatian communities and the interval from the 2nd 
to the 4th century AD.

The early medieval period is represented at the site from Râtu Alceului by several pottery 
shards (Pl. 12/1-12), decorated with series of waved and horizontal incisions (Crișan 1994, 27-
28, Pl.4/1,2; Pl.5/8-10,12,13; Pl.6/2,6,9). 

The newly identified archaeological site from Toboliu Râtu Alceului presents a diverse 
repertory of ceramic finds, assigned to communities which inhabited the Alceu – Criș micro-
region in different periods. Therefore, pinning this previously unknown site on the map is an 
important contribution in better understanding the local cultural dynamics. For the MBA period, 
the site in Toboliu Râtu Alceului is extremely important, as it represents a missing link between 
the tell-site and the net of settlements surrounding it. As previously mentioned, the MBA 
ceramics found here are similar with the ones from the latest phases of the tell-site Dâmbu 
Zănăcanului. However, it is difficult at the moment to establish any relation between the two 
sites, as tempting as it is to assume that the newly found site might have functioned as a so-
called satellite settlement. 

The information presented in this paper was only intended as a preliminary presentation, 
which would make the site known to a wider and potentially interested public. In the following 
years, further research in the area will focus on non-destructive approaches, such as aerial 
photography and geomagnetism.
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O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA EVOLUȚIEI MEDIULUI 
GEOGRAFIC ÎN PREAJMA TELL-ULUI APARȚINÂND EPOCII 

BRONZULUI DE LA SÂNTION “DEALUL MĂNĂSTIRII/
KLASTROMDOMB” (JUDEȚUL BIHOR)

       Gheorghe Drimba*, Gruia Fazecaș**

“Your eyes can deceive you, don’t trust them”
            Obi-Wan Kenobi, Star Wars Episode IV: A New Hope

A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE EVOLUTION OF THE ENVIRONMENT 
AROUND THE BRONZE AGE TELL SETTLEMENT FROM SÂNTION 

“DEALUL MĂNĂSTIRII/KLASTROMDOMB” (BIHOR COUNTY)
Abstract

Connecting the activities of mankind’s past to the habitat space is more than obvious in 
archaeological research. When we resume the archaeological research in the tell settlement at Sântion 
“Dealul Mănăstirii/Klastromdomb”, we paid special attention to Bronze Age landscape research near the 
site. 

During the documentary evaluation stage phase of the site we encountered some remarks that 
indicated that the geographical environment around the site had changed radically over a few decades, 
which would underline the idea that the archaeological landscape from the Bronze Age it was quite 
different from what we see today. The next step in our approach was to identify the historical maps that 
allow to be georeferenced, in order to determine the extent of the changes in the Crișul Repede course. 
After we discovered those maps we highlighted the banks of Crișul Repede river in relation to the tell. 
We use some maps, cadastral plan or ortophotographs from 1790, 1860, 1892, 1974, 1977, 1980 and 
2012 to analyse the relation between the tell-settlement and Crișul Repede river. A number of maps, 
drawings or sketches, such as those of 1785, 1806, 1825, 1954 and 1980 were irrelevant for our study. 

As a result, we determined that the distance between tell-settlement and Crișul Repede north 
bank fluctuated in time from 80 m in 1860 to 0 m in 1974, and in 2012 it would reach 160 m. It is obvious 
that the reality around the Sântion tell-settlement in the Middle Bronze Age was quite different from 
a climatic point of view (vegetation, fauna, but especially pluvial regime and the Crișul Repede river 
discharge). In the absence of more acurate investigations dedicated to paleoenvironment (palynology, 
14C data, and core drillings) it is impossible to reconstruct the landscape of the Bronze Age with more 
accuracy.

Keywords: Landscape archaeology, Cartography, Bronze Age, Tell settlement, Sântion

Importanța racordării activităților din trecutul omenirii la spațiul habitat este mai mult 
decât o axiomă în cercetarea arheologică1. Odată cu reluarea cercetărilor arheologice în tell-
ul de la Sântion “Dealul Mănăstirii/Klastromdomb” am acordat o atenție specială cercetării 
peisajului epocii bronzului în preajma sitului.

Fără a insista asupra istoricului cercetărilor din acest sit, dorim să punctăm câteva 
momente cheie din destinul așezării multistratificate identificată aici. Publicarea unor materiale 
arheologice descoperite în acest punct reprezintă semnalarea primelor materiale arheologice 
de tip Otomani de pe teritoriul României2. În 1954 au fost deschise câteva sondaje în așezarea 

* Infinit Land Survey SRL, Oradea, infinitsrl@mail.com
** MuzeulȚării Crișurilor, Oradea, gruia74@yahoo.com
1 Fazecaș/Lakatos 2003, 177-180,  Fazecaș 2019, 38.
2 Rómer 1871. Deși localitatea menționată este Sântandrei, descoperirile arheologice sunt menționate 
ca provenind de pe malul drept al Crişului Repede, probabil din zona așezării de la “Dealul Mănăstirii / 
Kolostordomb” deoarece cu ocazia perieghezelor efectuate pe malul nordic al Crișului Repede, nu am 
identificat vreun alt sit aparținând epocii bronzului. În fapt, și în prezent partea sudică a terenului pe care 
se află situl arheologic aparține din punct devedere administrative de comuna Sântandrei, cele două 
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secundară a tell-ului situate pe prima terasă a Crișului Repede3. În perioada 2013-2016, în 
cadrul proiectului “Trăind în tell-urile epocii bronzului. Un studiu de arheologie a așezărilor 
la frontiera estică a Bazinului Carpatic. Living in the Bronze Age Tell Settlements. A study 
of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of Carpathian Basin”4 au fost desfășurate 
cercetări arheologice non-intruzive și cu caracter de sondaj în interiorul și în jurul tell-ului. 
În 2014 au fost realizate fotografii aeriene (fig. 2) în vederea realizării modelului digital al 

unități administrative (Borș și Sândandrei) având în vedere un schimb de terenuri pentru un mai bun 
management al zonei.
3 Fazecaș 2014 cu bibliografia mai veche.
4 Gogâltan et al. 2014; Fazecaș/Gogâltan 2018, 113.

Fig. 1 – Cercetările arheologice din 1954 de pe terasa Crișului Repede. În partea dreaptă a imaginii: L. 
Galamb, A.D. Alexandrescu, V. Spoială, M. Rusu / Archaeological investigations in 1954 on the Crișului 
Repede river  bank. On the right side of the image: L. Galamb, A.D. Alexandrescu, V. Spoiala, M. Rusu

Fig. 2 – Vedere aeriană asupra siturilor de la Sântion “Dealul Mănăstirii/Klastromdomb” și Sântandrei “Palota 
Veche” / Aerial view on sites from Sântion “Dealul Mănăstirii/Klastromdomb” și Sântandrei “Palota Veche”

2
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terenului de către D. Ștefan. De asemenea tot sub coordonarea lui au fost făcute măsurători 
geomagnetice, care însă din cauza cantității mari de fier-beton rămas de la o veche stație de 
pompare a apei pentru serele din Oradea, nu au dat prea multe informații, cu excepția unui 

probabil curs de apă situat la nord și est de tell-ul de la Sântion (fig 3), care apare și pe unele 
hărți istorice.

În schimb, măsurătorile de rezistivitatea solului au indicat poziția unei biserici medieval 
timpurii. În anul 2015 au fost deschise două unități de săpătură arheologică în vederea verificării 
coloanei stratigrafice a sitului. De asemenea au fost prelevate și eșantioane în vederea obținerii 
de date radiocarbon5. Cercetarea arheologică nu este finalizată,ea fiind întreruptă, sondajele 
fiind prezervate în vederea reluării cercetării cu ocazia găsirii unei noi surse de finanțare6.

În etapa de evaluare documentară a sitului de la Sântion “Dealul Mănăstirii/Klastromdomb” 
am întâlnit câteva însemnări care ne-au indicat faptul că mediul geografic din preajma sitului 
s-a schimbat radical pe parcursul a doar câteva decade, fapt care ar sublinia ideea că peisajul 
5 Fazecaș et al. 2016; Fazecaș et al. 2017; Fazecaș/Gogâltan 2018, 116-117, pl. V/3, 4, VI/1-4; Gogâltan 
2018, 16, fig 5.
6 Fazecaș/Gogâltan 2020

Fig. 3 - Rezultatele investigației geomagnetice suprapuse peste modelul digital al terenului / The re-
sults of the geomagnetic investigation superimposed on the digital terrain model

3
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arheologic din epoca bronzului era cu totul altul decât situaţia pe care o observăm în prezent.
Fr. Ardoș, vorbind despre „«Colina Mănăstire» situat [sic!] pe lăngă Criș în locul vechei 

Moșii Sft. Ion” amintește că în 1932 „când s’a revărsat Crișul spălăndu-se mult pământ din 
colina Mănăstirei, s’a ivit la suprafață un mare număr de bucăți de vase de lut ars, dinainte 
de 3000-3500 ani, cu ornamente care mai de care mai frumoase, caracteristice prin linii 
spirale”7. Cu ocazia cercetărilor din iunie 1954, conducătoarea săpăturilor arheologice nota că 
„Aşezarea se află pe malul drept al Crişului Repede, atit pe terasa cît şi pe înălţimea numită 
« Dealul Mănăstirii»  (Klastromdomb). Sondajele au fost efectuate pe terasă, întrucît această 
parte este mai ameninţată cu distrugerea de apele Crişului”. Cu aceași ocazie era publicată 

și o schiță a amplasării celor două secțiunii și a casetei investigate atunci8. Pe malul stâng 
al Crișului Repede, la aproximativ 350 m sud-est de tell-ul de la Sântion, a fost descoperită 
așezarea de la Sântandrei “Palota Veche”. Cu ocazia inundației din 1970, când “apele umflate 
au produs rupturi imense de mal, porțiuni întregi căzând, fiind treptat dislocate și duse de 
valuri”, în profilul proaspăt rupt a putut fi observat nivelul de cultură și complexele arheologice9. 
De asemenea pe parcursul cercetărilor arheologice din cursul anilor 2015 și 2016, muncitorii 
angajați din localitate ne relatau că în anii ’70 ai secolului trecut “vara se răcoreau mergând la 
Criș, unde săreau fejes [în cap] de pe domb [movilă]” – fapt care ar indica existenţa în imediata 
apropiere de tell a unei zone de ape adânci a Crișului Repede, probabil ca efect al erodării 
malului. 
7 Ardoș 1936, 66
8 Alexandrescu 1955, 487 și fig 1.
9 Emődi 2002, 5. Autorul cercetării datează situl la sfârșitul fazei a II-a a stilului ceramic Otomani II și 
începutul fazei a III-a conform cronologiei lui T. Bader (Bader 1978 , 61-62). Pe baza evaluării de teren 
făcute în perioada 2013-2019 și conform informațiilor oferite de Emődi  J. se pare că situl a fost în tota-
litate distrus de ape.

Fig 4a - P. Nedecky: Schița de delimitare a pădurilor Camerei [Delineatio Sylvae Cameralis in Terrain 
Sz. Janosiensi] / P. Nedecky: Boundary sketch of the Tresury forests
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Următorea etapă în demersul nostru a fost identificarea hărților istorice care să permită 
georeferențierea lor pentru a putea determina amploarea modificărilor cursului Crișului Repede. 

După identificarea hărților și georeferențierea lor am scos în evidență cursul Crișului Repede 
în raport cu tell-ul. Astfel prima hartă pe care am utilizat-o în acest sens este cea realizată de 
Paul Nedecky în 179010 (fig 4a) pe care ulterior am simplificat-o, având în vedere în primul rând 

10 https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/3883/view/?bbox=-1966%2C-5336%2C4531%2C-2773.

Fig 4b – Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede după P. Nedecky / 
Tell settlement and Crișul Repede river on P. Nedecky map

Fig. 5 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe cea de-a doua hartă militară a Imperiului 
Habsburgic / Tell settlement and Crișul Repede river on Second Military Survey of the Habsburg Empire
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tell-ul și cursul Crișului Repede (fig 4b)11.
Următoarea hartă, din punct de vedere cronologic, ce am georeferențiat-o a fost cea 

de-a doua hartă militară a Imperiului Habsburgic din 1860 (fig. 5)12. Pe acesta poate fi observat 
un pârâu care curge pe la nord și est de tell, care credem că a fost surprins şi cu ocazia 
magnetometriei realizate în 2014. 

Apoi am continuant cu Planul cadastral. Plan tangent Budapesta 1892, ridicat la scara 
1:2880 (fig. 6)13.

Pentru perioada celor două războaie mondiale și perioada interbelică ne lipsesc hărți 

cu detaliu mare pentru zona care face obiectul studiului nostru. Astfel că următoarea hartă pe 
care am folosit-o, o reprezintă Harta topografică L-34-32-D-c, aerofotografierea a fost făcută în 
1974 și este transpusă la scara 1:25000 (fig. 7). Se observă că față de hărțile anterioare, tell-ul 
se află în imediata apropiere a Crișului Repede și apar două insule aluvionare pe cursul apei, 
probabil ca urmare a modificărilor survenite în urma inundației din 1970.

Apoi am utilizat Planul topografic L-34-32-D-c-I executat la scara 1:5000 pe baza 
aerofotografierii din anul 1977, care, așa cum era de așteptat, prezintă doar mici modificări 
față de harta din 1974 (fig. 8).

Planul cadastral executat în 1980 la scara 1:10000, a fost o altă hartă pe care am folosit-o 
și pe care se poate distinge dispariția insulei din amonte și micșoararea celei din aval. De 
asemenea se observă că albia majoră a Crișului Repede ajunge până la baza tell-ului.
11 Aceași operațiune a fost realizată pentru fiecare hartă în parte, însă având în vedere spațiul de care 
dispunem pentru publicarea acestui studiu, nu am mai ilustrat cu hărțile originale – acestea fiind cva-
si-disponibile în mediul on-line.
12 https://mapire.eu/en/map/secondsurvey- hungary/ ?bbox=2428741.3675060966%2C5954917. 
311662656 %2C2431963.6659797435%2C5955872.77451622&map-list=1&layers=5
13 Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor, fond ORPOT – Registre Cadastrale, dosar 322/1892 
– Sântion.

Fig 6 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe planul cadastral din 1892 / Tell settlement 
and Crișul Repede river on cadastral map 1892.
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Ultima dintre hărțile pe care le-am prelucrat o reprezintă  Ortofotoplanul realizat în 2012 
(fig. 10). Pe acesta se poate observa digul nordic al Crișului Repede, pe care se putea circula 
cu utilaje utilizate la transportul pietrișului și balastrului dintr-o zonă situată în aval, fapt ce a 

dus și la distrugerea sitului pe o axă mediană14.
Pe lângă hărțile utilizate, am mai avut în vedere și altele, precum Harta posesiunilor 

Camerei la Sântion și în prediul Szebeny din 1785 (fig 11)15, Schița barajelor ridicate pe Crișul 
Repede în zona satului Sântion din 1806 (fig. 12)16 ori Harta hidrografică a Crișului Repede 

14 În fapt în 2009 s-a încercat și o lărgire a acestui drum de către societatea ce exploatează această 
resursă. În urma intervenției Muzeului Țării Crișurilor și a Primăriei comunei Borș, s-a blocat accesul prin 
sit și s-a construit un drum care ocolește pe la sud movila.
15 https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/3880/. 
16 https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/5394/. 

Fig 7 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe Aerofotografierea din 1974 /Tell settlement 
and Crișul Repede river on 1974 map

Fig 8 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe Aerofotografierea din 1977 /
Tell settlement and Crișul Repede river on 1977 map
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între Oradea și Harsány (comitatul Bihor) realizată în 182517, dar și mai recente cum ar fi 
planul săpăturilor realizat de către arheologul bucureștean Alexandrina D. Alexandrescu în 
1954 (fig. 13) ori ridicarea topografică clasică realizată în 1980 de către Hadnagy A. (fig. 15)18, 
dar care în lipsa unor repere mai sigure au fost imposibil de georeferențiat la o scară care să 
fie relevantă pentru cercetarea noastră.

Pe baza celor 7 hărți georeferențiate am sintetizat rezultatele pe două layere: unul cu 
hărțile istorice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și din secolul al XIX lea (pl. I), și un altul 

cu hărțile de după cel de-al doilea război mondial (pl. II). Având în vedere toate cele de mai 
sus, observăm că în ultimii aproape 230 de ani, factorii de mediu (ploi, inundații, eroziune 
17 https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/2315/.
18 Muzeul Țării Crișurilor -  Reg. Inv. Documente, vol III, nr. 4729

Fig 9 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe Planul cadastral din 1980 /
Tell settlement and Crișul Repede river on 1980 map

Fig. 10 - Poziția sitului arheologic față de Crișul Repede pe ortofotograma din 2012 /
Tell settlement and Crișul Repede river on 2012 ortophoto plan
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eoliană și pluvială19) și cei antropici (despădurire, realizare de canale pentru mori, căi de 
comunicație, îndiguire, exploatare a pietrișului, lucrări agricole) au afectat destul de mult situl 
arheologic de la Sântion “Dealul Mănăstirii/Klastromdomb”. Distanța față de malul nordic al 
Crișului Repede a fluctuat în timp de la 80 m în 1860 la 0 m în 1974, pentru ca în 2012 să 
ajungă iarăși la o distanță de 160 m. Este evident că realitatea din jurul tell-ului de la Sântion în 
perioada mijlocie a epocii bronzului era cu totul alta din punct de vedere al peisajului geografic 

(climă, vegetație, faună, dar mai ales al regimului pluvial și 
al debitului Crișului Repede). În lipsa unor investigații de mai 
mare amploare dedicate paleomediului, precum cele realizate 
în zona din imediata apropiere din Ungaria de către Gyucha 
A.20, este imposibil de al reconstitui cu mai mare exactitate. 
Este de cercetat pe viitor, în ce măsură așezarea de la 
Sântandrei “Palota Veche” a reprezentat la un moment dat o 

19 Trebuie subliniat aici faptul că nivelul superior al tell-ului păstrat până în prezent, nu reprezintă în fapt 
și ultima etapă a locuirii acestuia, tocmai datorită acestor factori.
20 Gyucha et. al 2009; Gyucha et. al 2011; Gyucha et. al 2013.

Fig 11- Dealul Mănăstirii / Kolostordomb pe Harta posesiunilor 
Camerei la Sântion și în prediul Szebeny / Dealul Mănăstirii / 

Kolostordomb area on Treasury map (1785)

Fig 12 – Crișul Repede în zona 
morilor de la Palota Veche și a 
satului Sântion (detaliu) / Crișul 
Repede river between Palota 
Veche and Sântion village area in 
1806

Fig. 13 – Planul cercetărilor arheologice din 1954 / Archaeological research plan in 1954 
(după / after Alexandrescu 1955, fig. 1)

9



    Gheorghe Drimba, Gruia Fazecaş58

așezare secundară a tell-ului – despărțită sau nu de cursul Crișului Repede – ținând seama 
că nu cunoaștem încă așezări multistratificate fără așezări secundare situate în imediata lor 
apropiere, iar la nord de tell nu am reușit să identificăm vreuna. Aceste întrebări care vor duce 
la o reconstituire mai precisă a peisajului în perioada epocii bronzului vor trebui să beneficieze 
de analize palinologie, 14C, și sondare cu carotiera în vederea stabilirii vechilor albii ale Crișului 
Repede. 
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ÎNAINTE DE APARIȚIA MEGA-FORTURILOR BRONZULUI TÂRZIU 
DE LA MUREȘUL DE JOS (2000/1900-1600/1500 BC) 

       Florin Gogâltan*, Victor Sava**

cu prietenie lui Christian Schuster la 60 de ani

BEFORE THE RISE OF THE LATE BRONZE MEGA-FORTS IN THE 
LOWER MUREȘ BASIN (2000/1900-1600/1500 BC)

Abstract

In the context in which our recent interest has focused on the Late Bronze Age mega fort in 
Sântana-Cetatea Veche, on the present occasion we wish to overview the settlements and metal items 
that are characteristic to the Middle Bronze from the Lower Mureș Basin (2000/1900-1600/1500 BC). 
The profound social transformations from the beginning of the Late Bronze Age (ca. 1500 BC) in the 
region of the Tisa and the Lower Mureș cannot be fully understood unless one turns back to earlier 
discoveries. We thus aim at identifying the possible connections between the world of the tells and the 
world that around 100 years later, after their disappearance, built the impressive fortified settlements. 
The older synthesis works have only been partially brought up to date. There is thus need for a synthetic 
presentation of the most important sites and metal items representative for the first half of the second 
millennium BC in this area.

Keywords: Middle Bronze Age, Lower Mureș Basin, tell-settlements, bronze and gold objects 

Recent, cu ocazia unui volum omagial dedicat colegului Sabin Adrian Luca, prezentam 
realitățile arheologice de la începutul bronzului târziu (1600/1500-1400 BC) din Bazinul 
Mureșului de Jos1. Discuția s-a conturat în jurul descoperirilor situate din punct de vedere 
cronologic între părăsirea tell-urilor și construcția marilor fortificații de pământ (Sântana, 
Cornești, Munar, etc.). În contextul în care interesul nostru din ultima vreme se concentrează 
asupra mega-fortului bronzului târziu de la Sântana-Cetatea Veche2, cu această ocazie dorim 
să trecem în revistă așezările și piesele de metal caracteristice bronzului mijlociu (2000/1900-
1600/1500 BC). Profundele transformări sociale de la începutul bronzului târziu (cca. 1500 
BC) din regiunea Tisei și a Mureșului de Jos nu pot fi pe deplin înțelese dacă nu privim înapoi 
spre aceste descoperiri. Astfel încercăm să surprindem posibilele legături între lumea tell-urilor 
și cea care a construit după circa 100 de ani impresionantele așezări fortificate. Sintezele mai 
vechi3 nu au fost decât parțial actualizate4. De aceea este necesară o prezentare sintetică 
a celor mai importante situri și a pieselor de metal reprezentative pentru prima jumătate a 
mileniului al II-lea BC din această zonă. 

*
Siturile multistratificate ale epocii bronzului din Bazinul Carpatic, prin complexitatea tipului 

de habitat (construcții de suprafață, organizare internă, fortificații, etc.), diversitatea și calitatea 
materialului arheologic (arme, unelte, podobe din aur și bronz, etc.), a legăturilor interculturale 
pe spații largi au fost văzute de către unii specialiști ca centre „semi-urbane”5,  „proto-towns”6 

* Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca/Universitatea de Vest Timișoara, floringogaltan@
gmail.com.
** Complexul Muzeal Arad, sava_vic@yahoo.com.
1 Sava, Gogâltan 2019. Referitor la acest subiect vezi și Sava 2016; Sava, Ignat 2016; Sava, Grumeza 
2018; Ignat, Sava 2019.
2 Gogâltan, Sava 2018; Sava et alii 2019a; Gogâltan et alii 2019.
3 Soroceanu 1991; O’Shea 1996; Gumă 1997; Gogâltan 1999a; Barbu et alii 1999; Luca 2010.
4 Măruia 2011; Măruia et alii 2011; Gogâltan et alii 2014; Nicodemus 2014; Duffy 2014 ; Găvan, Gogâltan 
2014; Stavilă 2014; Găvan 2015; Nicodemus, O’Shea 2015; Gogâltan 2016a; Sava, Gogâltan 2017; 
Gogâltan, Fazecaș 2018; O’Shea et alii 2019; O’Shea, Nicodemus 2019; etc.
5 Kristiansen 2000, 9; Uhnér 2005, 745.
6  Kadrow 2001, 266-267.
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sau așezări „proto-urbane”7. Funcţia de aşezare centrală pe care ar fi jucat-o pentru o anumită 
zonă ar fi dovedită și de așezarea sau de așezările secundare ori de faptul că în imediata 
lor apropiere nu existau și alte tell-uri contemporane8. Aceste opinii nu au fost împărtășite de 
către toți cei care au studiat respectivele așezări9. Există însă opinia ca discuțiile teoretice 
să lase locul cercetărilor în teren, singura soluție pentru a ne apropia de înțelegerea cât mai 
rezonabilă a aspectelor economice și sociale pe care le ridică așezările multistratificate10. Ca o 
realitate a cercetărilor arheologice din ultimii 150 de ani, s-a considerat că tell-urile au ocupat 
cea mai înaltă poziție în evoluția sistemului așezărilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic11. 
Au fost ele depășite de mega-siturile bronzului târziu? Astăzi, în fața noilor evidențe, avem 
certitudinea că da.

Primele acumulări stratigrafice semificative în așezările epocii bronzului de la Mureșul de 
Jos au fost constatate la Semlac-Livada lui Onea. Situl a fost sondat pentru prima oară de către 
Dorin Popescu în 1943 și mai apoi în 1994 de Florin Gogâltan12. Din toată coloana stratigrafică 
a sitului, cca. 130 cm de depuneri au fost atribuite bronzului timpuriu și stilului ceramic Mureș 
timpuriu. În 2007, prin redeschiderea sondajului din 1994, au fost recoltate și probe AMS. Ele 
sunt contradictorii13, dar asigură datarea tell-ului de aici la sfârșitul mileniului al III-lea BC și 
începutul celui următor14. Ceramica descoperită dar și datele absolute sugerează o relativă 
anterioritate față de tell-ul de la Pecica-Şanţul Mare. Cercetările de teren din 1994 și 2014, dar 
și fotografiile aeriene din 2014, au demonstrat că așezarea ocupă cca. 4 ha, fiind fortificată 
probabil cu un șanț. Dimensiunile sale sunt impresionante (35–40 m lățime, 2,5 m adâncime 
de la suprafața terenului), fiind exploatată și conformația naturală a zonei (Fig. 1). Nu au fost 
identificate fragmente ceramice din epoca bronzului și în afara șanțului, ceea ce sugerează 
că această locuire s-a concentrat doar în interiorul presupusei fortificații. În schimb, în epocă 
arpadiană, așezarea medievală de aici a depășit perimetrul delimitat de șanț, un posibil indiciu 
al nefolosirii sale în epocă15. În 1994 a fost verificată sistematic terasa înaltă a Mureșului în 
amonte până la Pecica și în aval până la Șeitin, singurele așezări Mureș cunoscute la acea 
dată în zona Semlacului. Nu au fost găsite alte obiective din epoca bronzului.

Fig. 1. Fotografie aeriană a tell-ului de la Semlac-Livada lui Onea cu 
amplasarea sondajului din 1994 (2014).

7 Hänsel 2003, 80.
8 Gogâltan 2011, 21; Fischl, Reményi 2013, 729; Molnár, Nagy 2013; Metzner-Nebelsick 2013, 332-
336; etc.
9 Kienlin 2015, 57-58; Harding, 2018.
10 Gogâltan 2016a, 104 cu referințe bibliografice.
11 Gogâltan 2011, 21-22.
12 Gogâltan 2014c, cu bibliografia mai veche.
13 Gogâltan 2018, 15, Fig. 4.
14 O’Shea et alii 2019, tab. 1, Fig. 6.
15 Gogâltan 2016a, 95-96.
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Cu siguranță cea mai reprezentativă așezare a bronzului mijlociu din zonă este tell-ul 
de la Pecica-Şanţul Mare. Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, situl a făcut obiectul a 
numeroase investigații arheologice. Primele săpături au fost făcute de László Dömötör, profesor 
de desen din Arad și arheolog amator, cu prilejul mai multor campanii (1898, 1900, 1901, 
1902). Rezultatele săpăturilor sale au fost prezentate succint în câteva note arheologice16, o 
parte a rapoartele rămânând încă inedite în arhiva Complexului Muzeal Arad. Săpăturile au 
fost continuate, după o scurtă pauză, de profesorul clujean Márton Roska. Astfel pe parcursul 
campaniilor de săpături din 1910-1911 şi 1923-1924, Roska a identificat principalele faze din 
evoluția tell-ului. Totodată acesta va adopta un sistem inovativ de investigare pentru acea 
vreme, prin săparea și documentarea nivelurilor orizontale ale sitului17. Scurta campanie de 
săpături a lui D. Popescu din 194318, a fost urmată de săpăturile sistematice ale lui Ioan Horațiu 
Crișan și Egon Dörner desfășurate între anii 1960-1962 și 1964. Deși obiectivul principal al 
cercetărilor a fost locuirea dacică19, într-o singură secțiune (S II) au fost investigate și toate 
nivelurile de locuire din epoca bronzului20. În 1964, la circa 120 de m de tell, a fost sondată și 
așezarea secundară, sub nivelul dacic fiind identificate 5 secvențe de locuire21. Aproape trei 
decenii mai târziu, descoperirile din aceaste săpături aveau să fie prelucrate și publicate de 
Tudor Soroceanu22. Recent, tell-ul a făcut obiectul altor săpăturii, de această dată sub egida 
unui proiect americano-român23 (Fig. 2). Din păcate aceste ultime cercetări desfășurate între 
2005 și 2015 au fost doar parțial publicate, de aceea lipsește încă o perspectivă comprehensivă 
asupra sitului.

Fig. 2. Fotografie aeriană a tell-ului de la Pecica-Șanțul Mare 
cu dispunerea săpăturii misiunii americano-române (2014).

Despre tell-ul propriu-zis, putem spune că este poziționat pe marginea terasei înalte a 
Mureșului, diferența de nivel între baza terasei și partea superioară a tell-ului fiind de aproape 
15 m (Fig. 3). Primele depuneri din perioada epocii bronzului se plasează între aprox. 2000-
1900 BC, așezarea evoluând până cândva spre 1550 BC. Conform ultimelor săpături, acestor 
aproape 500 de ani de locuire îi corespund șapte faze habitaționale. Se pare că întreaga 

16 Dömötör 1901; Dömötör 1902. Un istoric complet al cercetărilor la Găvan, Ignat 2014, 148-150.
17 Roska 1912.
18 Popescu 1944a, 67; Popescu 1944b, 71-72; Dörner 1978, 28-29.
19 Crişan 1978.
20 În secțiunea E1, deschisă în 1964, au fost de asemenea cercetate nivelele de locuire din epoca 
bronzului, dar nu s-a atins și baza tell-ului (Crișan 1978, 61-63).
21 Crișan 1978, 64. 
22 Soroceanu 1991, 20-95, Fig. 5-23, Taf. 1-40.
23 O’Shea et alii 2005; O’Shea et alii 2006; Nicodemus 2011; O’Shea et alii 2011; Nicodemus 2014; 
Nicodemus et alii 2015; Nicodemus, O’Shea 2015; Nicodemus, Lemke 2016; Nicodemus 2018; O’Shea, 
Nicodemus 2019.
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suprafață a tell-ului a fost ocupată de locuințe, unele cu etaj (sau cel puțin poduri) și podele 
din scânduri. După 1820 BC acestea au fost dispuse în jurul unei „piațete” centrale amenajată 
sub forma unei platforme arse care a atins în timp o grosime de până la 1 m. Tot la această 
vreme a fost săpat un șanț de apărare, lărgit ulterior în epocă dacică24. Șanțul semicircular a 
tăiat terasa, creând o impresionantă barieră artificială între aceasta și un spațiu care are la 
bază dimensiunile de aprox. 140 × 80 m, iar în partea superioară de aprox. 100 × 55 m (Fig. 3). 
Sondajele restrânse efectuate în afara șanțului ne arată că sub locuirea medievală și dacică 
există o așezare contemporană tell-ului. Se pare că ea s-a format ulterior săpării șanțului, după 
cca. 1820 BC25. De-a lungul timpului au fost descoperite numeroase artefacte spectaculoase. 
Dintre acestea ies în evidență bogatele dovezi ale practicării metalurgiei26. De asemenea la fața 
locului au fost prelucrate unelte și podoabe din os27 sau din materiale importante de la mare 
distanță precum scoici Columbella și Cardium sau chihlimbar28. Creșterea cailor pare să fi fost 
și ea una dintre ocupațiile de bază ale comunității de aici, activitate reflectată și în importanța 
pe care elitele locale au acordat-o acestui animal în practicile rituale sau evenimentele festive29.    

Fig. 3. Tell-ul de la Pecica-Șanțul Mare. Modelul digital al terenului.

 Deși cunoscut încă de la începutul secolului al XX-lea, tell-ul de la Munar-Wolfsberg a 
fost cercetat pe parcursul ultimilor ani printr-o serie de investigații non-invazive și un mic sondaj 
stratigrafic30. Măsurătorile magnetometrice și cercetările de teren sistematice întreprinse ne 
arată faptul că acestă așezare are o dezvoltare diferită în multe privințe față de tell-urile de la 
Socodor, Vărșand sau Sântana. La fel ca în cazul tell-urilor de la Semlac și Pecica, acesta este 
amplasat pe marginea terasei înalte a văii Mureșului. Cele patru șanțuri concentrice între care 
probabil se desfășura locuirea din bronzul mijlociu marchează o suprafață de aproape 8 ha (Fig. 
4). Şanţurile pornesc din marginea terasei și descriu arcuri de cerc. Cele mai multe urme de 
locuire, identificate în urma unei cercetări sistematice de teren, au fost identificate între șanțul 
al doilea și al patrulea. Pe lângă șanțurile care aparțin probabil locuirii din bronzul mijlociu, 
se remarcă un al cincilea sistem de fortificare, format din val, șanț și palisadă, care închide o 
suprafață de cca. 15 ha. După sistemul de construcție, acesta pare mai de grabă să aparțină 
bronzului târziu, fapt demonstrat și de numeroasele fragmente ceramice descoperite de noi 

24 O’Shea, Nicodemus 2019, 71.
25 O’Shea, Nicodemus 2019, 67.
26 Vezi mai jos.
27 Nicodemus, Lemke, 2016.
28 Nicodemus et alii 2015, 113, Fig. 10/c;  O’Shea, Nicodemus 2019, 70. Pentru descoperirile mai vechi 
de chihlimbar vezi Gogâltan 2016b, 148, Fig. 3/1, cu bibliografia.
29 Nicodemus 2018.
30 Sava, Gogâltan 2014, cu istoricul cercetărilor; Gogâltan 2016a, 90-94; Sava, Gogâltan 2017.
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la suprafață. Pe lângă cercetările sistematice pe care le-am făcut în zona fortificațiilor, a fost 
verificat și un perimetru de circa 10 km în jurul Wolfsberg-ului. Singura așezare contemporană 
cu tell-ul Cornești-Crvenka a fost identificată la circa 2,5 km spre vest, tot pe terasa înaltă a 
Mureșului. 

Fig. 4. Fotografie aeriană a tell-ului bronzului mijlociu și a fortificației 
bronzului târziu de la Munar-Wolfsberg (2014).

Pe aceeași terasă de pe partea stânga a văii Mureșului se găsește și tell-ul de la Periam-
Movila Șanțului31. Cunoscut și el prin săpăturile lui M. Roska de la începutul secolului trecut32 
și prin publicarea descoperirilor mai vechi de către T. Soroceanu33, așezarea a fost vizitată de 
noi cu ocazia cercetărilor de teren din anii 2014-201534. Față de tell-urile de la Semlac, Pecica 
sau Munar, locuirea de aici a ocupat o zonă joasă, în preajma sa curgând astăzi Aranca. Ea 
se prezintă sub forma unei movile (cca. 1 ha) care a fost separată de restul terasei printr-
un șanț care astăzi are o deschidere de cca. 30 m și o adâncime de 1 m (Fig. 5). A fost 
documentată și o așezare exterioară tell-ului propriu-zis. Pe baza săpăturilor lui Roska, cele 
mai vechi niveluri aparțin unei faze timpurii a stilului ceramic Mureș și pot fi datate spre sfârșitul 
bronzului timpuriu. În nivelurile superioare stilul ceramic Mureș a fost abandonat în favoarea 
stilului Cornești-Crvenka35. Recent au fost efectuate de către Cassian Colban intense cercetări 
de teren pe raza localității Periam. Au fost identificate 25 de noi obiective printre care și câteva 
situri care pot fi atribuite cu relativă siguranță epocii bronzului36. Ele sunt amplasate în albia 
majoră a râului Mureș, nu foarte departe de tell-ul de la Movila Șanțului, dar este greu de spus 
dacă sunt contemporane cu acesta.

31 Un istoric al cercetărilor la Gogâltan, Ignat 2014.
32 Roska 1911; Roska 1913; Roska 1914; Roska 1923.
33 Soroceanu 1991, 96-122, 138-139, Taf. 41-84.
34 Gogâltan 2016a, 95. Vezi și Măruia et alii 2011, 376-388.
35 Gogâltan, Ignat 2014, 169.
36 Colban 2018, obiectiv 11 (479, Fig. 5/1-3), obiectiv 12 (479, Fig. 1/8, după fragmentul ceramic reprodus  
nu aparține epocii bronzului), obiectiv 18 (481, Fig. 2/1-2, 5/6-7, probabil stilul ceramic Mureș), obiectiv 
19 (481, Fig. 2/4-6, 8, probabil stilul ceramic Mureș), obiectiv 20 (481-482, Fig. 2/7, 3/1, 6/6, 13/1, 
probabil stilul ceramic Mureș), obiectiv 22 (482, Fig. 7/6, 8/1, probabil bronz târziu), obiectiv 23 (482-
483, Fig. 3/8, 8/57, 9/1, probabil bronz târziu) și obiectiv 26 (483-484, Fig. 9/4).
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Fig. 5. Tell-ul de la Periam-Movila Șanțului. Suprapunerea modelului 
digital al terenului în Google Earth.

Mai departe spre vest, tot pe partea stângă a Mureșului, se găsesc tell-urile de la 
Kiszombor- Juhos Miklós tanyá=Új Élet Tsz.37 și Klárafalva-Hajdova38. Ele se află însă prea 
departe de zona noastră de interes așa încât nu le vom discuta cu această ocazie. Precizăm 
doar că respectivele așezări ale stilului ceramic Mureș sunt contemporane cu tell-ul de Semlac, 
probabil cu nivelurile inferioare de la Periam și parțial cu cel de la Pecica39.   

După cel de-al doilea război mondial au fost cercetate și două tell-uri situate în Bazinul 
Crișului Alb. D. Popescu face săpături pe parcursul anilor 1948-1949 în câteva dintre cele mai 
interesante monumente preistorice din județul Arad, printre acestea numărându-se și tell-urile 
de la Socodor-Căvăjdia40 și Vărșand-Movila dintre vii41. De consemnat faptul că în 1930 tell-
ul de la Socodor a fost sondat de către M. Roska și Nestor Covaciu42, săpături făcându-se 
și la Vărșand, tot în 1930, de către aceeași Roska și Covaciu43. Noile cercetări de suprafață 
și fotografiile aeriene pe care le-am făcut în 2015 și 2016 în cadrul proiectului Living in the 
Bronze Age Tell Settlements. A Study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of 
the Carpathian Basin, au adus noi precizări privind mediul geografic în care ele s-au format, a 
dimensiunilor și a elementelor de fortificare44. Ambele sunt înconjurate cu șanțuri circulare, iar 
în afara lor, la fel ca în cazul tell-ului de la Pecica-Șanțul Mare sau Periam-Movila Șanțului, pe 
terasa joasă am identificat urme de locuire contemporane. Șanțul tell-ului de la Socodor, vizibil 
atât la suprafață cât și în fotografiile aeriene, împrejmuiește o suprafață de aprox. 90×80 m 
(Fig. 6). În urma săpăturilor lui D. Popescu, care au secționat și șanțul, acesta pare să fi fost 
abandonat la un moment dat, peste el extindu-se așezarea. Materialele arheologice au fost 
atribuite stilului ceramic Cornești-Crvenka și nu culturii Otomani așa cum s-a propus inițial45. 

37 Horváth 1985.
38 Fischl 1998, cu bibliografia mai veche.
39 Gogâltan 2017, Annexe 2; O’Shea et alii 2019, Fig. 8.
40 Popescu 1956a. Un istoric al cercetărilor la Petric 2014.
41 Popescu 1956b. Un istoric al cercetărilor la Găvan 2014.
42 Sava et alii 2019b.
43 Roska 1941. Acest obiectiv arheologic a fost sondat pentru prima oară în anii 1902-1903 de către 
Nándor Krammer (Domonkos 1908). Alte informații bibliografice la Găvan 2014.
44 Fazecaș, Gogâltan 2018, 117 (Socodor), 118 (Vărșand); Gogâltan, Fazecaș 2018, Fig. 2/1. Din 
nefericire fotografiile aeriene făcute de Dan Ștefan și modelele DEM nu ne-au fost predate, conform 
contractului, nici până în ziua de astăzi. 
45 Gogâltan, Fazecaș 2018, 47-49 cu bibliografia mai veche.
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Fig. 6. Fotografie aeriană a tell-ului de la Socodor-Căvăjdia (2014).

În ceea ce privește tell-ul de la Vărșand, șanțul circular înconjoară o suprafață de 130×110 
m (Fig. 7). Și aici am găsit urme de locuire în afara șanțului, situl având o suprafață totală de 
aprox. 5-6 ha. El este astfel mult mai mare decât a fost considerat până acum46. Din punct de 
vedere cultural și așezarea de la Vărșand se găsește la periferia lumii Otomani-Füzesabony47.

Fig. 7. Tell-ul de la Vărșand-Movila dintre vii (2016).

În anul 2007 Lucian Mercea descoperea în imediata apropiere a localității Sântana 
numeroase fragmente ceramice și piese litice. Ca urmare a semnalării acestei descoperirii, 
au fost efectuate cercetări de suprafață, care au dus la concluzia că ne aflăm în fața unui alt 
tell caracteristic bronzului mijlociu48. La fel ca și în cazul tell-urilor de la Socodor și Vărșand, și 
aici se remarcă o zonă mai înaltă de formă circulară care este înconjurată de un șanț (Fig. 8). 
Suprafața aflată în interiorul șanțului are dimensiunile de aprox. 80×85 m. Pe baza cercetărilor 
de teren am constatat că locuirea se extinde și în afara acestui șanț, întregul sit ocupând o 
46 Duffy 2014, 160-161; Gogâltan 2016a, 100.
47 Gogâltan, Fazecaș 2018, 49, Fig. 3/1.
48 Sava 2014.
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suprafață de aproape 8 ha49. Având în vedere că în șanț am identificat numeroase urme de 
locuire, avem probabil de-a face cu situația întâlnită la Socodor, unde șanțul a fost acoperit 
ulterior de așezarea care s-a extins peste el. Fragmentele ceramice descoperite la suprafață 
pot fi atribuite stilului ceramic Cornești-Crvenka caracteristic bronzului mijlociu. Făcând 
cercetări sistematice în zonă (2009, 2014), am identificat și o așezare plană contemporană 
care suprapune parțial tell-ul Tiszapolgár de la Sântana-Holumb/Dealul Popilor50. Ea se află la 
cca. 5 km sud-vest de tell-ul amplasat La nord de oraș. 

Fig. 8. Tell-ul de la Sântana-La nord de oraș (2014).

Cercetările de teren, măsurătorile magnetometrice, ridicarea topografică și fotografiile 
aeriene permit încadrarea foarte probabilă în categoria așezărilor multistratificate ale bronzului 
mijlociu și a sitului de la Alioș-Valea Alioșu51. Redescoperită în 2008, așezarea se află amplasată 
pe o terasă bine profilată care se dezvoltată pe versantul drept al pârâului Valea Alioşu52. 
Prospecțiunea magnetometrică a dovedit existența aici a unei zone centrale, sub forma unei 
movile, care este înconjurată de două șanțuri dispuse concentric și care delimitează un areal 
de 0,6 ha, respectiv 1,3 ha53. Ca și în cazul unor tell-uri din Bazinul Crișurilor (Otomani-Cetățuie, 
Sălacea sau Roșiori54), chiar dacă se află pe o terasă înaltă există o fortificație circulară, nu 
sub formă de arc de cerc ca la Semlac sau Munar. Este însă adevărat că în toate aceste 
cazuri terasa nu este foarte abruptă. Descoperirile arheologice sunt bogate și pot fi atribuite 
stilului ceramic Cornești-Crvenka55. Urme de locuire au fost găsite și în afara elementelor de 
fortificare. 

 Pe lângă tell-uri, în acest areal au fost cercetate, începând cu prima jumătate a 
secolului al XX-lea, și câteva așezări plane. Printre acestea se numără cea de la Satu Mare-
Weingarten56, unde Bódog Milleker și István Berkeszi fac săpături în vara anului 1905. Ulterior 
Marius Moga sondează și el situl în 1948, fără a publica însă rezultatele. Aceste sondaje au dus 
la colectarea unui bogat lot de artefacte specifice bronzului mijlociu, printre care și un depozit 
49 Nici în acest caz nu beneficiem de fotografiile aeriene și modelele DEM făcute de D. Ștefan.
50 Sava 2015, 178 cu bibliografia mai veche.
51 Stavilă et alii 2019, cu întrega bibliografie mai veche.
52 Dorogostaisky 2009; Măruia 2011, 206-209; Stavilă, 2014 (Alioș-2); Rogozea, Rogozea 2016, 139-
141 (Alioș-2).
53 Stavilă et alii 2019.
54 Fazecaș, Gogâltan 2018, 115-116.
55 Rogozea, Rogozea 2016, pl. II-VI; Stavilă et alii 2019. 
56 Gogâltan 2014b, cu bibliografia mai veche. Vezi și Morteanu, Gogâltan 2015.
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mixt de piese din bronz, aur și chihlimbar57. O serie de descoperiri din această așezare, cum 
ar fi acele cu capul în formă de pecete, sau unele vase ceramice indică o evoluție a sa până la 
începutul bronzului târziu58. Cercetările noastre recente de teren ne arată că întregul sit ocupă 
o suprafață de cca. 7 ha59 (Fig. 9).  

Fig. 9. Așezarea de la Satu Mare-Weingarten. Suprapunerea modelului 
digital al terenului în Google Earth.

Cu ocazia construirii de către fostul C.A.P. din Olari a unei utilități pentru prelucrarea 
și păstrarea produselor lactate, au fost descoperite urmele unor locuiri preistorice și a unor 
morminte. În urma informării muzeului din Oradea, Ivan Ordentlich va face în 1964 și 1966 
câteva sondaje de verificare. Informațiile despre sit sunt însă lacunare. Materialele arheologice 

descoperite au fost atribuite fazei 
Otomani I, iar mormintele fazei 
următoare. De asemenea au fost 
găsite și fragmente ceramice neolitice 
și eneolitice, precum și morminte 
aparținând acestor două epoci60. În 
urma cercetărilor de teren din vara 
anilor 2018 și 2019 putem preciza că 
situl Holumb este amplasat pe terasa 
unei bălți și a unui vechi curs de apă, 
la circa 4,4 km vest-nord-vest de 
centrul localității Olari, între DC 111 
(la nord-est) și calea ferată Sântana 
– Ciumeghiu (la sud-vest)61 (Fig. 10). 

Pe movilă există de mai mulți ani o stână de oi, iar de fiecare dată când ne-am deplasat 
la fața locului, pe terasa din imediata apropiere a sitului erau culturi agricole. Am găsit totuși 
câteva fragmente ceramice din epoca bronzului și din sec. II-IV d.Chr. 

În 1967 și 1968 E. Dörner făcea săpături la Pecica-Cărămidăria C.A.P. Ogorul unde a 
identificat o așezare cu mai multe orizonturi de locuire: toarte pastilate-Hunyadihalom, bronz 

57 Kacsó 1998.
58 Sava, Ignat 2016, 189-190; Sava, Gogâltan 2019, 223, 227. 
59 Gogâltan 2016a, 95, Fig. 7.
60 Ordentlich 1971, 25, nr. 39. Vezi și Sava 2015, 126, Pl. 85/1.
61 Periegheze Gruia Fazecaș, Victor Sava, Marian Lie, Florin Gogâltan.
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mijlociu și epoca La Tène62. Locuirii din bronzul mijlociu i-ar aparține patru gropi și un nivel 
de cultură relativ consistent. Cele câteva fragmente ceramice din aceste săpături, păstrate în 
colecția Muzeului din Arad, pot fi atribuite stilului ceramic Mureș din bronzul mijlociu.  

O altă așezare cercetată printr-un mic sondaj este cea de la Chișindia-Podul Vechi, 
situată la poalele Munților Apuseni63. În anul 1969, Marius M. Moga, fost profesor în localitate, 
descoperea fragmente ceramice în albia pârâului din apropierea sitului, pe care le-a donat 
Muzeului din Timişoara. Un an mai târziu, în 1970, Florian Dudaş împreună cu elevii liceului 
din Sebiş au efectuat o mică săpătură arheologică. Cu această ocazie a fost „taluzat” profilul 
pârâului Chişindia, care trece prin mijlocul aşezării de epoca bronzului. În acest profil au fost 
descoperite numeroase fragmente ceramice, dar şi alte obiecte din lut şi bronz. Din punct de 
vedere stratigrafic observaţiile lui Fl. Dudaş relevă existenţa unui nivel de cultură gros de 0,70 
m, suprapus de un strat aluvionar de culoare galbenă şi humusul contemporan. Stilul ceramic 
pe care l-a dezvoltat comunitatea de aici se regăsește și în tell-ul de la Vărșand sau în alte 
așezări din zona Crișului Alb și îmbină tradițiile Cornești-Crvenka și Otomani-Füzesabony64.

Cele mai multe așezări care pot fi atribuite bronzului mijlociu din zona Mureșului de 
Jos sunt cunoscute însă doar din cercetări de suprafață. De la sfârșitul sec. al XIX-lea există 
informația privind o astfel de așezare la Curtici-Cârciuma lui Vásárhely65. Fragmentele ceramice 
descoperite atunci pot fi atribuite stilului ceramic Cornești-Crvenka. Pe raza localității Șeitin, 
mai exact pe terasa înaltă a Mureșului, a fost identificată o așezare contemporană cu tell-
ul de la Pecica-Șanțul Mare66. Eugen D. Pădurean s-a remarcat prin numeroasele cercetări 
de teren care au dus la descoperirea unui număr impresionant de situri. Este vorba despre 
așezările plane de la Arad-Gai67, Aluniș-Dealul molizilor68, mai multe așezări pe raza orașului 
Arad (Grădişte-I.A.S. Sere69, Palatul cultural70, Uzina de apă71, Bufniți 172), Bodrogul Nou-Către 
Vale73, Cicir- Spinul lui Stanca74, Cuvin-Valea Danciului75, Frumușeni-2,5. km sud de sa76, 
Horia-Slatini77, Lipova-Băi78, Nădlac79, Vinga-Izvor80, Zăbrani-Cocoașa pietrei81. Cu excepția 
sitului de la Arad-Palatul cultural, care pe baza informațiilor oferite de E. Dörner ar aparține 
culturii Mureș82, toate aceste obiective au fost atribuite, în spiritul vremii83, culturii Otomani. Ele 

62 Sava 2010. Printre fragmentele ceramice păstrate în colecțiile Muzeului din Arad nu se regăsesc și 
materiale La Tène. În schimb cu ocazia cercetărilor de suprafață din 2008 au fost descoperite fragmente 
ceramice lucrate la roată caracteristice sec. II-IV d.Chr. 
63 Dudaș 1975.
64 Gogâltan 1999b, 56.
65 Pósta 1899.
66 Blăjan et alii 1976.
67 Pădureanu 1988b, 39; Pădurean 2018 (fără descoperirile din epoca bronzului). Așezare de la Arad-
Gai era cunoscută de fapt încă din 1899. Vezi istoricul cercetărilor la Sava, Pădureanu 2009, 36-37. 
Materialele inedite din colecția Muzeului din Arad aparțin bronzului mijlociu, stilului ceramic Mureș (nu 
culturii Otomani cum apare la Pădureanu) și bronzului târziu.
68 Pădureanu 1973, 395, Fig. 1; Pădureanu 1985, 30, pl. IV/1-2. Vezi și Stavilă 2014 (Aluniș 1).
69 Pădureanu 1985, 28.
70 Crișan, Hügel 1999, 27. Această așezare a fost descoperită de colecționarul arădean Gheorghe 
Miloia. Colecția acestuia fiind donată Complexului Muzeal Arad de către E.D. Pădurean. 
71 Pădureanu 1985, 29; Pădureanu 1988a, 509, Pl. IV/1-20; V/1-15.
72 Pădureanu 1985, 29; Pădureanu 1988a, 507-508, Pl. II/1-15; III/1-7.
73 Pădureanu 1985, 30-31; Pădureanu 1988, 509-510, Pl. VI/1-8. Este vorba de același sit menționat de 
I. Ordentlich ca fiind amplasat la Zădăreni-La vii și atribuit culturii Otomani (Ordentlich 1971, 31, nr. 77)
74 Pădureranu 1973, 399-400, Fig. 3; Pădureanu 1985, 31, Pl. IV/6-10.
75 Pădureanu 1988a, 510, Pl. VI/9-12.
76 Pădureanu 1985, 33-34; Pădureanu 1988a, 510, Pl. VII/1-4.
77 Pădureanu 1985, 34; Pădureanu 1988a, 510-511, Pl. IX/1-16.
78 Pădureanu 1985, 35; Pădureanu 1988a, 512, Pl. XIII/1-17; XIV/1-6.
79 Pădureanu 1988b, 39. Posibil ca cele 5 vase și un inel de buclă din bronz la care face referire I. 
Ordentlich, în urma unei informații de la E. Dörner, și care au fost descoperite pe raza localității Nădlac 
să provină din aceeași așezare (Ordentlich, 1971, 25, nr. 38).
80 Pădureanu 1985, 41; Pădureanu 1988a, Pl. XIV/7.
81 Pădureanu 1985, 42.
82 Materialele inedite păstrate în depozitul Complexului Muzeal Arad aparțin într-adevăr stilului ceramic 
Mureș.
83 Ordentlich 1971.
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sunt însă caracteristice stilului ceramic Cornești-Crvenka84. 
Unele dintre aceste așezări ale bronzului mijlociu dar și altele inedite din Câmpia Vingăi, 

care ne interesează cu această ocazie, au fost vizitate și analizate de către Andrei Stavilă în 
teza sa de doctorat (Alioș 19, Aluniș 1)85 sau de către Octavian Rogozea (Vinga 6)86. Victor 
Sava a recuperat informații despre așezarea de la Macea-Topila, unde există și o locuire din 
epoca bronzului ce poate fi atribuită stilului ceramic Cornești-Crvenka87. 

În ultimul deceniu, colectivul Muzeului din Arad a efectuat o serie de cercetări de 
suprafață în vederea localizării și delimitării unor situri menționate în literatura de specialitate 
sau pentru identificarea altora noi. Printre acestea se numără Horia-Slatini/Situl V6 (care se 
întinde pe aproximativ 9 ha), găsit anterior de E.D. Pădureanu, două situri aparținând stilului 
ceramic Mureș la Pecica-Terasa Nordică-Situl 14 (aprox. 7-8 ha) și Semlac-Situl 5 și o foarte 
interesantă așezare Cornești-Crvenka de cca. 5 ha la Vinga-Situl 19. Pe suprafața siturilor de 
la Horia și Vinga a fost găsită o cantitate mare de ceramică și numeroase bucăți de chirpici. Nu 
au fost observate șanțuri, ori alte elemente care să ne indice că ne aflăm în fața unor tell-uri. 

Alte obiective contemporane se găsesc în unitatea geografică imediat învecinată care 
este Câmpia Arancăi. Majoritatea dintre ele aparțin stilului ceramic Mureș. Cum în imediata 
lor apropiere nu există așezări multistratificate, precum tell-urile de la Periam, Kiszombor și 
Klárafalva, iar ele se găsesc relativ departe de zona noastră de interes, nu le vom aminti cu 
această ocazie, mărginindu-ne să facem doar câteva sumare trimiteri bibliografice88.  

Piesele de metal sunt și ele un barometru al dezvoltării sociale și economice a comunităților 
bronzului mijlociu de la Mureșul de Jos. Descoperirile izolate, depozitele de bronzuri sau 
tezaurele de aur au atras constant atenția specialiștilor pentru inovațiile tehnologice pe care le 
reprezintă, valoarea artistică, dar mai ales pentru stabilirea unor repere de cronologie relativă89. 
Dintr-o perspectivă actuală, ele reprezintă și dovezi concrete ale inegalităților sociale care 
caracterizează și societatea epocii bronzului90. 

O descoperire simptomatică în acest sens este depozitul găsit în 1905 în așezarea de 
la Satu Mare-Weingarten. La sfârșitul bronzului mijlociu au fost depuse, probabil sub o vatră, 
patru tipuri diferite de topoare, două cuțite, două apărătoare de braț, un harpon, două brățări 
simple, 14 pandantive de diverse forme, un tubuleț din spirale fragmentar, 7 inele din aur și 
3 mărgele de chihlimbar91 (Pl. I-II). Se remarcă astfel combinația de arme și podoabe, dar și 
valoarea simbolică pe care o presupune asocierea bronz-aur-chihlimbar92. Nu sunt singurele 
obiecte găsite la Satu Mare care pot fi puse în legătură cu existența unor elite războinice. Lor 
li se adaugă și două descoperiri întâmplătoare: un apărator de braț și un tipar fragmentar din 
lut pentru turnat pumnale93.  

Fig. 11. Inelele de aur de la Alioș (după Szentmiklosi 2014).

B. Milleker menționa în 1906 că János Uebner din Zăbrani a descoperit în luna noiembrie 
a anului 1903, în hotarul localității Alioș, patru inele din aur, cântărind 15,5 g (Fig. 11)94. În 1905 

84 Gogâltan 1999b; Gogâltan 2004.
85 Stavilă 2014.
86 Rogozea, Rogozea 2016, 170-171.
87 Sava 2009.
88 Kalciov 1999; Rogozea, Rogozea 2016, 172; Rogozea et alii 2018, 296.
89 Gogaltan 1999a; Soroceanu 2012; Găvan 2015.
90 Dani et alii 2016, 219.
91 Kacsó 1998; Gogâltan 1999a, 104-105; Soroceanu 2012, 100-103.
92 Gogâltan 2016b, 149-151, 159.
93 Gogâltan 1999a, 106-107.
94 Milleker 1906, 7.

11



    Florin Gogâltan, Victor Sava76

ele ajung în colecția Muzeului Banatului din Timișoara. Recent datarea lor a fost reconsiderată, 
fiind atribuite perioadei mijlocii a epocii bronzului95. Evident nu există nici o certitudine că 
aceste piese s-ar fi găsit în tell-ul de la Alioș-Valea Alioșu, dar, ca și în cazul altor descoperiri, 
ele au aparținut unui individ sau unei comunități din această zonă. Este și cazul unui alt tezaur 
compus din trei discuri de aur frumos decorate descoperite în condiții necunoscute la începutul 
sec. al XX-lea în localitatea Grăniceri96, în apropierea tell-urilor de la Socodor și Vărșand (Pl. 
III). Cele trei discuri cântăresc împreună aproape 250 g. De altfel din așezarea multistratificată 
de la Vărșand provine, din săpăturile mai vechi ale lui J. Domonkos, un alt disc de aur decorat 
asemănător cu cele de la Grăniceri care aparține cu siguranță bronzului mijlociu97 și un inel de 
buclă tot din aur98.  

La Pecica-Rovine, nu departe de tell-ul de la Pecica-Șanțul Mare, într-un mic vas de 
lut au fost depuse 48 de pandantive conice din aur, un buton decorat confecționat din același 
material și două cochilii din scoică Columbella99 (Pl. IV). În privința datării acestei descoperiri, 
s-a propus un interval mai larg de timp din bronzul mijlociu (bronz mijlociu II-bronz mijlociu III)100. 
În nivelul II după Roska de la Pecica-Șanțul Mare a fost găsit un buton de aur asemănător dar 
nedecorat101.

O situație aparte printre tell-urile epocii bronzului din Bazinul Carpatic a fost constatată 
la Pecica-Șanțul Mare, unde au fost scoase la iveală dovezi consistente privind prelucrarea 
metalului. Astfel, din vechile săpături, sunt cunoscute 19 obiecte de bronz, unul din aur și 55 de 
piese legate de prelucrarea metalului, cu precădere tipare pentru turnarea unor topoare102. La 
acestea se adaugă și numeroase fragmente de zgură sau creuzete ori mici obiecte din bronz 
găsite în campaniile din anii 2005-2015103. 

Din tell-ul de la Periam-Movila Șanțului se cunosc nu mai puțin de 87 de piese, dintre 
care 70 de butoni din bronz au făcut parte dintr-o mică depunere104. La acestea se mai poate 
adăuga încă un cuțit de bronz, o descoperire întâmplătoare, de același tip cu cuțitul de la Satu 
Mare105. 

Cu siguranță un depozit, de asemenea mixt, compus din piese de bronz și trei canini de 
la o specie de animal nedeterminabilă, a fost găsit în 1949 în timpul săpăturilor lui D. Popescu 
de la Vărșand-Movila dintre vii106. T. Soroceanu a mai luat în discuție posibilitatea existenței 
a încă două depozite descoperite în timpul săpăturilor mai vechi ale lui N. Krammer și B. 
Posta107. Este greu de spus dacă acestea din urmă reprezintă într-adevăr colecții unitare de 
piese sau sunt obiecte izolate găsite cu prilejul cercetărilor din așezare. Cert este că unele 
dintre ele aparțin bronzului târziu, fapt precizat și de T. Soroceanu. De aceea Alexandra Găvan 
a luat în considerare existența în tell-ul de la Vărșand a unui număr de 56 de piese finite, dintre 
care două din aur și a depozitului din 1949108.  

În acest context al discuției privind descoperirile de piese de metal aparținând bronzului 
mijlociu din zona Mureșului de Jos se cuvine să amintim și așa-zisul depozit de bronzuri de 
la Păuliș, descoperit în condiții neclare cândva la sfârșitul sec. al XIX-lea (Pl. V). Presupusul 
depozit este compus dintr-un topor, trei vârfuri de lance și un apărător de braț109. La acestea 
s-ar mai adăuga și o brățară cu capetele ascuțite110. Trebuie precizat însă că unul dintre 
vârfurile de lance (Complexul Muzeal Arad - nr. inv. 1686), figurează în evidența muzeului 
95 Szentmiklosi 2014, 204-205; Țârlea, Popescu, 2014, 56; Stavilă et alii 2019.
96 Márton 1909; Mozsolics 1968, 49, Taf. 23/2, 24/1-2.
97 Găvan 2015, 228, nr. 56 cu bibliografia mai veche.
98 Găvan 2015, 227, nr. 1 cu bibliografia mai veche.
99 Dumitrescu 1941; Gogâltan 1999a, 101.
100 Gogâltan 1999a, 190.
101 Găvan 2015, 210, nr. 20 cu bibliografia mai veche.
102 Gogâltan, Găvan 2014; Găvan, Gogâltan 2014; Găvan 2015, 209-212.
103 O’Shea et alii 2011, 73; Nicodemus et alii 2015, 112.
104 Gogâltan 1999a, 101-102; Soroceanu 2012, 77; Găvan 2015, 213.
105 Gogâltan 1999a, 150-151.
106 Popescu, Rusu 1966, R9/1-9.
107 Soroceanu 2012, 118-126.
108 Găvan 2015, 227-229.
109 Popescu Rusu, 1966, R5/1-5.
110 Soroceanu 2012, 69, 71.
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încă din 1898, cu un an înaintea celorlalte piese enumerate111. Din arhiva muzeului din Arad și 
din vechiul registru inventar aflăm că în această perioadă L. Dömötör efectuează săpături pe 
teritoriul localității, piesele putând proveni dintr-unul sau mai multe situri112. Lăsând la o parte 
caracterul incert al descoperiri, constatăm existența și la comunitățile din zona Păulișului a 
unui număr mare de arme.

O altă categorie de descoperiri care ne-ar fi oferit indicii cu privire la realitățile sociale 
ale bronzului mijlociu din arealul Mureșului de Jos ar fi fost cele funerare. Din nefericire nu 
cunoaștem nici un cimitir sau mormânt izolat care să dețină un inventar arheologic reprezentativ 
pentru această perioadă. Situația ține evident de stadiul cercetărilor de vreme ce în aceeași 
zonă, dar în Ungaria, au fost investigate câteva cimitire113. 

*
Din cele prezentate mai sus remarcăm că în Câmpia Mureșului și a Crișului Alb există 

un număr de 8 tell-uri sigure (Fig. 12). Situația de astăzi este ușor diferită față de ceea ce 
cunoșteam la începutul proiectului nostru de evaluare a acestui tip de așezări din estul 
Bazinului Carpatic114. La acea listă se adaugă acum cu siguranță tell-ul de la Alioș și credem 
că poate fi eliminat situl de la Satu Mare-Weingarten. Nu am identificat încă în teren așezările 
de la Grăniceri și Șiclău115. 

111 Gogâltan 1999a, 99.
112 Hügel et alii 2012, 9.
113 O’Shea 1996; Szabó 1999; Fischl 2000; Fischl 2001.
114 Gogâltan 2014a, Pl. I.
115 Fazecaș, Gogâltan 2018, 115, 117.

Fig. 12. Harta Bazinului Mureșului Inferior cu descoperirile bronzului mijlociu. Descoperiri asociate 
ceramicii Corneşti-Crvenka (roșu). Tell-uri (cerc): 1. Alioș-Valea Alioșu; 2. Munar-Wolfsberg; 3. Periam-
Movila Șanțului; 4. Sântana-La nord de oraș; 5. Socodor-Căvăjdia. Așezări plane (triunghi): 6. Aluniș-
Dealul molizilor; 7. Arad-Grădişte/I.A.S. Sere; 8. Arad-Uzina de apă; 9. Arad-Bufniţi; 10. Cicir-Spinul 
lui Stanca; 11. Chișindia-Podul Vechi; 12. Curtici-Cârciuma lui Vásárhely; 13. Cuvin-Valea Danciului; 
14. Frumuşeni-2,5. km sud de sat; 15. Horia-Slatini/Situl V6; 16. Macea-Topila; 17. Munar-Situl 1; 18. 
Olari-Holumb; 19. Satu Mare-Weingarten; 20. Sântana-Holumb; 21. Vinga-Izvor/Situl 6; 22. Vinga-Situl 
19. Descoperiri asociate ceramicii Mureș (galben). Tell-uri (cerc): 23. Pecica-Șanțul Mare; 24. Periam-
Movila Șanțului; 25. Semlac-Livada lui Onea. Așezări plane (triunghi): 26. Arad-Gai I; 27. Arad-Palatul 
cultural; 28. Pecica-Cărămidăria C.A.P. Ogorul; 29. Pecica-Terasa Nordică-Situl 14; 30. Semlac-Situl 
5; 31. Șeitin-Tăietură. Descoperiri asociate ceramicii Otomani (albastru). Tell-uri (cerc): 32. Vărșand-
Movila dintre vii. Depozite (cerc portocaliu): 33. Grăniceri; 34. Păuliș; 35. Pecica-Rovine; 36. Satu Mare-
Weingarten; 37. Vărșand.
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În primul rând se poate reține faptul că aceste așezări sunt amplasate pe diverse forme 
de relief. Pe lângă terasele mai mult sau mai puțin abrupte ale unor cursuri principale sau 
secundare de apă (Semlac, Pecica, Munar, Alioș), la fel de atractive s-au dovedit și zonele ceva 
mai înalte sau grindurile aflate în zona mlăștinoasă a Mureșului sau a Crișului Alb (Periam, 
Sântana, Socodor, Vărșand). Pentru alegerea unei astfel de locații s-a avut în vedere existența 
unei surse importante de apă, a posibilității de fortificare a așezării, a unui teritoriu care să 
satisfacă nevoile economice ale comunității și nu în ultimul rând a unor vaduri de trecere 
peste cursurile majore de apă sau a unor drumuri neinundabile în zonele mlăștinoase116. Tell-
urile sunt înconjurate sau delimitate de restul terasei cu unul sau mai multe șanțuri, care în 
unele cazuri au fost abandonate prin extinderea ulterioară a așezării. Șanțurile circumscriu o 
suprafață cuprinsă între 0,5 ha și  8 ha, iar împreună cu așezarea sau așezările satelit ocupă 
o suprafață de la 4 ha la 8 ha. În majoritatea cazurilor tell-urilor bronzului mijlociu, în exteriorul 
șanțului care delimitează movila propriu-zisă, există o așezare contemporană. 

În imediata lor apropiere, în afară de această așezarea exterioară tell-ului, cunoaștem 
și câteva așezări plane (Fig. 12). Cercetările de teren sistematice pe care le-am făcut în zona 
tell-urilor de la Munar, Semlac, Pecica, Sântana au confirmat existența în hinterlandul acestor 
așezări multistratificate a unor locuiri care pe baza materialului ceramic descoperit la suprafață 
par a fi contemporane. Cea mai apropiată așezare se găsește la cca. 2,5 km de tell-ul de la 
Munar, dar în general ele se află la o depărtare de peste 5 km (Semlac, Pecica, Sântana). Este 
greu de precizat raportul cronologic dintre locuirile de tip Mureș descoperite recent în zona 
imediat apropiată tell-ului de la Periam și nivelurile inferioare de aici. 

La ora actuală cunoaștem relativ puține lucruri despre organizare spațială internă a 
tell-urilor. La Pecica-Șanțul Mare se vorbește despre o piață centrală în jurul căreia au fost 
amplasate locuințele de suprafață, unele cu etaj și podele din scânduri. Atât la Semlac cât 
și la Pecica casele au fost reconstruite pe același amplasament, respectându-se o anumită 
planimetrie. Indirect, în lipsa unor construcții cu o funcționalitate precisă, avem informații 
despre o serie de activități economice care se desfășurau aici. Se remarcă în primul rând 
prelucrarea metalului. Existența unui număr mare de tipare și a altor piese care au făcut parte 
din procesul tehnologic de obținere a obiectelor din bronz, resturi de la turnare, piese finite etc., 
ridică problema provenienței materiei prime. Nu foarte departe, între 45 și 60 km de Pecica, în 
Munții Zarandului și Dealurile Lipovei, există importante zăcăminte cuprifere și aurifere, dar la 
ora actuală nu avem nici o certitudine privind exploatarea lor în epoca bronzului. Nu ne rămâne 
decât să presupunem folosirea ocurențelor locale ca o posibilă explicație a concentrării la 
Mureșul de Jos a unei cantități așa de mari de piese finite din aur și bronz și a existenței 
unor importante ateliere. În sprijinul ipotezei noastre vin și unele analize metalografice care 
sugerează o arie regională de cupru pur specifică zonei Mureșului. Nu s-a putut demonstra 
existența unui model economic de tip „centru-periferie” între tell-ul de la Pecica și vecinii 
săi, prin care obiecte de prestigiu și alte bunuri de consum erau oferite în schimbul materiei 
prime117. Cu atât mai puțin se poate spune ceva despre existența vreunui efect de natură 
economică, politică sau socială produs în urma unor asemenea contacte. De aceea trebuie 
să avem în vedere alte relații de schimb intercomunitare pentru a putea explica prezența la 
Mureșul de Jos, pe lângă materiile prime esențiale (sare, cupru, staniu, aur) și a unor piese 
exotice precum scoicile marine Columbella și Cardium sau a chihlimbarului. Acesta din urmă 
a fost prelucrat sigur și la fața locului, obținându-se tipuri de piese care erau cerute pe piața 
locală118. Același lucru se poate spune și despre materialul litic119. Interesantă este constatarea 
făcută în tell-ul de la Pecica privind orientarea comunității de aici spre creșterea cailor, ca un 
posibil bun de prestigiu care putea fi tranzacționat pe spații largi. Este posibil ca o astfel de 
nișă economică să fi generat surplusul necesar care a asigurat succesul și stabilitatea socială 
a acestei așezări. 

Situația pe care o constatăm la Pecica-Șanțul Mare, tell-ul cu cea mai cunoscută biografie 
din zonă, nu este nici pe departe singulară. Ea este o caracteristică a acestor așezări, fapt ce a 

116 Gogâltan 2006.
117 Găvan, Gogâltan 2014.
118 Gogâltan 2016b.
119 Drașovean 2015.

14



79                                                                      Înainte de apariţia mega-forturilor bronzului târziu ...

determinat pe unii dintre noi să vedem în tell-uri centre de putere regionale. János Dani a ajuns 
la aceeași concluzie analizând situația din așezările multistratificate de pe valea inferioară a 
Barcăului (Berettyó), plecând de la aceleași categorii de descoperiri ca cele prezentate mai 
sus120. La fel de convingătoare este și poziția pe care au ocupat-o tell-ul de la Feudvar121 sau 
cel de la Vráble122 în micro zonele lor de la extremitatea vestică și sud-estică a arealului de 
răspândire a fenomenului tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic123. 

Perspectiva oferită de cei care au cercetat habitatul bronzului mijlociu de pe valea râului 
Benta, în centrul Ungariei124 sau în zona Crișului125 a trezit diverse reacții critice126. Ele țin, 
cum este și firesc de altfel, de abordarea metodologică a subiectului de fiecare dintre noi. Un 
lucru este însă cert: cercetarea sistematică a tell-urilor din centrul127 sau nord-estul Ungariei128, 
ori vestul României129 a demonstrat o realitate pe care Tobias Kienlin a definit-o inspirat ca 
‘Diversity in Uniformity’130. Tell-urile sau așezările de tip tell au traiectorii diferite de dezvoltare. 
Poziția geografică și energiile sociale le-a făcut pe unele dintre ele să fie mai dinamice din punct 
de vedere economic, fapt reflectat în numărul mare de obiecte de prestigiu. Altele, datorită 
spațiului limitat de locuire, s-au înălțat pe verticală devenind monumente cu un puternic impact 
vizual asupra peisajului înconjurător atât în epoca bronzului cât și astăzi. În preajma lor s-a 
dezvoltat o impresionantă așezare satelit131.

Acumularile stratigrafice din tell-uri nu s-ar fi putut forma în lipsa unor șanțuri, și implicit 
a unor eventuale palisade, care marcau un areal bine stabilit dinainte132. Scopul acestora era 
de a proteja comunitatea și în același timp de a delimita simbolic spațiul interior de cel exterior. 
Ele au fost construite printr-un efort comunitar care presupune existența unor decizii urmate de 
către toți cei implicații în acestă muncă. Astfel se iniția un proiect cu repercusiuni asupra mai 
multor generații. Producerea unui număr important de arme, a unor podoabe din aur, chihlimbar 
și alte materiale exotice sunt și ele dovezi clare privind gradul din ce în ce mai sofisticat de 
stratificare socială în bronzul mijlociu și posibilitatea de a identifica elite războinice. Existența 
unei autorități solide a dus astfel la crearea unui sistem social stabil și complex, bine integrat 
în rețeaua de schimburi interregionale. 

Prezența în societatea tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic a unei competiții 
între indivizi, a unor grupuri și persoane capabile să reproducă ierarhii sociale este negată de 
unii cercetători. De asemenea nu ar exista nici o diferență de strategii economice între tell-uri 
și așezările plane133. Recentele analize interdisciplinare a cimitirele contemporane de pe valea 
râului Lech, în sudul Germaniei, arată încă o dată existența unor traiectorii sociale în epoca 
bronzului care nu mai lasă loc de discuții teoretice privind o societate mai mult sau mai puțin 
cu idealuri comuniste134. Referitor la strategiile economice diferite între tell-ul propriu zis și 
așezarea sa satelit răspunsul este simplu: ele nu pot fi judecate separat. De aceeea fiecare 
așezare multistratificată a epocii bronzului are o așezare satelit, amândouă funcționând în 
cadrul aceluiași sistem economic.

Desigur că în acest stadiu al cercetărilor avem o serie de întrebări la care din păcate 
nu putem răspunde, dar care pot stabili viitoarele direcții de abordare a bronzului mijlociu din 
zonă. Poate cel mai important pas al unei noi investigări sistematice a acestor obiective îl 
reprezintă lămurirea relației cronologice absolute între așezările perioadei. Doar astfel se va 
putea răspunde la întrebarea privind relația dintre tell-uri și așezările deschise care se află la 
120 Dani 2012.
121 Hänsel, Medović 1991; Falkenstein 1998.
122 Bátora et alii 2015, cu bibliografia mai veche. Pentru noile cercetări vezi Skorna et alii 2018. 
123 Gogâltan 2017, Map 1.
124 Earle, Kristiansen 2010.
125 Duffy 2014.
126 Kienlin 2015; Gogâltan 2016.
127 Jaeger et alii 2018.
128 Kienlin et alii 2018.
129 Németi, Molnár 2012; Gogâltan 2016a; Kienlin et alii 2017; Fazecaș, Gogâltan 2018.
130 Kienlin 2018.
131 Este și cazul tell-ului de la Toboliu cercetat recent: Fazecaș, Lie 2018; Lie et alii 2018.
132 Gogâltan 2008; Jaeger 2016.
133 Kienlin 2015, 64, 66.
134 Mittnik et alii 2019.
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o oarecare distanță de acestea.
Regimul hidrografic al regiunii este format din două râuri principale: Mureșul și Crișul 

Alb. Lor li se adaugă numeroasele văi tributare și o vastă rețea de mlaștini și bălți care au 
fragmentat intens tot Bazinul Mureșului de Jos135. Această situație vine să explice, cel puțin 
parțial, diversitatea stilurilor ceramice folosite atât în tell-uri cât și în așezările plane. În zona pe 
care o analizăm acum sunt cunoscute nu mai puțin de trei astfel de stiluri ceramice (Fig. 12). 
Pe cursul inferior al Mureșului, de la Lipova-Arad și până la Szeged, este întâlnită ceramica 
denumită de tip Mureș, iar cel mai reprezentativ sit este Pecica-Șanțul Mare. Mult mai răspândită 
rămâne ceramica de tip Cornești-Crvenka, o caracteristică a tell-urilor de la Periam, Munar sau 
Alioș, care fac un arc de cerc în jurul arealului acoperit de ceramica Mureș136. Spre nord, pe 
valea Crișului Alb este folosită o ceramică care îmbină tradiția Otomani și Cornești-Crvenka, 
așa cum se poate observa în tell-urile de la Socodor și Vărșand sau în alte așezări plane din 
zonă137.

Pentru a ilustra complexitatea acestor realități culturale amintim și cazul tell-ului de la 
Periam unde, așa cum am văzut, în nivelul inferior este folosită ceramica Mureș, iar în nivelurile 
superioare cea de tip Cornești-Crvenka. De asemenea la nivelul actual al cercetării nu poate fi 
explicat faptul că la Munar-Wolfsberg este utilizată aproape în exclusivitate ceramică Corneşti-
Crvenka, iar la nici 7 km spre nord, pe cealalată parte a râului Mureș, în tell-ul de la Pecica-
Şanţul Mare a fost folosită o ceramică caracteristică stilului Mureş.

Un alt subiect intens dezbătut a fost momentul și cauzele care au determinat părăsirea 
tell-urilor epocii bronzului138. Astăzi, cel puțin din punct de vedere cronologic, încetarea 
modului de viață caracteristic așezărilor multistratificate poate fi stabilit cu certitudine între 
1600-1500 BC139. Abandonarea lor ar fi avut cauze diverse: de la un sfârșit violent (atacuri 
externe, incendii), la catastrofe naturale (inundații, secetă, invazii de insecte, etc.) sau factori 
interni (motivaţii de natură religioase sau igienică, epidemii, epuizarea resurselor locale, etc.). 
Cert este că Bazinul Mureșului de Jos nu este depopulat în urma unor asemenea evenimente 
nefericite. Cunoaștem un număr important de noi așezări și necropole care continuă tradiția 
culturală locală140. 

Începutul așezării de la Cornești-Iarcuri a fost datat „to the end of the 16th century BC, 
or at the transition from the 16th to 15th century BC”141. Probabil că în această perioadă este 
ridicată și prima fază a fortificației I de aici. Trebuie precizat că în imediata apropiere a existat 
o așezare anterioară de tip Cornești-Crvenka142, iar la aproape 5 km în linie dreaptă cea de pe 
Dealul Cornet143. La ora actuală nu putem preciza când anume a fost construită prima fortificație 
de la Sântana-Cetatea Veche. Cert este că fortificația a III-a a fost deja în funcțiune cândva pe 
parcursul secolului al XV-lea BC, mai probabil în a două jumătate a acestui interval144. Am văzut 
că și la Sântana au existat importante așezări ale bronzului mijlociu, aflate nu foarte departe de 
fortificația din bronzul târziu. Aceeași situație a fost constatată și la Munar-Wolfsberg. În lipsa 
unei săpături arheologice, fragmentele ceramice găsite la suprafață demostrează folosirea 
fortificației de aici la aceeași secvență cronologică cu cele de la Cornești și Sântana. Despre 
așa zisele fortificații ale bronzului târziu de la Semlac-Pusta lui Cucu145, Pecica-Între vii (Șanțul 

135 Sava 2015, 12-15.
136 Gogâltan, Fazecaș 2018, Fig. 3/1.
137 Gogâltan 1999b; Gogâltan 2004; Fazecaş 2010.
138 David 1998; Gogâltan 2005, 27-28; Metzner-Nebelsick 2013, 342-345; Fischl et alii 2013, 366; etc.
139 Gogâltan 2018, 17-18.
140 Sava 2016; Sava, Ignat 2016; Sava, Grumeza 2018; Ignat, Sava 2019; Sava, Gogâltan 2019; Duffy 
et alii 2019.
141 Lehmphul et alii  2019,  274.
142 Bălărie, Szentmiklosi 2016. 
143 Soroceanu, Radu 1975.
144 Sava et alii 2019a.
145 Rada et alii 1988, 111-112, Fig. 1; Pădurean 2014, 356.
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Mic)146, Pecica-Duleul lui Bran147, Turnu-Sud, -Vest148 sau La Prioran149 și Variașu Mare150, 
datele din teren sunt încă prea puține pentru a le putea comenta acum151.

Descoperirile arheologice mai vechi, dar mai ales cele recente, arată o adevărată 
explozie demografică în zonă odată cu așa numitul bronz târziu II (Bronz C şi Bronz D central 
european)152. Aceasta este și una din explicațiile care se pot aduce pentru apariția în sec. 
al XV-lea BC a mega-forturilor de la Mureșul de Jos. Fără un substrat socio-economic local 
solid aceste fortificații nu s-ar fi construit, ele fiind expresia unei mari prosperități comunitare. 
De aceea s-a putut trece de la fortificarea unei așezări de până la 1 ha, la împrejmuirea unui 
teritoriu care înglobează zeci, sute și chiar mii de ha. Piesele de metal vin și ele să completeze 
imaginea noii socități. Vremurile sunt în schimbare dar valorile elitelor locale rămân aceleași 
ca și în bronzul mijlociu. Armele și podoabele de aur și bronz găsite izolat în așezări sau 
strânse în adevărate tezaure sunt expresia statutului social și al puterii la care au ajuns unii 
dintre membrii societății153. Alături de fortificații, ele fac dovadă indubitabilă a existenței unor 
războinici profesioniști și a unor lideri capabili să-i conducă154. Chihlimbarul, acel „aur nordic” 
atât de prețuit în comunitățile bronzul mijlociu, continuă să fie apreciat la Mureșul de Jos și 
în bronzul târziu155. Chiar dacă piesele nu sunt la fel de numeroase ca în lumea palatelor 
miceniene, ele se regăsesc în inventarele funerare ale cimitirului de la Pecica-Sit 14156 sau în 
depozitul Pecica II157, contemporane cu fortificațiile de la Sântana. 

Cele prezentate în paginile de mai sus credem că sunt indicii convingătoare pentru a 
înțelege cauzele care au dus la apariția mega-siturilor bronzul târziu în zona Mureșul de Jos. 
Lor li se adaugă cu siguranță și alți factori, interni sau poate externi, care au făcut diferența 
între acest spațiu și altele unde în urma disparției tell-urilor epocii bronzului nu au mai fost 
ridicate mari fortificații de pământ. Dar discutarea lor va fi pentru noi o altă provocare. 

  
Mulțumiri:
Cercetarea non-invazivă a siturilor bronzului mijlociu de la Mureșul de Jos s-a desfășurat 

în cadrul proiectului CNCS–UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE- 2012 - 4-0020 „Living in the Bronze 
Age Tell Settlements. A Study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of the 
Carpathian Basin”.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE 
PREVENTIVE EFECTUATE ÎN ORADEA – 

SALCA/PEPINIERĂ ÎN PERIOADA 2016-2017
     
        Fechete-Porsztner Kitti*

PRELIMINARY REPORT ON THE PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS CARRIED 
OUT IN ORADEA - SALCA/PEPINIERĂ IN 2016 AND 2017

Abstract

The study presents the artefacts discovered following archeological excavations on site Salca/ 
Pepinieră between 2016-2017. Those artefacts comes from three periods. Most complexies could be 
dated in the first Iron Age, two ovens in the VII-IX centuries and some complexies in the Early Middle 
Age.

Keywords: archaeological site, Salca/Pepinieră, archeological excavation, Early Iron Age, Early 
Middle Age

Situl arheologic Oradea – Salca este binecunoscut în literatura de specialitate încă de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind cunoscute aici mai multe puncte arheologice. Situl se află în 
partea de sud-est a orașului Oradea, pe ultimul sector al șirului de terase de mijloc și inferioare 
ale râului Crișul Repede, într-o zonă neexpusă inundațiilor. 

Prezentul articol se referă la punctul ”Pepinieră”, unde în perioada 2016-2017 s-au efectuat 
săpături arheologice preventive, urmând ca în zonă să se dezvolte un cartier rezidențial.

Zona Pepinieră de odinioară se află în partea de vest a Terasei Salca, în perimetrul 
delimitat de cimitirul municipal Rulikovski și depoul OTL, zona fiind mărginită la nord de pârâul 
Peța. Pe acest teren a funcționat timp de mai multe decenii o pepinieră administrată de către 
fosta Regie Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Perimetrul supus cercetării este situat pe parte dreaptă a străzii Ceyrat dinspre depoul 
OTL. Zona se află la 200 m sud de pârâul Peţa, la nord-vest de sensul giratoriu aflat la intersecţia 
străzilor Ceyrat și Universității. Din punct de vedere al așezării geografice, zona cercetată este 
diversificată, respectiv conține marginea terasei, o zonă în pantă și o zonă plată.

Cercetările arheologice preventive efectuate în ultimii ani în zona Salca/Pepinieră, 
săpături efectuate cu ocazia investițiilor care urmau să fie demarate, au avut ca rezultat 
descoperirea unor cantități însemnate de materiale arheologice, care provin din diferite epoci. 
Scopul prezentului studiu este prezentarea principalelor descoperiri, respectiv încadrarea lor 
cronologică.

Săpăturile preventive din zona Salca/Pepinieră au fost coordonate de către Gruia 
Fazecaș1, arheolog al Muzeului Țării Crișurilor în calitate de responsabil de șantier, în colectivul 
de cercetare fiind membru și Fechete-Porsztner Kitti, arheolog al Muzeului Orașului Oradea – 
Complex Cultural.

Cercetările arheologice s-au desfășurat în două etape: prima etapă s-a desfășurat în 
toamna anului 2016, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile lucrările au fost suspendate, 
reluându-se apoi în luna martie a anului 2017.

În campaniile 2016 și 2017 au fost deschise în total 16 secțiuni, dintre care 11 au fost 
paralele cu strada Ceyrat, respectiv 5 au fost paralele cu pârâul Peța. Lățimea secțiunilor a fost 
de aproximativ 2 m, iar lungimea lor a fost variabilă în funcție de specificul zonei. 

Stratigrafiile s-au prezentat într-un mod asemănător în toate secțiunile. Pe tot terenul 
cercetat, stratul superior a fost distrus de rădăcinile copacilor, acesta fiind de culoare neagră, 
amestecat cu pietriș, sporadic cu materiale arheologice provenind din perioade diferite. Stratul 

* Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, Oradea, fp_kitti@yahoo.com
1 Îi mulțumesc și pe această cale d-lui arheolog Gruia Fazecaș pentru faptul că mi-a oferit dreptul de 
prelucrare și publicare a materialelor arheologice descoperite.
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următor aflat la adâncimea de 0,50-0,70 m este lutos-nisipos, de culoare brună, pigmentat cu 
cărbune și chirpici. În acest strat lutos s-au putut observa lentile de argilă cenușie cu pietriș 
de râu. În unele secțiuni, deasupra stratului de pământ galben (steril), s-a conturat un strat de 
culoare negru-cenușiu amestecat cu pietriș, care a conținut în cantități mai mici și materiale 
arheologice. Solul steril din punct de vedere arheologic îl reprezintă un strat nisipos de culoare 
galbenă. În general complexele arheologice s-au conturat în acest nivel la o adâncime de cca. 
0,70-1 m. 

În zona cercetată au fost identificate 21 de complexe arheologice și un mormânt de 
inhumație. Doar în câteva secțiuni – S2, S3, S4, S5, S6, S7, S13, S14, au fost descoperite 
complexe arheologice, în majoritatea cazurilor, acestea putând fi datate în epoca fierului. Au 
fost descoperite câteva vetre în aer liber datate în perioada secolelor VII-IX, fiind identificate 
doar patru complexe din perioada secolelor al XI-XIII.

În următoarea parte a studiului vom prezenta principalele descoperiri în urma cercetărilor 
arheologice desfășurate în Oradea-Salca, punctul Pepinieră.

Prima epoca a fierului
Din perioada primei epoci a fierului sunt identificate opt complexe arheologice, toate fiind 

gropi (Cx. 2, Cx. 3, Cx. 10, Cx. 13, Cx. 18, Cx. 19, Cx. 20, Cx. 22). Gropile sunt diferite din 
punct de vedere al formei și dimensiunilor, având forme circulare (Cx. 2, Cx. 18, Cx.19), ovale 
(Cx. 3, Cx. 10, Cx. 13, Cx.20) și uşor neregulate (Cx. 22). Dimensiunile gropilor sunt variabile, 
în cele mai multe cazuri acestea fiind mai puțin adânci (Cx. 2, Cx. 13, Cx. 19, Cx. 20, Cx. 22). 
În umplutura gropilor, lângă materiale ceramice, au apărut mai multe bucăți de chirpici de mari 
dimensiuni, respectiv oase de animale. 

Materialele ceramice sunt numeroase și variate ca formă: strachină, vas bitronconic, 
farfurie mică, vas în formă de sac, ceașcă tronconică, ceașcă cu toartă, castron, capac. 
Majoritatea vaselor întregi sau întregibile au fost descoperite în Cx. 3, Cx. 18, Cx.19. 
Dimensiunile sunt variabile, de la vase de dimensiuni mari la vase de dimensiuni mici. Vase de 
mici dimensiuni descoperite: ceașcă (Pl. III/3), capac, ceașcă cu toartă, farfurie, fiind lucrate 
din pastă de bună calitate, degresate cu pietriș, cu suprafețe lustruite, culoarea fiind neagră la 
interior și cafeniu-cărămizie la exterior. Niciun vas de mici dimesniuni nu a fost decorat. Vasele 
de mari dimensiuni au fost confecționate din pastă, degresate cu pietriș și cioburi pisate, având 
mai multe culori – oală de bucătărie, vas bitronconic, culoarea acestora fiind gălbui-cărămizie, 
respectiv vase în formă de sac, ceașcă cu toartă, starchină cu buza trasă în interior, acestea 
având culoare cărămiziu-roșcată. Pe vasele de mari dimensiuni apare principala technică de 
ornamentare din epoca fierului, canelura. În general, pe corpul vaselor bitronconice apare 
decorul canelat orizontal, vertical sau ghirlandă, culoarea fiind neagră la exterior și maro 
deschis la interior (Pl. III/2). Strachina are buza ornamentată cu caneluri oblice, are culoare 
neagră la interior și gălbui-brună la exterior. Unele vase sunt decorate sub buze cu butoni, dar 
la vasul bitronconic sunt aplicate pe diametrul maxim al corpului. 

Alte artefacte confecționate din lut sunt o fusaiolă și un fragment de statuetă zoomorfă. 
Fusaiola este realizată din lut fin, are formă ovală, culoarea este gălbui-brună, iar statueta 
zoomorfă este confecționată din pastă fină și are culoarea neagră. Datorită faptului că s-a 
păstrat doar partea din spate, aceasta nu poate fi determinată tipologic. Piciorul stâng și coada 
sunt rupte, iar piciorul drept are forma conică. Se cunosc analogii descoperite în incinta cetății 
din Biharia.

Majoritatea analogii pentru formele ale ceramicii descoperite la Salca/Pepinieră se 
găsesc din județul Bihor la Șuncuiuș2 Oradea-Salca3 și Biharia4, Teleac5. Analizând tipurile 
și formele vaselor descoperite, acestea pot fi încadrate cronologic în prima epocă a fierului – 
2 Sever Dumitrașcu, Biharea I. Săpături arheologice (1973-1980), Editura Universității din Oradea, 
Oradea, 1994, Pl. V. 5, 16.
3 Emődi János, Hadnagy Árpád, Așezarea Hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor, Crisia, nr. 12, 
Oradea, 1982, p. 391, Fig. 9, Fig. 10,
4 Idem, Descoperiri din prima epocă a fierului de la Oradea, Crisia, nr. 11, Oradea, 1981, p. 326, Fig. 
5/1, 2,3, p. 327, Fig. 6/7.
5 Sever Dumitrașcu, Biharea I. Săpături arheologice (1973-1980), Editura Universității din Oradea, 
Oradea, 1994, p. 295, Fig. 31, Fig. 41/1, Pl. V. 7.
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Hallstatt-ul timpuriu (Ha A).

Sec. VII-IX 
Cu ocazia săpăturilor preventive executate au fost conturate la nivelul steril două 

cuptoare amenajate în aer liber (Cx. 1, Cx. 14) și o groapă provizorie (Cx. 11). Cuptoarele 
sunt de forme circulare, bolta fiind distrusă, la fiecare dintre ele aparținând câte o groapă de 
alimente. Cuptoarele au fost executate din pietre de râu, mai multe fragmente din aceastea 
aflându-se în groapa de alimente, care sunt de forme ovale, fiind umplute cu pământ negru 
pigmentat cu cărbune, chirpici și oase de animale. La partea vestică a cuptoarelor s-a conturat 
un șir de gropi de stâlpi de mici dimensiuni (Pl.II/2). Putem reconstitui un gard împletit din 
nuiele, care probabil a avut rolul de protecție împotriva vântului.

Inventarul arheologic descoperit în gropile de alimente este compus din fragmente de 
ceramică. Printre acestea a apărut o singură formă de vas – oala-borcan fără toartă de diferite 
dimensiuni. Ceramica se împarte după modelare în două categorii: ceramica lucrată la roată 
înceată și cea lucrată la roată rapidă. Ceramica modelată la roată înceată este de culoare 
cenușiu-închisă, degresată cu scoici pisate și cu nisip fin (Pl. III/5-6). Câteva fragmente sunt 
ornamentate sub buză prin incizare în benzi de linii drepte orizontale și/sau benzi de linii în 
val. Oala fără toartă este lucrată la roată rapidă, are culoare roșcat-cărămizie (Pl.III/7) , este 
degresată cu nisip fin amestecat cu pietriș și micașist, respectiv este nedecorată.

Pentru cuptoarele construite în aer liber cu pereții executați din pietre de râu găsim 
analogii la Zalău6, iar pentru ceramică găsim la Biharia7, la Oradea Salca/Pepinieră8, și Porț9. 

Sec. XI-XIII
Din perioada secolelor XI-XIII au fost identificate cinci complexe arheologice (Cx. 5, Cx. 

7, Cx. 12, Cx. 16, Cx.17). Toate complexele din această perioadă sunt identificate ca gropi 
menajere. Deosebim următoarele tipuri de gropi: gropi mai puțin adânci, gropi de dimensiuni 
mici, gropi care se îngustează spre fund, gropi de dimensiuni mari, iar din punct de vedere 
al formei deosebim gropi cu formă ovală și gropi de formă circulară. Adâncimile gropilor sunt 
variabile, cuprinse între 0,10-0,90 m.

Deoarece cantitatea materialelor ceramice este mică și în stare fragmentară, nu s-au 
putut reconstrui vase întregi. Vasele erau modelate pe roată înceată, degresate cu micașist și 
în unele cazuri cu pietriș cu diametrul cuprins între 1-5 mm. Au culoarea cărămizie și maronie, 
arse relativ uniform, dar unele fragmente prezintă urme de ardere secundară. Ornamentele 
incizate sunt formate dintr-o linie dreaptă sau în valuri (Pl. V/7) și grup de linii drepte (Pl. V/5-6)
sau în valuri, respectiv combinația lor. Din punct de vedere al formelor ceramice, domină oala 
fără toartă. Printre fragmentele ceramice găsim și fragmente de căldare (Pl.V/3), care sunt de 
culoare cărămizie, degresate cu micașist. Nu există ornamente pe niciunul dintre fragmentele 
de căldare descoperite. 

Printre materialele arheologice descoperite găsim și o râșniță fragmentară de formă 
circulară, confecționată dintr-un cuarț. De asemenea, singurul obiect confecționat din metal 
descoperit care se poate data, este un inel de păr în formă de S, confecționat dintr-un fir 
subțire din bronz. 

Materiale ceramice similare au fost descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice 
efectuate în cetatea de pământ din Biharia10, în Sânnicolau Român11, respectiv în depresiunea 
6 Horia Ciugidean, Periodizarea culturii Gáva în Transilvania în lumina noilor cercetări, în Apulum, nr. 48, 
Alba Iulia, 2011, p. 101, Pl. XIV.2, 6.
7 Dan Băcueț-Crișan, Așezările din secolele VII – IX de pe cursul superior și mijlociu al râurilor Barcău 
și Crasna, Editura Mega, Porolissum a Muzeului Judeșean de Istorie și Artă Zalău, Zalău, 2007, p. 121, 
Pl.23.
8 Sever Dumitrașcu, Biharea I. Săpături arheologice (1973-1980), Editura Universității din Oradea, 
Oradea, 1994, Pl. X. 9, 11, Pl. XXXIII. 5, 8, 10. 
9 Sorin Bulzan. Călin Ghemiș, Gruia Fazecaș, Săpăturile de salvare de la Oradea – punctul Salca 
”Pepinieră”, Crisia, nr. 30, Oradea, 2000, p. 84.
10 Alexandru V. Matei, Dan Băcueț-Crișan, Contribuții arheologice privind topografia și structura internă a 
satului medieval timpuriu din nord-vestul României. Așezarea de la Porț-La baraj (județul Sălaj), Editura 
Mega, Cluj Napoca, 2011, p. 147, Pl. 63.3, 4.
11 Sever Dumitrașcu, Biharea I. Săpături arheologice (1973-1980), Editura Universității din Oradea, 
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Beiușului, zona localității Sânmartin de Beiuș12. Ca analogii putem aminti fragmentele de 
căldare descoperite la Biharia13, la Dealul Promontor din Oradea14, și în Dealul Bisericii din 
Sânnicolau de Beiuș15.

Pentru râșnița descoperită putem aduce analogii din Cetatea Oradea16, sau punctul 
Dealul Popii din Sânnicolau de Beiuș17. Analogii pentru inel de păr în formă de S se cunosc 
la Oradea-Salca – zona Ghețărie18, comuna Gilău19 sau Alba Iulia20. Din analogiile prezentate 
putem trage concluzia că gropile descoperite la Salca/Pepinieră se pot data către prima 
jumătate a secolului al XI-lea până în a doua jumătate a secolului al XIII-lea.

Pe terenul cercetat s-au descoperit două vetre de foc, însă în vecinătatea lor nu au 
existat materiale arheologice. În aceste condiții, încadrarea lor cronologică nu a fost posibilă.

Mormântul de înhumare a fost identificat în S13, orientat SV-NE, fără inventar. Din 
această cauză nu suntem în măsură să îl datăm cu exactitate.

Pentru o încadrare cronologică mai exactă a materialelor arheologice descoperite și 
menționate în acest studiu, este necesară continuarea cercetărilor și analizelor.
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CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA ISTORIA MEDIEVALĂ 
A CETĂȚII ADRIAN, JUDEȚUL BIHOR

       Mihálka Nándor*, Doru Marta** 

În amintirea preotului reformat Gyula Borzási

ARCHEOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO THE MEDIEVAL 
HISTORY OF THE ADRIAN FORTRESS, BIHOR COUNTY

Abstract

In the summer of 2009, archaeological research was carried out at the Adrian fortress, located 
close to Sălard, on the right bank of the Barcău river. The evolution in time of the historic building was 
determined using a four-section division. Erected in the second half of the 13th century, the construction 
was first mentioned in 1285. In the first centuries it played a significant role in the political and economic 
life of the region, but after the 15th century this role was gradually lost and after the Peace of Vasvár, the 
construction was demolished by the Ottoman army in 1664. The research conducted and the examination 
of the wall faces showed that the appearance of the representative buildings changed gradually from 
Romanesque to Gothic and then, to Renaissance, as elements specific to these periods were used. The 
archaeological artefacts discovered includedlarge quantities of ceramics (12th‒13th centuries), Gothic 
and Renaissance stove tiles and architectonic fragments. 

 
Keywords: Adrian fortress, Bihor County, Romanesq, Gothic, Renaissance style, Vasvár peace.

Localizarea și descrierea ruinei: la nord - est de municipiul Oradea, unde râul Barcău 
ajunge la câmpie, se află comuna Sălard. Compusă din satele Sălard, Sântimreu și Hodoș, 
comuna are pe teritoriu mai multe monumente de patrimoniu istoric, ridicate în evul mediu1. 
Ruinele cetății discutate se află la un kilometru în dreapta drumului comunal ce leagă Sălardul 
de Sântimreu, pe digul malului drept al râului Barcău. 

În ultima treime a secolului al XIX-lea ruina cetății este descrisă de către istoricul Vincze 
Bunyitay: ...Din cetate au mai supraviețuit doar colţuri ici - colo. Turnul patrulater stă ruinat, 
crăpat în două, până când într-o furtună de vară a fost lovit de un fulger și mai mult de jumătate 
din clădire s-a prăbușit. În afară de asta încă o ruină mai stă neclintită pe perimetrul cetății, 
probabil un segment din ruina locuinței proprietarilor anteriori, așa - zisul palat. Cetatea era o 
clădire fortificată, îngrădită cu incintă de cărămidă, care s-a prăbușit împrejur. Locul cetății este 
pe un deal scund, mult mai mic astăzi, pentru că la amenajarea digului Barcăului, noul mal al 
râului a fost condus lângă aria sudică a incintei cetății, în acest fel tăind o bucată din dealul, 
care ascunde ruina... 2. 

Primele documentații grafice ale ruinei au fost realizate de către Ferenc Stornó sr. cu 
ocazia inventarierii monumentelor istorice din comitat în anul 18793. Din cele două colțuri, cel 
sudic s-a distrus4, iar cel nordic stă deterioarat, așteptându-și sfârșitul.  

Din clădirea cu un istoric bogat a mai rămas un colț de donjon înalt de 8 metri cu două 
zidării de 2,80 x 3,00 m, lățimea lor fiind 1,70 m, într-o stare precară, gata să se prăbușească5. 
Numit o minune statică, colțul arată pe toate părțile distrugerile masive ale mâinilor dibace 
ale ultimilor o sută de ani. Pe alocuri zidăria este rezemată doar pe un ciot de 0,70 m lățime, 
* Arheolog, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, mihalka.nandor@gmail.com
** Arheolog, Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, dorumarta67@yahoo.com.
1 La Sălard se află biserica mănăstirii conventuale franciscane, construită în primul sfert al secolului al 
XV-lea, cu o superbă capelă de înmormântare gotică și un turn medieval păstrat, azi folosită de către 
localnicii reformați ai localității. La sud-vest de centrul comunei se află satul Hodoș, având de asemenea 
o biserică reformată monument istoric, construit în același veac
2 Bunyitay V., Kopasz nádor, Életrajz a 13 ‒ 14. Századból, în: Századok, 1888, 22, p. 129 - 130.
3 Biblioteca Muzeului Țării Crișurilor – Complex Cultural, inventar: 57/1897; prima publicație: Al. Avram: 
Fortificaţii medievale din Crişana, în: Biharea, 1, 1973, p. 204 și 206.
4 Anexa publicației lui Károly Szabó conține două desene despre ruinele cetății de la începutul anilor 
1880. Szabó K., Kun László, In: Magyar Történelmi Életrajzok, Szerk. Szilágyi Sándor, Budapest, 1886
5 Alexandru Avram: Arhitectura romanică din nord - vestul României, Sibiu, 2004, p. 61.
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constituind pericol de prăbușire. Din acestă cauză autoritățile locale au decis conservarea și 
subzidirea structurii în anul 2009.

Colțul intact stă în / pe digul de pe malul drept al Barcăului de la amenajarea acestuia, 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Zidul nordic continuă într-o ridicare spre vest și cu 
o altă ridicătură cu direcția sud - est şi constituie un deal în formă de triunghi, în centru fiind o 
groapă rămasă probabil în urma unor săpături neautorizate.  

Cele două zidării ale colțului se închid într-un unghi de 90 de grade, planul interior fiind 
vertical; în schimb planul exterior se lățește treptat spre fundația construcției. Ambele planuri 
ale colțului turnului prezintă urme de tencuială, calitatea acesteia este identică cu mortarul 
folosit la zidăria colțului, cele două fiind probabil amenajate în aceeași timp. Coronamentul 
turnului este distrus. Zidul actual este cu aproximativ 0,50 m mai scund decât înfățișarea din 
desenul lui Ferenc Stornó Sr. realizat în anul 18796.  

Zidăria a fost construită din cărămizi refolosite, așezate cu planul intact în zidărie, iar 
golul rămas între cele două planuri a fost umplut cu emplecton7. Mortarul folosit la construcția 
turnului are culoarea maro deschis, la confecționarea lui fiind folosit nisip și puțin var, calitatea 
fiind mediocră. Fațada intactă a colțului de zidărie păstrează patru goluri de supraveghere cu 
închidere dreaptă: două la nivelul parterului și două la etaj8. Cuiburile de grinzi păstrate pe 
planul interior al turnului dovedesc existența unui parter și cel puțin două etaje, despărțite cu 
nivele susținute de structură de grinzi9. 

Istoria cetății și a domeniului Adrian: comitatul Bihorului a avut două centre până la 
invazia tătarilor din anul 1241. Importanța cetății comitelui din Biharia a scăzut pe parcursul 
secolului al XI-lea, în timp ce Oradea a început să se dezvolte după mutarea instituției 
episcopale pe insula dintre Criș și Peța10.

Primele două cetăți de tip nou apărute după invazia mongolă, Adrian și Piatra Șoimului, 
au fost construite pe domeniul judelui Paul din neamul Geregye, care între 1242 ‒ 1249 a 
fost guvernatorul teritoriilor de dincoace de Tisa, iar între 1248 ‒ 1251 a fost judele regelui11. 
Moșiile strămoșești ale neamului se aflau dincolo de Dunăre, dar tatăl lui Paul, Écs, obținuse 
cinci sate în Bihor12, iar în 1236 și 1249 Paul a primit noi danii de moșii13 de la regele Béla al 
IV-lea. 

Cetatea Adrian a fost ridicată pe una din numeroasele insule încadrate de apele Barcăului 
și afluenții săi, pe una din laturi fiind apărată de râul amintit, pe cealaltă latură de mlaștini  
inaccesibile, iar în partea de sud, de localitatea cu același nume. Pe aici trecea în evul mediu 

6 Aici zidăria nordică aflată deasupra și sub golul unei intrări este mai lungă, ruina în sine fiind mai înaltă 
față de aspectul actual. Segmentul sudic al peretelui prezintă un gol asemănător celorlalte aflate pe 
nivelele inferioare ale ruinei. 
7 Materialul de construcție constă din pietre, pietriș de râu, cărămizi şi mortar. Probabil din această 
cauză nu a fost demolat de către localnicii, ruina fiind construită din resturi de construcție, ei având 
nevoie de material mai voluminos. 
8 Pornind de la bază, primul gol a fost amenajat în zidul nordic al colțului, la cca. 1,70 m de la nivelul 
actual de călcare și are direcția sud vest – nord est, planurile interioare construite din cărămidă fiind 
într-o stare precară.   Amprenta golului numărul doi aflat la același nivel s-a păstrat în profilul zidului 
estic al colțului. Are direcția de nord vest – sud est, și este reprezentată de cinci rânduri de cărămizi 
așezate orizontal. Golul numărul trei se află la etaj pe profilul intact al zidului estic al ruinei, direcția lui 
este sud vest – nord est şi nu are gol în planul exterior al colțului de turn, fiind zidit și tencuit ulterior. 
Planul intact al profilului zidului estic este cercetat ca și context arhitectonic separat. Are înălțimea de 
2,50 metri și ocupă partea superioară a profilului. În centru are un gol păstrat intact descris mai sus. Pe 
închiderea superioară a planului se văd două cărămizi așezate vertical, care reprezintă pornirea arcului 
de închidere al unui gol. Structura capătă rost pe desenul realizat de Stornó Sr. în care aici există un gol 
de trecere cu închidere semicirculară și un colț de zidărie lipit de planul intact. Nișa poate fi golul unei 
uși de balcon, a unei construcții de lemn a cărui cuiburi de grinzi au fost ulterior tencuite. 
9 Pe cele două desene întocmite de Stornó sr. în 1879 se văd clar nivele de etajare marcate de cuiburile 
de grinzi.    
10 Györffy G., Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. kötet, Budapest, 1987, p. 601. 
11 Karácsonyi J., A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, II. kötet, Budapest, 1900 ‒ 1901, p. 
10 ‒ 11. 
12 Mișca, Poclușa, Lazi, Sánczi?, Dénes? (Nagy I., Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal, Pest, 1858, p. 10.)
13 1236: Ineu, 1249: Okány, Zsadány, Cheriu, Bölcsi, Haieu, Zaránd, Borok, Füld, Bikal, Almás (Karácsonyi 
J., op.cit., p. 10 ‒ 12.,Wenzel G., Árpád-kori új okmánytár II. kötet, p. 208; VII. kötet. p. 284.)
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drumul comercial ce lega Oradea de Satu Mare, funcția principală a cetății fiind apărarea 
podului care traversa Barcăul. Existența timpurie a localității este indicată atât de numele său 
de origine creștină, cât și de faptul că în secolul al XIV-lea avea propria biserică, separată de 
cea existentă în Sălardul situat relativ aproape14.

Prima atestare documentară datează din 1 ianuarie 1285, când, într-o scrisoare de danie 
a regelui este amintit un asediu al cetăţii desfășurat mai devreme, probabil în 1277, în timpul 
căruia voievodul Transilvaniei, Roland Borsa, și banul Rafain de Debrecen, oameni credincioși 
ai regelui Ladislau al IV-lea, au atacat în numele acestuia și au cucerit cetatea Adrian de la 
Miklós Geregye, stăpânul cetății la acea dată, care se răzvrătise împotriva suveranului15. După 
înăbușirea revoltei din teritoriile de dincoace de Tisa, Ladislau al IV-lea a donat cetatea Adrian 
și domeniul său lui Tamás Borsa, care, împreună cu fratele său mai mare, a pus stăpânire și pe 
celelalte moșii ale familiei Geregye, devenind astfel cel mai de seamă latifundiar al teritoriilor 
de dincolo de Tisa16. Noul stăpân a desemnat cetatea Adrian drept centru al domeniilor sale.

Susținători fățiși ai familiei de Anjou, cei din neamul Borsa au fost pedepsiți personal de 
către regele Andrei al III-lea. Acesta i-a acuzat de înaltă trădare, a cucerit cetatea Adrian în 
urma unui asediu de mai multe luni în anul 1294, după care l-a decapitat pe Roland Borsa, 
voievodul Transilvaniei. Cetatea a fost ocupată de Mikola, fiul lui Gerő Kalotai, care printr-o 
danie regală pune stăpânire și pe moșiile lui Borsa pentru un scurt timp.17

După accederea la tron al lui Carol I, aliații săi fideli din neamul Borsa și-au reprimit 
moșiile. Stăpânul cetății Adrian, al doilea născut al lui Tamás, Jakab, pomenit sub numele de 
Kopasz (Chelu)18 și castelanul (comandantul) cetății sale, au emis aici mai multe acte între 
anii 1302 - 131319. Kopasz, răsculat mai apoi împotriva regelui, ar fi dorit să-l așeze în tronul 
regatului pe Andrei, voievodul Haliciului, stră - strănepotul lui Béla al IV-lea, dar în martie 1317 
a pierdut bătălia decisivă la Debrecen împotriva lui Dózsa Debreceni, susținător credincios al 
regelui, fiind astfel forțat să se retragă în cetatea Adrian. Fortificația a fost asediată și cucerită 
de rege în luna iulie a aceluiași an. Kopasz s-a retras în cetatea Piatra Șoimului, pe care însă 
a trebuit să o cedeze la sfârșitul lunii august. „Răsplata” regelui pentru răzvrătiții din neamul 
Borsa a fost pierderea moșiilor și a capetelor lor. 

După înăbușirea revoltelor din teritoriile de dincoace de Tisa și din Transilvania, regele 
Carol I a păstrat sub jurisdicția coroanei domeniile neamului Borsa și cele trei cetăți ale lor din 
Bihor, (Adrian, Cheresig și Piatra Șoimului), iar aceste trei fortificații de importanță strategică 
și moșiile lor vor constitui obiectul unor danii sau ipotecări sub domnia regelui Sigismund de 
Luxemburg20. 
14 Jakó Zs., Bihar megye a török pusztítás előtt, Budapest, 1941, p. 617; cea mai nouă şi completă 
contribuţie la istoria cetăţii şi a domeniului nobiliar al cetăţii Adrian: Zsoldos A., Adorján három ostroma. 
Oligarchák a Tiszántúlon a 13 – 14. Század fordulóján. Tanulmányok Biharország történetéről 6., 
Nagyvárad, 2019  
15 Bunyitay V., op. cit., p. 22.
16 Cei din neamul Borsa și-au construit după anul 1277 o a doua cetate în Cheresig, iar episcopul 
Benedek a ridicat o fortăreață lângă Beiuș, la Finiș, cu rolul de a apăra minele episcopiei. Fapta sa i-a 
înfuriat pe cei din neamnul Borsa, care în 1294 au supus cetatea Finișului unui lung asediu, neputând 
însă să o cucerească.
17 Fejér Gy., Codex diplomticus Hungariae. Ecclesiasticus et ciuilis VII. Kötet/4, Buda, 1837, p. 239. 
18 „Mg. Jacobus, filius Thomae, qui Copoz alio nomine nuncumpatur...”,  într-o scrisoare din 1292 al 
Capitlului de Esztergom (Bunyitay V., op. cit., p. 15.)
19 Un document emis de Capitlul de Oradea la data de 2 februarie 1302 relatează faptul că Kopasz 
Borsa poartă titlul de palatin și în aceeași act sunt pomeniți magistri Zudus, castelan de Adrian și Paul 
Bod, castelan de Piatra Șoimului. Cf. Györffy Gy., op. cit., p. 592.
20 Între anii 1318 - 1349, moșiile regale ale cetății Adrian au fost atribuite împreună cu demnitatea de 
comite de Săbolciu după cum urmează: între 1318 – 1321, respectiv în 1323 comandantul cetății a fost 
Pós, comite de Solnoc; între 1330 – 1332 fiii palatinului Dózsa Debreceni, Jakab, Pál și Dózsa, care 
au purtat și titlul de comite de Săbolciu (mai târziu fiind guvernate doar de Jakab și Pál); în 1334 este 
amintit ca și subcomandant al cetății meșterul Miklós, fiul lui Kölcse; între 1347 - 1349, cetatea este 
condusă de Miklós Berzéte pivnicer al reginei, comite de Săbolciu, comandant al cetăților Nedec și 
Plaveč. După Miklós Berzéte, în 1349 comandanți ai cetății vor fi din nou comiții de Săbolciu, Jakab și 
Pál Debreceni. În anul 1372, sunt amintiți doi castelani de cetate de origine italiană, Pietro și Andrea de 
Gondola. (Fügedi E., Vár és társadalom a 1 3 ‒14. századi Magyarországon, Budapest, 1977, p. 155) 
pe când cetatea Piatra Șoimului rămâne cetate regală până la 1406 (Csánki D., Magyarország történeti 
földrajza a Hunyadiak korában I. kötet, MTA, Budapest, 1890, p. 595 ‒ 596.)
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De la sfârșitul secolului al XIV-lea, istoria cetății se leagă strâns de familia nobiliară 
Csáky.  La 14 februarie 1395, Sigismund de Luxemburg le-a donat lui Csáky I. István și fiilor 
săi  „castrum nostrum regalae Adrian” împreună cu târgul Sălardului, drept recunoștință pentru 
meritele lor, în schimbul unor proprietăți ale acestora, și anume cetatea Ciacova din comitatul 
Timiș, cetatea Cuvestiei din comitatul Caraș, împreună cu minele de fier care îi aparțineau21. 

Potrivit listei de impozitare al anului 1552, familia Csáky (Demeter, Miklós, Farkas, Imre, 
Mihály, văduva lui Péter și Péter) cu cele 602 porți era cotată a patra cea mai bogată familie 
nobiliară din comitat, după episcopul de Oradea, Capitlul de Oradea și János Török de Enying.

În prima jumătate a secolului al XVII-lea familia s-a despărțit în două ramuri: ramura 
ungară și ramura transilvană, potrivit situației politice a vremii. Ei și-au majorat averile și 
domeniile în Ungaria de sus, respectiv în Transilvania. În acest timp cetatea Adrianului a 
început să pierdă rolul strategic şi militar. După apariţia Principatului Transilvaniei se începe 
(re)construcția sistemul de cetăți vestice, unde Adrianul primește un rol secundar, cetăților 
Săcueni, Oradea, Ineu şi Sâniob revenindu-le principala linie defensivă de apărare a ţării, 
cetatea de pe Barcău fiind aşezată în spatele primelor trei fortificaţii amintite22. 

Rolul principal în nașterea domeniului Csáky în Principatul Transilvaniei l-a avut  generalul 
István Csáky (1570 – 1605) și soția sa Anna Wesselényi (1584 ‒ 1649), care mai târziu, 
în numele fiilor săi, a organizat domeniile din Șimleul Silvaniei, Cheresig, Adrian, Marghita, 
Almașu Mare, Gorbău şi Aghireș.23 Văduva Anna Wesselényi a lăsat moștenire domeniile 
din interiorul Transilvaniei celor doi fii, István și László în anul 162524, domenuiul Adrianului 
împreună cu proprietatea din Marghita fiind moștenit de ultimul25, el fiind proprietar și în anul 
163726.  

În următoarea perioadă cetatea și domeniul trec în proprietatea fiscului princiar, 
asemănător cetăților de la Oradea și Săcueni, dar nu avem nici o informație / document despre 
acest aspect 27. După ocuparea comitatului Bihor de către trupele turcești în anul 1660, Adrianul 
are aceeaşi soartă28. Călătorul Evlia Celebi relatează, că după ocuparea Oradiei, Ali paşa 
ordonă demolarea cetății Adrianului, care este reconstruită puţin mai târziu de către principele 
Mihail Apafi (1661 ‒ 1690), cu îngăduinţa sultanului, așezând în cetate și o oaste numeroasă 
de transilvăneni, austrieci și haiduci29.

După Pacea de la Vasvár (1664) pașa Mohamed după un scurt asediu ocupă cetatea 
de la trupele transilvănene și demolează fortăreața în două zile. Transilvănenii sunt primiți în 
cetatea de la Pocsaly, pe când echipamentul este dus la Oradea30. 

După dobândirea comitatului Bihor între anii 1686 – 1692 de către habsburgi, au revenit 
și vechii proprietari ai domeniului, dar cetatea distrusă nu a mai fost reconstruită. Episcopul de 
Oradea, Miklós Csáky se revolta în ședința comitatului din 14 mai 1742 relatând, că localnicii 
dislocă rămășițele fortăreței, iar materialul de construcție este folosit la repararea bisericii 
reformate din Sălard31. Acest fapt este dovedit și de hărțile militare32, care semnalează cetatea 
medievală ca ruină. 

21 Okleváltár a gróf Csáky család történetéhez, I. Kötet, Budapest, 1919, p. 172.
22 Situația este dovedită și de izvoarele istorice ale vremii: cetățile importante strategic sunt des pomenite 
în documentele vremii, în schimb Adrianul aproape deloc.
23Papp Klára: Az erdélyi Csákyak, EME, Kolozsvár, 2011, p. 228.
24 Din acest an s-a păstrat conscripția urbarială a cetății Adrian, care pomenește de mai multe ori 
fortăreața ca fiind centrul economic și militar al domeniului.
25 Papp Klára, op. cit., p. 153.    
26 Ibidem, p. 51.
27 Potrivit izvoarelor, principele Barcsay petrece o scurtă vreme în cetatea Adrian, dar nu este nicăieri 
amintit proprietarul domeniului sau al cetății - vezi: Szalárdi J., Siralmas Magyar krónikája. Budapest, 
1980, p. 566 ‒ 567.
28 Bethlen J., Erdély története 1629 ‒ 1673, Budapest, 1993, p. 255.
29 Călători străini despre Țările Române, vol. VI., Buc. 1976. p. 668. 
30 Ibidem. p. 677.
31 Al. Avram, op. cit., p. 207. 
32 Prima relevare militară (1782‒1785): https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/?layers=o
sm%2C147&bbox=2451105.6894836756%2C5980126.249606231%2C2457550.2864309694%
2C5982037.175313361 și a Doua relevare militară (1782‒1785):  https://mapire.eu/hu/map/europe-
19centurysecondsurvey/?bbox=2450731.1681063273%2C5980456.383549513%2C2457175.765053
621%2C5982367.309256643&layers=osm%2C158%2C164
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Sondaje arheologice la ruinele cetății Adrian. Stratigrafia secțiunilor arheologice: 
obiectivul principal la trasarea secțiunilor arheologice a fost obținerea de informații cât mai 
vaste despre stratigrafia colțului de turn păstrat. Cotele secțiunilor au fost calculate după o 
cotă relativă ±0,00, trasată într-un segment înalt al zidului, unde planul exterior și interior era 
intact.  

Secțiunea S1 s-a trasat perpendicular pe zidul nordic al colţului existent al ruinei, de 
la planul original intact virtual, care se află la înălţimea de 1,60 m față de nivelul de călcare 
actual. Dimensiunea secţiunii este de 2,00 x 1,50 m. 

Secțiunea S2 s-a trasat perpendicular pe zidul nordic (cu direcția nord - sud), la 1,00 m 
spre sud de S1, având lungimea de 3,80 m, lăţimea 2,00 m, profilul NE fiind în aceeaşi plan cu 
profilul NE al S1 iar profilul SV ieşind la 0,20 m din planul interior al elevaţiei originale intacte, 
pentru a ajuta reconstrucţia zidăriei de la coronamentul existent în pământ. 

Potrivit cercetărilor, stratigrafia acestora se poate distribui în mai multe segmente. 
Straturile superioare aparțin de acivitățile de după amenajarea digului și lucrările de teren 
ulterioare. Acestea sunt compuse din umpluturi castanii fine cu fragmente de pietre, cărămizi, 
mortar, pietriș de râu și țin de săpăturile și demolările ilegale. Datarea lor este ajutată de 
ceramica de secol  XIX - XX, piese de fier etc.. Straturile castanii lipite de segmentul cercetat 
al zidăriei Z1 cu direcția nord - sud aparțin tot de lucrările digului. Acest aspect este dovedit de 
umpluturile direcționate est - vest cu material constând din cahle din secolele XVI ‒ XVII, sticlă 
fragmentară, cuie de construcție, ceramică cu și fără smalț. 

Următoarea grupare de straturi de culoare castanie conține dovezi de activități de 
demolare: lentile de demolări cu fragmente de cărămizi, fragmente de mortar, puțin material 
ceramic, două cahle smălțuite. În aceste straturi nu s-a descoperit material ceramic compact 
medieval, respectiv lipsa totală a nivelelor de călcare, ne permite să stabilim, că straturile lipite 
de zidărie încă fac parte din amenajările digului Barcăului din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea.    

După cercetarea umpluturii cu moloz de demolare (fragmente de gresie cu mortar alb 
de calitate superioară, care se leagă de zidăria Z2), la adâncimea de -5,00 / -5,15 m33 s-a 
descoperit fundația zidăriei de cărămidă, lângă care apare un strat subțire menajer cu material 
arheologic exclusiv medieval. Umplutura acesteia constă din sol cafeniu / negru pigmentat 
cu cărbune. Materialul arheologic este alcătuit din fragmente ceramice de secol XIV ‒ XV și 
material zooosteologic. 

La adâncimea de - 5,15 / 5,45 m s-a descoperit o construcție diferită față de zidăria 
Z1. Coronamentul zidăriei Z2, este compus din gresie, piatră de râu, prinse cu mortar alb de 
calitate. Construcția la prima vedere era paralelă34 cu zidul de cărămidă (Z1). Planul nordic 
atent amenajat al zidăriei Z2 se află la 0,20 m față de profilul nordic al secțiunii. Între profilul 
nordic al secțiunii și planul amenajat al zidăriei Z2 s-au cercetat o succesiune de umpluturi 
menajere aflate într-o fâșie lată de 0,15 m, lângă o platformă de mortar maroniu - gălbui, în 
care se află fragmente de cărămidă. Platforma este legată de zidăria Z1, acesta fiind probabil 
nivelul de construcție al Z1. 

Nivelul de construcție al zidăriei de cărămidă (Z1) se află pe coronamentul păstrat al 
zidului original. Această zidărie a fost cercetată doar în secțiunile S1 și S235. În secțiunile S1 și 
S2 s-a adâncit în acea fâșie subțire mai sus amintită, aflată lângă profilul nordic al secțiunilor, 
o canalizare de mici dimensiuni. Din acest loc s-a descoperit ceramică din secolele XIII ‒ XIV 
și material zooosteologic. În acest segment al secțiunilor S1 și S2 ne-am adâncit 0,20 m. Pe 
fundul fâșiei s-a descoperit solul virgin de argilă castanie curată. Sub coronamentul zidul Z2 
s-a mai descoperit o fundație paralelă, care era amenajată în sterilul arheologic și se afla sub 
umpluturile medievale mai sus amintite. Cele două construcții de piatră sunt țesute între ele. 
Sterilul arheologic a apărut la adâncimea de -5,82 m. 

Secțiunea S3 s-a trasat perpendicular pe zidul cu direcția est - vest, având dimensiunea 

33 Cota dublă a unor contexte arhitectonice se datorează faptului că construcția are mai multe cote la o 
diferență semnificativă din cauza distrugerilor masive.
34 După întocmirea planului general al săpăturilor arheologice Z2 s-a dovedit a nu fi paralel cu Z1 
diferența dintre cele două planuri fiind de cinci grade.
35 În secțiunea S4 din cauza timpului insuficient, ne-am oprit la primul șir de cărămizi intacte descoperite 
pe planul zidăriei originale.
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de 3,80 x 2,50 m, profilul sudic depășind cu 0,20 m planul interior al elevaţiei originale intacte, 
pentru a ajuta reconstrucţia elevaţiei de la coronamentul zidăriei existente în pământ. Sub 
nivelul de strat vegetal, gros de 0,10 ‒ 0,15 m s-a descoperit o umplutură de demolare compusă 
din bucăți de gresie, fragmente de cărămizi, sol castaniu și mortar. Artefactele descoperite aici 
conțin ceramică mixtă (secolele XIV / XV ‒ XVII / XVIII) și câteva cahle asemănătoare celor 
din secţiunile S1 și S2. 

La adâncimea de -2,40 / -2,60 m a apărut coronamentul zidăriei medievale, compus din 
blocuri de gresie și mortar alb. Cămășuirea de cărămidă s-a păstrat pe un segment de 0,15 m 
în colțul sud - vestic al secțiunii, sub care este cercetabilă zidăria descrisă mai sus. Zidăria are 
aceeași calitate și compoziție ca și zidul Z2 descoperit și cercetat în secțiunile S1 și S2. Planul 
exterior al zidăriei este distrus, pe segmentul cercetat au fost extrase blocuri mari de pietre. 
În partea nordică a secțiunii umplutura este asemănătoare: moloz de demolare cu bucăți de 
gresie, fragmente de cărămidă, și sol castaniu cu mortar. Materialul arheologic constă din 
ceramică din secolele  XVII ‒ XVIII și fragmente de cahle renascentiste. Planul exterior al 
zidăriei prezintă şi el urmele unor distrugeri, planul intact aparând numai în zona vestică.       

La adâncimea de -4,80 cm, lângă profilul nord - estic, a apărut o zidărie de cărămidă, 
perpendiculară pe Z2. Zidul descoperit a fost adosat zidului Z2, lungimea cercetabilă având 
0,80 m, lățimea fiind de 0,50 m. Zidul de cărămidă prezintă urme de distrugeri  masive, fiind 
stricat probabil odată cu minarea zidăriei Z2. Partea nordică a secțiunii este ocupată de o 
umplutură de demolare conținând fragmente de cahle renascentiste și fragmente ceramice din 
secolele XVII ‒ XVIII (adâncime:- 4,80 / -5,20 m).

La adâncimea de -5,20 m a apărut o altă umplutură de demolare de data aceasta cu 
lentile de sol castaniu. Umplutura coboară până la adâncimea de -6,40 m și conține fragmente 
de vase de secol XVI, cahle fragmentare renascentiste, printre care și piese cu înfățișarea 
regelui Ladislau I. La adâncimea de -6,40 m s-a descoperit un strat compact de argilă gri care 
reprezintă și solul de susținere al zidăriei Z2. Din strat a apărut ceramică medievală în număr 
redus și oase de animale. Stratigrafia secțiunii S3 a fost deranjată de mai multe activități 
omenești: ea s-a distrus odată cu extragerea blocurilor de pietre din planul exterior al zidului 
în secolele XIX ‒ XX, iar după direcția de scurgere a acestora și materialul descoperit, sunt 
evidente urmele căutătorilor de comori din interiorul cetăţii.        

Secţiunea S4 s-a trasat pe latura nordică a zidului nordic al colţului turnului. Dimensiunea 
secţiunii este de 1,00 x 1,40 m. Acesta s-a săpat până la primul rând de cărămizi intacte al 
planului exterior al elevaţiei, pentru documentarea stratigrafiei din zonă, salvarea materialului 
arheologic şi pentru observaţii privind diferenţele stratigrafice dintre S4 și celălalte secțiuni. 
Sub stratul vegetal urmează o umplutură cu dărâmătură şi ceramică din secolele XVI - XVII, 
cahle smălţuite şi nesmălţuite, piatră profilată36, dar şi gunoi menajer din secolele XIX – XX.. 
Sub stratul de demolare s-a descoperit o umplutură cafenie pigmentată cu cărămidă și mortar, 
sub care apare un nou strat de demolare cu pietre și cărămizi. Aceasta reprezintă o altă fază 
de demolare târzie a turnului. Sub molozul descris mai sus apare o nouă umplutură cafenie 
cu fragmente de pietre și mortar. Cercetarea secțiunii S4 s-a oprit la adâncimea de -4,50 m, 
planul intact exterior al turnului apărând la adâncimea de 4,30 m. Stratigrafia superioară a 
secțiunii S4 compusă din umpluturi succesive de sol castaniu cu elemente de construcție 
(respectiv umpluturi de demolare aparținând desfacerii târzii a zidăriei de cărămidă), ține în 
general de amenajarea digului Barcăului de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Construcții descoperite: în cadrul cercetărilor de la cetatea Adrian s-au descoperit 
mai multe contexte arhitectonice construite, care necesită o prezentare separată, deoarece 
nu avem nici o informație cu privire la sistemul zidăriilor aflate în cetate. Situația lor devine și 
mai complicată, pentru că toate construcțiile au fost descoperite în exteriorul colțului turnului și 
conform cercetărilor stratigrafice, toate sunt mai timpurii decât ruina acestuia. 

Zidăria Z1 este de tip emplecton, cămășuită cu cărămidă refolosită, descoperită 
în secțiunile S1 și S2, cu direcția nord - sud și în secțiunea S4, cu direcția est-vest, fiind 
continuarea zidăriei aflate la suprafață. Emplectonul este compus din resturi de construcție, 
bucăți de gresie, calcar, bucăți de cărămizi, pietriș de râu, prins cu mortar de calitate inferioară, 
36 Fragmentul de ancadrament gotic, descoperit în același strat prezintă urme de refolosire la o 
construcție ulterioară (probabil căzut din emplectonul zidăriei de cărămidă).  
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de culoare maronie deschisă. 
Coronamentul zidăriei Z1 se află la -2,62 m adâncime, nivelul de fundație se află la 

adâncimea de -5,00 / -5,15 m, elevația având înălțimea de 2,38 m în secțiunea S2, iar în 
secțiunile S1 și S4 apare ca și elevația parțial distrusă a ruinei. Lățimea coronamentului în S2 
este de 1,70 m, la fundație fiind de 1,78 m37. Zidăria nu are urme în S3, în acest loc apare ca 
și segmentul demolat al ruinei, doar câteva cărămizi cămășuite din planul nordic al zidăriei 
amintesc de ea. Nivelul de construcție al zidăriei Z1 apare la adâncimea de -5,12 m, sub colțul 
existent al ruinei, nu are fundație proprie, fiind așezat pe o construcție de piatră (Z2) timpurie, 
fără a dispune de fundație proprie.  

Sub nivelul actual de călcare la circa 1,00 m adâncime s-au descoperit două goluri de 
mici dimensiuni, cu închidere dreptunghiulară Dimensiunile lor corespund golurilor aflate la 
înălțime, adică 0,53 x 0,31 m. Ambele au fost cercetate în șanțul tehnic al ruinei: primul a ieșit 
la iveală pe planul nordic al zidăriei, lângă profilul vestic al secțiunii S4, la adâncimea de -3,38 
m, la o distanță de 2,14 m de colțul ruinei; celălalt a apărut pe planul estic al ei, la același nivel, 
la o distanță de 1,00 m de colțul ruinei, sub profilul ce desparte secțiunile S1 și S4. Deși, planul 
exterior al zidăriei a fost în jurul golurilor distrus, ele au fost descoperite datorită planurilor 
interioare păstrate intacte și prin urmare cercetabile.   

Zidăria Z2 este o construcție din blocuri de gresie și calcar de tip emplecton, prinse cu 
mortar alb, puțin nisipos. În secțiunile S1 și S2 apare ca și fundația zidăriei Z1 la adâncimea de 
-5,12 / -5,45 m fiind înglobată și în miezul zidăriei Z1, pe când în secțiunea S3 apare la -2,43 / 
-2,60 m, elevația măsurată de la crepida de fundare având înălțimea de 3,40 m38. În cele două 
secțiuni amplasate pe planul estic al ruinei, zidăria Z2 apare refolosită ca și fundația zidăriei 
Z1, fiind cercetabilă numai pe perimetrul care se află în cele două secțiuni: în S1 are lățimea de 
1,23 m iar în S2 este de 1,51 m. S1 este singura locație unde stratigrafia din canalul îngust, de 
altfel foarte importantă, de lângă elevația Z2, a fost cercetabilă pe o lățime de 0,25 m. Planul 
elevației, înalt de 0,90 m, construit atent din blocuri de gresie, este așezat pe o fundație lată 
de 0,40 m, cercetată la adâncimea de -5,90 m. Cele două elemente ale construcției au fost 
zidite din aceeași material şi cu aceeași tehnică, fiind țesute şi aparținând aceleiași construcții 
timpurii. Potrivit materialul arheologic descoperit în straturile perpendiculare pe elevația zidăriei 
Z2, aceasta este o construcţie medievală. Lățimea Z2 pe acest segment are 2,05 metri, deși 
planul nordic al elevației ulterioare a fost distrus de excavarea unor blocuri de pietre, deasupra 
crepidei de fundare apare planul intact, măsurabil al zidăriei. Fundația zidăriei în toate locurile 
cercetate pornește de la adâncimea de -5,70 m, are lățimea de 0,40 m, și a fost eșezată la 
doar 0,33 m adâncime în argila sterilă. 

Zidăria Z3 este o construcție boltită în formă de canalizare (?), a cărei elevație vestică 
este oferită de Z2, bolta fiind compusă din blocuri de gresie și mortar alb de bună calitate 
sprijinită de coronamentul Z2. Nașterea bolții se află la adâncimea de -4,96 m, iar cel mai înalt 
punct se află la -4,37 m lângă profilul nordic. Sub construcție s-au descoperit depuneri de sol 
lutos cu ceramică medievală și material osteologic animalier. După stratigrafia secțiunii, bolta 
a fost construită după construcția zidăriei de cărămidă Z1, nivelul de construcției al acesteia 
fiind detectat și sub bolta Z3. Rolul construcției va fi decis de o viitoare cercetare arheologică.  

Zidăria Z4 s-a descoperit în segmentul nordic al secțiunii S3. Construcția este compusă 
majoritar din cărămidă39, dar conține şi câteva blocuri de pietre de calcar și a fost prinsă cu 
mortar alb - gri de bună calitate, fiind amenajată perpendicular pe planul nordic al Z2. Lungimea 
detectabilă în secțiune este de 1,57 m, lățimea măsurabilă este de 0,80 m, coronamentul zidăriei 
apare la adâncimea de -4,58 m, cea mai mare parte a coronamentului fiind la adâncimea de 
-4,70 / -4,80 m. Talpa fundației ajunge până la adâncimea de -5,98 m. Zidăria perpendiculară 
pe Z2 continuă în direcția vest, având o lungime doar de 0,24 m, nu are aceeași fundație 
consistentă ca segmentul principal, continuarea fiind afectată de activitatea de distrugere a 
planului nordic al Z2.  

Fundația zidului de cărămidă apare la adâncimea de -5,26 m, are o crepidă de construcție  

37 Planul interior al ruinei nu a fost cercetat, doar în groapa tehnică, unde la adâncimea de 3,00 m planul 
de cărămidă al zidăriei este construit drept.
38 Față de secțiunea S1, unde elevația zidăriei atinge 0,90 m. 
39 Dimensiunile cărămizilor sunt de: 30 x 12 / 13 x 6 cm
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lată de 0,24 m și este detectată sub elevația de cărămidă dreptunghiulară pe Z2, intrând sub 
segmentul dreptunghiular. Contextul arhitectural nu ajută la datarea zidăriei Z4, segmentul 
nordic fiind de aceeași perioadă ca și faza perpendiculară sau doar o zidărie despărțitoare, 
construită mai simplist, care nu necesita o fundație adâncită. Funcția zidăriei de cărămidă 
este necunoscută, dar este posibil să fi fost o latrină sau un canal de colectare. Din cauza 
mineritului de piatră nici cercetările stratigrafice nu duc mai aproape de datarea construcției. 
Rolul și planimetria construcției va fi decis de o următoare cercetare arheologică.  

Zidăriile descoperite în cercetările arheologice fac parte, în afară de Z1, din sistemul 
de construcţie al cetății medievale. După cercetările stratigrafice putem spune, că cea mai 
timpurie construcție este Z2, ridicată din blocuri de piatră, prinse cu mortar alb și aparține 
primei cetăţi de la sfârşitul secolului al XIII-lea, iar dacă luăm în considerare și celelalte 
construcții descoperite împrejurul ei, atunci clădirea este o construcție interioară, fiind probabil 
zidul donjonului locuință al cetății din prima ei fază, cea romanică.  

Zidăriile Z3 și Z4 ale căror rol nu le cunoaștem încă, au fost construite împrejurul și în 
planul exterior al donjonului. Rolul și planimetria clădirilor va fi decisă de următoarele săpături 
arheologice. 

Zidăria Z1, cămășuită cu cărămidă refolosită este așezată pe ruinele donjonului (Z2), pe 
care o folosește drept fundație. Cele două zidării nu seamănă nici în direcție, nici în compunere 
și calitate, dar nici în parametri, iar din cercetarea stratigrafiei reiese faptul că Z1 datează din 
secolelel XVI - XVII, fiind cel mai probabil reconstruit după anul 1660. Exteriorul diagonal al 
zidăriei și existența gurilor de tragere ne sugerează faptul, că ruina face parte din sistemul 
exterior de apărare al cetății reconstruite, nefiind o clădire interioară.    

Materialului arheologic descoperit: Ceramica: fragmentele ceramice specifice epocii 
arpadiene descoperite în cercetările de la cetatea Adrian sunt piese de dimensiuni reduse, 
majoritate de culoare neagră sau gri, toate prezentând arsuri secundare. Fragmentele sunt 
confecționate la roată lentă, cu granule mijlocii și mari de nisip și var, fiind decorate cu benzi 
incizate drepte, paralele sau vălurite sau în unele cazuri chiar ambele și un singur exemplar cu 
danturi de rotițe. Alte fragmentele au culoarea neagră de la arsura secundară, confecționate la 
roată lentă și cu nisip și var, ardere completă, decorate cu două rânduri de danturi de rotițe cu 
amprentă pătrată. Fragmente de vase cu acest decor s-au descoperit la Oradea40, Sânnicolau 
de Beiuș41, Pișcolt42, Variașu Mic43 dar și la Alba Iulia44 sau la Esztergom45. Forma cea mai 
răspândită a ceramicii este vasul borcan, lângă care exista strachina, castronul, carafa și 
ulciorul. 

Descoperirea fragmentelor aduce o serie de întrebări în legătură cu apariția sa în straturile 
inferioare ale cetății, deoarece decorul cu rotița este mult mai timpuriu decât cetatea construită 
în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Există două ipoteze: ori aparține de localitatea 
Adrian, aflată cândva la sud de cetate, ori locul cetății a fost locuit mai devreme, existând aici 
o aşezare medieval timpurie. 

Fragmentele ceramice specifice secolelor XIV ‒ XV aproape că lipsesc. Doar două 
buze de vas și un fragment de corp inferior intră în acestă categorie. Cele două buze sunt 
de dimensiuni reduse, de culoare cărămizie și neagră, ambele prezintă arsuri secundare pe 
ambele planuri. Sunt fragmente evazate cu bandă lată în exterior și inel pentru susținerea 
capacului în interior, fiind confecționate la roată rapidă, cu nisip fin. Fragmente asemănătoare 
s-au descoperit în cercetările arheologice din mediul urban, la Oradea46, Alba Iulia47, dar și în 

40 Cetatea Oradea, Monografie arheologică, Vol. I.  Zona palatului episcopal, (sub red. A. A. Rusu), 
Oradea, 2002, p. 140 și planșa CVI/ c.
41 I. Crișan: Așezări rurale medievale din Crișana - secolele X‒XIII, Oradea, 2006, p. 327, Pl. XXXVII/7
42 Ibidem, p. 325, Pl. XXXV/8
43 Ibidem, p. 331
44 Daniela Marcu-Istrate: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és és püspöki palota régészeti 
kutatása (2000‒2002), Budapest, 2008, p. 460, 465, 473, 477
45 Fragmentul de la Esztergom s-a descoperit în umplutura unei locuințe, datat cu monedă Salamon I. 
(1063 ‒ 1074), vezi: Lázár Sarolta: Kora Árpád-kori település Esztergom-Szentgyörgymezőn, Budapest, 
1998, p. 69 și 71  
46 A. A. Rusu (sub red.), op.cit., p. pl CXXXIX/h.
47 Daniela Marcu-Istrate, op. cit., p. 503 și 506 
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zonele rurale cum ar fi Monostorossáp48, lângă Tisa.
Fragmentele de ceramică gri, fină, specifică secolelor XVI ‒ XVII au fost descoperite în 

număr consistent, unele primind și un luciu metalic de la praful de grafit. Buzele sunt evazate, 
decorate cu inel exterior. Corpul este subțire, decorat cu benzi incizate, drepte, paralele. Vasele 
au fost confecționate la roată rapidă, cu nisip fin și mai toate piesele prezintă arsuri secundare. 
Ceramica a fost descoperită în straturile superioare al secțiunilor, din umpluturile cu cahle, dar 
au ieșit la iveală și din șanțul tehnic.    

Fragmentele de ceramică cărămizie, fină, specifică secolelor XVI ‒ XVII au fost 
descoperite de asemenea în număr mare. Buzele sunt evazate, decorate cu inel exterior. 
Corpul este subțire decorat cu benzi incizate, drepte, paralele. Vasele au fost confecționate la 
roată rapidă, cu nisip fin și toate piesele prezintă arsuri secundare. Piesele au fost descoperite 
în straturile superioare a secțiunilor49.    

În cercetare s-au decoperit şi câteva fragmente ceramice de culoare albă - gri, specifică 
secolelor XVI ‒ XVII. Buzele sunt evazate, decorate cu inel exterior, unele şi cu decor vălurit. 
Corpul este subțire decorat cu benzi pictate de culoare cărămizie sau roșu închis, drepte, 
paralele. Vasele au fost confecționate la roată rapidă, cu nisip fin, toate piesele prezentând 
arsuri secundare. Fragmentele fac parte din orizontul ceramicii de Marghita50, care invada 
piața vaselor din a doua jumătate a secolului al XVI-lea sau începtul celui următor, paralel cu 
apariția ceramicii de Vadu Crișului.      

Cahlele: arhivele bogate în informații ale familiei Csáky, nu ne-au păstrat nici un inventar 
despre cetatea cercetată de noi, așa că nu avem nici o informație despre sistemele de încălzire 
ale cetății sau a unor încăperi importante. De aceea este un început norocos descoperirea a 
nu mai puțin de 300 de fragmente de cahle în secțiunile arheologice51.   

Cahlele gotice târzii: cele mai multe exemplare au ieșit la iveală din umplutura castanie 
a secțiunii S3, dar s-au descoperit exemplare și în celelalte secțiuni. Toate exemplarele s-au 
descoperit în umpluturile superioare ale secțiunilor din poziții secundare. Fragmentele de 
cahle de secol XVI sunt piese de coronament, majoritatea fiind de culoare gri, în afară de 
fragmentul cu inimă stilizată, decorat cu incizii punctate, de culoare cărămizie. Cahlele gotice 
târzii cuprind o mare varietate tipologică: cahle de coronament decorate cu înger52, cahle de 
coronament decorat cu inimi orizontale, cahle de coronament cu floarea de mac53, cahle de 
coronament decorate cu cap de bour (?)54, cahle smălțuite, majoritatea decorate cu scene 
reprezentându-l pe Sfântul Ladislau55, cahle cu trifoi în cadru de și cahle cu scena ispitei56 . 

Cahlele renascentiste: cahlele secolului al XVII-lea sunt dominate de plăcile smălțuite, 
unicolore, multicolore și policrome cu motive vegetale. Stilistic deosebim cel puțin zece tipuri, 
între care amintim: cu arc în motivul infinitului, cu floare de crin și frunză de stejar, cu vază tip 
italian, cu motivușl păsărilor în benzi colorate, cahle decorate cu rozetă, cu cetate, cu lalele 
și frunze de stejar, cu crucea Sfântului Andrei și posibil, cahle decorate cu blazon. La toate 
acestea se adaugă un număr semnificativ de cahle de coronament de diferite tipuri, policrome, 
de tip haban și cahlele comune (cahle oale cu gură pătrate). 

Cermica de construcție: în cetatea Adrian s-au descoperit mai multe fragmente de 
plăci de podea confecționate din cărămidă. Potrivit dimensiunilor, acestea fac parte din tipul 
pieselor cu dimensiuni mari, dar din fragmentele avute nu putem calcula o dimensiune virtuală. 

48 Rácz M., Laszlovszky J., Monostorossáp, egy Tisza menti középkori falu, Budapest, 2005, pl. X și XVI
49 Analogii la Oradea. Vezi A. A. Rusu, (sub red.) op.cit., p. 138 ‒ 139.
50 Pentru olăritul de la Marghita vezi: Emődi J., Wilhelm S., Sándor Mária: A margittai fazekasság – 
Adatok egy nagy múltú fazekasközpont történetéhez, Nagyvárad, 2013
51 Datorită bogăției și abundenței cahlelor descoperite în cetatea Adrian, va fi publicat un studiu special 
dedicat acestui tip de piese arheologice. Facem acest lucru datorită diversității tipologice excepționale, 
chiar și în comparație cu centre medievale şi renascentiste mult mai impoartante, cum ar fi Oradea.  
52 Cercetare arheologică datorată lui György M., inventar: Mk 1972, 9. szám, 75.
53 Emődi T., Leletmentésből származó 15‒17. századi kályhacsempék Váradról és környékéről, In: 
Dolgozatok, új sorozat, II, 2007, p. 126
54 Ibidem., p. 126
55 D. Marta, Mihálka N., Cahle cu reprezentarea Sfântului Ladislau descoperite în Cetatea Adrian, com. 
Sălard în Bihor, In: Identități culturale locale și regionale în context european, studii de arheologie și 
antropologie istorică, in memoriam Alexandri V. Matei, Cluj-Napoca, 2010, p. 649 ‒ 654.
56 Daniela Marcu-Istrate, op. cit, planșa Dobârca 50/6, Feldioara 83 / 15a. 
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Multe fragmente au urme de mortar pe suprafață. Plăcile s-au folosit la amenajarea unei clădiri 
sau încăperi reprezentative (palat, capelă). Dimensiunile fragmentelor găsite sunt de 7,0 x 
5,0 x 1,8 cm; 10,0 x 6,0 x 1,5 cm și 9,5 x 8,0 x 1,7 cm.57. S-au descoperit de asemenea, 
mai multe fragmente de conductă confecționate din ceramică. Potrivit dimensiunilor, acestea 
fac parte dintr-o piesă cu dimensiuni mai late, dar din bucăţile descoperite nu putem calcula 
o dimensiune virtuală. Probabil s-a folosit la amenajarea unei bucătării din palatul nobiliar. 
Mărimea fragmentului este de 21,0 x 12,5 x 0,5 cm

Sticlăria: în cadrul cercetărilor s-au descoperit foarte puține fragmente de sticlă, aceste 
a fiind fragmentare. Majoritatea pieselor au ieșit din umpluturile superioare ale secțiunilor 
arheologice. Între piesele din sticlă se remarcă o talpă de flacon de culoare neagră, fiind folosită 
pentru păstrarea unor tincturi medicinale sau de înfrumusețare. Mai numeroase sunt ochiurile 
de geam, fiind descoperite un număr de 13 fragmente, toate transparente. Datarea pieselor 
este făcută prin analogiile cu mai multe ferestre păstrate in situ în construcții medievale din 
Brașov, Râșnov şi Sibiu din secolul al XVI-lea, dar s-au descoperit şi în cercetări arheologice 
la cetăţile Ozora și Felsőnyék din Ungaria, cu aceleaşi datări58. Fragmentele descoperite în 
cetatea Oradea sunt datate la începutul secolului al XVII-lea, fiind în strânsă legătură cu palatul 
princiar renascentist târziu59.

Piese de metal: descoperirile de piese metalice nu sunt numeroase, cauza probabilă 
fiind deteriorarea totală ca urmare a solului umed şi acid dar şi a caracterului relative restrâns 
al cercetărilor arheologice din cetate. Între piesele de cupru deosebim o ferecătură de mobilier 
(?) constând dintr-o placă parţial distrusă, cu șapte urme de nituri de prindere, dintre care două 
s-au păstrat intacte. Piesa a fost descoperită în stratul de umplutură cu cahle, dimensiunile 
ei fiind: 29,20 x 19,50 x 0,1 cm. Să mai amintim şi o ferecătură de ladă, cuprinzând o placă 
cu șapte urme de nituri de prindere. S-a descoperit în stratul de umplutură cu cahle. După 
calitatea materialului, există posibilitatea, ca cele două plăci să fi fost parte din aceeași piesă. 
Dimensiunile plăcii: 15,0 x 6,0 x 0,1 cm. Piesele din fier sunt şi ele puţine. Majoritatea lor sunt 
cuie de construcție de mărimi diferite60. Se distinge şi o daltă fragmentară. Piesa, aflată într-o 
stare avansată de degradare, dispune de un mâner cu profil dreptunghiular și o lamă lată 
pentru scobire.     

Monedele: singura monedă descoperită în cercetările de la cetatea Adrian s-a găsit în 
secțiunea S4. Moneda de tip denarius este datată în anul 1615, fiind bătută de regele Mathia 
al II-lea la Kremnica Pe avers legenda spune: MAT. D. G. RO. I. S. AV. GE. HV. B. R. (Matthias 
Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = 
Mathia împărat roman din voia domnului rege al Germaniei, Ungariei, Cehiei) Blazonul statal 
este mic. Lângă blazon apare semnul de batere K ‒ B = Körmöcbánya, Kremnica. Pe revers 
găsim textul: PATRO. HVNGA. 1615. (Patrona Hungariae 1615 = Doamna Ungariei 1615), 
Sfânta Fecioară așezată pe Lună în brațul stâng ținând Copilul61. 

Piese din os: singura piesă din os descoperită este un mâner, care a ieșit la suprafață 
din umpluturile superioare ale secțiunii S3. Piesa este puțin concavă, dispune de un profil 
rotund, gol în interior și nu are nicio decorațiune aparte. În centru piesei există un orificiu cu 
diametrul de 0,9 cm, ambele părţi laterale fiind lucrate. Dimensiunile piesei sunt: 11,5 x 2,50 
cm, Ø=2,30 cm.

 Pietrele profilate: Fragmentele arhitectonice au fost extrase din umpluturile superioare 
ale secțiunilor arheologice, în acest fel neputând trage concluzii importante, bazate pe locul 
descoperirii, dar simpla existență a pietrelor indică faptul că în jurul secolelor XIV -XV și XVI 
- XVII au fost modificări şi reconstrucții semnificative în clădirile reprezentative ale cetății. 
Între pietrele profilate gotice se distinge un fragment de ancadrament confecționat din calcar 
alb şi descoperit în umplutura superioară a secțiunii arheologice S4. Piesa este compusă din 
listel în trepte, locul cadrului de lemnărie fiind închis cu două segmente concave la vârf cu un 

57 Pentru plăcile de cărămidă medievală interioară vezi: Nyárádi Zs, Podele de cărămizi din Transilvania. 
în: Arheologia Medievală, VI,Reșița, 2007, p. 181 - 194.
58 Mester Edit: Középkori üvegek, Visegrád, 1997, p. 14.
59 A. A. Rusu (sub red.), op. cit., p. 110 ‒ 111.
60 În depunerile superioare ale secțiunilor au ieșit la iveală o lingură și o cheie fragmentară, ambele piese 
fiind moderne, probabil de la începutul secolului XX.  
61 Unger E., Magyar Éremhatározó, II. kötet, Budapest, 2000, nr. catalog 867.
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listel perpendicular. Ambele laturi și vârful sunt fragmentare. Dimensiunile piesei sunt: 14,80 
x 12,00 x 19,80 cm. Un fragment al aceleeaşi piese s-a descoperit în umplutura superioară a 
secțiunii arheologice S1. Dimensiunile sunt: 12,00 x 17,20 x 14,60 cm. Ambele fragmente au 
fost refolosite, fapt dovedit de urmele de mortar compact de pe suprafața pietrei. Fragmentul 
gotic are decorul stilistic folosit des în cazul ferestrelor duble. Dispunem de analogii din palatul 
regal de la Visegrád, unde s-au descoperit mai multe segmente de acest tip de fereastră în 
zona nord - vestică a palatului, fiind datate la sfârșitul secolului al XIV-lea62. Nervurile capelei 
de înhumare a familiei Csáky de lângă fosta biserică franciscană conventuală din Sălard, au 
stilistică şi o datare asemănătoare63.

Fragmente arhitectonice renascentiste au fost extrase din umpluturile superioare ale 
secțiunilor arheologice. Pietrele profilate constituie dovada că în jurul secolelor XVI - XVII unele 
clădirile reprezentative ale cetății au primit o nouă înfățișare, renascentistă, sau, chiar au fost 
ridicate clădiri noi în stilul amintit mai sus. Amintim un fragment de ancadrament de fereastră: 
este confecționat din calcar alb, fiind partea din dreapta a unei sprâncene, cu unghiul de 
întoarecere a profilaturii. Piatra aparține probabil unui ancadrament de șemineu sau tabernacul. 
Partea dreaptă a profilaturii este distrusă. Profilatura este compusă din listel lat, listel îngust, 
sfert de baghetă și un alt listel îngust. Pe partea stângă se distinge un segment teșit pentru 
îmbinarea cu continuarea profilaturii. Spatele pietrei este atent confecționat. Piesa nu are 
canal dreptunghiular pentru cadrul de lemn. Dimensiunea fragmentului este de 58,6 x 11,00 
x 9,4 cm. Un alt fragment confecționat din gresie de culoare verzuie se prezintă într-o situație 
de conservare precară. Piesa, probabil segment de pervaz, a fost descoperită în umpluturile 
superioare ale secțiunii S2. Decorul pietrei constă dintr-un listel lat și o pornire de duzină. 
Dimensiunile piesei sunt: 16,00 x 12,40 x 12,00 cm. În sfârşit, un ultim fragment renascentist 
reprezintă o parte dintr-o fereastră, mai précis un pervaz, confecţionat de asemenea dintr-o 
gresie de culoare verzuie. A fost descoperită în umpluturile superioare ale secțiunii S2. Din 
decorul pietrei a mai rămas un listel lat, care se unește cu segmentul inferior într-un unghi de 
45 de grade, celelalte porțiuni fiind rupte. A rămas intact locul cadrului de lemn. Dimensiunile 
piesei sunt: 27,40 x 18,40 x 10,80 cm.

Concluzii: cele patru secțiuni arheologice și supravegherea șanțului tehnic, săpat în 
jurul zidăriei pentru recămășuirea planului zidăriei, realizate în anul 2009, au produs multe 
informații referitoare la datarea fazelor de construcție a colțului turnului de cărămidă rămas în 
picioare și au condus la alte multe întrebări referitoare la existența celorlalte zidării în exteriorul 
acestuia.

Stratigrafia și contextul arhitectural al secțiunilor ne dau un răspuns ferm cu privire la 
construcția colțului turnului, aflat în picioare pe digul Barcăului. Deoarece zidul de cărămidă 
cu emplecton a fost ridicat pe elevația zidului de piatră, nefiind țesute între ele, nu au nici 
aceeași compunere, și nici aceeași direcție, este evident că zidul de cărămidă este ulterior 
zidului de piatră aflat sub el. 

Cercetările arheologice au adus la lumină un nivel subteran, parterul colțului de cărămidă. 
Cele două goluri descoperite pe latura nordică și estică a construcției sunt guri de tragere aflate 
la adâncime, reprezentând dovada clară pentru continuarea colțului existent în adâncime, 
fără să fi cercetat interiorul triunghiului ruinei ascuns sub pământ. Datarea lor relativă este 
ajutată și de stratigrafia secțiunilor arheologice. Zidăria de piatră cu fundația așezată în argila 
castanie a sterilului arheologic, cu fragmentele ceramice din secolele XII ‒ XIII descoperite în 
depunerile deasupra crepidei, în șanțul îngust, ne întărește părerea, că faza timpurie a colțului 
de turn a fost construit după năvălirea mongolă, dar înainte de anul 1277. Cum precizează şi  
istoricul de artă Al. Avram, în prima fază, cetatea era compusă dintr-un donjon, al cărui urme 
s-au descoperit sub zidăria de cărămidă și o incintă, a cărei compunere nu o cunoaștem încă. 
Stilul arhitectonic era cel romanic. Zidăria de piatră a fazei timpurii a fost demolată în anul 
1660 de către trupele turcești, însă zidăriile demolate au fost reamenajate de către principele 
Mihail Apafi (1661 ‒ 1690) cu acordul sultanului. Noua cetate a fost construită din cărămidă 
refolosită, tot cu tehnica de emplecton, dar într-o calitate mult inferioară. 
62 Buzás G., A visegrádi királyi palota 1 – A kápolna és az északkeleti palota, In:  Lapidarium Hungaricum,  
2, Pest megye, Budapest, 1990, Nr. Catalog: 54 - 57.
63 Borzási G., Emődi T., Szalárd - Református templom, Kolozsvár, 1996, p. 12.
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Fragmentele arhitectonice gotice ne dovesc faptul că în cursul secolelor XIV ‒ XV clădirile 
reprezentative ale cetății, palatul și / sau capela au suferit o reconstrucție în stil gotic. Cea 
mai plauzibilă variantă ar fi reconstrucția lor după dăruirea cetății de către regele Sigismund 
de Luxemburg familiei Csáky în anul 1395, care, cu ocazia construirii mănăstirii franciscane 
conventuale din Sălard, a executat reamenajări și la clădirile cetății medievale de la Adrian.

Descoperirile de cahle și fragmentele arhitectonice renascentiste dovedesc, o nouă 
reconstrucție interioară majoră, în cursul secolelor XVI ‒ XVII. Fragmentele de cahle, care 
provin de la cel puțin zece sobe, din cel puțin două etape diferite ‒ o parte mai mică din 
secolul al XVI-lea, majoritatea din secolul al XVII-lea ‒ descoperite în umpluturile de lângă 
zidărie, sunt de o calitate înaltă și sugerează faptul, că în cursul secolelor XVI ‒ XVII cetatea 
a continuat să fie o importantă reședință nobiliară, existând posibilitatea renovării complexului 
de către proprietarul de atunci, Anna Wesselényi. Data exactă a demolării cetăţii nu reiese 
din stratigrafia cercetată, dar este sigură: potrivit izvoarelor istorice, cetatea a fost demolată și 
abandonată după Pacea de la Vasvár din anul 1664.

Salvarea și protejarea colțului de zidărie rămas în picioare pe digul de pe malul 
stâng al Barcăului reprezintă un succes pentru comună, specialiștii din domeniul protejării 
monumentelor și pentru vizitatorii zonei. Deși colțul cetății a fost salvat de prăbușire, aria 
merită în continuare cercetată arheologic, pentru că vorbim de o reședință nobiliară cu mai 
multe faze de construcție, rămasă protejată sub digul râului mai sus amintit.

Pl. I. Planul secţiunilor arheologice din cetatea Adrian (ridicarea TOPO) 

12



117                                                        Contribuţii arheologice la istoria medievală a Cetăţii Adrian...

Pl. II. 

Secțiunea S1, Plan
1.Zidul colțului actual, compus din cărămizi refolosite în exterior și 
emplecton cu mortar alb, bucăți de pietre și cărămizi în interior
2.Planul intact al zidului de cărămidă
3.Coronamentul construcției medievale, compus din blocuri de gresie, calcar, 
pietre de râu prinse cu mortar gri, nisipos
4.Crepida de fundare a construcției medievale, din aceeași compunere 
cu elevația și țesută cu ea
5.Steril arheologic: argilă galbenă
6.Crepida de fundare al colțului actual

13
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Pl. III

Secțiunea S1, Profilul sudic
1. Strat vegetal
2. Strat de dărâmătură cu mortar, fragmente de pietre și cărămizi

14
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3. Nivel de călcare maroniu deschis, compact, pigmentat cu mortar alb și cărămidă
4. Lentilă de sol negru
5. Lentilă de mortar gălbuie cu fragmente de cărămizi
6. Strat de sol castaniu, pigmentat cu cărămidă și mortar
7. Nivel de demolare a zidului cu fragmente de cărămizi și mortar
8. Umplutură maronie pigmentată cu mortar, cărămizi și cărbune
9. Umplutură maronie pigmentată cu mortar și cărămizi
10. Nivel de scoatere a zidului cu mortar gălbui și fragmente de cărămizi
11. Umplutură maronie pigmentată cu mortar și cărămizi – stratul cu cahle din secolele 

XVI - XVII 
12. Umplutură de argilă galben - verzuie
13. Sol cafeniu cu lentile de argilă
14. Fâșie de mortar fin
15. Nivel nisipos maroniu fin
16. Nisip cu mortar gălbui
17. Umplutură maronie pigmentată cu mortar, cărămizi și pietre
18. Umplutură maronie pigmentată cu mortar, cărămizi și pietre
19. Strat de dărâmătură de la un zid neidentificat, mortar alb de calitate bună (diferit de 

zidul I) și gresie de diferite dimensiuni
20. Strat menajer compact cu cenușă
21. Mortar alb cu gresie în legătură  
22. Umplutură cafenie nisipoasă
23. Nivel de construcție cu mortar și fragmente de cărămizi
24. Strat menajer cu ceramică din secolele XIII - XV și oase de animale
25. Strat de argilă gălbuie
26. Strat menajer cu ceramică din secolele XIII - XIV și oase de animale
27. Steril arheologic: argilă galbenă
28. Zidul colțului actual, compus din cărămizi refolosite în exterior și emplecton cu 

mortar alb, bucăți de pietre și cărămizi în interior
29. Coronamentul construcției medievale, compus din blocuri de gresie, calcar, pietre 

de râu  prinse cu mortar gri, nisipos
30. Crepida de fundare a construcției medievale, din aceeași compunere cu elevația și 

țesută cu ea
31. Planul intact al colțului actual 
32. Cezura dintre zidăria de cărămidă și cea de piatră, compunere diferită, nețesută

15
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Pl. IV.

Secțiunea S2, Plan

1. Zidul colțului actual, compus din cărămizi refolosite în exterior și emplecton cu mortar 
alb, bucăți de pietre și cărămizi în interior

2. Crepida de fundare a zidului de cărămidă
3. Coronamentul construcției medievale, compus din blocuri de gresie, calcar, pietre de 

râu prinse cu mortar gri, nisipos
4. Zidărie (extrados de boltă) compusă din blocuri de gresie și mortar alb 
5. Strat menajer compact, negru, cu ceramică din secolele XIV – XV şi oase de animale 
6. Umplutură de demolare cu fragmente de cărămizi, bucăți de pietre, mortar alb

16
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Pl. V.

Secțiunea S2, Profilul sudic
1. Strat vegetal
2. Umplutură maronie pigmentată cu mortar și cărămizi
3. Umplutură de sol negru cu pietriș și fragmente de pietre 
4. Strat cu moloz de dărâmătură, mortar de culoare alb închis cu praf de cărămidă, 

fragmente de pietre şi cărămizi
5. Umplutură de sol negru cu fragmente de cărămidă și pietre
6. Fâșie de dărâmătură cu bucăți de var și fragmente de cărămizi
7. Nivel de călcare compact, nisipos, maroniu cu fragmente de cărămizi și var
8. Strat cu moloz de dărâmătură fină, mortar închis, sol maroniu deschis,fragmente de 

pietre şi cărămizi
9-10. Strat de dărâmătură a zidului cu mortar alb închis, fragmente de pietre și cărămizi
11. Umplutură maronie deschisă cu fragmente de cărămizi, mortar și pietre
12. Umplutură maronie cu lentile de lut, fragmente mari de cărămizi şi mortar, 

pigmentată cu cărbune

17
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13. Umplutură cu argilă galbenă, fragmente de cărămizi și pietre
14. Fâșie de dărâmătură cu bucăți de mortar alb
15. Strat cu lentile de argilă galbenă și fragmente de pietre
16. Strat de dărâmătură cu fragmente de pietre și cărămizi
17. Strat de dărâmătură cu fragmente de pietre, cărămizi și mortar
18. Nivel de călcare cu sol cafeniu nisipos, pigmentat cu cărbune
19. Gol fără stratigrafie
20. Umplutură maronie cu lentile de argilă, fragmente de cărămizi și pietre
21. Strat lutos pigmentat cu cărbune
22. Umplutură maronie cu fragmente de cărămidă, gresie, bucăți de mortar
23. Strat cu moloz de dărâmătură cu fragmente de pietre, mortar şi cărămizi
24. Zid (boltă?) cilindrică cu pornire de pe coronamentul primei faze de construcție a 

zidului cetății
25. Strat menajer compact puțin lutos, pigmentat cu cărbune, conține ceramică din 

secolele XIII - XV, oase de animale. 
26. Coronamentul colțului actual
27. Coronamentul zidului medieval
28. Cezura dintre cele două zidării 

Pl. VI.

Secțiunea S3 – Plan
1. Zidărie medievală (Z2) compusă din gresie, calcar și pietriș de râu, prinse cu mortar 

alb puțin nisipos, de bună calitate 
2. Crepida de fundare a zidăriei de piatră
3. Elevație de cărămidă adosată perpendicular zidului de piatră

18
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4. Zidărie de despărțire amenajată paralel cu zidăria de piatră
5. Crepida de fundare a zidului de cărămidă
6. Steril arheologic: argilă galbenă
7. Umplutură castanie măzăroasă cu fragmente de pietre, cărămizi și mortar
8. Zonă umplută după prăbușirea profilului nordic al secțiunii

 Pl. VII.

Secțiunea S3 – Profilul estic
1. Strat vegetal
2. Umplutură castanie măzăroasă cu fragmente de pietre, cărămizi și mortar
3. Umplutură măzăroasă, afânată, omogenă ca și consistență (aruncată cu lopata)
4. Umplutură măzăroasă, afânată, straturi de pământ amstecate cu lentile de demolări, 

fragmente de cărămizi, mortar și pietre
5. Strat cu moloz de dărâmătură fragmente de pietre, mortar şi cărămizi
6. Umplutură sol de castaniu cu dărâmătură compusă din bucăți de cărămidă, piatră și 

mortar 
7. Planul intact al zidăriei originale
8. Umplutură compactă maro cu granule de cărbune
9. Umplutură compactă maro cu granule de cărbune
10. Umplutură cu lentile de demolare, bucăți de piatră, cărămizi şi mortar
11. Steril arheologic: argilă galbenă
12. Zidărie medievală compusă din gresie, calcar și pietriș de râu, prinse cu mortar alb 

puțin nisipos, de bună calitate 
13. Cămășuire din cărămizi refolosite cu mortar maroniu nisipos, aparținând colțului 

actual
14. Crepida de fundare a zidului vestic al colțului turnului, compusă din piatră de gresie, 
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calcar și pietriș de râu, prinse cu mortar alb puțin nisipos de bună calitate  - faza I a zidului 
cetății

15. Elevația zidăriei de cărămizi, prinse cu mortar alb spre cenușiu dur, construită 
perpendicular pe zidul cetății

16. Zidăria de despărțire aparținând construcției de cărămidă
17. Fundația zidului de cărămidă adosată zidului de piatră

Pl. VIII.

Secțiunea S4 – Profilul vestic
1. Strat vegetal
2. Strat de dărâmătură cu puțin sol maroniu 
3. Strat de sol castaniu pigmentat cu fragmente de cărămizi și mortar
4. Strat de dărâmătură cu cahle renascentiste (secolele XVI - XVII)
5. Strat de dărâmătură pigmentat cu cărbune
6. Strat de dărâmătură pigmentat cu praf de cărămidă
7. Planul nordic distrus al ruinei compuse din cărămizi refolosite şi pietre, prinse cu 

mortar bej, nisipos
8. Planul intact al zidului construit din cărămizi
9. Gură de tragere 
10. Piatră profilată gotică

20



125                                                        Contribuţii arheologice la istoria medievală a Cetăţii Adrian...

Pl. IX.

Secțiunea S4 – Profilul estic:
1. Strat vegetal pigmentat cu mortar
2. Strat de demolare cu puțin sol maroniu
3. Strat de demolare cu cahle din secolele XVI ‒ XVII
4. Strat de demolare cu sol gri prigmentat cu cărbune, cu ceramică și cahle din secolele 

XVI ‒ XVII
5. Strat de demolare cu fragmente de cărămidă
6. Strat maroniu, nisipos cu fragmente de ceramică și cahle
7. Umplutură castanie cu lentile de argilă, pigmentată cu cărbune
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Pl. X. Cetatea Adrian  –  acuarelă de Arthur Heyer

Pl. XI. Ruinele cetății Adrian văzute dinspre nord – est – desen de László Kimnach 
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Pl. XII. Colțul sudic, dispărut al cetății Adrian – desen de Ferenc Stornó Sr.
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Pl. XIII. Vedere cu ruina cetății – începutul secolului al XX-lea

Pl. XIV. Ruinele cetății Adrian – fotografie din anul 1912
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Pl. XV. Ruinele cetății Adrian văzute din satelit

Pl. XVI. Colțul cetăţii văzut dinspre sud - vest
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Pl. XVII. Gura de tragere de la nivelul al doilea

Pl. XVIII. Gura de tragere din colțul ruinei de la nivelul întîi
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Pl. XIX. Secțiunea S1 – vedere generală dinspre nord

Pl. XX. Secţiunea S1 – planul secţiunii 
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Pl. XXI. Secțiunea S2 – vedere generală dinspre nord

Pl. XXII. Secțiunea S2 – coronamentul fazei I a zidului nordic 
și nivelul de construcție al fazei II
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Pl. XXIII. Secțiunea S2 – construcție neidentificată (extrados de boltă ?) 
sub profilul nordic a secțiunii

Pl. XXIV. Secțiunea S3 – vedere generală dinspre vest
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Pl. XXV. Secțiunea S3 – detaliu cu zidul perpendicular de cărămidă adosat zidului de piatră

Pl. XXVI. Secțiunea S3 – detaliu cu zidul perpendicular de cărămidă 
așezat pe crepida de  fundare a zidului de piatră
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Pl. XXVII. Secțiunea S4 – vedere generală dinspre nord

Pl. XXVIII. Secțiunea S4 – fațada zidului de cărămidă în 
secțiunea S4 cu gura de tragere recent descoperită
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Pl. XXIX-Ceramică medievală din secolele XIII – XIV
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Pl. XXX-Ceramică medievală din secolele XIII – XIV
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Pl. XXXI-Ceramică medievală din secolele XVI – XVII
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Pl. XXXII-Cahle gotice târzii (secolul XVI)
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Pl. XXXIII-Cahle gotice târzii (secolul XVI)
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Pl. XXXIV-Cahle renascentiste (secolul XVII)
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Pl. XXXV-Cahle renascentiste (secolul XVII)
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Pl. XXXVI-Cahle oale (secolele XVI - XVII)
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Pl. XXXVII-1. Monedă, 2. Talpă de flacon din sticlă, 3 Ochiuri de fereastră, 4. Piesă din os  
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Pl. XXXVIII-1-3. Descoperiri moderne, 4. Paviment
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Pl. XXXIX-Pietre profilate gotice

42



147                                                        Contribuţii arheologice la istoria medievală a Cetăţii Adrian...

Pl. XL-Pietre profilate renascentiste
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APLICAȚII GIS ÎN STUDIUL SITURILOR 
ARHEOLOGICE.  SITUL ARHEOLOGIC 

ORADEA-SALCA “PEPINIERĂ”

Diana Bodea*, Florin Gogâltan**, Gruia Fazecaș***

GIS APPLICATIONS IN THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL SITES.
ARCHAEOLOGICAL SITE ORADEA-SALCA “PEPINIERĂ”

Abstract

Archeology is an interdisciplinary science that uses new technologies in order to streamline and 
simplify the way of managing the databases, but also to combine different data sources for a better analysis 
of the researched object. Among the sources that influence the distribution of the archaeological material 
are the geographical factor, given by the geological substrate, relief, climate and phytogeographical 
elements, which create and sculpt the daily life.The purpose of this article is to analyze the integration 
of data in the GIS software database and to analyze the distribution of archaeological materials from the 
site of Oradea – Salca “Pepinieră”.

Keywords: GIS, data sources, database, archaeological features

Tehnologia GIS (Geographic Information Systems) a luat amploare în domeniul 
arheologiei începând cu anul 1990. Capacitatea sistemelor informaționale geografice de a 
opera cu baze de date, ce sunt corelate cu imaginile digitale georeferențiate corespondente, 
și-a găsit aplicabilitatea și în acest domeniu  ale cărui componente  fundamentale sunt spațiul 
și timpul1. Structura organizatorică internă a ArcGIS este similară stratigrafiei întâlnite într-un 
sit arheologic, folosind straturi (layers) a căror informație fie se succede, fie este suprapusă 
în funcție de scopul urmărit. Diferitele scenarii istorice își găsesc cadrul în structura internă a 
acestor sisteme ce permit interogări interconectate de tipul: câte complexe ale epocii bronzului 
în care se găsesc schelete umane se întâlnesc într-un sit, la ce distanță de albia râului se 
află complexele epocii fierului, etc.2. Cu toate că permite operarea unor seturi mari de date și 
reprezentarea cartată a acestora datorită sistemelor de coordonate, crearea unei baze de date 
complexe este direct proporțională cu timpul și efortul necesar constituirii acesteia. Totodată 
lipsa informației și a preciziei în localizarea unui sit sau a complexelor existente în acesta duce 
la crearea unei bariere în aplicarea sistemelor informaționale în domeniul arheologiei3.

Etapele de înregistrare, prelucrare și operare într-un sistem informațional geografic 
sunt achiziția de informații, care au o componentă spațială precum hărți și planuri cadastrale, 
măsurători topografice, ortofotoplanuri, imagini satelitare, date ale modelului digital de elevație, 
urmând înregistrarea, administrarea informațiilor prin crearea bazelor de date, și într-un final - 
analiza acestora și prezentarea rezultatelor4.

Definirea spațiului și a modului de reprezentare a acestuia, a generat o nouă dezbare 
referitoare la tipul de abordare preferat, unul cantitativ specific pozitivismului sau unul calitativ 
în care precizia acestui sistem este redusă. Dat fiind faptul că prin intermediul hărților mediul 
este simplificat și redus la nivelul primitivelor grafice (punct, linie, poligon) și al celulelor grid, 
există aspecte ale experienței umane care nu pot fi cartografiate: miros, conceptul de pericol, 
imagini și sunete5.
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**Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca/Universitatea de Vest Timișoara, floringogaltan@
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2 Ibidem, 98-99.
3 Ibidem, 106
4 Ibidem, 95.
5 Lock, Pouncett 2017, 132.
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Provocarea acestor sisteme este aceea de a găsi o modalitate în care să se lucreze cu 
spațiul absolut, care e obiectiv și în care acțiunile umane influențează în mod subiectiv spațiul 
asupra căruia se propagă. Atât spațiul subiectiv, cât și cel obiectiv sunt supuse printr-un sistem 
de coordonate cartografierii, măsurătorilor și analizelor6.

 Nu în ultimul rând, prin predefinirea algoritmilor și a metodologiilor la care utilizatorii nu 
au acces direct s-a ajuns la o critică a aplicațiilor GIS pentru care componenta deterministică 
joacă o pondere mult prea mare. Din dorința de a nu reduce aplicabilitatea GIS la un simplu 
instrument de reprezentare, sistemul nu mai este văzut ca un simplu avantaj în înțelegerea 
distribuirii spațiale. Viziunea pozitivistă a anilor ’60 ai secolului trecut bazată pe aspectul 
economic al modelării, prin teoria locului central a dus la crearea de tipare, ierarhii și rețele 
sociale care ulterior au fost văzute ca formă rigidă de reprezentare a unui proces fluid, fiind 
cauzate de tendința GIS de a generaliza variabilele din mediu. Componenta cantitativă a GIS 
utilizată în analizele de vizibilitate sau ale rutelor cu cel mai mic cost este favorabilă cadrului 
pozitivist dar combătută de ideea că software-ul nu poate să depășească acest aspect al 
său. În schimb componenta calitativă, referitoare la experiențele umane este neglijată, fiind 
slab reprezentată. Unul dintre argumentele în favoarea acentuării importanței calitative este 
factorul de scară, reprezentarea abstractă a unui castel cu 1:500 și a șanțului său de apărare 
1:20 are un impact minimal asupra percepției față de experiența trăită la întâlnirea unui perete 
de 2 m cu un șanț de 4 m săpat în rocă7.

Pe lângă folosirea GIS ca o formă de stocare a bazelor de date, se dorește şi o 
aprofundare a capacității acestui sofware de a furniza informații ce să permită o mai bună 
înțelegere a comunităților din trecut. Principalele caracteristici ale GIS sunt faptul că permit 
arheologilor să-și organizeze munca într-un mod mai eficient, mai rapid, să conducă analize 
spațiale și de predictibilitate. Analizele geostatistice de tip GIS ce permit dezvoltarea domeniului 
arheologiei peisajului sunt: archaeological predictive models, line of sight, slope analysis, least 
cost surface analysis. Dezbaterea continuă în legătură cu potențialul pe care GIS îl oferă în 
studiul peisajului și al influenței acestuia în formarea comunității8. În ceea ce privește domeniul 
peisajului în cercetarea din România, un studiu a fost realizat pentru limes-ul Imperiului 
Roman, la  Porolissum, unde o pondere mare au avut-o procesarea imaginilor satelitare. Una 
dintre tenhicile folosite din ArcGIS a fost interpolarea punctelor obținute prin scanare LIDAR 
în vederea obţinerii unui model digital al elevației cu o rezoluție de 0.5 m, iar prin tehnica 
ArcHydroTools obținerea bazinului hidrografic a 21 de cursuri de apă9.

Dat fiind progresul tehnologic este posibilă prezervarea virtuală a patrimoniului. O 
nouă perspectivă ce îmbină patrimoniul cu viziunea modernă a fost deschisă la Conferința 
Internațională de Progres în Tehnologia Informatică ce a avut loc în Macau, China în decembrie 
2016, prin care se propune un GIS 5D în care pe lângă clasicele reprezentări bidimensionale ale 
hărților sau tridimensionale ale clădirilor aceștia aduc o a patra dimensiune, cea a timpului și a 
amintirilor și cea de-a cincea, a patrimoniului augmetat prin intermediul dronelor și a roboților. 
Această viziune a realității virtuale și-a găsit aplicabilitatea în sudul Africii unde Agenția de 
Patrimoniu a Africii de Sud a dezvoltat South African Heritage Resources Information System 
(SAHRIS), o platformă online cu repertoriul siturilor. Totodată, reprezentarea virtuală va ajuta 
în problema vandalizării patrimoniului. Importanța pe care GIS o are în această problemă 
vine din structura geodatabase care permite includerea informațiilor prin intermediul cărora 
clădirile pot fi protejate. Dintre acestea ar fi: locația geografică, data construcției, numărul 
de etaje, materialul de construcție, statutul clădirii și folosința acesteia în momentul prezent. 
Stocând această cantitate de informație prin intermediul geodatabase se are în vedere 
protejarea acestora odată cu dezvoltarea rapidă care se petrece în zona urbană. Cu toate că 
acestă creștere urbană dorește păstrarea patrimoniului cultural, din cauza lipsei de metode 
sistematice nu s-au realizat multe schimbări în beneficiul prezervării, și, tocmai din acest motiv 
se pune accentul pe cea de-a patra dimensiune, cea a evenimentelor și a amintirilor care au 
schimbat comunitatea. Nu în ultimul rând, cea de-a cincea dimensiune este cea a integrării 

6 Ibidem, 129-135.
7Ibidem.
8 Howey/Burg 2017, 1-9.
9 Roman et al. 2016, 249-257.
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realității virtuale și augmentate pornind de la fundamentul tridimensional oferit de GIS care să 
crească nivelul de interactivitate sau care să reproducă virtual experiența istorică10.

Situl arheologic Oradea-Salca „Pepinieră” 
Situl arheologic Salca din Oradea este situat grosso modo între cimitirul Rulikovsky la 

vest și str. Eforiei la răsărit, la nord este delimitat de terasa înaltă pe la poalele căreia curge în 
prezent cursul canalizat al pârâului Peța (Fig. 1). Denumirea sitului a fost dată inițial unui cătun 
în secolul al XIV-lea care ulterior a fost abandonat. Datorită întinderii sale (cca. 80 ha) situl a 
fost împărțit la rândul lui în mai multe microzone: Guttman, Ghețărie, Biserică, Pepinieră etc.11, 
pentru a putea indica mai ușor locul descoperirilor (Fig. 1). 

 Fig. 1 - Delimitarea sitului Oradea-Salca conform P.U.G. al municipiului Oradea (2012) / Oradea-
Salca site delineation according to General Area Town Planning of Oradea municipality (2012).

Primele artefacte arheologice găsite cu ocazia exploatării lutului la Salca au început să 
fie colectate de Muzeul din Oradea în 1871. În 1936 s-au publicat unele date despre așezarea 
preistorică și câteva din descoperirile făcute pe acest platou. Ca urmare a colecționării de 
diferite persoane a unor artefacte arheologice provenind din acest sit, a crescut interesul pentru 
această zonă, astfel că în 1959 au loc primele săpături sistematice conduse de M. Rusu, M. 
Macrea, ajutați de N. Chidioșan, V. Spoială și L. Galamb. Aceștia au continuat cercetările 
și în 1960. În 1961 și 1962 N. Chidioșan și I. Ordentlich au cercetat locul fostei cărămidării. 
Săpăturile arheologice s-au reluat odată cu lucrările de amenajare a magaziei de alimentare 
cu combustibil și a stației PECO din zonă, fiind conduse de D. Ignat. După 1990 au mai fost 

10 Li 2017, 294-300.
11 Au mai fost folosite o serie de alte toponime unele abandonate, altele încă în uz, în funcție de autori 
și perioada în care a fost desfășurată cercetarea arheologică (ne referim aici la termeni precum Salca I 
și Salca II, str. Vavilov, Fabrica de bere, Artima, Lidl, Lotus Market, Statia PECO, cimitirul Seleuș). Multe 
dintre perimetrele acestor toponime se suprapun (Fabrica de bere = Lotus Market, Biserică = str. Vavilov 
= Lidl = stația PECO = benzinăria Petrom). Salca “Pepinieră” se delimitează la nord de cursul canalizat 
al pârâului Peța, la est de depoul de tramvaie al O.T.L. Oradea și str. Thurzó S., la sud și apus de către 
Cimitirul Municipal Rulikowski, linia perimetrului fiind închisă spre vest de clădirile Facultății de Istorie, 
Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării și cele ale Facultății de Arte Vizuale ale 
Universității din Oradea, însumând o suprafață de cca. 27 ha.
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executate cercetări arheologice în zona bisericii Sf. Ioan Iacob Hozevitul inițial de către D. 
Marta și C. Ilieș, apoi de către S. Bulzan, G. Fazecaș și C. Ghemiș. În 1998 și 1999 au fost 
executate primele cercetări arheologice propriu-zise în punctul Salca „Pepinieră”. Acestea 
au fost prilejuite de distrugerile aduse sitului prin exploatarea neautorizată a pământului din 
zonă și au avut mai de grabă un caracter de salvare12. Cercetări s-au efectuat şi în 2004 ca 
urmare a lucrărilor de demolare a fostei Fabrici de bere, construcția complexului comercial 
Lotus și extinderea acestuia într-o primă etapă în 200613 și mai apoi în 2008. Alte săpături pe 
terasa Salca s-au desfășurat cu ocazia transformării fostului cimitir Seleuș în actualul parc 
Lotus în 201014. În 2014 au fost de asemenea realizate cercetări arheologice preventive, de 
data aceasta coordonate de către G. Fazecaș și Fl. Gogâltan, în spatele bisericii ortodoxe Sf. 
Ioan Iacob Hozevitul, cu ocazia amenajării unei parcări15. Construirea unei unități comerciale 
situate la intersecția dintre str. Meiului și str. D. Cantemir în 2016 au dus la o nouă campanie 
de cercetări arheologice conduse de către G. Fazecaș. Cu această ocazie a fost identificată 
limita sitului în această zonă. În 2017 au fost desfășurate săpături arheologice conduse de 
G. Fazecaș și M.A. Lie pe str. Atelierelor nr. 6 cu ocazia construirii sediului Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Bihor a Administrației Bazinale Crișuri. Ultimele cercetări arheologice 
în situl Oradea–Salca s-au desfășurat în toamna anului 2019, în zona depozitelor situate în 
perimetrul cuprins între Parcul Lotus – str. Constantin Noica și str. Eforiei sub conducerea lui 
A. Ursuțiu. 

În ceea ce privește arealul cunoscut sub denumirea de situl Oradea – Salca “Pepinieră”, 
ulterior campaniilor de săpături de salvare din 1998 și 1999, ca urmare a demarării unui proiect 
pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar, din mai până în iunie 2014 a avut loc o campanie 
arheologică preventivă pe o suprafață de 1 ha16. Beneficiarul din 2014 a renunțat la proiect, 
acesta fiind reluat în 2017 sub un nou management. Ca urmare a acestui fapt a fost demarată 
o nouă campaniei de cercetări arheologice preventive, de această dată pe o suprafață de 4 
ha.  Analiza datelor ce face obiectul studiului nostru are în vedere campaniile arheologice din 
2014 și 2017 (Fig. 2).

Alte cercetări în punctul “Pepinieră” au fost executate în 2010 de către Lakatos A. şi 2015 
cu ocazia amenajării unei stații de gestionare a gazelor naturale și în 2016 și 2017, la nord de 
str. Ceyrat (care traversează zona) cu ocazia unui alt proiect imobiliar17. De asemenea cercetări 
arheologice care au dus la delimitarea spre vest și sud a sitului Salca în zona “Pepinieră” 
au fost desfășurate sub coordonarea lui G. Fazecaș în 2015 cu ocazia extinderii Cimitirului 
Rulikowski și construirii clinicii de îngrijiri paleative Laser System de pe str. Ceyrat.

Metodologie
Software-ul folosit este ArcGIS 10.4.1, iar pentru basemap o hartă generată în Global 

Mapper. Datele inițiale primite au constat în două fișiere .dxf, reprezentând ridicările topografice 
pentru etapa 1, campania din 2014, respectiv etapa 2, campania din 2017. După transformarea 
acestora în shape file și definirea proiecției Stereo 1970, a fost creat File Geodatabase și 
domeniile aferente „Epocii” și „Încadrării cronologice”. O parte dintre poligoanele care nu se 
aflau în shape-ul poligon au fost digitizate după poliliniile ridicării topografice. Introducerea 
datelor în tabelul de atribut s-a realizat pe baza descrierii complexelor din campaniile 2014 și 
2017, a desenelor săpăturii și a fotografiilor acestora. După ce toată informația a fost adaugată, 
pe baza interogării atributelor spațiale au fost create hărțile. 

În cadrul tabelului atribut principal Oradea_Salca_Pepinieră_2014_2017 au fost create 
următoarele coloane: complex care conține denumirea complexelor, cele aferente campaniei 
din 2014 sunt notate CX*, iar cele din 2017 doar CX; adâncime, cu valorile trecute în centimetri; 
material arheologic ce cuprinde oase, ceramică, chirpici, pietre, zgură sau alte artefacte; epoca 
include următoarele perioade istorice: preistorie, neolitic târziu, eneolitic mijlociu, eneolitic 
12 Bulzan/Ghemiș/Fazecaș 2000. Tot aici se află un istoric al cercetărilor de până la acea data și 
principalele referințe bibliografice. (Ibidem, 81-82, nota 2). Pentru un istoric al cercetărilor privind situl 
Oradea-Salca din primele două decenii ale secolului XXI vezi Fechete-Porsztner 2018.
13 Bulzan et al. 2007. 
14 Cercetarea arheologică a fost coordonată de către G. Fazecaș.
15 La aceste cercetări au mai participat M.A. Lie, C. Cordoș și M. Savu.
16 Fazecaș et al. 2015.
17 Fechete-Porsztner 2019.
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târziu, etapa timpurie a epocii bronzului, etapa târzie a epocii bronzului, prima epocă a fierului, 
etapa târzie a primei epoci a fierului, a doua epocă a fierului, evul mediu și epoca modernă. 
Coloana încadrare cronologică cuprinde intervalele: cca. 5000-500 BC pentru preistorie, cca. 
5000-4500 BC neolitic târziu, cca. 4200-3600 BC pentru eneolitic mijlociu, cca. 3600-3400 
BC pentru eneolitic târziu, cca. 2000-1900 BC pentru etapa timpurie a epocii bronzului, cca. 
1500-1000 BC pentru etapa târzie a epocii bronzului, cca. 1000-700 BC pentru prima epocă a 
fierului, cca. 600-500 BC pentru etapa târzie a primei epoci a fierului (Ha D), cca. 400-1 BC a 
doua epocă a fierului (La Tène), cca. 1000-1300 evul mediu și cca. 1800-2000 pentru epoca 
modernă. Complexele pentru care datarea nu a fost posibilă sau pentru care nu am găsit 
informații certe au fost notate N/A, iar complexele care nu au o descriere certă sau nu apar în 
ridicarea topografică au fost simbolizate cu semnul întrebării. La aceste coloane se adaugă 
anul săpăturii și suprafață complex. 

 Rezultate 
Cercetările arheologice preventive din 2014 și 2017 s-au desfășurat pe o suprafață 

Fig. 2 - Imagine aeriană a sitului Oradea-Salca „Pepinieră” din timpul lucrărilor de cercetare 
arheologică din anul 2017 / Aerial view of the Oradea-Salca „Pepinieră” site during 

the archaeological research works in 2017.
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de cca. 5 ha. Complexele descoperite în acestă arie se încadrează temporal între anii 5000 
BC și 2000 AD. În urma interogării spațiale a tabelului atribut creat au rezultat un număr de 
13 hărți aferente fiecărei etape cronologice, o hartă ce conține complexele nedeterminate 
cronologic. Aceste hărți rezultate indică modificarea așezărilor de pe terasa stângă a pârâului 
Peța de-a lungul timpului18. Organizarea lor cronologică în model tridimensional a fost realizată 
în ArcScene asemănătoare stratigrafiei săpăturii începând cu epocile cele mai recente: figura 
3 cuprinde epoca modernă, evul mediu (sec. XIII) și evul mediu (fără o datare mai precisă), 
figura 4 - a doua epocă a fierului (La Tène), etapa târzie a primei epoci a fierului (Ha D) și prima 
epocă a fierului, în figura 5 sunt reprezentate perioada bronzului târziu, etapa timpurie a epocii 
bronzului și bronz timpuriu, iar în figura 6 - eneoliticul mijlociu, eneoliticul târziu, neoliticul 
târziu și preistorie. Structura fiecărei figuri se datorează apropierii cronologice dintre epoci, 
a asemănării dintre acestea și a limitei de spațiu în ArcScene. În funcție de caracteristicile 
fragmentelor ceramice, încadrarea cronologică a putut fi făcută cu o precizie mai bună sau mai 
puțin bună, ceea ce a determinat generalizarea anumitor epoci.

Numărul complexelor este de 379 (Fig. 8). Din acest total, 26% din complexe nu au o 
încadrare cronologică sigură, 14% pot fi atribuite etapei târzie a primei epoci a fierului (Ha D), 
12% epocii moderne, 11% neoliticului târziu, 11% etapei târzii a epocii bronzului, 9% celei de-a 
doua epoci a fierului (La Tène), 3% eneoliticului târziu, 3% epocii bronzului, 3% primei epoci 
a fierului, 3% evului mediu, 2% perioadei preistorice în general, 2% etapei timpurii a epocii 
bronzului, 1% evului mediu - sec XIII, iar cu 0% este reprezentat eneoliticul mijlociu deoarece 
cuprinde un singur complex și raportat la numărul total, prin aproximare, algoritmul îl reduce la 
0 (Fig. 7). Exceptând complexele neîncadrabile, graficul indică o activitate umană mai intensă 
în epoca modernă, neoliticul târziu, etapa târzie a epocii bronzului și a doua epocă a fierului, 
nefiind neglijate nici celelalte epoci. Diversitatea materialului arheologic prezent în acest sit 

indică o scară cronologică de 7000 de ani, ceea ce confirmă importanța acestui sit arheologic.
Tabelele de atribut și hărțile rezultate sunt continuate, pornind de la epoca cea mai 

18 Cursul prezent al pârâului Peța nu reflectă situația mediului geografic din trecut. Este vorba de un 
canal, realizat la sârșitul secolului al XIX-lea, cu scopul de a scoate acest curs de apă din zona centrală 
a orașului ce tocmai se închegase la mijlocul aceluiași secol.

Fig. 3 - Distribuția complexelor în perioada Evului Mediu – Epoca modernă / 
Middle Age – Modern period features distribution.
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timpurie până în faza cea mai recentă. Astfel în Fig. 9, este reprezentată distribuția complexelor 
în epoca preistorică. Dintr-un număr de 379 de complexe, 9 sunt încadrate în intervalul cronologic 
cca. 5000-500 BC, fiind cuprinse într-o perioadă de timp generală comparativ cu celelalte epoci. 
Acest lucru este cauzat de lipsa detaliilor ce caracterizează materialul arheologic descoperit care 
să ofere o acuratețe mai mare în delimitarea temporală. Materialul ceramic întâlnit aici este compus 
din oase de animale, fragmente ceramice și chirpici, alături de o lingură de lut. Complexele, indicând 

Fig. 4 - Distribuția complexelor în prima epocă a fierului – a doua epocă a fierului / 
Iron Age features distribution.

Fig. 5 - Distribuția complexelor în epoca bronzului / Bronze Age features distribution.
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așezări din acea perioadă sunt orientate pe direcția NE a terasei pe o suprafață de 1.5 ha.
 În Fig. 10 sunt reprezentate complexele datate în neoliticul târziu, în număr de 41 pe 

o suprafață de 3.2 ha. Așezarea este orientată pe direcția NE a terasei. Materialul arheologic 
întâlnit aici este compus din oase de animale, fragmente ceramice, chirpici, râșnițe, o lamă de 
obsidian, o așchie de silex și un corn de cerb.

Pe baza ceramicii descoperite la Oradea-Salca “Pepinieră”, databilă în intervalele cca. 
5000/4900 și 4500/4400 BC, ea este caracteristică stilului ceramic Herpály19. Așa numita cultură 
19 Cu această ocazie nu vom analiza realitățile culturale și cronologice ale sitului Oradea-Salca 

Fig. 6 - Distribuția complexelor în preistorie – eneolitic mijlociu / 
Prehistory – Middle Eneolithic features distribution.

Fig. 7 - Procentajul distribuției complexelor pe epoci / Features distribution percentage by Ages
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Herpály, după unii Oradea-Salca, se extinde și în nord-vestul României pe văile Barcăului, 
Crișului Repede până la Munții Șes/Plopiș. 

Eneoliticul mijlociu este reprezentat în Fig. 11. Aceastei perioade îi poate fi atribuit un 
singur complex izolat, având ca material arheologic oase de animale și fragmente ceramice, o 
săpăligă din corn, un ac de os și un fragmnent al unei figurine de lut ars. Complexul aparține 
stilului ceramic Bodrogkeresztúr.

 Un număr de 12 complexe corespund eneoliticului târziu (Fig. 12), fiind răspândite pe 
o suprafață de 1.8 ha. Dacă în eneoliticul mijlociu activitatea umană este slab prezentă pe 
această terasă, în eneoliticul târziu se întemeiază o nouă așezare păstrând tiparul așezării 
din neoliticului târziu. Materialul arheologic constă din oase de animale, fragmente ceramice, 
chirpici și pietre. Complexele aparțin stilului ceramic Cernavodă III-Boleráz.

Epoca bronzului (Fig. 13) este folosită ca termen generic pentru 12 compexe pentru 
care nu s-a putut atribui materialul arheologic cu mai mare precizie. El este alcătuit din oase 
de animale, puține fragmente ceramice, chirpici și pietre. În etapa timpurie a epocii bronzului 
(Fig. 14) au fost cuprinse 8 complexe care se află răspândite pe o suprafață de 3 ha. Inventarul 
arheologic constă din oase de animale, fragmente ceramice, chirpici și pietre. Etapei târzii a 
epocii bronzului (Fig. 15) îi pot fi atribuite 41 de complexe răspândite pe o suprafață de 4 ha. 
Amplasarea lor nu indică o aglomerarea în jurul unui loc central. Materialul arheologic este 
reprezentat de oase de animale, un schelet uman, chirpici, fragmente ceramice, o fusaiolă 
conică decorată în CX 46, un pandantiv de bronz, un vas întreg, un ac de bronz, un obiect din 
bronz, fragmente ceramice și pietre.

Primei epoci a fierului (Fig. 16) îi sunt caracteristice 10 complexe, ce indică o restrângere 
a așezării la 1.4 ha și o diminuare a activității umane în zonă.  Materialul arheologic constă din 
oase de animale, fragmente ceramice, chirpici, iar în CX* 54 s-a găsit un pandantiv de bronz 
și o verigă.

Etapa târzie a primei epoci a fierului – Ha D (Fig. 17) este reprezentată de 52 de complexe 
răspândite pe o suprafață de 3.6 ha. Așezarea de aici se extinde în mod asemănător cu cea din 
perioada târzie a epocii bronzului. Complexele se concentrează cu precădere în zona nordică 
și par că sunt amplasate în jurul unui centru, nefiind la fel de răsfirate ca cele din etapa târzie a 
epocii bronzului. Celei de-a doua epoci a fierului – La Tène  (Fig. 18)  îi sunt caracteristice 34 
de complexe distribuite pe o suprafață de 2 ha. Materialul arheologic este reprezentat de oase 
de animale, fragmente ceramice cu grafit în pastă, o fibulă de fier, fusaiolă, râsnițe. Din punct 
de vedere al funcționalității, complexele CX* 59 și *60, au fost cu siguranță locuințe.

Evul mediu este reprezentat de 12 complexe răsfirate pe o suprafață de 2.4 ha (Fig. 
“Pepinieră”. Ele vor fi discutate cu alte prilejuri.

Fig. 8 - Totalitatea complexelor investigate în campaniile 2014 și 2017 
în situl Oradea-Salca „Pepinieră” / Features investigated in 2014 and 2017 

in Oradea-Salca „Pepinieră” site.
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19). S-au descoperit oase umane, o mandibulă de om, oase de animale, fragmente ceramice, 
vase întregibile, coarne, cărămizi, pietre și chirpici. Cu o mai mare precizie au putut fi datate 
în secolul al XIII-lea, 4 complexe, care se întind pe o suprafață de 0.2 ha (Fig. 20).  Complexul 
CX*37 a fost un cuptor în care s-au găsit oase de animale, ceramică, chirpici, un cui, o fusaiolă 
și sticlă albastră.

Epoca modernă este reprezentată de 44 de complexe răspândite pe o suprafață de 4.4 
ha (Fig. 19). Cu excepția a 10 complexe, celelalte sunt gupate în jurul unei construcții. Din 
21 de complexe materialul arheologic este absent, iar în 17 complexe s-au găsit: oase de 
animale, un ibric metalic modern, cărămidă modernă, sârmă ghimpată, o sapă modernă de 
fier, fragmente ceramice, chirpici, ceramică preistorică și zgură.

Complexele nederminate cronologic ocupă o arie de 3.4 ha și sunt în număr de 99 (Fig. 
20). Din 40 de complexe materialul arheologic este absent, iar în cele rămase s-au descoperit 
un craniu, oase de animale, fragmente ceramice și chirpici care nu au putut fi încadrate 
cronologic.

Concluzii
Sistemele informaționale geografice creează mediul necesar unei simplificări în 

organizarea, analizarea și gestionarea datelor inițiale în vederea obținerii unor hărți de 
răspândire. Pentru ca sistemul să conducă la rezultate cu un grad de precizie ridicat, este 
necesară utilizarea unor date inițiale variate și bine documentate. Cu cât diversitatea datelor 
inițiale este mai mare și cu cât aceastea au o precizie mai bună cu atât eficiența sistemului va 
fi mai mare. Datorită caracterului său automatizat detaliile își pierd uneori din acuratețe. 

 Caracterul interdisciplinar al arheologiei permite ca noile tehnologii, printre care și cel 
al sistemelor informaționale geografice, să fie utilizate în cercetarea sistematică. În cadrul 
studiului efectuat pentru situl Oradea – Salca “Pepinieră”, etapa care a presupuns o muncă 
migăloasă a fost aceea de creare a unei bazei de date, în funcție de care s-au realizat totalitatea 
analizelor. Odată creată această bază, prin simple interogări, am obținut hărțile finale necesare 
interpretării descoperirilor rezultate în urma cercetărilor arheologice preventive din campaniile 
efectuate din 2014 și 2017. Hărțile obținute pentru fiecare epocă indicată pe baza materialului 
arheologic, începând din preistorie și până în epoca modernă, permit vizualizarea amplasării 
așezărilor și evoluției acestora de-a lungul timpului, creând totodată un mediu atractiv și deschis 
și publicului larg interesat de arheologie. În viitor, legătura creată între sistemele informaționale 
geografice și arheologie va putea să răspundă cu o mai mare transparență cerințelor calitative 
ale cercetării. 
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Fig. 9 - Distribuția complexelor din preistorie / Features distribution in prehistory.

Fig. 10 - Distribuția complexelor din neoliticul târziu / Features distribution in Late Neolithic.
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Fig. 11 - Distribuția complexelor din eneoliticul mijlociu / 
Features distribution in Middle Eneolithic.

Fig. 12 - Distribuția complexelor din eneoliticul târziu / 
Features distribution in Late Eneolithic.
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Fig. 13 - Distribuția complexelor din epoca bronzului / Bronze Age features distribution.

Fig. 14 - Distribuția complexelor din etapa timpurie a epocii bronzului / 
Early Bronze Age features distribution.
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Fig. 15 - Distribuția complexelor din etapa târzie a epocii bronzului / 
Late Bronze Age features distribution.

Fig. 16 - Distribuția complexelor din prima epocă a fierului / 
Early Iron Age features distribution.



163                                                                                   Aplicaţii GIS în studiul siturilor arheologice...15

Fig. 17 - Distribuția complexelor din etapa târzie a primei epoci a fierului / 
Features belonging to Hallstatt D period.

F

Fig. 18 - Distribuția complexelor din a doua epocă a fierului / 
Late Iron Age features distribution.
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Fig. 19 - Distribuția complexelor din Evul Mediu / Middle Ages features distribution.

Fig. 20 - Distribuția complexelor din Evul Mediu - sec. XIII / 
Middle Ages (XIII century) features distribution.
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Fig. 21 - Distribuția complexelor din epoca modernă / Modern period features distribution.

Fig. 22 - Distribuția complexelor nedeterminate cronologic / 
Features unclassified chronologically.
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CERCETAREA ARHEOLOGICĂ A SATULUI ŞI A TÂRGULUI 
CA TIPURI DE AŞEZĂRI DIN BIHORUL MEDIEVAL. METODE, 

REALIZĂRI, PRIORITĂŢI

      Ioan Crişan*

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE VILLAGE AND THE BOROUGH AS TYPES OF 
SETTLEMENT IN THE MEDIEVAL BIHOR. METHODS, ACHIEVEMENTS, PRIORITIES

Abstract

 In the study of medieval settlements in multiple aspects, archaeological research has an 
increasingly important role. The author initiated the research of the village and the medieval borough at 
the border of Bihor County and a larger area on Crişuri having the support of the Criş County Museum 
from Oradea. The first steps in this approach were the location, repertoire and mapping of the sites of 
the medieval settlements. In parallel with the surface surveys, samplings and excavations were carried 
out in settlements located in different geographical units.

 In order to deepen the problems of the two types of medieval habitat, two neighboring sites 
from the Salonta Plain: Cefa-Intravilan and Cefa-La Pădure were studied. The results of the research 
conducted so far are arguments for further digging in both sites.

 In the depression of Beius, an intermountain geographic area still little known, the archaeological 
researches initiated were requested horizontally in order to identify the medieval and vertical in the 
Sânmartinu de Beiuş-La Piatra site.

 There were medieval settlements in Bihor, whose names defined the ethnicity of the inhabitants. 
Archaeological research would highlight the characteristic features of the material culture and the 
spiritual life of the inhabitants of different ethnicities.

Keywords: geographical unit, medieval habitat, location, archaeological site, settlement, village, 
borough

Cercetările arheologice şi investigarea surselor scrise au relevat că habitatul medieval 
era articulat din aşezări omeneşti de diferite tipuri, în funcţie de extensie, destinaţie, intensitatea 
locuirii şi durata acesteia. Studiul aşezărilor medievale privite sub multiple aspecte a fost 
abordat în lucrări care vizau cu preponderenţă realităţile oglindite în documentele vremii. Dar 
acestea obligă pe istoric la o ”reconstituire totală şi la o reintegrare a  vieţii trecute pe care 
izvoarele o dau numai în icoane răzleţe”1. Această viziune integratoare,  presupune studierea 
manifestărilor de culturã materială şi de viaţă spirituală cu toate mijloacele posibile. Arheologia 
medievală românească, dezvoltată cu deosebire în perioada postbelică, a urmat, după mai 
buna ei aşezare şi în urma cercetării unor mari complexe istorico-arheologice, asemenea 
direcţie de investigare care a oferit deja rezultate notabile. Ca modalitate de abordare, s-a 
recurs la cercetarea arheologicã structurală, care acordã atenţie piesei arheologice, unei 
anumite componente a ansamblului habitaţional  sau unei manifestãri cultural-istorice. Alãturi 
de aceasta s-a acţionat şi pe direcţia studierii vestigiilor dintr-o aşezare, în totalitate şi în relaţia 
lor organică. Este studiul aşezărilor în naşterea şi evoluţia lor istorică prin munca colectivitãţilor 
care le-au întemeiat, a creatorilor de valori, în existenţa lor cotidiană. 

Investigarea complexă a principalelor aspecte ale locuirii medievale în anumite zone  
s-a impus drept o utilă metodă de cunoaştere istorică. Restrângerea cercetării ştiinţifice la arii 
geografice a permis o mai precisă şi densă reconstituire a evoluţei socio-umane din perimetrele 
respective şi compararea mai temeinică a acestora cu evoluţiile din regiuni învecinate sau mai 
îndepărtate. În judeţul Bihor cercetările arheologice au fost îndreptatate o bună perioadă cu 
preponderenţă spre preistorie, protoistorie şi epoca veche. În ceea priveşte epoca medievală, 
deşi nu au lipsit, cercetările au constituit de cele mai multe ori preocupări colaterale, legate de 

* Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, crisanioancris@gmail.com
1 N. Iorga, Nevoia înnoirii cunoştinţelor istorice, Conferinţă ţinută la Casa şcoalelor (1012), Generalităţi, 
p. 102, 104, 113; apud N. Iorga, Scrieri istorice, I, Bucureşti, 1971, studiu introductiv A. Sacerdoţeanu, 
p. 14 
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urmărirea altor obiective. Săpăturile de mai mare amploare au vizat cu precădere complexe cu 
funcţionalitae specială, fiind executate în colaborare cu arheologi din afară. 

 Deşi viaţa medievală s-a manifestat în quasitotalitate în sate şi târguri, păreri 
preconcepute privind aspectul nespectacular al descoperirilor în aceste medii au generat 
o anumită reticenţă vizavi de cercetarea lor. Căutând să răspundă sarcinilor care-i stau în 
faţă, cercetarea arheologică acţioneaza cu tot mai multă insistenţă şi pe această direcţie. Din 
motive obiective, majoritatea săpăturilor au avut şi au în continuare un caracter preventiv şi 
de regulă o extensie limitată. Dar având în vedere că, „în cercetarea arheologică efectuată 
privind formarea satelor şi a târgurilor, respectiv a oraşelor, o importanţă decisivă o au două 
elemente ce trebuie urmărite atent, onest şi îndelungat: strângerea tuturor datelor obţinute 
de ştiinţă într-un tot coerent  şi cercetarea îndelungată a unui obiectiv arheologic, în special 
a acelora în care continuitatea de viaţă istorică, de civilizaţie şi cultură apare reliefată concret 
prin descoperiri arheologice în aceeaşi aşezare, în perimetrul aceleiaşi aşezări, sau într-o 
zonă geografică cu trăsături proprii”2 se impune investigarea în întregime a unei aşezări cu 
părţile sale componente în conexiunea lor. 

Cunoscând aceste realităţi din domeniul arheologiei medievale bihorene, începând cu 
anul 1985 am iniţiat cercetarea satului şi a târgului medieval având susţinerea Muzeului Ţării 
Crişurilor din Oradea. Primii paşi în acest demers au constat în localizarea, repertorierea şi 
cartografierea amplasamentelor aşezãrilor medievale. În paralel cu cercetãrile de suprafaţã, au 
fost efectuate sondaje şi sãpãturi în cuprinsul unor aşezãri situate în unitãţi geografice diferite: 
Şuncuiuş, Bãlnaca (în colaborare cu S. Dumitraşcu) şi Oradea-Ioşia pe valea Crişului Repede, 
Sânmartinu de Beiuş şi Cociuba Mare pe Crişul Negru, Sânnicolau Român pe interfluviul dintre 
cele două Crişuri, Abram pe Barcău şi Cefa în Câmpia Crişurilor. O parte a rezultatelor acestor 
cercetări au fost cuprinse în volumul Aşezări rurale medievale din Crişana (secolele X-XIII), ce 
a văzut lumina tiparului în editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea în anul 2006. 

În dorinţa de a contribui la aprofundarea problematicii celor două tipuri de habitat 
medieval, am luat în studiu două situri vecine de pe raza localităţii Cefa. Este vorba de Cefa-
Intravilan şi de Cefa-La Pădure, ambele situate în Câmpia Salontei, unul pe treapta înaltă a 
acestei unităţi geografice, celălalt pe treapta sa joasă. Pe primul sit s-a constituit o aşezare 
care în evul mediu a acces în categoria târgurilor cu premise de a deveni oraş, iar pe cel de-
al doilea au apărut şi s-au dezvoltat, în mod succesiv, două aşezări obişnuite, ca majoritatea 
covârşitoare a satelor medievale bihorene. Dacă la Cefa-Intravilan aşezarea şi-a menţínut 
cu intensităţi diferite dar neîntrerupt existenţa de la început până astăzi, la Cefa-La Pădure 
locuirea a încetat definitiv la finalul secolului al XVII-lea.

Studiul târgurilor medievale bihorene din punct de vedere arheologic a stat mai puţin 
în atenţia cercetătorilor şi, dacă lăsăm la o parte Biharea, aşezare care la un moment dat 
era considerată oraş, abordarea de la Cefa este până în prezent singura încercare de acest 
tip. Au fost supravegheate lucrările de utilitate publică din actualul intravilan, suprapus vetrei 
medievale a aşezării, şi au fost cercetate sistematic două obiective: biserica ortodoxă şi parţial 
cimitirul din jurul acesteia. Studiile de parament au relevat că edificiul bisericii, considerat a fi 
unul modern, este la origine o construcţie medievală romanică databilă în secolul al XIII-lea. 
Săpăturile din cimitir au condus la dezvelirea unor morminte cu caracteristici din secolele 
XIV-XVI. Metoda combinatorie a dat posibilitatea obţinerii unor detalii de ordin arheologic şi 
istoric care verificându-se şi completându-se reciproc au condus la rezultate pe baza cărora 
considerăm, fără a face afirmaţii categorice, că Cefa a fost un târg întemeiat de colonişti 
străini într-o zonă cu locuire anterioară autohtonă de lungă durată. Ies în evidenţă o serie 
de elemente care conturează tabloul unui oraş în devenire unde se practicau meşteşuguri, 
funcţiona un sistem de credit bancar şi se derulau activităţi specifice unor persoane cu pregătire 
intelectuală. Secolul al XV-lea a fost pentru Cefa un secol de aur, creându-se unele condiţii ale 
trecerii în categoria aşezărilor de tip urban, nivelul la care se afla târgul Cefa fiind apropiat de 
cel al unor oraşe din Ţara Românească şi din Moldova în perioada de formare a structurilor lor 
urbane. Condiţiile din perioada care a urmat nu au fost însă favorabile pentru o evoluţie care 
să conducă la trecerea pragului spre a deveni oraş. Rezultatele cercetărilor efectuate până în 
prezent la Cefa-Intravilan sunt cuprinse în două volume editate de Muzeul Ţării Crişurilor: Cefa, 
2 S. Dumitraşcu, Biharea, I, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1994, p. 56
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I. De la începuturi până în secolul al XVII-lea, Oradea, 2007 şi  Medieval şi modern. Edificiul 
şi cimitirul bisericii ortodoxe din Cefa, Oradea, 2011. Continuarea săpăturilor arheologice şi 
aprofundarea studiului surselor scrise vor aduce noi elemente care să întregească imaginea 
acestui târg medieval.

Situl arheologic Cefa-La Pădure se întinde pe o suprafaţă de 21,13 ha, fiind cuprins, prin 
Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 2 decembrie 2010, în perimetrul Parcului Natural Cefa, arie 
protejată de interes naţional. Dacă la Cefa-Intravilan cercetările au fost drastic restricţionate 
din motive de spaţii accesibile săpăturilor, în ceea ce priveşte situl La Pădure excavaţiile s-au 
putut desfăşura fără astfel de inconveniente. Suportul financiar a permis prestaţia unui singur 
arheolog, responsabil de şantier, cu o echipă restrânsă de lucrători, care şi-a dozat resursele 
avute la dispoziţie pentru a putea investiga toate componentele aşezărilor medievale de pe sit. 
Din acest motiv săpăturile s-au desfăşurat o perioadă relativ îndelugată urmând calea paşilor 
mărunţi. Primul sondaj a fost efectuat în anul 1986, situl devenind apoi un şantier arheologic 
cu activitate permanentă până în anul 2014.

 Încă de la început s-a stabilit că pe situl locuit din neolitic s-au succedat două aşezări 
medievale. A fost întâi o aşezare medievală timpurie cu nivele de locuire din secolele VIII-X, 
peste care, începând cu secolul al XI-lea, s-a suprapus o nouă aşezare, atestată documentar 
începând cu anul 1214 sub numele de Rădvani. Cercetările arheologice au constat din 
periegheze, ridicări topografice, sondaje de diagnostic intruziv, scanare geomagnetică şi 
săpături sistematice. Chiar dacă mijloacele financiare nu au permis executarea de săpături 
pe întreaga suprafaţă a sitului, aşezării medievale i-au fost cercetate toate cele trei părţi 
componente în strânsa lor conexiune. Obiectivele principale pe care ni le-am propus au 
constat în studierea apariţiei, consolidării şi dispariţiei celor două sate. S-a urmărit evidenţierea 
elementelor de continuitate în viaţa colectivităţilor locale şi schimbările survenite după impactul 
cu diferite stăpâniri care şi-au exercitat temporar autoritatea în Bihor. În centrul atenţiei au stat 
casa, gospodăria, creaţia materială a oamenilor ca elemente concrete ale vieţii comunităţii. 
Urmărind traiectoria celor două aşezări, am stăruit asupra perioadelor celor mai prospere, 
când evoluţia lor a atins cea mai înaltă cotă.

Au fost investigate 81 de complexe de locuire (locuinţe, anexe, amenajări gospodăreşti). 
Săpăturile din cimitirul satului Rădvani au făcut posibile dezvelirea vestigiilor edificiului 
bisericesc şi atingerea limitelor în spaţiu şi timp ale celor două obiective. Au fost identificate şi 
cercetate 448 de morminte conţinând scheletele a 454 de indivizi. Cu acest număr de morminte 
cercetate, cimitirul satului Rădvani este al doilea din Bihor, după cel de la Biharea-Cărămidărie, 
considerat cel mai mare cimitir medieval din Crişana. Ridicarea topografică a detectat urmele 
unui sistem de fortificare antropic al cimitirului şi bisericii constând dintr-un val de pământ şi 
două şanţuri concentrice, azi aproape imperceptibile în urma lucrărilor de hidroamelioraţii şi de 
amenajări agricole. Materialul arheologic rezultat în urma săpăturilor, care s-a dovedit în unele 
cazuri chiar spactacular, aduce analogii şi prezintă noutăţi care racordează locuirea medievală 
de pe sit nu numai arealului bihorean, ci unuia mai larg, transcarpatic, central european şi sud 
dunărean.

În urma demersului întreprins asupra sitului arheologic Cefa-La Pădure s-a obţinut un 
cuantum de date pe baza cărora s-a conturat imaginea celor două aşezări medievale care 
s-au succedat pe acelaşi amplasament. Sunt imagini în care se regăsesc elemente comune 
mediului satelor medievale din Câmpia Crişurilor, începând cu realitatea existenţei unei reţele 
de aşezări medievale timpurii autohtone peste care s-au suprapus aşezări înfiinţate în urma 
implementării relaţiilor feudale de tip apusean de către regatul feudal maghiar. Prezentarea 
investigaţiilor arheologice şi istorice, a interpretărilor şi a concluziilor la care s-a ajuns sunt 
cuprinse în volumul intitulat Cefa-La Pădure. Locuirea medievală şi premodernă. Studiu 
arheologic şi istoric, apărut în anul 2016. 

Aceast studiu s-a realizat în urma investigaţiilor efectuate pe 1451,87 mp, ceea ce 
reprezintă un procent de 0,70% din suprafaţa sitului. Continuarea săpăturilor este necesară 
deoarece încercările de determinare a dimensiunilor aşezărilor medievale timpurii este până 
în prezent imposibilă pentru că în marea majoritate au fost cercetate doar parţial. Din aceleaşi 
motive legate de amploarea săpăturilor, situaţia din epoca medievală, perioada de dinaintea 
marii invazii tătare, este cunsocută doar din documente. Determinarea numărului de gospodării 
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ar permite şi estimări de ordin demografic. Dezvelirea tuturor complexelor de locuire ar face 
posibile evaluări de ordin cantitativ pe diverse paliere, iar sub aspect calitativ s-ar putea opera 
cu încadrări cronologice mai strânse şi mai nuanţate. Extinderea săpăturilor ar conduce la 
identificarea necropolei aşezării medievale timpurii şi pe această cale la cunoaşterea vieţii 
spirituale a locuitorilor. Prin dezvelirea întregului cimitir al satului Rădvani s-ar stabili numărul 
defuncţilor per total şi pe perioade cât mai restrânse şi s-ar adăuga alte elemente privitoare la 
evoluţia demografică a aşezării. Studiul complex al materialului osteologic uman prelevat va 
stabili caracteristicile anatomice, nutriţionale, genetice, ş.a. ale celor înmormântaţi.

O situaţie aparte prezintă Depresiunea Beiuşului, zonă geografică intramontană, singura 
mare depresiune de pe versantul de vest al Munţilor Apuseni care nu comunică larg cu câmpia 
ci se leagă de aceasta printr-un defileu îngust, lung de circa 10 km. De remarcat este faptul 
că primele descoperiri arheologice medievale, puţine la număr, s-au făcut în peşteri datorită 
interesului mult mai pregnant al speologilor pentru acest areal. Cea mai veche vatră de sat 
medieval, cimitirul şi amplasamentul bisericii acesteia au fost localizate în extravilanul localităţii 
Sânmartinu de Beiuş în punctul La Piatră. Cercetările de suprafaţă şi săpăturile întreprinse în 
vatra acestei aşezări medievale au condus la identificarea unui nivel de locuire ce datează, 
cel mai devreme, din secolul al XI-lea, fiind dezvelit un complex de locuire databil în secolele 
XI-XII3. Recent a fost descoperită o necropolă de înhumaţie în Peştera Vacii de la Ţarină (com. 
Roşia, jud. Bihor) cu şapte morminte. Printre schelete au fost găsite fragmente de ceramice 
provenite de la recipiente caracteristice pentru secolele VIII–IX4. Cercetările în depresiune se 
cer continuate urmând două direcţii: cea pe verticală în situl de la Sânmartinu de Beiuş-La 
Piatră şi pe orizontală pentru identificarea aşezărilor medievale.

Existau în Bihorul medieval aşezări al căror nume definea etnia coloniştilor străini atraşi 
de autorităţile regatului feudal maghiar. Primul şi cel mai numeros grup colonizat pare să fi fost 
cel al pecenegilor, menit să ia locul secuilor în sistemul defensiv al comitatului Bihor. Prezenţa 
pecenegă în Bihorul medieval este ilustrată de toponime, hidronime şi antroponime. Unele 
toponime desemnează aşezări atestate documentar: Beseneu, 12265 şi terra Bessenew, 
12736. Toponimele care se regăsesc pe raza unor localităţi desemnează probabil doar aşezări 
temporare sau sezoniere, folosite pentru păşunat: Bessenyö7, Bessenyö8, Beseny ér9. Mai 
existau şi toponimele Agybesenyő şi Vajdabesenyő, nelocalizate până în prezent pe teren10. 
Timpul şi modul cum s-a înfăptuit colonizarea pecenegilor în Bihor nu sunt cunoscute cu 
precizie dar primele atestări documentare ale aşezărilor pecenege datează de la începutul 
secolului al XIII-lea. Termenul de bisseni (magh. besenyő) denotă că în momentul emiterii 
documentelor pecenegii îşi mai păstrau individualitatea etnică. Clarificări în acest sens ar 
putea aduce viitoare săpături pe amplasamentul aşezărilor pecenege. S-ar evidenţia astfel şi 
alte trăsături specifice unor aşezări de locuitori cu un mod de viaţă predominant pastoral şi în 
acelaşi timp cu sarcini militare.

Sursele scrise, respectiv Carmen miserabile, consemnează că Tămaşda era în vremea 
marii invazii tătare un târg cu o intensă colonizare germană11. Coloniştii au ridicat pe o insulă 
de pe malul drept al Crişului Negru o monumentală bazilică ale cărei ruine impresionează şi 

3 I. Crişan, Sondajul arheologic de la Sânmartinu de Beiuş (judeţul Bihor), în Crisia , XXIX, Oradea, 
1999, p. 45-57
4 Informaţii primite de la arheologul dr. Călin Ghemiş de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea care şi-a 
asumat cercetarea acestui complex archeologic şi ne-a oferit spre studiu materialul ceramic descoperit 
împreună cu scheletele.
5  Györffy Gy., Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol. I, Budapest, 1966, p. 
600-601
6 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti, 1967, vol. II,  p. 298
7 H. Gökenjan, Hilfsvölker und Grenzwächter im Mittelalterlichen Ungarn, Wiesbaden, 1972, p. 108, 234, 
238
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Rácz A., A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára, Debrecen, 2007, p. 
51
11 Rogerius, Carmen miserabile, în G. Popa Lisseanu, Izvoarele Istoriei Românilor, vol. V, Bucureşti, 
1935, cap. XXXIV; E. Glück, Realităţile societăţii româneşti din zona Aradului la mijlocul secolului al XIII-
lea oglindite în Carmen miserabile a lui Rogerius, în Ziridava, XIV, 1982, p.121 
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astăzi privitorul. Construcţia datează, pare-se, de la începutul secolului al XIII-lea. Distrugerea 
parţială a sa de către tătari a fost urmată de o restaurare care a adus şi elemente mai târzii 
între care portalul dinspre apus12. În anii 90 ai secolului trecut, la o investigaţie a structurii 
construcţiei realizată cu aparatură digitală de prof. Ricardo Baretti de la Universitatea din 
Florenţa împreună cu Al. Săşianu de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, s-a constatat că 
turnul este mai vechi decât corpul edificiului, fiind iniţial un donjon de cetate13. Ulterior, prin 
sondajul de diagnostic efectuat de studenţii Universităţii din Oradea în proximitatea turnului 
bazilicii au fost identificate, după cum era de aşteptat, morminte din cimitirul care s-a dezvoltat 
în jurul lăcaşului de cult. Amploarea redusă a săpăturii nu a permis atingerea orizontului 
cronologic anterior marii invazii tătare, săpăturile arheologice pe spaţii mai largi lăsându-se 
în continuare aşteptate. Nu ar fi lipsite de interes săpături pe amplasamentele medievale ale 
unor sate precum Toboliu (Gyan), una din cele trei aşezări din Bihorul medieval întemeiate de 
colonişti valoni, Cihei, Ciutelec, Tăut, Tăutelec, Orosi,  aşezări populate cu oaspeţi de origine 
slavă,  sau Olosig cu populaţie latinofonă.

Marile distrugeri ale invaziei tătare au cauzat dispariţia definitivă a numeroase aşezări, 
afectînd astfel şi numărul contribuabilior de pe domeniile Episcopiei catolice de Oradea. Acest 
fapt a determinat Episcopia să înceapă atragerea populaţiei româneşti din zona de deal pe 
domeniile sale promiţând fruntaşilor ei obligaţii minime. Sate necunoscute până atunci încep 
să conteze în sistemul economic feudal şi să fie luate în evidenţă. În sistemul de impunere 
la dări, după reconstituirea marilor domenii feudale din a doua jumătate a secolului al XIII-lea 
a devenit importantă precizarea etniei satului. Prima atestare documentară a unei aşezări 
care cuprinde etnonimul poporului român din Bihor datează din anul 1283 când este pomenit 
satul Olahteluk la nord-est de Tileagd, azi dispărut14. Ar fi interesantă cercetarea arheologică a 
acestei aşezări cu posibilitatea decelării unor note definitorii pentru cultura materială şi pentru 
viaţa spirituală a românilor bihoreni la începuturile evului mediu. 

12 Al. Avram, Arhitectura romanică din nord-vestul României, Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, , 
Sibiu, 2006, p. 91-93 
13 Informaţie, Al. Săşianu
14 C. Suciu, op. cit., p. 389-380 
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PROLEGOMENON TO A HISTORY OF BRAVERY. THE NOBLEMEN IN 
BIHOR SERVING THE KING  (13TH-14TH CENTURIES)*

          Sorin Şipoş**

Abstract

The medieval world was structured on suzerainty-vassalage relations, which involve obligations 
framed within the already established formula of consilium et auxilium from the vassal’s part. The 
suzerain, in turn, was obliged to help their vassal when the latter was in need of support. The contractual 
relation had as basis the feudatory and the domain ceded by the suzerain to the vassals for the labour 
carried out. The good functioning of these relations was often put to the test by multiple causes, that not 
few times the suzerains were left by some of their vassals in critical moments, or, on the contrary, some 
vassals were not supported in the conflicts that started with some of their neighbors, which could directly 
reverberate on the aforementioned relations. In such a context, the vassals’ fidelity, when it proved itself 
exemplary, was remarked by the sovereigns, turning into an actual propaganda whose purpose was 
the glorification of bravery, courage and allegiance of the vassals towards the suzerains, as well as 
the wisdom and generosity of the latter for the labour carried out by the subjects. Obviously, the critical 
situations lived by the suzerains, some on the verge of losing their lives and throne, if they didn’t benefit 
from help, determined them to pay more attention to the services carried out by the vassals.

Significant evidences of bravery are represented also by some exceptional situations or by some 
with profound significance in the unfolding of an armed conflict. At Codlea, Chak, Petru, Iacob and 
Benedict, sons of Chaz, serfs of the Bihor fortress, remained by Stephenn the 5th’s side when he was 
being besieged in the fortress, and Petru and Iacob “were faithfully on the lookout next to our person, 
day and night”. Also, the capturing of the commander of the enemy army represented without a doubt 
the pinnacle of courage, bravery and fidelity towards their own master. This is how the conquest of the 
Șinteu fortress took place, when Borsa Kopasz was caught, an important enemy of the king.  

Keywords: Transylvania, suzerainty-vassalage relations, 13th-14th Centuries

 The medieval world was structured on suzerainty-vassalage relations, which involve 
obligations framed within the already established formula of consilium et auxilium from the 
vassal’s part. The suzerain, in turn, was obliged to help their vassal when the latter was in 
need of support. The contractual relation had as basis the feudatory and the domain ceded by 
the suzerain to the vassals for the labour carried out1. The good functioning of these relations 
was often put to the test by multiple causes, that not few times the suzerains were left by some 
of their vassals in critical moments, or, on the contrary, some vassals were not supported in 
the conflicts that started with some of their neighbors, which could directly reverberate on the 
aforementioned relations. In such a context, the vassals’ fidelity, when it proved itself exemplary, 
was remarked by the sovereigns, turning into an actual propaganda whose purpose was the 
glorification of bravery, courage and allegiance of the vassals towards the suzerains, as well 
as the wisdom and generosity of the latter for the labour carried out by the subjects. Obviously, 
the critical situations lived by the suzerains, some on the verge of losing their lives and throne, 
if they didn’t benefit from help, determined them to pay more attention to the services carried 
out by the vassals. The extreme situations through which they passed particularly make 
the suzerains realize the role of the courage, bravery and fidelity of their vassals. A big part 
* Varianta în limba română a acestui studiu a fost publicată în Istoria Bihorului. Civilizație. Societate. 
Economie. Mentalități, coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Aurel Chiriac, Radu Romînașu. Prefață 
Ioan-Aurel Pop, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2018, p. 313-320.
** Universitatea Oradea, sorin.sipos@yahoo.com. 
1 Philippe Nemo,  Histoire des idées politiques dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Paris, 2007, p. 808-
814; Horst Fuhrmann, Guida al medioevo. Traduzione di Paola Vasconi, 2009, p. 38-45; 111-121; Olivier 
Nay, Istoria ideilor politice. Translated by Vasile Savin, Iași, 2008, p. 109-114; Marc Bloch, Societatea 
feudală. Formarea legăturilor de dependență, vol. I, translated by Cristina Macarovici. Afterword by 
Maria Crăciun, Cluj-Napoca, 1996, p. 161-250.
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of Medieval Europe evolved on the basis of these relations. Consequently, the documents 
following a military conflict describe the acts of bravery, courage and allegiance of the subjects. 
The text of the documents regarding privileges, donations stand out maybe more clearly than 
ever the intensity of the experiences of those engaged in a military or diplomatic conflict. It’s 
one of the ways through which the suzerains publicly admit and transmit to the memory of 
those present and of the ones to follow through the written document, the acts of bravery and 
the loyalty demonstrated by the vassals towards the senior. As a bottom line, a raise in tonality 
in the description of the acts of bravery can be noticed, in the context in which the suzerain was 
confronted by extreme situations, and the intensity of his experiences is major.

The theme of courage, bravery and fidelity in Transylvania in the 13th and first half of 
the 14th centuries, although it appears frequently in the researches of the Romanian and 
Hungarian Historians, can represent an authentic research topic by consulting an adequate 
literature of specialty which should provide theoretical and methodological suggestions, through 
comparative analysis, through the inquiry of the documents kept in another grid, through the 
taking over of some analysis and interpretation methods from related fields: philology, medieval 
literature, religion and anthropology, ideas and political imaginary etc. The theme underwent a 
special attention from the European specialists and was specially investigated by historians2. 

The exceptional situation which the Hungarian sovereigns passed through determines 
them to make a eulogy of fidelity and acts of bravery. To emphasize these situations, we will 
analyze the most relevant documents issued by the Hungarian sovereigns in the 13th and 14th 
centuries to reward the vassals who faithfully served them in critical situations.  

King of Hungary Bela the 4th was issuing on 21st January 1249 a donation act for Paul, 
judex regis and comes of Zala. In the document are mentioned the feats carried out and the 
proofs of fidelity that the he did for the king in the fights for the conquest of the Clissa fortress, 
on the coast of the Adriatic, in the wars waged against the Ruthenians, Germans and Tatars. 
The document talks about the military confrontation with the duke of Austria, when Paul was 
taken prisoner, together with other 7 noblemen, from where he redeemed himself and the 
others for a thousand silver marks, gathered from personal resources3. Consequently, King 
Bela the 4th, as a reward for the numerous acts of bravery and for the sums spent, offers him 
domains in Transylvania, among them also some dominiums in Bihor County. Paul received 
in Bihor the following villages and lands: the estates of Jadani, Ocani, Felcheriu, Beliu, next to 
the Crișul Alb River, as well as the estates of Borsea, next to the Crișul de Mijloc River and the 
Sărand, Haieu, Bical, and Almaș estates4.

In turn, Stephen, Duke of Transylvania, will describe the difficult situation he lived as a 
result of the persecutions to which he was subjected by his parents. The future king will lead 
a policy in terms of the image for the justification of his actions against Bela. Consequently, 
the sovereign will know to make great use of the Royal Chancellery and to use the issued 
documents to impose a favorable image amongst contemporaries and posterity. It mattered 
less if King Bela the 4th’s reaction of punishing him was justified or not. The formulations like 
”Back when I was suffering harsh persecutions, beyond our fault, from our parents’ part”5, 

2 Marc Bloch, I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re 
particolarmente in Francia e in Inghilterra. Prefazione di Jacques Le Goff con un Ricardo di Marc Bloch 
di Lucien Febvre, Trento, 2015, p. 33-62; Jacques le Goff, Il re nellʼOccidente medievale. Traductione di 
Renato Riccardi, Bari, 2008, p. 3-52; Marc Bloch, Societatea feudală..., p. 161-203; Ernst Kantorowicz, 
Cele două corpuri ale regelui. Un studiu asupra teologiei politice medievale. Translated by Andrei 
Sălăvăstru. Preface by William Chester Jordan. Afterword by Alexandru-Florin Platon, Iași, 2014, p. 
225-243; Dominique Barthelemy, La Chevalerie. De la Germanie antique à la France du XIIe siècle, 
Paris, 2012, p. 75-194; Jean Flori, La cavalleria medievale, Bologna, 2004, p. 67-77; 89-100; Aldo A. 
Settia, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel medioevo, Bari, 2006, p. 183-256; Georges Duby, Cele 
trei ordine sau imaginarul feudalismului, București, 1988, p. 112-118; Idem, Le origini dell’economia 
europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo. Prefazione di Vito Fumagalii, Roma-Bari, 2004, p. 205-
228; Sylvain Gouguenheim, Le Moyen Âge en questions, Paris, 2012, p. 113-122.
3 Documente privind istoria României, veacul XI, XII și XIII. C. Transilvania, vol. I (1075-1250), 1951 
(hereinafter DIR C, XIII, I), p. 335-336.
4 Ibidem, p. 337.
5 Documente privind istoria României, veacul XIII. C. Transilvania, vol. II (1251-1300), 1952 (hereinafter 
DIR C, XIII, II), p. 94. 
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”especially in the time of our persecution and misery, when the merciless and cruel oppression 
of our parents in the contempt of parental love, willed to banish us beyond the borders of our 
country” 6, ”How we unfairly endured harsh persecutions from our parents”7, ”especially during 
the time of our persecution and misery, namely when our parents, through a rough and cruel 
oppression, wanted to mercilessly cast us away and beyond our fault past the borders of our 
country”8, ”when we were cast away like banished past the borders of our kingdom, by the 
rabid persecution of our parents”9, ”during our persecution and misery”10, ”especially during the 
time of our persecution and affliction, namely when the rough and cruel oppression started by 
our parents”11, ”and we endured, although guiltlessly, the cruel and rough persecutions of our 
parents”12 were aiming to transfer the responsibility for the breakout of the conflict towards the 
other part, Stephen considering himself the victim of his father’s actions. 

In other words, Stephen was persecuted and oppressed without being guilty by King 
Bela the 4th, who wanted to dismiss him from the dignity of Duke of Transylvania and from 
the quality of heir apparent of the kingdom. Moreover, the military intervention of King Bela 
against a subject, in this case his son, without any well-grounded reason, offered legitimacy 
to the victim to answer to the same extent, removing from the rebels’ category both him and 
the noblemen who remained loyal to him. The constant, even obsessive, use of the terms like 
persecution, misery, oppression, banishment were meant to amplify the double drama lived by 
the Duke of Transylvania. 

Duke Stephen makes the eulogy of fidelity, of allegiance that the subjects had to show 
the suzerain. The formulations in the documents are suggestive in this regard. We are dealing 
with a genuine arsenal of terms that define from diverse perspectives what fidelity means. In 
the issued documents appear frequently formulations that make the eulogy of allegiance, love, 
sincerity and courage that the vassal had to demonstrate towards the suzerain. Out of the 74 
preserved documents, 35 contain references to the acts of faith and the reward offered by 
Stephen to the noblemen that helped him in the military confrontation. Out of the 35 documents 
through which Stephen rewards his subjects, the most frequently used term is the one of 
loyalty. This word appears 19 times. Other terms, but less used, that highlight the fidelity of 
the subjects, are namely: service, 9 times, endanger, 5 times, love, 3 times, sincerity, twice, 
devoted, once. 

Fidelity involved a large palette of situations in which the vassal had to help the suzerain. 
Formulations like: ”He proved to be so faithful to us, through love, sincerity and loyal service, 
that even endangered his life in front of others”13, ”Faith, love, sincerity and loyal service were 
some of the faith and devotedness”14, ”With honor and faith, being in ceaseless service to our 
house, facing for us other dangers of fate as well.”15, ”Through his love, through his honesty 
and his faithful service, he showed himself to us so devoted, that he courageously and firmly 
faces for us a certain death”16, are meant to emphasize once more the obligations that the 
vassals assume towards the suzerain17.
6 Ibidem, p. 102.
7 Ibidem, p. 106.
8 Ibidem, p. 109.
9 Ibidem, p. 113.
10 Ibidem, p. 118.
11 Ibidem, p. 122.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 94.
14 Ibidem, p. 97.
15 Ibidem, p. 102.
16 Ibidem, p. 104.
17 „Leaving aside all his goods and his house, endangering of death for us his sons and daughters, and 
leaving his servants and maids, and all his estates.” DIR C, XIII, II, p. 109 „For the faith and the services 
of the so called Pouka and Barnabas, showed towards us and our kingdom, facing the danger with faith 
and dignity without ceasing in many and special circumstances and needs.” DIR C, XIII, II, p. 111. „ For 
the services that he has faithfully brought, fighting manfully against our enemies.” DIR C, XIII, II, p. 120; 
„[..] which have done to us and our kingdom, and with faith in many and various circumstances of fate, 
without sparing us any goods or sparing themselves” DIR C, XIII, II, p. 120 „Services worthy of praise 
and brighter as the light of day brought with faith and devotion facing thousands of deaths” DIR C, XIII, 
II,  p. 122. „[...] they have been compelled in their steadfast faith to do us, in many circumstances for the 
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Among the donations made by Stephen we have some that are for his subjects in the 
County of Bihor. This way, King Stefan the 4th, in 1268, elevated to a noble rank “Chak, Petru, 
Iacob and Benedict, sons of Chaz, serfs of the fortress, noblemen in the past, becoming serfs 
of the fortress because of an ancestor full of avarice”18. They remained by Stephen the 5th’s 
side when he was being besieged in the fortress of Codlea, especially Peter and Jacob “who 
faithfully guarded our person, day and night”19. Likewise, in the time of the military conflict that 
Stephen had with the palatine Henric in Isaszeg, they “confronted the rows of fighters who 
were attacking and fighting with dignity, they got numerous severe wounds”20. As a reward 
for the fidelity they demonstrated, King Stefan the 5th decided they should be removed from 
the state of serfdom of the fortress of Oradea and were made free peasants among the royal 
servants21. 

In 1268-1269, King Stefphen the Young makes a donation for the same services of fidelity 
and honorable acts of faith to Cosma, the son of Count Cosma, from the Guthkeled family, who 
ceaselessly supported the king “[...] starting from the period of our youth, but especially when 
he was being besieged in the Codlea fortress”22. The king offers him some lands named Neek, 
that pertain to our fortress of Bihor, located near the Eriu, in Bihor County, deserted lands and 
devoided of inhabitants23. Also, the sovereign offers the same Cosma “a land named Ragald, 
located near the Eriu and in the Sătmar County, which land had been owned by a serf of the 
fortress of Sătmar, dead and with no descendants and settled as guest by our beloved mother, 
Queen Mary, right on this land or village, removed from the jurisdiction of the queen and of our 
fortress”24.

On September the 1st, 127, Ladislaus the 4th, King of Hungary, taking into account the 
acts of faith of “Peter, the son of Dorogh, and the services of his brothers, who are known to 
have repeatedly shined in different expeditions and in various difficult services of our kingdom. 
They, fighting with the enemy in an expedition of our father, the glorious King Stephen, under 
the fortress of Vidin, like it’s said from real stories, was severely hurt, I have offered, returned 
and gave back the appointed land of Săcuieni to Petru the son of Dorogh and to his brothers, 
Laurentiu and Nicolae”25. From the document we find out that the domain of Săcuieni was 
taken arbitrarily by Count Pavel and by his sons, namely by Nicolae the Voivode, as well as 
by Count Stephen and Gregen. Likewise, in the final part of the document, we also find out 
that Nicolae Gregen, former voivode of Transylvania between the years 1272-1274, produced 
“numerous losses and damages to their domains when they were in our army”26. In other 
words, King Ladislaus the Cuman, when he decides to give back the land of Săcuieni to Petru 
and his brothers, he refers to two situations, namely: to the stealing of the domain, which 
happened after the Tatar-Mongol invasion, when a real turmoil of the properties in the kingdom 
was produced, and when they were in the army of King Ladislaus the Cuman. The acts of 

benefit of welcoming and obliging service to the armies, which they have done with faith and submission 
without sparing neither their goods nor their person.”  DIR C, XIII, II, p. 124. „[...] they have endeavored 
to make us indebted services, which cannot be tied here individually and which they have done with 
faith and zeal without sparing their goods or their being.” DIR C, XIII, II, p. 125. „[...] insisting in the zeal 
of his unwavering faith, he was always with us and helped us through his faithful service” „Without fear 
of jeopardizing his life and his people in different circumstances of fate” DIR C, XIII, II, p. 128. „He has 
served us and our kingdom with an indebted and unwavering faith, and the merits worthy of praise of his 
faith he has always proved so brilliantly” DIR C, XIII, II, p. 133. „They brought us countless duty-worthy 
and praiseworthy services, serving us with all faith in the special expeditions we had to pursue.” DIR C, 
XIII, II, p. 135.
18 DIR C, XIII, II, p.105.
19 Ibidem, p.105-106.
20 Ibidem, p.106.
21 Ibidem.
22 Ibidem, p.112.
23 Ibidem.
24 Ibidem, p.112-113. „The same Cosma, the son of Cosma from the Guthkeled lineage, Queen Elizabeth, 
gave him a village called Ragald, from the Sătmar county, located near Eriu, because he brought various 
duties and much evidence of faith to our beloved husband, Stephen the young and new king of Hungary 
and to the whole kingdom [...] has done many worthy and faithful services in Codlea” Ibidem, p. 72.
25 Ibidem, p.195.
26 Ibidem.
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bravery and faith which are referred in the document are the ones made in the time of Stephen 
the 5th, when Dorogh accompanied the king in the expedition for the conquest of the fortress of 
Vidin, where he was gravely wounded. Also, when Peter and his brothers were in the army of 
Kinf Ladislaus, moment when Nicolae Geregen cause numerous losses and damages to the 
goods to their estates27. 

The document issued by King Ladislaus the 4th on 30th January 1279 refers to the 
military conflicts between the years 1278 and 1279, which took place in the County of Bihor 
as well, where Nicolaus, the son of Paul Geregye, had numerous supporters. According to 
the king, that is when numerous abuses and crimes, betrayals and conspiracies towards 
the royalty occurred. The king mentions the moments in the following terms: “Toma of 
Kany – following the traces of our faithless ones, first on the ones of Voivode Nicolae, 
the son of Pavel, and then on the ones of Gregen, his brother – committed many acts of 
disloyalty and pillages in our country and, settling in the fortress of Voivode Nicolae and 
of Gregen, called Palota, that Toma emptied all the lands of our noble faithful ones from 
the Borșa family: of Count Toma and Master Ioan, the sons of Barnaba, of Master Roland 
and Stefan, the sons of Count Toma, causing them 300 marks worth of damage, because 
they, in the time of the uprisings and the fights instigated in our country by our faithless 
barons, remaining steadfast in the belief owed to us and to our crown, by no means did 
they want to join our faithless barons”28.

The king convokes in Oradea the general congregation, to judge the arbitrary actions 
and abuses committed by Toma of Kany29. Toma of Kany did not take part in the assembly 
from Oradea to defend himself against the charges brought against him and, according to the 
medieval law, he was sentenced to death for treason, for the annexing of the lands and for the 
arbitrary acts committed30. Toma de Kany’s village of Vrws31 was seized, unjustly occupied and 
ruled without a royal diploma, in the County of Bihor, as well as a vineyard located on the estate 
of the church in Oradea, on the location named Pyspukmal32, and all the movable goods33. All 
the confiscated goods were given by the king to Count Toma and to the magistrates Ioan, 
Roland and Stefan and to the other sons of Count Toma, namely Jacob, Ladislau, Benedict 
and Ioan, as well as the sons of magistrate Ioan, namely Petru, Ioan and Nicolae34.

Of great help was King Ladislaus the 4th’s deed of donation for Count Rofoyn, nobleman 
of Nyr. The document issued on 1st January 1284 remarks the sacrifices that Count Rofoyn, 
nobleman of Nyr, made on different occasions for the king and the royalty. The document of 
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 201-202.
29 “Therefore, when we went to Oradea in Bihor, together with some of our barons from the seven 
counties, namely from Bihor, Solnoc, Sătmar, Crasna, Bekes, Zarand and Szabolcs, we called the public 
assembly in Oradea. As such, the so-called Toma of Kany - who did not care to come to our assembly, 
was blamed before our majesty for the sin of theft and robbery, and was showed as a plunderer of the 
inhabitants of our kingdom by all the noblemen and other people of any state come from the seven 
counties to our assembly in Oradea and through their showing we were clear that the named Toma 
of Kany predated all Count Toma’s estates and the renowned magistrates Ioan, Roland and Stefan, 
causing them a damage of three hundred marks.” Ibidem, p. 202.
30 „For his abuses and deeds of faith, we condemning him to death this Toma of Kany” Ibidem, p. 202.
31 Abandoned settlement in Hajdú-Bihar County (Hungary).
32 Episcopal coast (in Hungary).
33 DIR C, XIII, II, p. 202.
34 „I have given and given to the above-mentioned, to Count Toma and to the magistrates Ioan, Roland 
and Stefan and to the other sons of Toma, namely Iacob, Ladislau, Benedict and Ioan, as well as to the 
sons of the mentioned magistrate Ioan, namely to Peter, Ioan and Nicolaie and through them to their 
heirs. and to the descendants of their heirs, his village, <Toma’s>, Vrws, being in Bihor County - which 
the named Toma did not possess as a royal donation or right purchase, but had co-founded it with the 
time when his lords, the named  Nicolae voivode and Gregen, were behaving with great arbitrariness 
in our country and especially in the region of Oradea - together with all its uses between the old border 
signs and borders, with which it was bounded and owned by its previous lords. <I also gave them> for 
purchase the vineyard  from the land of the church of Oradea, in the place called Pyspukmal and all its 
goods, movable and immovable, which despite the robberies and damages caused by the named Toma 
of Kany to Count Toma and to the magistrates Ioan, Roland and Ştefan, they seem to be few, yet we 
give them for all the damages and especially for the robberies endured by them, to rule them forever 
and ever.” Ibidem, p. 202-203.
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donation highlights “acts of faith and honourable services” done for the king by Rofoyon, on 
the basis of the suzerainty-vassalage relations. The king records the important moments when 
the count showed his devotedness on the battlefield “[...] first I sent him together with Roland 
and Stefan, the sons of Toma, to crash Acho’s wickedness, son of Paul, who <pushed> by the 
fire of faithlessness, rose up against our majesty, circumstance in which a relative of Count 
Rofoyn was killed, with the name of Peter, and three servants were wounded; <afterwards> 
the second time at the encircling of the Scelench fortress, when before our eyes, the same 
Rofoyn, beaten all the while with rocks, was gravely hurt on his arm, for the faith he must not 
be showing”35. The writer of the document emphasizes all the services and sacrifices made in 
the favor of the king36. It’s not a simple sequence of dates and moments, but on the contrary, 
they should justify the generosity of the sovereign and to present a model to follow for other 
noblemen and servants of the king as well37. The document highlights the political and military 
uneasiness that enmeshed the kingdom, the king’s effort to calm the groups of power in the 
kingdom. Rofoyon’s effort, nobleman of Nyr, also made himself noticed at the siege of the 
Adrian fortress, in Bihor County, defended by Nicolae Geregye, as well as in the fights with 
Gyan, the son of Alard, in Transylvania. The sacrifices of Rofoyon’s family were remarkable, 
Ladislau meeting his end at the siege of the Adrian fortress, and Nicolae, in the fights with 
Gyan38. The king offered Count Rofoyn the village called Moch, together with the land of the 
fortress that belongs to that village, with all the income and everything regarding it39.    

At the beginning of the 14th century, at the lead of the Kingdom of Hungary came Carol-
Robert of Anjou. His launch was difficult, because the king started an open conflict against the 
kingdom’s barons40. On 20th July 1312, Carol-Robert rewarded magister Grigore, son of Laurentiu 
of Valea lui Mihai, for the acts of loyalty and the merits of his services41. Concretely, the king refers 
in the document to the military conflict that Matei Csák had, especially at the Rozhanovce battle 
on 15th June 1312, near Košice. According to contemporaries, since the time of the Tatars there 
hadn’t been such a tough fight in the kingdom an even though more fell on the king’s side, he had 
a glorious victory42. In this battle, according to the royal document, “the aforementioned magister 
Grigore, opposing the rough attempts of fate, wanting to die honorably in the royal faith, soaked 
in the sweat of the battle and with the purring of his body’s blood, he acted with dignity before the 
eyes of our majesty”43. King Carol-Robert gave the right to magister Grigore, as a reward for acts 
of bravery, to charge border tolls on his land, Valea lui Mihai44.

On the 8th of June 1319, King Carol-Robert gives magisterr Stefan, the son of Count Grigore 
from the Hunth Puzman family, at the request of the latter, “for his faithful services the Păușa land 
or domain, located in Bihor County, affirming that it belongs to a dead man without descendants 
and that’s why it’s in our right of offering”45. The argument of the king of Hungary for the donation 
was registered in the same document of eulogizing faithfulness, fidelity and devotedness towards 
the sovereign46. In the final part of the deed of donation, the king reveals us another reason for his 
35 Ibidem.
36 „[...] finally, when the traitorous nation of the Cumans had risen in arms against us in order to destroy 
our dignity and our kingdom and when to end their betrayal, we sent the so-called Roland…” Ibidem.
37 „Through the present people we want to make it known to all that in the reward of so many great and 
numerous services of Count Rofoyn, although they would deserve far greater rewards, I gave him, gifted 
him and I dedicated him and through him to his heirs and descendants of his heirs, to own it forever and 
steadfastly.”
38 Ibidem,  p. 254.
39 Ibidem.
40 Pàl Engel, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, p. 158-159
41 Documente privind istoria României, veacul XIV, Transilvania, vol. I (1301-1320), [f.l.], 1953 (hereinafter 
DIR C, XIV, I), p. 201. 
42 Pàl Engel, op.cit., p. 159.
43 DIR C, XIV, I, p. 201-202.
44 Ibidem,  p . 202. „So that from now he always can have from each cart loaded with salt four salt lumps, 
from an empty cart four Viennese dinars, for a cubitus of clean baize a share, for a cubitus of gray baize 
two Viennese dinars, also from a large loaded truck … half a vierdung, also for a wine barrel a share, 
also for a horse or fatty beef for sale a Viennese dinar.”
45 Ibidem,  p. 316
46 „And we, [...], remembering the faith and the exemplary worthy services of the magister Ștefan, through 
which he showed us to be worthy in many ways - in our different and various wars and in our both 
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generosity towards magister Stefan, namely “for the wound and hit received from our hand during 
a chivalric race without any enmity or on purpose, but which caused him the loss of three teeth, 
for which to forget the pain of his wound and to compensate for the bodily mutilation through the 
generosity of the legal highness”47.

In the autumn of 1325, King Carol-Robert was called to judge the quarrel between 
the noblemen Petru, alias Cyne, Dubou and Morouch, his sons, who had received from the 
sovereign’s part the right to charge border tolls on their domain in the Olosig village, and the 
noblemen Ioachim and Petru, the sons Petru, the son of Durug, who had received, in turn, 
the right to charge border tolls in their village, Săcuieni, both in the Bihor County48. In the final 
decision taken by the Hungarian sovereign mattered the fact that the road coming from Sălard, 
through Săcuieni, is straighter for the ones going to Satu Mare, than the road going through the 
village of Olosig, meaning a logical argument also in the interest of travelers and merchants49. 
But, as it can be seen, another equally important argument, if not even more important, is the 
loyalty towards the sovereign. King Carol-Robert talks in the document about the numerous 
acts of bravery that the noblemen Ioachim and Petru, the sons of Petru, made for the king. 
Concretely, the sovereign refers to the conflict that he had in the year 1317 with Kopasz Borsa, 
who rose up against Carol-Robert and was defeated in his fortress Adrian in Sălard50. From 
the Adrian fortress, Kopasz Borsa sought refuge in his fortress Solumkow (Șinteu Fortress) 
in whose conquest magistrate Ioachim played a decisive role51. The king emphasizes the 
important role that the nobleman Ioachim had in the conquest of the Șinteu fortress and in 
the capturing of Borsa Kopasz. The king especially remarks the bravery of Ioachim in the 
following manner: “But the named magister Ioachim, although not without the death of many of 
the people close to him, or of his servants, not without the shedding of his blood or the blood 
of his people, defended and kept with such vigor the fortification entrusted him to defend, that 
our enemies, not being able to conquer it and the named Kopasz withdrawing from there, 
especially through the diligence of the named Ioachim, was cornered so that he could not hold 
for a long time the named fortress Solumkow due to the great shortage and hunger, so that that 
fortress being captured, the named Kopasz was brought forward caught to your highness”52. 
Likewise, in the same conflict led by the king with the nobleman Kopasz Borsa for defending 
the Mendzenth monastery, an extinct settlement, located in the southwest of Sântion, was 
killed during the Durug siege, the brother of Ioachim and Petru53. Thanks to the courage and 
fidelity of those serving the king, the Mendzenth monastery could not be conquered by Kopasz 
Borsa.

The military confrontation represents a barometer for measuring the fidelity of the subjects. 
The situations on the battlefield are often complex, the subjects serving their master in various 
ways. The serving of the suzerain even with the price of one’s own life is a moment of summit 
on the fidelity scale, like Durug’s case, who was killed, according to the sayings of the king. 
The sacrifices of Rofoyon’s family were also remarkable, Ladislaus met his end at the siege 
of the Adrian fortress, and Nicolae in the fights with Gyan. Likewise, the armed confrontations 
that resulted in the injury of the fighting men represent authentic tests of courage and fidelity 
towards the master. During the military confrontation at the Solumkow fortress, when Kopasz 
Borsa forced the encircling, Ioachim resisted, but many of his close men died or were wounded. 

common and uncommon tasks as well, standing constantly beside us, with the greatest zeal of his faith 
- and so he became worthy to be well noticed, so that by his above-praised services much of our royal 
soul was comforted - and to this day he had not ceased to please our Majesty more and more day by 
day, as evidenced by both the steadfastness of his faith and the skill of his deeds.” Ibidem,  p. 316-317.
47 Ibidem, p. 317.
48 Documente privind istoria României, veacul XIV, Transilvania, vol. II (1321-1330), [f.l.], 1953 
(hereinafter DIR C, XIV, II), p.164
49 Ibidem.
50 Pàl Engel, op.cit., p. 160. Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea.., p. 
350-351.
51 “For its conquest I raised two reinforcements in front of it, in one of these reinforcements, I put on the 
aforesaid magister Ioachim, and in the other Stephen, the son of Apay, to beat especially the fortress 
and stop the food suplies to be taken to the fortress.” DIR C, XIV, II, p. 165.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
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Magister Grigore, the son of Laurentiu from Valea lui Mihai, was also hurt in the military conflict 
that he had with Matei Csák, in the battle of Rozhanovce. In the conflict against Acho, the son of 
Paul, the enemies of king Carol, a kin of Count Rofoyn with the name of Petru was killed, and three 
servants were wounded; afterwards, at the encircling of the Scelench fortress, when before the 
king’s eyes, the same Rofoyn hit all the while with rocks, was gravely hurt at his hand. The scars 
that remained after the healing of the wounds will constitute, after years, irrefutable proofs of the 
courage demonstrated on the battlefield. 

Significant evidences of bravery are represented also by some exceptional situations 
or by some with profound significance in the unfolding of an armed conflict. At Codlea, Chak, 
Petru, Iacob and Benedict, sons of Chaz, serfs of the Bihor fortress, remained by Stephenn the 
5th’s side when he was being besieged in the fortress, and Petru and Iacob “were faithfully on 
the lookout next to our person, day and night”54. Also, the capturing of the commander of the 
enemy army represented without a doubt the pinnacle of courage, bravery and fidelity towards 
their own master. This is how the conquest of the Șinteu fortress took place, when Borsa 
Kopasz was caught, an important enemy of the king.  

     

54 Ibidem, p.105-106.
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LA TESTIMONIANZA DI TAMÁS NÁDASDY AL PROCESSO PER 
L’ASSASSINIO DI FRATE GIORGIO MARTINUZZI

        Gizella Nemeth, Adriano Papo*

THE TESTIMONY OF TÁMÁS NÁDASDY
TO THE TRIAL THE MURDER OF FRIAR GEORGE MARTINUZZI

Abstract

Tamás Nádasdy, baron, great landowner, palatine of the Kingdom of Hungary, a man of vast culture, 
was one of the main accusers of the trial brought about by the Holy See against Ferdinand of Habsburg 
and his accomplices, defendants of the assassination of Cardinal George Martinuzzi Utyeszenics, better 
known as Friar George, which was perpetrated in the castle of Alvinc, now in Romania, at dawn on 17 
December 1551. In this article the testimony given by Tamás Nádasdy in Sopron on 18 May 1553 in the 
presence of the apostolic nuncio to Vienna Girolamo Martinengo is transcribed and analyzed. During 
the interrogations, Nádasdy confirmed almost all the accusations against Friar George. However, his 
deposition was influenced by the feeling of hostility he felt towards the friar. He himself admitted that 
there had never been two greater enemies in this world than they themselves. At the base of this feeling 
of enmity is probably the fact that in 1534 Friar George had the direction of the Transylvanian salt mines 
taken away from him.

 
Keywords: Friar George Martinuzzi Utyeszenics, Tamás Nádasdy, Transylvania, Ferdinand I of 

Habsburg, Holy See

Tamás Nádasdy fu uno dei principali accusatori al processo intentato dalla Santa Sede 
contro Ferdinando d’Asburgo e i suoi complici, imputati dell’assassinio del cardinale Giorgio 
Martinuzzi Utyeszenics, meglio conosciuto come Frate Giorgio, perpetrato nel castello di Alvinc1 
all’alba del 17 dicembre 1551. In questo articolo viene trascritta e analizzata la testimonianza 
rilasciata da Tamás Nádasdy a Sopron il 18 maggio 1553 al cospetto del nunzio apostolico a 
Vienna Girolamo Martinengo2.

Riportiamo una breve biografia di entrambi i personaggi protagonisti di questo saggio.
Giorgio Martinuzzi Utyeszenics3 nacque nel 1482 nel castello di Kamičac, in Croazia, da 

* Centro Studi Adria–Danubia, Duino Aurisina; adriadanubia@gmail.com.
1 Vinţu de Jos, oggi in Romania (ted. Winzendorf).
2 La deposizione di Tamás Nádasdy è riprodotta integralmente in: Epistolae procerum Regni Hungariae, 
parte II, a cura di Gy. Pray, Posonii 1806, pp. 397–408; e, parzialmente, anche in Martinúziának, a 
cura di J. Podhradczky, in «Magyar Történelmi Tár», vol. I, 1855, pp. 235–66: qui pp. 258–59 e in 
A. Theiner, Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium historiam illustrantia, t. II, Zagrabiae 1875, n. 
57/6, pp. 41–2. Originale e copie sono conservati presso: 1) l’Archivio Segreto Vaticano, Archivum 
Arcis, Armaria I–XVIII, n. 1.711, ff. 244r–250v (conservato in forma di microfilm col numero 37.214/1 
nell’Archivio di Stato di Budapest); 2) l’Archivio Segreto Vaticano, Miscellanea, Armaria II, n. 61, ff. 
176r–183r; 3) l’Archivio manoscritti della Biblioteca dell’Università «Eötvös Loránd» di Budapest (ELTE, 
Kézirattár), nel volume manoscritto Processus circa necem Fratris Georgii monachi, jussu Ferdinandi 
I. (Ex libris Julii papae III.), Nagyszombat 1766, t. XI della raccolta Czeles Martini, tt. I–XI. e bibliotheca 
Vaticana excerptorum anno salutis 1697–98 in usum continuandorum annalium ecclesiasticorum 
regni Hungariae (Ms. 50), pp. 225–38; e, in duplice copia, presso l’Archivio manoscritti della Biblioteca 
Nazionale «Széchényi» (Országos Széchényi Könyvtár / OSzK, Kézirattár) rispettivamente con i titoli e 
le segnature: Processus circa necem Fratris Georgii Monachi iussu Ferdinandi I. uti praetenditur factam 
cum Litteris variis ad diversos Reges et Episcopos, ac Clerum, Fol. Lat. 4397, pp. 281–98 e Processus de 
morte violenta Reverendissimi Fratris condam Georgii S.R.E. Cardinalis, et Episcopi Varadiensis. Item: 
Reginae Isabellae Principis Ioannis Sigismundi Tutoris, Gubernatoris Regni Transylvaniae, eiusdemque 
Thesaurarii. Facta in arce propria Al–Vintzensi, anno MDLIII, a cura di G. Nagy, 1821, Fol. Lat. 3171, ff. 
199r (401) – 208r (419), cui faremo riferimento nel prosieguo di questo saggio. 
3 Su Giorgio Martinuzzi Utyeszenics ci permettiamo di rimandare alle monografie: A. Papo (in 
collaborazione con G. Nemeth Papo), Giorgio Martinuzzi. Figura e ruolo politico di un monaco–statista 
dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, Szombathely 2011 e A. Papo – G. Nemeth Papo, Frate 
Giorgio Martinuzzi. Cardinale, soldato e statista dalmata agli albori del Principato di Transilvania, Roma 
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famiglia nobile ma decaduta. Trascorse l’infanzia, addetto ai lavori più umili, prima alla corte 
del figlio del re Mattia, Giovanni Corvino, poi presso Jadwiga Piasti, la madre del futuro re 
d’Ungheria Giovanni I Zápolya. Dopo un’esperienza militare al servizio dello stesso Zápolya 
e una monastica prima nel convento di Buda degli eremiti paolini, poi in quello polacco di 
Częstochowa e infine in quello ungherese di Lád (oggi Sajólád), nel 1528 passò definitivamente 
al servizio del re d’Ungheria, Giovanni Zápolya, allora in guerra contro Ferdinando d’Asburgo, 
con cui divideva il trono4. Nominato nel 1531 ‘provveditore regio’ sotto la reggenza di 
Ludovico Gritti, il figlio del doge di Venezia Andrea 5, subentrò a Imre Czibak nella direzione 
dell’importante vescovado di Várad6; fu quindi nominato consigliere regio e sommo tesoriere, 
assumendo l’amministrazione del regno, che diresse con grande abilità e maestria7. Dopo la 
morte del re Giovanni (1540), l’occupazione osmanica di Buda (1541) e il trasferimento della 
corte regia in Transilvania, Frate Giorgio, confermato tutore del figlio dello Zápolya, Giovanni 
Sigismondo, nominato luogotenente della regina, giudice supremo, luogotenente del re 
Ferdinando in Transilvania, cardinale e – a quanto sembra – anche arcivescovo di Esztergom 
e conseguentemente primate d’Ungheria, concentrò tutto il potere nelle proprie mani8. Diresse 
in prima persona i negoziati coi rappresentanti di Ferdinando per il trasferimento alla Casa 
d’Austria della parte di regno rimasta sotto la giurisdizione di Isabella Jagellone9, la vedova di 
Giovanni Zápolya. I negoziati si conclusero a Gyulafehérvár10 il 19 luglio 1551, dopo la calata 
in Transilvania dell’esercito asburgico del generale Giovanni Battista Castaldo11: la regina 
Isabella e il principe Giovanni Sigismondo trasferirono a Ferdinando d’Asburgo e ai suoi eredi i 
diritti sul Regno d’Ungheria e sulla Transilvania, ricevendo in cambio alcuni ducati slesiani. La 
Sublime Porta non riconobbe il trattato di Gyulafehérvár e mandò un suo esercito nel Banato 
per restaurare lo status quo. Durante la campagna militare contro gli ottomani Martinuzzi, 
divenuto personaggio scomodo nella Transilvania sotto il dominio asburgico, fu accusato di 
connivenza col nemico e tradimento: ciò segnò la sua condanna a morte. Su ordine dello 
stesso re Ferdinando, il generale Castaldo lo fece assassinare in maniera efferata nel suo 
castello di Alvinc il 17 dicembre 1551. Ferdinando e i suoi complici furono tutti assolti con 
formula piena.

2017, quest’ultima monografia anche nella versione rumena Nemăsurata ispită a puterii Gheorghe 
Martinuzzi, adevăratul rege al Transilvaniei în secolul al XVI-lea, traduzione di R. Lazarovici Veres, 
Editura Ratio & Revelatio, Oradea, 2019. 
4 Si rimanda qui agli studi degli Autori, La duplice elezione a re d’Ungheria di Giovanni Zápolya e 
Ferdinando d’Asburgo, in «Ateneo Veneto», Venezia, CLXXXIX, s. III, 1/II, 2002, pp. 17–59 e La guerra 
civile ungherese, in «Clio», XLI, n. 1, gennaio–marzo 2005, pp. 115–44.
5 Su Ludovico Gritti ci permettiamo di citare il libro di G. Nemeth Papo – A. Papo, Ludovico Gritti. Un 
principe–mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d’Ungheria, Mariano del Friuli 
(Gorizia) 2002.
6 Oradea, oggi in Romania (ted. Grosswardein).
7 Sulle origini e l’inizio della carriera di Martinuzzi cfr. in particolare l’articolo di A. Papo, György Martinuzzi 
Utyeszenics. Le origini, la giovinezza, gli esordi nella carriera politica, in «Quaderni Vergeriani», III, n. 
3, 2007, pp. 19–32.
8 Sugli uffici ricoperti da Giorgio Martinuzzi si veda il nostro saggio La carriera, le proprietà e i tesori di 
György Martinuzzi Utyeszenics, in «Crisia», XXXIX, 2009, pp. 173–84.
9 Sui negoziati cfr. in particolare l’articolo di A. Papo, György Martinuzzi Utyeszenics e i negoziati per la 
cessione della Transilvania alla Casa d’Austria, in «Mediterrán Tanulmányok», XVII, 2008, pp. 1–29. Per 
un profilo di Isabella Jagellone cfr. E. Veress, Isabella királyné, Budapest 1901, anche nella versione 
ridotta italiana Isabella Regina d’Ungheria figlia di Bona Sforza, Roma 1903.
10 Alba Iulia, oggi in Romania (ted. Weissenburg o Karlsburg).
11 Giovanni Battista Castaldo, conte di Piadena e marchese di Cassano (Cassiano), era un militare 
molto esperto e accorto che aveva cominciato la carriera sotto il comando del vecchio marchese 
di Pescara, Ferrante d’Avalos. Poco si conosce della sua biografia: incerta è la sua data di nascita 
(1488?), come pure incerto è il suo luogo di nascita (molto probabilmente ebbe i natali a Nocera dei 
Pagani, nell’entroterra campano tra Napoli e Salerno); ancor più incerta è la data della sua morte (quella 
più accreditata è il 1562), di sicuro Milano fu il luogo del decesso. Castaldo combatté in Lombardia tra 
il 1522 e il 1525 (partecipò alle battaglie della Bicocca e di Pavia); partecipò a una delle due spedizioni 
africane di Carlo V, non si sa però se a quella vittoriosa di Tunisi o a quella sfortunata di Algeri; combatté 
anche in Navarra e in Germania contro l’esercito della Lega di Smalcalda. Dopo la sfortunata campagna 
di Transilvania, il marchese di Cassano combatterà ancora nei Paesi Bassi e in Italia al fianco del duca 
d’Alba. Sul generale Castaldo si può leggere la biografia di M. d’Ayala, Vita di Giambattista Castaldo, 
famosissimo guerriero del sec. XVI, in «Archivio Storico Italiano», s. III, t. V, parte I, 1867, pp. 86–124.
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Tamás Nádasdy nacque a Buda nel 1498, in una famiglia della media nobiltà (il 
padre Ferenc era un comandante militare) in cui la cultura era di casa12. Fu barone, grande 
proprietario terriero, palatino del Regno d’Ungheria. Uomo di vasta cultura, studiò a Graz e 
a Vienna, dove apprese il tedesco, a Bologna e a Roma, dove approfondì gli studi umanistici 
e giuridici, nonché la conoscenza del latino e dell’italiano. Iniziò la carriera politica nel 1523 
allorché era appena rientrato in patria come interprete del legato papale in Ungheria Tommaso 
de Vio, meglio noto come il Cardinal Caetano, il quale lo raccomandò alla corte regia in 
quanto uomo di gran talento. Nel 1524 divenne segretario del re Luigi II Jagellone, dal quale 
ricevette nel 1525 in beneficio le rendite d’un’abbazia. A corte affinò la propria esperienza 
politica coltivando importanti conoscenze, tra cui il castellano di Buda János Bornemisza e il 
cancelliere László Szalkai, vescovo di Vác e futuro arcivescovo di Esztergom, nel cui circolo 
letterario entrò a farvi parte. Fece soprattutto amicizia con István Maylád13, che diverrà suo 
cognato sposandone la sorella minore Anna. Grazie alle sue qualità politiche e alla sua cultura 
attrasse anche l’attenzione della volitiva regina Maria.

Dopo la battaglia di Mohács (1526) rivestì un ruolo importante per l’elezione di Ferdinando 
I d’Asburgo contribuendo notevolmente al passaggio nel campo asburgico d’importanti 
personalità del regno. Nel 1527, per i meriti acquisiti al servizio di Ferdinando nel corso della 
guerra civile scoppiata tra l’Arciduca e il re Giovanni Zápolya14, fu nominato capitano della 
fortezza di Buda. Nel 1529, difese strenuamente la fortezza dall’assalto degli ottomani, ma 
la sua guarnigione tedesca si ribellò e lo fece prigioniero (8 settembre 1529) costringendolo 
a consegnare Buda al nemico. La fortezza fu quindi restituita a Giovanni Zápolya, ma qui i 
turchi lasciarono un contingente di truppe col loro uomo di fiducia Ludovico Gritti. A Nádasdy 
non rimaneva altra scelta che passare al campo dello Zápolya: lo fece sciogliendo con un atto 
ufficiale il giuramento di fedeltà al re Ferdinando.

Recuperata la fiducia di Giovanni Zápolya, fu nominato tesoriere del regno. Per i meriti 
acquisiti nel 1530 nella difesa di Buda dall’attacco delle truppe asburgiche del generale Wilhelm 
Roggendorff, ricevette dal re Giovanni le proprietà di Fogaras15 e di Huszt16, quest’ultima 
insieme con le miniere di sale. Ciononostante, la sua posizione a corte non era sicura a 
causa dell’inimicizia che nutriva col governatore Ludovico Gritti (Nádasdy era stato tra quei 
signori che si erano opposti alla nomina a governatore del veneziano). Nel 1532 si fidanzò 
con l’ancora adolescente ma ricca ereditiera Orsolya Kanizsai, la quale gli avrebbe portato 
in dote 7 castelli (Kanizsa, Egervár, Sárvár, Kapuvár, Léka17, Velika18, Sztenyicsnyák19) con 
150 villaggi di contadini sparsi nelle contee di Zala, Vas, Sopron e Fejér. Siccome i suoi nuovi 
possessi si trovavano nella parte asburgica del Regno d’Ungheria, Nádasdy, onde curare al 
meglio i propri interessi, doveva di nuovo cambiare partito. Lo fece sottoscrivendo nell’agosto 
del 1534 un altro accordo con Ferdinando, in virtù del quale ripassò dalla sua parte. All’inizio 
del 1535 sposò Orsolya Kanizsai e i suoi nuovi e immensi possessi gli furono riconosciuti dal 
re Ferdinando; grazie a questo matrimonio divenne pertanto un grande proprietario terriero. 
Sennonché, non voleva uscire del tutto dal campo dei partigiani del re Giovanni, dentro il quale 
lasciò, a rappresentare i suoi interessi, il cognato István Maylád, il quale, per aver organizzato 
l’uccisione di Ludovico Gritti, sarà ricompensato dal re Giovanni col titolo di voivoda di 
Transilvania (1534). 

Dal 1536 al 1543 fu magister tavernicorum regalium (tárnokmester), cioè amministratore 
delle città libere regie, dal 1537 fino alla sua morte fu governatore (főispán) della contea di 
Vas. Nel 1537 divenne anche bano di Croazia e Slavonia in coabitazione con Péter Keglevich. 
12 Su Tamás Nádasdy cfr. J. Bessenyei, A Nádasdyak, Budapest 2005, pp. 17–39, nonché dello stesso 
autore Nádasdy Tamás, a politikus és államférfi, in Nádasdy Tamás (1498–1562), a cura di I. Söptei, 
Sárvár 1999, pp. 9–25 e il saggio di G. Pálffy, Nádasdy Tamás, a Dunántúl főkapitánya, ivi, pp. 29–55.
13 Ștefan Mailat in rumeno.
14 Sulla guerra civile ungherese si rimanda alla nota 4.
15 Făgăraş, oggi in Romania (ted. Fogarasch). Avrebbe in seguito ceduto la proprietà di Fogaras al 
cognato István Maylád come dote della sorella Anna.
16 Chust, oggi in Ucraina.
17 Lockenhaus, oggi in Austria.
18 Velike, oggi in Croazia.
19 Sjeničak, oggi in Croazia.
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Nel 1541 guidò la rappresentanza ungherese alla Dieta di Ratisbona dove furono chiesti aiuti 
contro i turchi, ma furono ricevute in cambio soltanto delle risposte evasive. Dal 1542 fino al 
1554 fu iudex curiae (országbíró), la seconda carica politica del regno. Nei periodi 1542–46 
e 1548–52 fu capitano supremo (főkapitány) dell’Oltredanubio: aveva interrotto per due anni 
questo ufficio per la cronica mancanza di fondi. Dal marzo del 1554 fino alla morte fu palatino 
(il posto era vacante dal 1530) e luogotenente regio in Ungheria. Nel 1551 fu commissario 
regio nelle trattative condotte con Frate Giorgio Martinuzzi per la dedizione della Transilvania 
alla Casa d’Austria20.

Nelle sue proprietà Nádasdy praticò coltivazioni intensive applicando tecnologie e 
metodi moderni; dalla vendita del grano ottenne importanti profitti. Praticò con successo anche 
l’allevamento del bestiame, che veniva esportato nei paesi occidentali.

La sua corte di Sárvár fu un importante centro culturale della sua epoca: qui fondò una 
scuola e una stamperia, dove fu stampato il Nuovo Testamento (1541) tradotto dall’erudito 
János Sylvester. Appoggiò numerosi eruditi e scrittori tra cui Mátyás Dévai Bíró, Péter 
Meliusz e Sebestyén Tinódi; fu in corrispondenza epistolare con Miklós Oláh, Melantone e 
altri importanti umanisti dell’epoca, tra i quali il tragurino Tranquillo Andronico21; fu in contatto 
anche con Andrea Palladio e si servì di architetti e maestranze italiane nella ricostruzione in 
stile rinascimentale di castelli e palazzi di sua proprietà. Provvide altresì alla fortificazione 
d’importanti siti del paese, tra cui Pápa e Szigetvár. Nel 1539 iniziò la ricostruzione in stile 
rinascimentale del castello di Egervár, nella contea di Zala, dove morì, colpito dalla peste, il 2 
giugno 1562.

La deposizione di Tamás Nádasdy, iudex curiae del re Ferdinando d’Asburgo, perpetuus 
comes della città di Fogaras e del comitato di Vas fu molto importante ai fini del ‘processo 
Martinuzzi’. Nádasdy espose la propria testimonianza a Sopron il 18 maggio 1553 al cospetto 
del nunzio apostolico a Vienna Girolamo Martinengo, ch’era stato incaricato dal papa Giulio 
III di dirigere la commissione d’inchiesta onde valutare le accuse mosse dal re dei romani 
Ferdinando d’Asburgo contro l’operato di Frate Giorgio. Nádasdy era stato iscritto nella lista 
dei testimoni il 25 aprile 155322. Il teste rispose a gran parte delle domande che gli furono poste 
sulla base degli 87 Articuli super caede fratris Georgii (Articuli secundi), che costituivano il 
corposo e articolato corpo d’accusa elaborato dagli avvocati difensori di Ferdinando d’Asburgo 
e fatto pervenire alla Curia romana nel mese di luglio del 155223.

Il teste rispose alle domande preliminari del nunzio Girolamo Martinengo, coadiuvato 
dal notaio Lorenzo Maggio, dichiarando di esporre la propria testimonianza liberamente, 
senza scopo e speranza di lucro, di non esser mai stato né inquisito, né condannato per alcun 
crimine, né diffidato, né bandito, né scomunicato, di essersi confessato e comunicato quello 
stesso anno. Dichiarò di conoscere de facie Martinuzzi fin dal 1529 allorché egli era al servizio 
del re Giovanni Zápolya come tesoriere, mentre Frate Giorgio ricopriva l’incarico di cappellano 
regio.

Nádasdy ammise francamente che non esistevano al mondo due persone che fossero 
più nemici di loro due:

Credo, quod in toto mundo non fuerunt maiores inimici, quam ego, et ipse Frater, et 
propter privatas causas et publicas, quia ille et me et meos et bona mea semper persecutus 
est, et insectavit, et Regnum Hungariae nunc in hac ruina est, illius Fratris causa.

Tuttavia – ammise – quando fu nominato dal re Ferdinando commissario col compito di 
sbrogliare l’intricata questione dell’annessione della Transilvania alla Casa d’Austria, mise da 

20 Cfr. su questo tema l’articolo di A. Papo, György Martinuzzi Utyeszenics e i negoziati per la cessione 
della Transilvania alla Casa d’Austria, in «Mediterrán Tanulmányok», XVII, 2008, pp. 1–29. 
21 Cfr. al proposito il saggio di G. Nemeth – A. Papo, Tranquillo Andronico. Un umanista dimenticato, in 
«Ambra. Percorsi di italianistica», numero speciale, “Per seguir virtute e conoscenza” miscellanea di 
studi per Lajos Antal, maggio 2004, pp. 179–205.
22 Cfr. il Diario del notaio Lorenzo Maggio, OSzK, Kézirattár, Fol. Lat. 3171, f. 35r (69).
23 Gli 87 articoli sono stati pubblicati nelle seguenti opere: Og.M. Utiešenović, Lebensgeschichte des 
Cardinals Georg Utiešenović, genannt Martinusius, Wien 1881, Urkundenbuch, n. 16, pp. 62–73; Lettere 
di Principi (Litterae Principum ad Papam. 1518–1578), a cura di J. Bessenyei, Roma–Budapest 2002, 
pp. 210–33 (anche in traduzione ungherese); Annales ecclesiastici Caesaris Baronii denuo excusi et 
ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, vol. XXXIII, a cura di C. Baronio et. al., Barri–
Ducis 1864, n. 45, pp. 455–9. 
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parte qualsiasi sentimento di astio nei confronti del frate prima di accingersi a svolgere il suo 
incarico.

Tra le accuse rivolte a Frate Giorgio – a parte quella molto generica d’aver commesso 
numerosi e vari misfatti a danno del Regno d’Ungheria e di tutta la Cristianità (Art. 1), cui il 
teste rispose seccamente ricordando che tutti ne erano a conoscenza, compresi i bambini 
(“Non est puer in Hungaria, qui nesciat ita fuisse”), una delle principali accuse fu quella d’aver 
impedito alla regina Isabella di consegnare Buda a Ferdinando, legittimamente incoronato re 
d’Ungheria, e d’averla costretta a cedere la stessa città al sultano corrispondendogli un tributo 
annuo per il possesso della Transilvania (Art. 2). In effetti, il frate aveva praticamente tenuto 
prigioniera la regina insieme col figlio (“Regina erat tamquam captiva Fratris, et nihil ipsa 
poterat sine Fratre”), impedendole di cedere la Transilvania al re dei romani („[Regina] fuerit 
per ipsum impedita, ne eam Regi Romanorum cederet)“. Frate Giorgio – raccontò il teste – 
aveva ricevuto il suo potere direttamente dal re Giovanni, che lo aveva nominato castellano 
di Buda, e, non essendogli sufficiente il solo titolo di tesoriere, s’era fatto assegnare dal re dei 
romani pure quello di amministratore del regno, incarico in effetti da lui detenuto da quando 
aveva fatto il suo ingresso in Transilvania insieme con la regina Isabella.

Nádasdy rivelò che Frate Giorgio aveva molestato la regina fino alla fine della loro 
‘coabitazione’ nel governo della Transilvania, aveva oppresso e spogliato dei loro beni i 
regnicoli e sottratto allo stesso teste due suoi possessi di Transilvania, che aveva acquistato 
in comproprietà con István Maylád, il primo per 8.000 fiorini d’oro, il secondo per 3.000. 
Aveva anche fatto catturare alcuni boiari valacchi rifugiatisi in Transilvania con lo scopo di 
consegnarli ai turchi con l’ordine di farli ammazzare. Aveva riesumato dal sepolcro conservato 
nella cattedrale di Gyulafehérvár il cadavere di Orbán Batthyány, suo avversario politico e 
partigiano della regina, per poi gettarlo nello sterco di cavallo24. Tutti lo odiavano – dichiarò 
Nádasdy – anche se molti lo servivano perché da lui stipendiati. Innumerevoli furono i suoi 
misfatti tanto che se il teste avesse voluto elencarli tutti – stando a quanto da lui asserito – non 
gli sarebbe bastato un anno intero per farlo (“si vellem recensere omnia Fratris ipsius scelera, 
annus integer mihi non sufficeret”) (Artt. 3 e 4).

Nádasdy diede per vero il fatto che, a seguito dei dissensi sorti tra lui e la regina, 
Martinuzzi aveva praticamente causato l’ingresso in Transilvania delle milizie del pascià di 
Buda, pur adoprandosi successivamente per il loro respingimento (Art. 5). Accertato e notorio 
era pure il fatto che aveva sollecitato la protezione del re dei romani una volta perduta quella del 
sultano, proponendo al primo, cui aveva spontaneamente offerto i propri servigi, di assumere 
la guida della Transilvania e di servire la Cristianità in cambio del risarcimento del patrimonio 
del principe Giovanni Sigismondo e della dote della regina, ma scaricando su Ferdinando 
ogni eventuale colpa per il danno che sarebbe stato recato alla Cristianità nel caso in cui non 
avesse accettato tale proposta (Artt. 7 e 8).

Frate Giorgio aveva rifiutato la collaborazione di András Báthori di Ecsed, nonostante 
fosse stato proprio lui a richiederla al re Ferdinando a causa della propria età ormai avanzata; 
giustificò il rifiuto – lo affermò però mentendo – asserendo che il popolo non voleva essere 
governato da due voivodi (Art. 10). Scambiava lettere con la Porta tramite corrieri e ambasciatori 
– sostenne il teste – per mero opportunismo, e per opportunismo aveva pure promesso al 
sultano che avrebbe cacciato i soldati regi dalla Transilvania. Tuttavia, il suo vero obiettivo 
era quello di rimanere l’unico padrone della Transilvania (“ita oportet deludere Turcas, cum 
tamen serio hoc agebat, ut expulsa Regina et filio, solus dominaretur”, aveva detto Martinuzzi) 
(Artt. 13 e 14). S’incolpò Martinuzzi d’aver nascosto alla Porta il progetto di consegnare la 
Transilvania a Ferdinando, il quale intendeva garantire l’osservanza della tregua stipulata col 
Turco (Art. 15); anzi, il frate comunicava alla Porta il contrario di quanto gli veniva suggerito dal 
re stralciando tra le lettere del sovrano quelle che gli sembravano le più opportune.

Frate Giorgio fu altresì accusato d’aver devoluto il tributo annuo al Turco prima che 
venisse confermata la tregua con gli Asburgo (Art. 18). In effetti, il teste aveva a suo tempo 
cercato di convincerlo a prorogare la consegna del tributo, ma il frate gli rispondeva sic et 
simpliciter che non capiva nulla e che egli (Frate Giorgio) aveva ricevuto mandato dal re 
24 Cfr. al proposito G. Nemeth– A. Papo, György Martinuzzi Utyeszenics e la Riforma luterana in 
Transilvania e nelle Parti d’Ungheria, in «Crisia», XL, 2010, pp. 181–91.
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per fare ciò che doveva. Peraltro, non negava d’aver inviato corrieri e il tributo alla Porta a 
nome suo e del principe ma contro la volontà di Ferdinando (Art. 20). Nonostante avesse 
regolarmente pagato il tributo al Turco, non riuscì però a evitare l’invasione del beylerbeyi di 
Rumelia Mehmed Soqollu25: “Ita fuit”, sentenziò Nádasdy (Art. 21).

Frate Giorgio fu altresì accusato d’aver persuaso il sultano, dopo avergli spedito il 
tributo, a ordinare agli Ordini transilvani d’impedire la partenza della regina e del figlio dalla 
Transilvania o quanto meno di richiamarli in patria qualora fossero già partiti (art. 22): Nádasdy 
lo aveva saputo dallo stesso frate. Aveva anche convinto il sultano a reintegrarlo nei suoi uffici 
dopo che era stato deposto dalla regina in seguito a presunte calunnie e delazioni, obbligando 
la stessa regina a non ostacolarlo nelle sue funzioni di governo (art. 23). Nádasdy sapeva 
pure che la Porta aveva ordinato ai regnicoli di obbedire a Frate Giorgio: egli stesso aveva 
visto le lettere che accennavano a tali ordini tradotte dal turco in lingua latina. Il teste confermò 
anche quanto asserito nell’Art. 24, cioè che il frate si era adoperato per guadagnarsi giorno 
dopo giorno la clemenza dei visir e dei pascià turchi. Per quanto riguardava invece la sua 
offerta di cacciare i soldati tedeschi dal paese o di consegnarli nelle mani dei turchi, il signore 
di Fogaras confermò l’intenzione di Frate Giorgio d’ingannare i turchi con promesse che però 
non avrebbe mai mantenuto. Quanto alle assicurazioni date a Mehmed Soqollu di fedeltà 
perpetua nei confronti del sultano, al quale aveva peraltro promesso, come detto sopra, di 
cacciare i soldati regi dalla Transilvania, ribadendo che tale paese apparteneva al figlio del 
re Giovanni, il quale si era sì recato a Kassa solo per unirsi in matrimonio con una figlia del 
re dei romani, e quanto all’accusa d’infedeltà e tradimento mossa a Péter Petrovics (Art. 26), 
Nádasdy confermò quanto sostenuto nell’atto d’accusa: aveva personalmente letto la risposta 
del beylerbeyi, con cui in effetti Frate Giorgio si era scusato per non aver evitato l’occupazione 
da parte dei tedeschi delle fortezze di Lippa26, Solymos27 e Temesvár28, in quanto al di fuori 
della sua giurisdizione essendo esse sotto quella di Petrovics (Art. 27). Per quanto riguardava 
la sincerità del frate allorché affermava di voler ingannare i turchi, il teste espresse qualche 
perplessità al riguardo poiché riteneva che Frate Giorgio non avesse un animo buono, avendo 
dimostrato fino alla morte col suo comportamento quale in effetti fosse (“Nemo unquam hoc 
mihi persuadebit, quod Frater habuerit bonum animum, quia ex actionibus suis usque ad 
mortem ostendit, quo animo fuerit”).

Nádasdy confermò, per averlo saputo dai sassoni e dai nobili magiari di Transilvania, 
che Frate Giorgio non aveva collaborato col luogotenente regio, il generale Castaldo, nella 
difesa e nella fortificazione del paese e non aveva sollecitato l’aiuto dei regnicoli nella guerra 
contro i nemici esterni (Art. 28), ma che anzi aveva addirittura impedito la fortificazione del 
paese usando oscuri stratagemmi (Art. 29). Per tale lavoro di rafforzamento delle difese, il 
frate aveva in effetti ricevuto non poco denaro, ma l’opera di fortificazione una volta iniziata si 
era protratta per tempi lunghi rimanendo alfine incompiuta. Martinuzzi aveva inoltre indugiato 
nell’esecuzione delle decisioni regie, dopo che il beylerbeyi di Rumelia aveva attraversato il 
Danubio e il Tibisco (Art. 31), e interrotto l’invio d’aiuti agli ufficiali e ai capitani dell’esercito regio 
(Artt. 32–34), nonostante che il capitano di Temesvár István Losonczy, il maestro di campo 
spagnolo Bernardo de Aldana e lo stesso Báthori avessero invitato i regnicoli a prendere le 
armi per fermare l’avanzata di Mehmed Soqollu e sollecitato il frate a inviare loro i soccorsi 
di cui necessitavano tramite lettere che lo stesso frate, insieme con quelle ricevute dai suoi 
collaboratori nonché dai presidi di Várad e Csanád29, aveva esibito al teste, il quale all’epoca 
si trovava proprio in Transilvania e quindi in grado di constatare la veridicità dei fatti. Nádasdy 
rammentò che, mentre erano radunati a Szászsebes30, un nobile, di cui però non ricordava il 
nome, aveva apertamente rimproverato Frate Giorgio per non aver inviato i rinforzi due mesi 
prima, quando cioè il beylerbeyi non aveva ancora passato il Danubio e il Tibisco.

Il teste ignorava quanto esposto nell’Art. 35, cioè che Martinuzzi avesse mandato propri 

25 Mehmed Soqollu (Sokolović), futuro gran visir, era un rinnegato, figlio d’un prete serbo–bosniaco.
26 Lipova, oggi in Romania (ted. Lippa).
27 Şoimus, oggi in Romania.
28 Timişoara, oggi in Romania (ted. Temeschwar).
29 Cenad, oggi in Romania (ted. Tschanad).
30 Sebeş, oggi in Romania (ted. Mühlbach).
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corrieri nelle Parti31 meridionali d’Ungheria perché ammonissero sia gli abitanti ungheresi che 
quelli serbi (rasciani), i quali erano insorti su ordine di Báthori, a obbedire esclusivamente ai 
suoi ordini, e che anzi supplicassero il re a concedergli pure il governo di quelle regioni, che 
soltanto lui era in grado di liberare dai turchi; tuttavia, ben sapeva che aveva proibito ai suoi e 
alle altre genti dei comitati delle Parti superiori di unirsi con le truppe di Báthori nonostante che 
gli stessi lo sollecitassero a togliere tale divieto, pur sottostando i territori di loro competenza 
alla giurisdizione del Nostro e non a quella del signore di Ecsed. Una conseguenza di tale 
divieto fu il congiungimento degli abitanti, rasciani compresi, delle Parti inferiori coi turchi, 
dal momento che avevano constatato il mancato arrivo dei rinforzi (Artt. 37 e 38). Lo stesso 
beylerbeyi, consapevole di poter contare sull’appoggio della popolazione locale, avrebbe di 
conseguenza pianificato l’assedio di Temesvár dopo l’occupazione di Lippa (Art. 39): “Ita fuit”, 
fu anche in questo caso la constatazione del teste.

Nádasdy ignorava che Martinuzzi avesse ordinato al capitano di Csanád la resa di 
fronte all’assedio di Mehmed Soqollu (Art. 40); tuttavia, sapeva che il prefetto di Csanád 
aveva pregato Frate Giorgio di affrettarsi a inviare rinforzi nelle Parti inferiori onde resistere 
all’eventuale attacco del beylerbeyi, perché il Nostro ostentava le lettere di supplica ricevute 
dai suoi prefetti. Il teste non era però a conoscenza delle lettere del frate grazie alle quali il 
beylerbeyi di Rumelia si sentiva incoraggiato, per l’appoggio ricevuto, ad assediare le fortezze 
di Becse e Becskerek32 (Art. 41); sapeva tuttavia che c’era scambio giornaliero di corrieri tra il 
frate e Mehmed Soqollu.  

Il signore di Fogaras confermò che Martinuzzi aveva impedito agli abitanti locali 
d’aggregarsi all’esercito regio ormai giunto a poche miglia da Lippa (Art. 42) (una parte del 
suo esercito capitanato da Tamás Varkocs si trovava tra i due fiumi Körös, il Fehér e il Fekete33, 
un’altra a 6–7 miglia ungheresi dall’esercito di Báthori: in tutto 8.000 uomini); che non aveva 
soccorso Csanád con gli aiuti promessi (Art. 43); che aveva ordinato al capitano di Csanád, il 
quale avrebbe successivamente confermato d’aver agito su ordine del frate, d’evacuare la città 
quando il beylerbeyi di Rumelia era ancora a quattro miglia dalla medesima (Artt. 44 e 45): il 
teste ricordò a questo proposito che il capitano di Csanád, incarcerato per aver abbandonato 
la città al nemico, rivelò che l’ordine d’evacuazione di Csanád gli era stato impartito dallo 
stesso frate, il quale avrebbe in seguito esibito al teste le lettere con cui Mehmed Soqollu 
ringraziava Martinuzzi d’aver aperto le porte della città al suo esercito.

Era notorio — ricordò Nádasdy — che Martinuzzi avesse causato, dopo l’espugnazione 
delle fortezze di Becse e Becskerek e la consegna di Csanád ai turchi, il ritorno nelle proprie 
case degli uomini che avevano combattuto al servizio di Báthori, essendo essi rimasti inattivi 
per una settimana, e che ora temevano da parte dei turchi stessi spoliazioni dei propri beni e 
vessazioni delle proprie famiglie (Art. 46). Era vero che il frate aveva praticamente costretto 
il capitano di Lippa, trovatosi all’improvviso senza difensori, a evacuare la città (Art. 47) 
consentendo in tal modo al beylerbeyi di Rumelia d’occuparla (Art. 48); che non aveva eseguito 
l’ordine di mobilitare la popolazione transilvana dopo il dissolvimento dell’esercito di Báthori, 
la perdita di Lippa e l’assedio di Temesvár, ritenendo d’essere l’unico a conoscere il modo con 
cui ci si doveva comportare coi regnicoli (Art. 49). Il teste aveva altresì sentito dire dal generale 
Castaldo (si trattava quindi d’una notizia di seconda mano) che il frate aveva pianificato la 
consegna dell’esercito asburgico ai turchi, com’era stato rivelato da un suo segretario al 
generale Castaldo (Art. 50); ma ignorava che Martinuzzi non solo non aveva provveduto a 
rifornire le città di vettovaglie ma che anzi aveva sottratto viveri alle città medesime e ai castelli 
perché non potessero servirsene i soldati regi per il loro sostentamento (Artt. 55 e 56). Sapeva 
31 Le Parti (in ungherese Részek) costituivano la regione settentrionale e orientale dell’Ungheria 
propriamente detta che si estendeva dal Tibisco al confine con la Transilvania. Esse comprendevano, 
grossomodo, i comitati di Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Bihar, Közép–Szolnok, Kraszna, Békés, 
Csongrád, Zaránd, Arad, Csanád e Temes, alcuni dei quali erano stati parzialmente occupati dai 
turchi. Giuridicamente le Parti, spesso indicate dai giuristi dell’epoca col genitivo plurale latino Partium, 
costituiscono le sette contee prettamente ungheresi (Abaúj, Zemplén, Borsod, Bereg, Szabolcs, Szatmár 
e Ugocsa) che furono aggregate al Principato di Transilvania in base al trattato di Spira (1570). L’uso del 
genitivo Partium deriva dal titolo che il principe di Transilvania aveva assunto per dimostrare il possesso 
di quei comitati: Princeps Transsylvaniae ac Partium Regni Hungariae Dominus.
32 Rispettivamente Novi Bečej e Zrenjanin, oggi in Serbia.
33 In rumeno: Crişul Alb e Crişul Negru, rispettivamente.
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per contro che aveva ostacolato il ricongiungimento delle truppe del marchese Sforza Pallavicini 
con quelle del generale Castaldo (Art. 57) e che aveva tardivamente consentito alle sue truppe 
d’unirsi a quelle del marchese di Cassano per la riconquista di Lippa (Art. 58): ne era venuto a 
conoscenza direttamente per esser stato presente al fatto. Sapeva inoltre che aveva mandato 
un suo servitore a interloquire coi turchi (ignorava però se Castaldo ne fosse al corrente), i 
quali la prima notte in cui si trovarono asserragliati nel castello di Lippa pretesero di essere 
liberati con tutte le loro robe (Artt. 59 e 60) e che, dopo l’incontro col servitore del frate, s’erano 
addirittura rifiutati d’evacuare il castello se non in piena libertà e con la facoltà di conservare 
tutte le loro cose (Art. 61). Frate Giorgio non solo aveva consigliato ma anche richiesto a gran 
voce la liberazione dei soldati ottomani (Art. 62): tutti al campo sospettavano che egli avesse 
mandato il suo uomo dai turchi non per sollecitarne la resa ma per incoraggiarli e promettere 
la loro liberazione (Art. 63). Frate Giorgio era però – a giudizio di Nádasdy – alquanto ondivago 
nelle sue decisioni, perché una volta era d’accordo per l’espugnazione di Lippa, un’altra si 
dimostrava contrario a quest’operazione. Ciononostante, dopo che il generale Castaldo si 
era decisamente rifiutato di liberare il comandante della guarnigione turca a Lippa Ulimano, si 
dichiarò alfine contrario all’assedio della rocca differendo il rifornimento di proiettili e polvere 
da sparo (Art. 64). Frate Giorgio aveva anche incaricato uno dei suoi uomini di incoraggiare gli 
assediati a perseverare in attesa della liberazione (Art. 68): «Fratres, estote perseverantes, ne 
dedatis vos, gentes enim iste collectitiae non diu manebunt, sed dissolventur et vos liberamini», 
avrebbe detto il servitore del frate ai difensori turchi. Se n’era parlato in Consiglio di guerra, 
cui anche il teste aveva partecipato. Alla fine, ammise Nádasdy, la spuntò il frate costringendo 
il generale Castaldo e gli altri comandanti a procedere alla liberazione dei turchi rinchiusi nel 
castello di Lippa a causa della mancanza di vettovaglie (Art. 70).

Nádasdy non sapeva nulla della somministrazione di viveri ai difensori turchi (Artt. 65 
e 66); era però al corrente che nel castello ce n’erano riserve per soli tre giorni, che Ulimano 
aveva richiesto “castratum vivum, et panem, et poma” e che Frate Giorgio aveva accondisceso 
alla sua richiesta mandandogli, alla luce del sole, gli alimenti di cui necessitavano, mentre 
all’esercito regio somministrava  gli alimenti molto parcamente e per di più vendendoglieli a 
caro prezzo. Anzi, impediva che i soldati tedeschi comprassero generi alimentari dai mercanti 
che li portavano dalla Transilvania lungo il Maros; egli stesso li prelevava a credito dai venditori 
per poi rivenderli ai soldati a prezzi maggiorati. Nádasdy stesso aveva visto “naves onustas 
et milites egentes, qui libenter emissent victualia, si Fratris ministri dare voluissent, et cum 
ipsi Capitanei accederent ipsum Fratrem clamantes, iubebat, si forte decem millibus panibus 
egerent, mille vel duo millia dari […]”.

Il signore di Fogaras ignorava che Martinuzzi avesse accolto con tutti gli onori il bey 
Ulimano nella propria tenda il giorno in cui i turchi avevano lasciato la fortezza e d’averlo 
congedato omaggiandolo con ricchi doni dopo aver a lungo colloquiato con lui (Art. 71), e che 
avesse fornito a Ulimano un carro pieno di fucili per consentire ai turchi assediati a Lippa di 
rientrare nelle loro linee con maggior sicurezza (Art. 72); era però notorio che avesse scambiato 
lettere col beylerbeyi e mandato propri corrieri al beylerbeyi stesso e al sultano (Art. 73), e 
viceversa che ricevesse corrieri dalla Porta (Art. 74): il teste fece a questo proposito il nome 
del çavuş, Alı, che, venuto a conoscenza dell’uccisione del frate si era fermato in Valacchia. 
Sapeva altresì che il Nostro aveva in un primo momento cercato d’impedire alle truppe regie 
di svernare in Transilvania (Art. 75), per poi accoglierle nei villaggi anziché nelle città. Che 
avesse anche destituito il castellano di Déva34 (Art. 78), Farkas Batthyány, era notorio: il teste 
però non ne era a conoscenza diretta, perché dopo la battaglia di Lippa era rientrato nelle sue 
proprietà.

Un’altra accusa nei riguardi di Martinuzzi confermata da Nádasdy fu la concessione ai 
regnicoli, a insaputa del generale Castaldo, del permesso di ritornare alle loro case prima che 
il paese fosse completamente liberato dai turchi (Art. 67). Molti dei soldati del frate avevano 
infatti disertato col suo assenso: Frate Giorgio fingeva di volerli trattenere ma di non essere in 
grado di farlo, e incoraggiava le defezioni prospettando l’arrivo del pascià di Buda per liberare 
gli assediati di Lippa. Il teste era al corrente di queste diserzioni perché anche i soldati che 
aveva portato da Fogaras si lamentavano del fatto di dover rimanere al campo, mentre gli 
34 Deva, oggi in Romania (ted. Diemrich).
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uomini del frate venivano licenziati.
Sappiamo dal teste che Frate Giorgio, prima che lasciassero Lippa, aveva convocato 

una Dieta per il 21 dicembre 1551 dove si sarebbero dovuti eleggere gli ambasciatori da 
inviare alla Dieta generale programmata dal re, la qual Dieta però non avrebbe mai avuto 
luogo. Nádasdy smentì però decisamente che il voivoda avesse il potere di convocare una 
Dieta a insaputa del sovrano: il voivoda era soltanto autorizzato a stabilire luogo e data del 
consesso (Art. 80).

Stando all’accusa contenuta nell’Art. 81, Frate Giorgio aveva progettato di espellere o far 
trucidare le truppe regie. Nádasdy confermò che era voce pubblica che l’espulsione dei soldati 
regi dalla Transilvania avrebbe dovuto essere all’ordine del giorno della Dieta da celebrarsi il 
21 dicembre. All’ovvia domanda: come mai Frate Giorgio volesse cacciare i soldati regi dopo 
che era stato proprio lui a chiamarli e a consegnare la Transilvania a Ferdinando, il teste 
spiegò che Frate Giorgio, in effetti, all’inizio si era dimostrato consenziente a cedere il paese 
alla Casa d’Austria purché egli avesse potuto conservare il suo vescovado dove trascorrere in 
pace gli ultimi anni della sua vita; ma allorché cominciò ad aumentare le sue pretese chiedendo 
di conservare anche gli incarichi di voivoda e tesoriere, allora tutti si resero conto che la 
cessione della Transilvania a Ferdinando era stata soltanto un pretesto per cacciare la regina 
e il figlio dal paese in modo da potersene impadronire per governarla da solo: i sospetti della 
regina Isabella in tal senso erano pertanto fondati. Siccome in quel periodo non si trovava in 
Transilvania, Nádasdy ignorava però che il Nostro avesse anche chiamato i turchi in Moldavia 
e in Valacchia affinché potessero eliminare l’esercito regio col concorso dei due voivodi rumeni 
(Art. 82). Il teste sapeva insomma che Frate Giorgio aveva l’intenzione di tradire l’esercito 
regio, non certo però tutta la Cristianità (Art. 83).

Nádasdy aveva saputo da un monaco consanguineo di Frate Giorgio, ma anche per 
voce di popolo, che Frate Giorgio avrebbe tradito l’esercito regio e consegnato la Transilvania 
ai turchi così come aveva fatto con Buda:

Audivi, quod nisi ipse fuisset interfectus, et Castaldum, et totum exercitum Regium 
prodidisset, et sicut Budam prius dedit in manus Turcarum, ita et Transylvaniam dedisset, et 
hoc audivi ex quodam monacho suo consanguineo, et habui ab ipso litteras de his rebus, et 
etiam fuit publica fama.

Pertanto, la sua eliminazione fisica era stata un atto dovuto (art. 84).
Tutto sommato, alla luce dei fatti, il teste riteneva fosse stato giusto e opportuno eliminare 

Frate Giorgio anziché farlo prigioniero – e questa fu la valutazione corrente della stragran 
maggioranza dei testimoni –, così sarebbe stata evitata un’eventuale insurrezione della 
Transilvania, perché i servitori di Frate Giorgio avrebbero pur sempre temuto la vendetta del 
loro signore casomai fosse stato liberato dalla prigionia: vigeva questo detto in Ungheria: un 
padrone morto non ha servitori. Non gli risultava però che il frate e il generale Castaldo fossero 
animati da uno spirito d’emulazione reciproca o che nutrissero odio l’un con l’altro: Castaldo si 
confidava pienamente con Frate Giorgio oltreché col re, la sua cura era quella di lasciare una 
regione pacificata. Questa fu la risposta di Nádasdy al quesito esposto nell’Art. 85.

Infine, il giudizio oltremodo positivo dato dal teste sulla personalità e sul comportamento 
del generale Castaldo (Art. 86) (“Ego nunquam alias novi – affermò il teste – ipsum, nisi cum 
fui in Hungaria cum illo per aliquot menses et eo tempore cognovi ipsum ut bonum virum, et 
Christianum et humanum, qui non gaudebat malis, neque direptionibus, neque homicidiis”) 
intende scagionare la corresponsabilità del marchese di Cassano nell’assassinio del frate 
presentando lo stesso come un atto doveroso per preservare l’Ungheria e la Transilvania da 
mali peggiori e quindi come un atto di ‘legittima difesa’ da parte del marchese di Cassano.

L’avversione di Nádasdy per Frate Giorgio, che si evince dalla deposizione del signore 
di Fogaras, non derivava forse dal fatto che il frate gli era subentrato nel 1534 nella direzione 
delle miniere di sale di Máramaros35?

35 Maramureş, oggi in Romania.
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Appendice documentaria

Testimonianza di Tamás Nádasdy riprodotta in Processus de morte violenta Reverendissimi 
Fratris condam Georgii S.R.E. Cardinalis, et Episcopi Varadiensis. Item: Reginae Isabellae Principis 
Ioannis Sigismundi Tutoris, Gubernatoris Regni Transylvaniae, eiusdemque Thesaurarii. Facta in arce 
propria Al–Vintzensi, anno MDLIII, a cura di G. Nagy, 1821, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 
Fol. Lat. 3171, ff. 199r (401)– 208r (419).

Actum die 18a Maii 1553 in Sopronio.
Magnificus et Illustris Comes Dominus Thomas de Nádasdi, Iudex Curiae Regiae Maiestatis, 

Perpetuus Terrae Fogaras Comes, ac Comitatus Castriferrei36 Comes, Diocesis Iaurinensis. Interrogatus, 
an fuerit edoctus? respondit: maxime; quia dixit mihi Regia Maiestas, ut dicam meram veritatem, neque 
respiciam in aliqua re personam suam, aliud nihil, e se citatum venisse ad Testimonium dicendum, 
se neque inquisitum, aut bannitum etc. et hoc anno fuisse confessum, et Eucharistiam suscepisse. 
Interrogatus: a quanto tempore citra cognoverit olim Reverendissimum Dominum Fratrem Georgium et 
respondit ab anno 1529 citra cognovi eum de facie, cum ego servirem olim Regi Ioanni, cuius fui etiam 
Thesaurarius loco Aloysii Gritti, et Frater esset Capellanus Regis Ioannis. Interrogatus, an fuerit aliqua 
inimicitia etc. respondit: Credo, quod in toto mundo non fuerunt maiores inimici, quam ego, et ipse 
Frater, et propter privatas causas et publicas, quia ille et me et meos et bona mea semper persecutus 
est, et insectavit, et Regnum Hungariae nunc in hac ruina est, illius Fratris causa. Tamen cum Regiam 
Maiestas misisset me ad componendum de deditione Transylvaniae de suo nomine, cum Fratre, deposui 
omnem inimicitiam ex animo, et postea discessi ab illo cum bona gratia, et sine aliquo respectu dicam 
meram veritate, quam noverim.

Super 1° articulo dixit: Non est puer in Hungaria, qui nesciat ita fuisse.
Super 2° articulo dixit: Ipsamet Regina mihi saepe narravit, quae ponuntur in articulo de Buda 

Turcis per Fratrem data, et quod fuerit per ipsum impedita, ne eam Regi Romanorum cederet. Et de 
Transylvania sub tributo accepta manifestum est ex signis subsequentibus, quia statim tributum Turcis 
solutum fuit. Interrogatus, quomodo eam Frater impediverit? respondit, quia Regina erat tamquam 
captiva Fratris, et nihil ipsa poterat sine Fratre. Interrogatus, quomodo Frater Georgius habuerit tantam 
potestatem? respondit, quia Rex Ioannes moriens reliquit omnia in manu Fratris, et confiderat illi 
uxorem et filium, et reliquerat illum Castellanum Budae, cum esset etiam Thesaurarius Regni, subdens 
etiam ipse Testis, quod Frater erat unus ex Iuratis, qui secundum pacta inter Regem Romanorum et 
Regem Ioannem debebant restituere Regnum Regi Romanorum. Interrogatus de publica voce et fama, 
respondit: Non solum fuit fama, sed etiam effectus.

Super 3° et 4° dixit: Cum primum ingressus in Transylvaniam cum Regina, ipse coepit administrare 
omnia, cum retineret adhuc nomen Thesuaurarii Regni, et cum videret, quod sub hoc nomine non 
posset omnia, quae vellet, agere, scripsit etiam ad Regiam Romanorum Maiestatem, rogans, ut pro 
illius provinciae bono, et Christianitatis, ut melius illi populi possent gubernari, velit Sua Maiestas litteris 
suis auctoritatem sibi, ac titulum administrationis impertiri. Iniuriis vero Reginam usque ad extremum 
affecit nam illam tamquam obsessam, et captivam tenebat, una cum filio. Quod autem Regnicolas 
oppresserit, et bonis spolia[ve]rit, ego affirmare possum, quia mihi duas possessiones in Transylvania 
occupavit, quarum alteram una cum Maylath emeramus octo millibus aureorum Hungaricalium, alteram 
circiter tribus millibus, et idem aliis multis fecit, et aliquos etiam ex Regnicolis interposita fide, vita 
spoliavit, et pareter ius gentium, et omnem consuetudinem Transylvaniae Transalpinenses Transfugas, 
qui servandae vitae gratia se in Transylvaniam contulerant, captivos in Turciam misit, et necandos 
exhibuit. Interrogatus, an recordaretur, qui essent isti? respodit: Non recordor de nominibus, sed ex 
publica fama hoc factum audivi, et illi erant insignes Bojarones, ut ipsi appellant, sive Nobiles, vel 
Barones, et adeo in Reginam et suos saeviebat, ut Nobilem quemdam ex ordine Baronum, Reginae 
servitorem nomine Urbanum Battyan37, quia sibi adversabatur, Reginae farens, defunctum, et in Ecclesia 
sepultum, noctu clam exhumari fecit, et extra Civitatem in sordibus, et letamine sepeliri. Interrogatus, an 
forte Frater id fecisset propter aliquam ipsius defuncti excommunicationem, vel haeresim, vel ex causa 
simili, respondit: Ego nescio, sed bene credo, quod Regina, quae est Christianissima et Catholica, 
non interfuisset ipsius funeri, neque curasset eum tam honorifice sepeliri in Ecclesia Catholica, si talis 
fuisset, qui in sacro non esset sepeliendus, sed intellexi, quod magna causa istius dissensionis fuerat, 

36 Comitato di Vas.
37 Orbán Batthyány.
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propter quamdam meretriculam, quae a Fratre ad ipsum Batthyan aufugerat. Interrogatus, quomodo ipse 
sciat, quod ipse Frater Georgius fecerit eum ita exhumari? respondit: hoc scitur per totam Hungariam, 
et ipse Frater postea non negavit, quamvis postea ille iterum fuerit reportatus in aliam Ecclesiam per 
Emericum Verbuzi38 Baronem. Interrogatus, an sit verum, quod Frater bene et laudabiliter se gerebat 
in ea provincia, propterea ab omnibus amabatur, et frequentes sequebantur ipsum, respondit: Oderant 
eum omnes, sed vi pecuniae habebat multos servitores, qui suis mandatis parebant. Addens ipse Testis: 
si vellem recensere omnia Fratris ipsius scelera, annus integer mihi non sufficeret, et quae in articulo 
ponuntur vera et notoria, et publica esse dixit.

Super 5° articulo dixit: Verum est.
Super 6° dixit: Ita fuit, et omnes norunt.
Super 7° dixit: Ita factum, et misit me postea Rex anno 1551. si recte memini Commissarium in 

Transylvaniam ad componendum ista negotia, et ita et ipsum Fratrem, et Reginam, et filium, et utrique 
parti adhaerentes contentavimus. Interrogatus, an propterea Frater cum Regia Maiestate convenerit, 
ea ratione et causa, quae in articulo ponitur? respondit: si Frater non timuisse Turcam, quod eum 
ferre amplius non poterat, ne respexisset quidem ad Regem, sed postea petiit Regis amicitiam ad 
defensionem suam, ut se conservaret, et hoc est publicum.

Super 8° dixit: Non solum se obtulit, ut in articulo, sed etiam iuravit praesentibus Commissariis, 
inter quos ego aderam; et litteris suis se obligavit.

Super 9° dixit: sic est.
Super 10° dixit: Ita fuit, dicens ipse Testis, antequam nos discederemus hinc ex aula, scilicet 

ipse Frater Georgius proposuit Regiae Maiestati, ut in Vaivodatus officio collegam sibi daret Dominum 
Andream de Báthori39 deinde ipsum vellet recusare, eum pertaesus, causabatur, quod Regnicolae non 
possent ferre duos Vaivodas, et tunc, cum nos iam essemus in Transylvania, multi Nobiles, et praecipui 
Regni ad me veniebant, dicentes, quod mentitur iste Frater, quod ad Nos, etiamsi Rex decem Vaivodas 
praeficeret, nihil unquam Nobis de his rebus locutus est, neque quisquam nostrum cum illo.

Super 11° dixit: Ita fuit. Interrogatus de scientia, respondit: Ego fui in tractatu, et scio ita factum 
esse.

Super 12° dixit: Ita fuit, et cum ille simularet se nihil curare de Cardinalatu, dixit ei testis: Cur 
non curaretis hanc dignitatem, cum Cardinales sint amici Regum. Et Rex Romanorum ipsi Fratri iam 
Cardinali designato scriberet literas sub titulo “Amico meo Charissimo”. Idem Frater testis litteras misit 
inspiciendas, et ipse Testis respondit, quod meminisse velit eorum, quae ei Cibinii dixisset: Cardinales 
esse amicos Regum.

Super 13° dixit: Ita fuit, Nobis existentibus in Transylvania, et tractabat cum Chiausiis solus, 
postea dicebat Nobis illud, quod sibi videbatur, et ostendebat aliquas litterarum copias, quas dicebat se 
mittere ad Turcam, in quibus etiam continebatur, quod Regis copias esset ex Transylvania expulsurus, 
dicebatque ipse Frater: Ita oportet deludere Turcas, cum tamen serio hoc agebat, ut expulsa Regina et 
filio, solus dominaretur.

Super 14° dixit: Ita fuit; ibant et redibant. Interrogatus de causa scientiae, respondit: Ita Nobis 
dicebat ipse Frater, ego misi, vel: iam rediit, et similia; ostendens etiam aliquas litteras, sed ego nescio, 
inter tot mendacia quid fuerit verum.

Super 15° dixit: Ita fuit; Regia enim Maiestas iusserat Fratri, ut ad Principem Turcarum scriberet, 
quod nihil Sua Maiestas contra inducias fecisset, recipiendo Transylvaniam, tamquam membrum Regni 
Hungariae, et suam, et potius iuxta pacta conventa cum Rege Ioanne, Reginam et filium eius, et suos 
contentasset, nullamque illis vim intulisse, et similia, et tamen ipse Frater omnia contraria scribebat, 
et ipsemet Frater id Nobis dicebat, et exempla litterarum Regiae Maiestatis mittebat contraria Regiis 
mandatis, allegans, quod sibi ita melius visum fuisset.

Super 16° dixit: Verum est, et hoc ex ipso Fratre scivi.
Super 17° dixit: Ipse Frater dicebat se hoc scripsisse.
Super 18° dixit: Regia Maiestas scribebat Fratri litteras privatas, tamquam servitori confidentissimo, 

et saepe etiam scribebat Sua Maiestas ad Nos Commissarios de his rebus, quas volebat Nos cum 
Fratre agere, et quod illi scripsisset. Cum vero Frater missurus esset tributum ad Principem Turcarum, 
et ego suaderem, ut differret missionem propter certas causas, ille mihi respondebat: quod ego non 
intelligerem, et quod ipse haberet in mandatis a Rege, quod deberet facere.

Super 19° dixit: Verum est, si eas litteras misit, quas Nobis legit.
Super 20° dixit: Ita fuit factum, ut in articulo. Interrogatus, quomodo sciret? respondit: et ab ipso 

Fratre Georgio, qui non negabat id fecisse, et sibi consultius visu fuisse, et ab ipsismet Oratoribus, et 
post reditum, et antequam proficiscerentur, audivi. Interrogatus, qui essent illi Oratores, respondit: Ego 
38 Imre Verbőczi.
39 András Báthori di Ecsed.
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non recordor nominum, sed puto, quod unus fuit ex Nobilitate, alter ex Siculis, tertius ex Saxonibus40.
Super 21° dixit: Ita fuit.
Super 22° dixit: Ita fuit. Interrogatus de scientia, respondit: Frater mihi dixit, et passim a regnicolis 

audivi.
Super 23° dixit: Verum est, ut in articulo, et hoc etiam amplius in illis litteris continebatur, nempe 

quod Turca iuberet regnicolas Fratri Georgio parere, dicens ipse Testis: Vidi eas litteras traductas in 
Latinam linguam ex Turcica, sicut ipse Frater Nobis dicebat, quamvis aliquando dubitaremus, quod ipse 
Frater eas noctu sibi fingeret, in quibus litteris, et earum inscriptione Turca eum columnam Christianitatis 
appellabat.

Super 24° dixit: Ita fuit, et ipse Frater hoc fatebatur, cum diceret sibi hoc videri expedire.
Super 25° dixit: Ut supra etiam dixi, ipse Frater se haec persuadere velle Turcis Nobis referebat, 

quia eos ita vellet decipere.
Super 26° dixit: Ita fuerunt haec scripta, et vidi responsionem ipsius Beglerbegi, cuius copia ipse 

Frater mihi ostendit, siquidem fuit vera, in qua inter cetera hoc continebatur, mirari se de illo proditore 
Petrovich, quod suas arces Regi dedisset, quod ipse Petrovich debuisset habere nasum cereum, sicut 
ipse Frater Georgius, et quidem prudenter, signans per nasum cereum flexibilitatem modo in unam, 
modo in alteram partem.

Super 27° dixit: Ita se Beglerbego excusavit, ut in articulo, et Beglerbegus respondit, quod 
accipiebat suam excusationem, quia cum ipse venisset ad loca, et oppida Fratris, reperisset ea sibi 
et suo exercitui aperta, et quod claves arcis Chianadiensis fuissent sibi obviam latae, et quod ipse 
Frater deberet esse bono animo, et credere ea adhuc se habere in sua potestate, et se Beglerbegum 
ipsi Fratri longe etiam maiora daturum. Subdens ipse Testis: Haec Nobis ipsemet Frater ostendebat, 
et mirabamur, quod cum suae positiones Nobis patefaceret, existimaret nos esse tam stupidos, ut eas 
non intelligeremus. Interrogatus, num Frater habuisset fortasse bonum animum decipiendi Turcam, et 
propterea aperire sua consilia ipsis, ut praedixit? respondit: Nemo unquam hoc mihi persuadebit, quod 
Frater habuerit bonum animum, quia ex actionibus suis usque ad mortem ostendit, quo animo fuerit.

Super 28° dixit: Fecit Rex, idque mihi constat, namque fui bona pars, et Commissarius in eo 
negotio.

Super 29° dixit: Contenta in articulo esse vera, et praeterea ex eis Contributionibus Fratrem non 
modicam pecuniam sibi sumpsisse, et operas gratuitas, indictas ad fortificationes, quibus videbatur 
relaxasse, et propterea fuerunt dilatae, et imperfectae relictae munitiones, sicuti mihi Saxones, et 
Nobiles retulerunt. Interrogatus, quomodo eum conventum plus aequo distulerit celebrare, respondit: 
quod poterat facere in una septimana, non agebat in uno mense, et hoc, quia ita sibi placuit, et non 
video aliam causam, quare non potuerit facere in principio, sicuti postea fecit, et fuisse publicam famam.

Super 30° dixit: Dicebat Nobis, ut in articulo ponitur, et idem scribebat Regi; subdens ipse Testis: 
Fama erat inter Nobiles, sed ego nescio, quod Frater scripserat Beglerbego, cum exercitus Regiae 
Maiestatis iret ad oppugnandam Lippam, se invitum, et quasi captivum eo trahi, sed reperturum aliquem 
modum, quo satis fiat voluntati Principis Turcarum.

Super 31° dixit: Ita est.
Super 32° dixit: Ita fuit, nam Lozonzi41 et Aldama42, qui erant in Themesvár, et Dominus Báthori 

convocarunt suos, et scripserunt ad Regnicolas, ut insurgerent contra Beglerbegum, cum ego Testis 
essem in Transylvania.

Super 33° dixit: ostendebat nobis litteras ipse Frater etiam a suis ministris, et Váradino, Chianadino, 
ad se scriptas, quibus rogabant ipsum pro amore Dei subsidia mittere, et ne amplius tardaret.

Super 34° dixit: Verum est. Interrogatus, an ipse Frater potuisset mittere citius, respondit: quod 
ita poterat primo die, sicut postea, quia omnia erant conclusa, ut ad munitionem ipsius Fratris Saxones 
Nobiles, et Siculi mitterent subsidia eis imperata, et ipse Frater non admonuit ipsos; et cum essemus 
congregati in Zásebes43, quidam Nobilis, cuius nomen non recordor, dixit in faciem ipsi Fratris Georgis: 
Cur non ante duos menses fecisti id, quod nunc agis, cum iam Beglerbegus traiecit Danubium, et 
Tybiscum, et aliquot loca occupavit, quia potuissemus ei resistere.

Super 35° dixit: quantum ad contenta in articulo, ego nescio, sed bene scio, quod prohibuit ministro 
suos, et Gentes aliquot Comitatum sub illis congregatas coniungere se cum Domino Bathori, et illimet 
40 Si tratta dei tre Ordini transilvani: nobili, siculi e sassoni.
41 István Losonczi.
42 Bernardo de Aldana.
43 Szászsebes.
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miserunt legationem ad ipsum Fratrem, ut et ipse cito veniret, et permitteret se coniungi cum Domino 
Báthory, et scio, quod procurarit, et effecit, ut illi Comitatus, qui sunt intra Tybiscum et Transylvaniam, sub 
Iurisdictionem suam concederentur, cum ad eum, tamquam Vaivodam Transylvaniae non pertinerent, et 
nos Regiae Maiestatis nomine eos illi concessimus, cum videremus aliud fieri non posse.

Super 36° dixit: Nihil scio.
Super 37° dixit: Ita factum fuit: nam cum viderent copias Fratris, et illorum Comitatuum extra 

Transylvaniam non coniungere se cum Domino Báthory, dederunt se Turcis, et etiam qui erant cum 
Domino Báthory, dispersi sunt.

Super 38° dixit: Ita fuit: Rasciani enim, qui defecerant, alios sollicitarunt, et hoc est notorium.
Super 39° dixit: Ita fuit; nam ei Themesvár, et aliis locis ipsi Rasciani obviam iverunt Beglerbegum, 

invitantes ipsum, ut ad sua loca veniret, et fuit notum.
Super 40° dixit: Posita in articulo ego nescio, sed scio, quod ille Praefectus Chianadiensis mittebat 

ad Fratrem, rogans, ut subsidia mitteret, et ipse quoque Frater Georgius festinaret cum Transylvanis, 
et exercitu Regio ad partes inferiores, ad resistendum Beglerbego. Nam ipse Frater ostendebat litteras 
Praefecti sui, mihi, Castaldo, et ceteris.

Super 41° dixit: Ego nescio, quales essent istae litterae, quas mittebat ad Beglerbegum, sed 
scio, quod quotidie ibant, et redibant nuncii a Fratre ad illum, et ipse Frater haec nobis dicebat, afferens 
quasdam suas causas, et quotidie ita fuit factum, ut in articulo.

Super 42° dixit: Ita fuit factum, et ipsi, qui erant congregati, miserunt ad ipsum Fratrem, petentes, 
ut ipse festinaret exire, vel interim pateretur eos se coniungere cum Domino Báthory, sed ille semper 
respondebat, quod non esset diu moraturus, et quod illi ibi exspectarent informationem suam. 
Interrogatus, in quo loco substitissent, sub quo Capitaneo, et quam longe, et quantum a reliquo exercitu, 
et quot ipsi essent? respondit: Inter duo flumina: Cheres album et nigrum44, sub Capitaneo Varkotsk45, et 
aliorum nonnullorum praecipuorum Fratris servitorum, non longe ab exercitu Domini Báthory, ut arbitror, 
circa sex vel septem milliaria Hungarica, et credo, quod fuerint octo millia hominum.

Super 43° dixit: Ille Praefectus scribebat non modo ad Fratrem, ut supra dixi, sed etiam ad 
Dominum Castaldum, et ad me, ut rogaremus Fratrem, ut praesidium mitteret, idque faciebamus 
diligenter, tamen Frater ullum subsidium unquam misit, cum facile potuisset mittere, quia non longe 
habebat copias paratas.

Super 44° dixit: Ita fuit. Interrogatus, nonne videretur necessaris fecisse, cum non haberet 
praesidium, ut supra dixit? respondit: tantum habebat praesidii intus, quod potuisset aliquamdiu 
sustinere, donec ei mitteretur subsidium. Sed de ista deditione, et allatione clavium, notorium fuit.

Super 45° dixit: Ego ita recordor, quod servitores Fratris captivaverunt ipsum Praefectum, et 
postquam ipse Frater id rescivit, iussit etiam custodiri, et ille captivus dicebat palam omnibus, quidquid 
ego feci, ex iussu Domini mei feci, et reddam rationem illi de factis meis, subdens ipse Testis: Ipse 
Frater postea ostendebat mihi, et aliis litteras, quas dicebat esse Beglerbegi, in quibus inter cetera 
continebatur, quod ipse Beglerbegus Gratias ageret ipsi Fratri Georgio, quia cum in sua loca venisset, 
omnia parata ei et aperta suo exercitui invenisset.

Super 46° dixit: Omnia de verbo ad verbum ita facta sunt, et est notorium, et ego rebus his 
interfui. Interrogatus, quomodo ipse Frater distulerit, et an posset esse, quod non distulisset, se quidquid 
facere debuisset, executus sit? se teste nesciente; respondit: Solum per ipsum stetit, ne obviam itum 
sit hostibus in principis, quia regnicolae erant parati, et urgebant eum, ut festinaret, sed ille differebat, et 
aliquando una hebdomada morabatur in uno loco, ubi non erat causa morari una die, et haec omnia ita 
esse ego scio, quia rebus his interfui, et vidi, quid potuisset fieri.

Super 47° et 48° articulis dixit: Ita fuit.
Super 49° dixit: Ita fuit, et ego interfui.
Super 50° 51° 52° 53° et 54° articulis dixit: Ita audivi a Domino Castaldo, haec ita fuisse gesta, 

ut in articulo.
Super 55° et 56° dixit: Nescio.
Super 57° dixit: Ita fuit factum. Nos enim supplicabamus Regiae Maiestati, ut Nobis mitteret 

suppetias, timentes, ne a fratre pro sacrificio Turcis offerremur.
Super 58° dixit: Ita fuit, et ego interfui.
Super 59° dixit: Prima nocte, qua fuerunt inclusi, clamabant Turcae, nolentes facere deditionem 

arcis, si salvi dimitterentur cum personis et rebus, et hoc in cognitionem Nostram venit, Castaldi et 
praecipuorum, et etiam ipsius Fratris.

Super 60° dixit: Ita fuit. Interrogatus, an scitu Domini Castaldi, et aliorum praecipuorum fecerit? 
respondit: Ego puto, quod non sciverimus.
44 Fehér Körös e Fekete Körös.
45 Tamás Varkocs.
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Super 61° dixit: Turcae semper petierunt, ut ea conditione dimitterentur, salvis bonis, et personis, 
sed nos volebamus, quod darent se in arbitrium, et Gratiam Caesaris.

Super 62° dixit: Ita egit, aliquoties, ut in articulo, sed cum videret nos omnes aliter sentire, 
aliquando victus nostris rationibus, etiam ipse consentiebat expugnationi, et paulo post redibat ad suum 
animum, et iterum novis modis nos tentabat, ut Turcae dimitterentur.

Super 63° dixit: Suspicabantur omnes, quod ille potius impedisset negotium, ut in articulo ponitur.
Super 64° dixit: Ita fuit, et adeo reluctabatur, et differebat, ut cum promitteret postera die affuturas 

esse bombardas, vix post quindecim dies advenerint, et globos etiam modo 10, modo 20 emendicare 
ab eo cogebamur, quae adeo avare subministrabat, et ego saepius pro petendis globis et pulveribus 
ad eum accedebam, et ille quam minimum mihi praestabat, cum tamen haberet currus onustos quam 
plures.

Super 65° dixit: Ego saepe fui obsessus, et oppugnatus in arcibus et terris, et saepe fui in 
oppugnatione, et obsidione aliarum, et nunquam vidi, quod moenia ita se munivissent, ut isti fecerunt. 
Victualia vero iam illos adeo defecerant, ut via triduum se sustinere potuissent a die deditionis suae 
computandum.

Super 66° dixit: De victualibus subministratis ego nescio, nisi quod in collocutione Ulymanbegus 
petierat unum castratum vivum, et panem, et poma, et Frater palam misit. Nostro vero exercitui admodum 
parce, et carissimo pretio victualia subministrabat, neque patiebatur eos, qui navibus per Marusium 
victualia ex Transylvania ducebant, militibus vendere, sed ipse omnia in suam potestatem accipiebat, 
promittens vectoribus se soluturum, et tamen neque illis pretium dabat, et exercitui nostro carius, quam 
ab illis emere poteramus, vendebat. Subdens ipse testis: nunquam ne unius quidem diei penuriam 
victualium passi fuissemus, si ipse voluisset, quia omnia erant in manu sua, et multa victualia habebat, 
et ad nutum nobis satisfacere potuisset. Interrogatus, an posset esse, quod victualia subministrasset 
iuxta necessitatem se teste inscio, vel si non subministrasset, id fuisset, quia non oportebat, vel quia 
idem Dominus Episcopus nesciebat necessitatem, respondit: Ego scio, quia videbam naves onustas et 
milites egentes, qui libenter emissent victualia, si Fratris ministri dare voluissent, et cum ipsi Capitanei 
accederent ipsum Fratrem clamantes, iubebat, si forte decem millibus panibus egerent, mille vel duo 
millia dari, et cum postea exercitus recederet recuperata Lippa, cum haberet Frater magnam copiam 
victualium, ad unum milliare prope, non passus est adduci in castra, et coacti sunt milites iter facere 
sine victualibus.

Super 67° dixit: Ita fuit, nam multi quotidie ex suis comitatibus discedebant ipso Fratre sciente, 
qui fingebat se eos retinere velle, sed non posse, cum tamen potuisset, si voluisset. Et postea nobiscum 
exclamationes faciebat, volens persuadere, ut dimitteremus Turcas, dicens: Nonne videtis, quod milites 
dilabuntur, et quod Turcae sub Bassa Budensi, et sub Beglerbego veniunt ad auxilium obsessorum, 
et postea etiam curabat defectum commeatum, prohibens etiam postea, ne adveherentur. Subdens 
ipse Testis: Ego hoc scivi, quia mei, quos ex me Comitatu Fogaras adduxeram, quotidie clamabant, et 
lamentabantur, quod ego eos tenerem, cum alii passim dimitterentur, et ego feci saepe multos redire in 
exercitum, qui discedebant, impetrata venia, ut ipsi dicebant a Fratre, quamvis illi postea alia via abirent.

Super 68° dixit: Ita fuit factum me praesente in consilio, et ego iusseram capi illum servitorem, et 
in consilium adduci una cum accusatore, subdens: ego nunquam habui eum tam suspectum, sicuti tunc.

Super 69° articulo dixit: Nescio.
Super 70° dixit: Ita factum est. Interrogatus quemadmodum ipse sciat, quod ipsi consenserint 

ex culpa Fratris Georgii, et an posset esse, quod motu proprio, vel alia ex causa liberationi praedictae 
consensissent? respondit: Scio, quia ego interfui in consilio, et nemo aderat, qui Turcas vellet 
dimitti, dicentes, quod potius ibi esset moriendum, sed solus Frater instabat et consulebat, ut Turcae 
dimitterentur, allegans multas suas rationes, quibus optime responsum fuit in consilio, et postremo 
dicens, quod ipse hoc haberet in mandatis a Regia Maiestate, ut faceret pacem cum Turcis, et istam 
sibi videri bonam viam, quia si forte Ulymanbegus interficeretur, Princeps Turcarum adeo indignaretur, 
ut nunquam fieret pax. Et ita cum videremus illius obstinatum animum, coacti fuimus assentire, quia si 
dereliquisset nos, fuissemus praeda hostium.

Super 71° et 72° dixit se nescire.
Super 73° articulo dixit: Illud est notorium, quod multi Nuncii a Fratre ibant ad Beglerbegum et 

Turcam, et redibant etiam post receptam Lippam.
Super 74° dixit: Ita est, et cum ipse Frater fuit interfectus, Haly Chiausius46 veniebat ad eum, et 

46 Si tratta del çavuş Alı.
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substiterat in Transalpina47. 
Super 75° dixit: Ego scio, quod diligenter egit apud Castaldum, et alios, ne milites Regiae Maiestatis 

in Transylvania hybernarent, et etiam effecit, ut quam pluribus extra Transylvaniam hybernadarentur. Sed 
quod convocaverit Nobiles, et pollicitus fuerit se procuraturum, ne in Transylvaniam milites ducerentur, 
ego nescio.

Super 76° articulo dixit: Ita factum fuit.
Super 77° dixit: Ita fuit, et ego interfui, antequam discederetur ex Lippa, cum diligenter ageretur 

cum Domino Castaldo, ut non per Civitates in Transylvania, sed per pagos milites collocarentur.
Super 78° dixit: Recuperata Lippa illi iverunt in Transylvaniam, et ego alia via redii in domum 

meam. Sed quod sit verum, quod Castellanum Arcis Déva mutaverit, notorium est omnibus, et ipse 
impositus a Fratre reddidit arcem Domino Castaldo, accepta non modica pecunia, postquam Frater fuit 
interfectus.

Super 79° dixit: Ego dixi etiam supra, quod Haly Chiausius veniebat ad eum a Principe Turcarum, 
et praemiserat quemdam, qui fuit interceptus post mortem ipsius Fratris, et fuit notorium.

Super 80° dixit: antequam discederemus ex Lippa indixit Conventum ad eum diem, de quo in 
articulo, dicens mihi, et aliquibus aliis, quod propterea faciebat, ut eligerentur Oratores ad Regiam 
Maiestatem, cum celebratura esset Sua Regia Maiestas dietam Generalem regni, et propter nonnulla 
alia pertinentia ad Transylvaniam. Interrogatus, an Regia Maiestate inscia id fecerit? respondit: mihi 
non constat, quod Rex quidquam sciverit. Interrogatus, an cum ipse fuerit Transylvaniae Vaivoda, 
potuerit convocare sua auctoritate etiam inscio Rege conventum? respondit: Vaivoda non habet talem 
auctoritatem, sed tantummodo indicendi diem et locum ad celebranda Iudicia.

Super 81° dixit: Serio fama publica erat tunc, cum indiceret eam dietam, quod ipse id ageret, ut 
tractaret de excludendis, et expellendis Regiis militibus ex Transylvania. Interrogatus, qua ratione oriretur, 
et esset ista fama de Fratre Georgio, cum imo ipse vocaverit Regium exercitum in Transylvaniam, et eam 
Regi dediderit? respondit: propterea ita opinabantur, et dicebant homines, quia cum antea in tractatu 
deditionis audivissent Fratrem Georgium dicentem, quod ipse iam vellet consulere rebus provincia 
Transylvania, et dare in manus Regiae Maiestatis, quae eam tueretur, et ipse depositis istis curis, quas 
gessisset, volebat esse contentus suo Episcopatu Váradiensi, et ibi reliquum vitae quiete vivere, et 
cum vidissem postea Fratrem Georgium omnia agere, ut primum locum obtineret, et voluisse Vaivodam 
esse, et Thesaurarium et alia agere, quae illius dominandi voluntatem ostendebant, iudicabant omnes 
verum esse id, quod Regina dicebat in discessu ec Transylvania, quod Frater Georgius sub praetextu 
dedendae provinciae Regiae Maiestati procurabat eam eripere ex manibus suis, et filii sui, ut ipse solus 
dominaretur, excluso etiam Rege.

Super 82° articulo dixit: Ita dicebatur, ut in articulo, sed ego certe nescio, quia abfui, sed postea 
audivi ista divulgari. 

Super 83° dixit: Ego nescio, audivi quidem foris in Hungaria, quod voluit Frater prodere exercitum 
Regium. Interrogatus, a quibus audiverit, respondit: Etiam ab ipsius Fratris Georgii servitoribus audivi, 
quod per istam persuasionem prosequebantur eum extremo odio.

Super 84° dixit: Ita audivi, sed non interfui postea istis. Interrogatus, quomodo audiverit 
dici? respondit: Audivi, quod nisi ipse fuisset interfectus, et Castaldum, et totum exercitum Regium 
prodidisset, et sicut Budam prius dedit in manus Turcarum, ita et Transylvaniam dedisset, et hoc audivi 
ex quodam monacho suo consanguineo, et habui ab ipso litteras de his rebus, et etiam fuit publica 
fama. Interrogatus, an ipse Testis noverit eo deventum esse, ut interfici oporteret Fratrem, ut in articulo 
ponitur? respondit: Ego non novi, quia non fui in illis partibus.

Super 85° dixit: Ego credo, quod fuisset impossibile aliter opprimere ipsum Fratrem Georgium, 
quam ita, ut factum est, per ea, quae in articulo ponuntur. Interrogatus, quare credat, quod sequaces 
Fratris et regnicolae insurrexissent, si ille forte captus, vel in periculum abductus fuisset, cum superius 
dixerit, quid odio habebant ipsum sui Servitores? respondit: Si Frater non fuisset mortuus, omnes pro 
timore fidem praestitissent, ne postea liberatus eos castigasset, et est proverbium in Hungaria, quod 
Dominus mortuus non habet servitores. Sed si supervixisset, omnes, qui habebant arces a Fratre, 
tenuissent illas ipsius nomine, nec aliqua venisset sponte in potestatem Regiae Maiestatis. Exemplo 
est Petrus Pyrenus48, qui cum esset in carcere Regiae Maiestatis forte per biennium, tamen nunquam 
Rex potuit habere suas arces, nec etiam quas Regio nomine tenebat, nisi post mortem ipsius Petri. 
Interrogatus dictus Testis, an haberet aliquam notitiam odii, vel aemulationis, vel simultatis inter 
Dominum Castaldum et Fratrem Georgium, et propterea falso detulerit ipsum Castaldum Regiae 
Maiestati, accusando eundem de infidelitate et proditione, et ita Rex fuerit deceptus? respondit: nullam 
privatam simultatem novi, aut odium inter Castaldum, et Fratrem, imo Castaldus deferebat Fratri omnia, 
47 Si tratta dell’attuale Valacchia.
48 Péter Perényi.
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tanquam Regi, et nihil aliud cogitabat, nisi pacata provincia recedere.
Super 86° dixit: Ego nunquam alias novi ipsum, nisi cum fui in Hungaria cum illo per aliquot 

menses et eo tempore cognovi ipsum ut bonum virum, et Christianum et humanum, qui non gaudebat 
malis, neque direptionibus, neque homicidiis.

Super 87° articulo dixit: praedicta omnia se habuerunt ut dixi, sive cum de fama deposui, sive cum 
de visu, et ad dicta me refero.
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TEZAURUL MONETAR DESCOPERIT LA GROȘI (JUD. BIHOR): 
STUDIU DE CAZ PRIVIND DATAREA TEZAURELOR INCOMPLETE 

         Corina Toma* 

THE COIN HOARD FOUND AT GROȘI (BIHOR COUNTY): 
A CASE STUDY ON DATING THE INCOMPLETE HOARDS

Abstract

In October 2018 a hoard of over 480 silver coins was found at Groși (Bihor county) and in short 
time the coins were brought to the Cris Country Museum. Although not all the coins have been cleaned 
yet, this article represents a response to the statements made by the archaeologists regarding the burial 
date of the hoard. This preliminary analysis is based upon the presence in the hoard of the Polish poltura 
(1 ½ grosz) issued by Sigismund III that helps us dating the hoard after the death of Gabriel Bethlen 
(November 1629). Due to the presence of the breiter Groschen (the grosz with the value of five denarii) 
issued by Bethlen, we could place the burial date of the hoard sometime between the fourth and sixth 
decade of the 17th century.

Keywords: Groși hoard, Polish poltura, breiter Groschen, the closure date, the burial date

Descoperirea unui tezaur monetar aduce cu sine o stare de entuziasm și de nerăbdare, 
lucru oarecum firesc dacă avem în vedere că, în ultimele decenii, semnalările de acest fel au 
fost puține la număr. În acest context vine descoperirea tezaurului monetar de la Groși (jud. 
Bihor), găsit în octombrie 2018, în curtea gospodăriei lui Nicușor Ile. Tezaurul, predat de către 
descoperitor autorităților locale, a ajuns la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și, în scurtă 
vreme, în presă au apărut primele informații despre monedele descoperite la Groși. 

Starea de conservare a monedelor, acoperite cu un strat consistent de produși de 
coroziune ce maschează datele necesare identificării, uneori, chiar și numele emitentului, nu 
numai anul de batere sau însemnul monetăriei (Planşa), și afirmațiile referitoare la conținutul 
tezaurului și la data îngropării monedelor aduc în fața numismaților o mai veche provocare: În 
ce măsură este posibil să stabilim momentul abandonării unui tezaur monetar inaccesibil în 
totalitate? Întrebarea este pertinentă, deoarece, spre deosebire de cazul fericit al tezaurului de 
la Groși, descoperirile monetare întîmplătoare au, de cele mai multe ori, o istorie necunoscută. 
Adeseori, monedele nu au fost recuperate în întregime și, în ciuda acestui neajuns major, 
numismații sunt nevoiți să includă aceste tezaure păstrate fragmentar în analize ce necesită, 
pentru a putea obține rezultate valide, eșantioane de zeci de mii de piese. Astfel, pentru a 
răspunde provocării ivite vom transforma tezaurul de la Groși într-un studiu de caz și, avînd 
la îndemînă informațiile numismatice necesare, propunem mai jos o analiză preliminară, ale 
cărei rezultate vor putea fi verificate în urma curățării monedelor1 și a identificării întregului lot. 

Date preliminare asupra compoziției tezaurului 
Imediat după descoperire, arheologii însărcinați cu recuperarea monedelor au reușit să 

identifice în compoziția tezaurului monede bătute de regele Poloniei Sigismund al III-lea (1587-
1632) și de principele Transilvaniei Gabriel Bethlen (1613-1629)2. Determinările făcute au dus 
la datarea tezaurului în prima jumătate a secolului al XVII-lea și la formularea unor ipoteze 
privind momentul ascunderii monedelor: fie în timpul domniei unuia dintre cei doi emitenți 
menționați, fie în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în climatul creat de transformarea 
părților vestice ale Transilvaniei în pașalîc, la 1660. Monedele cu pricina sunt polturi poloneze 
(półtorak sau Dreipölker), piese cu valoare de un groș și jumătate, bătute de Sigismund al III-

*Muzeul Ţării Crişurilor, corinatoma00@yahoo.com
1 Procesul de restaurare a monedelor se desfășoară în laboratorul Muzeului Țării Crișurilor (restaurator 
Teofil Mureșan).
2 Colegii Doru Marta și Călin Ghemiș (MȚCO).
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lea începînd cu anul 1614 pînă în ianuarie 16273, respectiv groși transilvăneni cu valoare de 
cinci denari (așa-numiții groși lați), bătuți de principele Bethlen de la mijlocul anului 1625 și 
pînă la sfîrșitul domniei4. 

Primul indiciu: prezența polturilor poloneze 
Chiar dacă (deocamdată) nu cunoaștem identitatea tuturor monedelor ce compun 

tezaurul de la Groși, prezența polturilor poloneze ne ajută să excludem, de la bun început, 
ipoteza ascunderii acestuia în timpul domniei principelui Gabriel Bethlen. Istoria pătrunderii 
și circulației în Transilvania a acestui tip monetar este una controversată, dar cercetările 
numismaților maghiari5, documentele de arhivă6 și reanalizarea tezaurelor transilvănene7 au 
relevat faptul că polturile poloneze, deși ajung în Transilvania încă din primii ani ai domniei lui 
Bethlen, se impun în circulație abia după moartea principelui (noiembrie 1629), ele făcîndu-
și apariția în tezaurele închise cu monede bătute între anii 1629/1630 și 1635. Pătrunderea 
masivă a polturilor, mai tîrziu decît s-a crezut inițial8, se datorează unui aflux de numerar 
venit dinspre spațiul monetar polonez, în loturi gata constituite, în structura cărora polturile lui 
Sigismund al III-lea, dominante numeric, se asociază cu: groși și emisiuni monetare de șase 
și de trei groși ale aceluiași emitent, polturi suedeze bătute în monetăriile din Elbing și Riga 
în numele regelui Gustav Adolf (1626-1632) și al succesoarei sale Christina (1632-1654), și 
cu cele prusiene bătute, în calitate de duce al Prusiei, de principele de Brandenburg Georg 
Wilhelm (1619-1640). 

Drept urmare, prin prisma acestor informații, prezența polturilor lui Sigismund al III-
lea și a celor prusiene bătute de Georg Wilhelm (după model polonez), acestea din urmă 
ignorate, deși au ieșit la iveală în urma curățării imediat după descoperire a unui lot de 
treizeci de monede, ne oferă un prim indiciu pentru datarea tezaurului de la Groși, mai exact 
pentru fixarea unui termen ante quem non pentru ascunderea sa: cîndva în prima jumătate a 
deceniului patru, perioada de circulație a polturilor și a groșilor lați depășind (evident) durata 
domniei emitenților. Potrivit compoziției tezaurelor transilvănene, polturile lui Sigismund al III-
lea au rămas în circulație pînă la sfîrșitul secolului al XVII-lea9, însă, schimbările ce apar pe 
parcursul deceniului șapte în structura numerarului tezaurizat, ce constau în pătrunderea unor 
nominaluri noi, de valoare mijlocie (i.e. monedele de optsprezece și de șase groși bătute de 
regele Poloniei Ioan Cazimir, în urma reformei monetare din anul 1650)10, absente (după toate 
aparențele) din tezaurul de la Groși, ne îndeamnă să restrîngem căutarea datei de îngropare 
a tezaurului între prima jumătate a deceniului patru și cea de-a doua jumătate a deceniului 
șapte.

3 M. Gumowski, Handbuch der polnischen Numismatik, Graz, 1960, pp. 45 și 210; A. Mikołajczyk, 
Einführung in die neuzeitliche Münzgeschichte Polens, Łódź, 1988, pp. 63-64 și 68-69. 
4 A. Resch, Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart, Sibiu, 1901, passim; 
L. Huszár, Az erdélyi fejedelemség pénzverése, Budapest, 1995, p. 16. 
5 J. Buza, Még egyszer a poltúrákról. Pénztörténeti tévutunkról helyes irányba, în Századok, 142, 4, 
2008, pp. 967-998.
6 Spre exemplu: interdicția monetară dată de Bethlen în decembrie 1625 - ianuarie 1626 (Erdélyi 
Országgyűlési Emlékek (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae), Szilágyi Sándor (szerk.), VIII 
kötet (1621-1629), Budapest, 1882, p. 309) sau hotărîrile Dietelor din toamna anului 1630 și vara anului 
1631 privind acceptarea în circulație a polturilor și cursul de schimb al acestora (Erdélyi Országgyűlési 
Emlékek (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae), Szilágyi Sándor (szerk.), IX kötet (1629-1637), 
Budapest, 1883, pp. 139 și 264-265).
7 C. Toma, Tezaure monetare și tezaurizare în Transilvania secolelor XV/XVI-XVII, Oradea, 2016, pp. 
148-151 și 197-198. 
8 E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Tezaurul monetar de la Mălâncrav, sec. XVII, în Tezaure şi 
descoperiri monetare din Muzeul Municipal Sighişoara, Sighişoara, 1972, pp. 63-75 (67 și 74). Autorii, 
reiterînd o idee mai veche, susțineau că polturile lui Sigismund al III-lea au invadat Transilvania spre 
sfîrșitul domniei lui Bethlen, între anii 1627-1629. Fr. Pap, Dreipolkeri şi polturi în tezaurele monetare 
din Transilvania, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, 2003, pp. 
215-220 (215).
9 Afirmația făcută pe marginea rămînerii în circulație a polturilor bătute de Sigismund al III-lea vreme de 
o sută cincizeci de ani nu are temei numismatic.  
10 C. Toma, op. cit., p. 189. Pentru reforma întreprinsă de Ioan Cazimir și nominalurile bătute de acesta 
vezi M. Gumowski, op. cit, 1960, pp. 45 și 210; A. Mikołajczyk, op.cit., pp. 63-64 și 68-69. 

2



201                                                                    Tezaurul monetar descoperit la Groşi (judeţul Bihor)...

Cadrul cronologic oferit de prezența groșilor lați 
Avînd stabilit un cadru cronologic de căutare, pot fi aduși în discuție groșii lați ai 

principelui Gabriel Bethlen, cel de-al doilea tip monetar identificat de către arheologi imediat 
după descoperirea tezaurului. În acest caz, avem emisiuni transilvănene emise de Bethlen în 
urma unei înțelegeri încheiate cu împăratul (și regele Ungariei) Ferdinand al II-lea, prin care 
se angajau să bată bani buni de argint, cu scopul de a pune capăt crizei monetare izbucnite, 
la începutul deceniul trei, în urma unei devalorizării fără precedent a monedei de schimb. 
Groșii lați bătuți după noul etalon monetar au ajuns în mîinile populației spre sfîrșitul anului 
1625 și începutul celui următor11, și au continuat să circule în Transilvania, potrivit structurii 
tezaurelor, pînă spre sfîrșitul secolului al XVII-lea. Perioada de circulație a groșilor lați este 
una lungă, dar, prezența relativ însemnată în descoperirea de la Groși12 și analiza statistică 
făcută pentru tezaurele transilvănene13, ce sugerează o diminuarea treptată a numărului lor 
datorită vechimii în circulație și/sau tezaurizării cauzate de pătrunderea polturilor amintite14, ne 
îndeamnă să considerăm că, din perspectiva groșilor lați, ascunderea tezaurului nu ar depăși 
cu mult începutul sau prima jumătate a deceniului șase. 

Momentul ascunderii tezaurului 
Coroborînd datările stabilite pe baza prezenței polturilor poloneze și a groșilor lați 

transilvăneni, momentul ascunderii tezaurului găsit la Groși ar putea fi situat cîndva între 
prima jumătate a deceniului patru și începutul sau prima jumătate a deceniului șase. Pentru 
a restrînge această cronologie avem nevoie de data de batere a celei mai recente monede 
din tezaur (data de închidere a tezaurului), identificare imposibilă înainte de curățarea tuturor 
monedelor. Totuși, pornind de la premisa că tezaurul nostru, format exclusiv din monedă de 
schimb, este rezultatul unei selecții întîmplătoare, ce reflectă masa monetară aflată la acel 
moment în circulație, putem duce analiza mai departe. 

Cronologia enunțată plasează descoperirea monetară de la Groși într-un orizont de 
tezaure cu o structură relativ omogenă (c. 1629/1630-1668)15, ce indică posibilitatea ca 
data de închidere să fie oferită, dacă excludem monedele aparținînd afluxului de numerar 
polonez ce nu depășesc ca an de batere (cu excepția polturilor suedeze de Riga și Livonia 
emise în deceniul șase) anul 1635, de emisiuni monetare atribuite principelui Transilvaniei 
Gheorghe Rakoczi I (1630-1648) sau de cele ale regilor Ungariei: Ferdinand al II-lea (1619-
1637), respectiv Ferdinand al III-lea (1637-1657). Oricare ar fi acestea, abia după identificarea 
emisiunii în cauză vom putea încerca să spunem în ce măsură data de închidere a tezaurului 
(ce nu reprezintă altceva decît un termen post quem) reflectă data depunerii efective în pămînt, 
căci între momentul emiterii unei monede și cel al abandonării ei se scurge un interval de 
timp, adeseori ignorat, care poate să fie (în funcție de diverși factori) de câțiva ani sau de 
cîteva decenii. În cazul nostru, posibilitatea fixării acestui interval de timp este subminată de 
necunoașterea cu claritate a structurii numerarului aflat în circulație în cea de-a doua jumătate a 
deceniului șase și pe parcursul deceniului următor, situație ce lasă încă în discuție posibilitatea 
ascunderii fortuite a monedelor în preajma evenimentelor din jurul anului 166016.

În concluzie, chiar dacă studiile numismatice existente ne îngăduie exercițiul de mai sus, 
menționăm faptul că el nu ține locul unei analize integrale a monedelor și nici nu poate duce 
la formularea unor afirmații ferme pe marginea compoziției, datării și a importanței tezaurului 
descoperit la Groși (jud. Bihor). 

11 L. Huszár, op. cit., p.16.
12 La o estimare preliminară, bazată pe diametrul monedelor, putem vorbi de circa o sută și ceva de 
piese din cele peste 487 de monede recuperate.
13 C. Toma, op. cit., pp. 133 și 168.
14 V. M. Butnariu, Transilvania în relaţiile internaţionale. Interferenţe politice şi monetare (1526-1714), 
Iaşi, 2004, pp. 233-234.
15 C. Toma, op. cit., p. 124 și urm., tab. 25, Appendix F. Ne referim aici la tezaurele monetare Șeușa, 
Solocma, Mălîncrav, Dedrad, Zalău III, Aghireș I, Feisa, Sălăjeni, Zalău IV, Visuia II, Zalău V, Răscruci 
I, Suatu și Mineu. 
16 Contextul arheologic al descoperirii tezaurului rămîne neclar, căci odată cu monedele au fost recuperate 
fragmente ceramice provenite de la mai multe vase (cel puțin trei), fapt ce indică o zonă locuită.  
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INFORMAŢII DESPRE TRANSILVANIA ÎN RELAZIONI DI VITTORIE 
DELLE ARMI CESAREE SOPRA TURCHI (SFÂRŞITUL SEC. XVII)

     Florina Ciure*

INFORMATION ABOUT TRANSYLVANIA IN RELAZIONI DI VITTORIE 
DELLE ARMI CESAREE SOPRA TURCHI (END OF THE 17TH CENTURY)

Abstract

National Library of St. Mark’s in Venice hosts a miscellany containing 84 opuscula entitled Reports 
of the Imperial armies victories over the Turks. At the second one there is a Description of the city and 
the fortress of Oradea, printed in Venice by Leonardo Pittoni, but not indicating the year of publication. 
Number 34 is a signed report on the conquests of Duke of Lorraine in Transylvania, published in Venice 
in 1687 and sold by Zuanne Batti in Saint Mark’s Square.  Numbers 35, 40 and 43 are in fact the 
same report, also dedicated to the victories of Habsbourg army in Transylvania, but with more precise 
information about the city of Cluj-Napoca, published in the same year in Venice and sold by Zuanne 
Batti.  The reports 38 and 46 are dedicated to the conquest of Lipova, the first one analysed the military 
confrontation during the year 1687, the second one the final victory of Count Caraffa. This last report was 
published in 1688 by the Venetian editor Leonardo Pittoni.  Number 48  is a report about the victories of 
Habsbourg’s army under the leadership of general Heissler and the defeat of Emeric Thököly during the 
year 1688, sold by Zuanne Batti in Saint Mark’s Square. At number 67 there is A new and truthful report 
about the victories of the Habsburgs armies over the important castle of Beiuş, reprinted, In Vienna, & 
in Venice, 1690, stating that it’s been selling by [Giovanni] Batti in San Marco Square. The number 82 
is dedicated to a distinctive Report on the settlement, domination, blockade, siege and conquest of the 
important town of Oradea... at 5 June 1692, published in the same year, at Venice by Girolamo Albrizzi.

These reports present in detail the actions of Imperial armies against the Ottomans, culminating 
with the conquest of the main cities of Transylvania. By publishing this documents, the Habsbourgs intend 
to popularise the successes of the Imperial armies, that after the failed siege of Vienna (1683), entered 
in possesion of the  territories of former Kingdom of Hungary holds by the Ottomans. This documents 
provides new evidences about a tumultuos period in the history of Transylvania in the seventeenth 
century. They attest, however, the level of knowledge of the realities of this part of Europe in Venice. 

Keywords: Transylvania, National Library of St. Mark’s in Venice, Habsburg Empire, Ottoman 
Empire, 17th century  

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea, în ciuda eforturilor militare şi financiare ale otomanilor, 
Transilvania a trecut, încetul cu încetul, sub controlul Casei de Habsburg. La 9 mai 1688, 
din cauza presiunii exercitate de trupele imperiale conduse de generalul Caraffa, Dieta de 
la Făgăraş a hotărât ruperea legăturilor de vasalitate faţă de Poartă şi punerea principatului 
sub controlul împăratului. Pe aceste baze legale, datorită în special armatei, care a exclus 
desfăşurarea unor tratative libere, anexarea Transilvaniei devine o realitate. Mihail Apafi I a 
decedat la 15 aprilie 1690, iar la 20 aprilie i-a succedat fiul minor, Mihail al II-lea, care a devenit 
principe la vârsta de 13 ani. Însă, la 8 iunie, sultanul Soliman al III-lea l-a desemnat pe Emeric 
(Imre) Thököly drept principe al Transilvaniei. 

Încă din anul 1678 Thököly îşi asumase rolul de comandant al revoltei antihabsburgice. 
O mişcare strategică din partea lui Thököly a fost căsătoria cu Elena Zrinyi (Zrínyi Ilona; 
Jelena Zrinska), văduva principelui Francisc Rákóczi I, ce a moştenit mari domenii în Slovacia 
şi a pus la dispoziţia soţului un teritoriu vast şi mijloacele necesare pentru realizarea unei 
politici antihabsburgice şi obţinerea sprijinului otomanilor1. În cursul aceluiaşi an, Thököly a 
capturat cetate după cetate de la împărat (Kosice, Fülek), iar în 16 septembrie 1682 sultanul 
l-a recunoscut drept rege al „Ungariei Superioare”. Împăratul Leopold I a ajuns la un armistiţiu2 

* Muzeul Ţării Crişurilor, florinaciure@gmail.com.
1 Jean Nouzille, Transilvania zonă de contacte şi conflicte, Cluj-Napoca, 1995, p. 179.
2 Casimiro Freschot, Idea generale del Regno d’Ungheria; sua descritione, costumi, Regi, e guerre; 
con i motivi dell’ultima sollevatione, invasione de’ Turchi, assedio, e liberatione di Vienna, e progressi 
dell’armi cristiane. Al Reverendissimo Padre Domino Pietro Sagredo abate, e Presidente Generale della 



    Florina Ciure 204

cu Thököly în primăvara lui 1681, când a convocat Dieta maghiară şi i-a stabilit sediul la 
Ödenburg3. Ca urmare a insistenţelor lui Thököly, Poarta intervine în favoarea acestuia în 
1681, când forţele militare otomane au iniţiat o campanie împotriva Imperialilor4. Thököly a 
continuat să insiste pe lângă Marele Vizir să acţioneze împotriva Casei de Austria5, iar cum 
tratativele de la Ödenburg trenau pentru moment, a profitat de situaţie pentru a denunţa 
armistiţiul cu Viena. Thököly l-a sfătuit pe marele vizir să încerce chiar ocuparea Vienei, dar 
înfrângerea otomanilor sub zidurile oraşului imperial (1683)6 a marcat ruperea echilibrului între 
cele două mari puteri şi începutul reculului inexorabil al puterii otomane în Europa Central-
Răsăriteană. Thököly a reînceput între timp ostilităţile militare, dar campania din 1685 a fost 
un dezastru. După cucerirea oraşului Nitra de către Generalul Schultz, otomanii decid să-l 
încarcereze. La 15 octombrie 1685, Ahmed, paşa de Oradea, a ordonat arestarea lui Thököly; 
după dezmembrarea armatei sale, 5.000 de rebeli au reuşit să se refugieze la Munkacs, oraş 
pe care Elena Zrinyi l-a apărat eroic de asediul imperialilor timp de trei ani, până în ianuarie 
1688, când s-a predat generalului Caraffa7. Thököly a fost eliberat în anul 1686 şi trimis cu 
o mică oaste în Transilvania, dar atât această expediţie, cât şi cea din 1688 s-au soldat cu 
eşec. Otomanii au devenit din nou suspicioşi faţă de acesta, datorită atitudinii sale duplicitare, 
şi l-au închis pentru a doua oară. La moartea lui Mihail Apafi, survenită la 15 aprilie 1690, era 
ales principe fiul său, însă în iunie sultanul îl numea pe Emeric Thököly pe tronul principatului. 
Cu ajutorul domnului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, şi cu sprijinul otomanilor şi 
al tătarilor, Thököly a obţinut la 21 august 1690 victoria împotriva armatei imperiale în bătălia 
de la Zărneşti, la sud-vest de Braşov, unde însuşi generalul Donat Heissler a fost capturat8. 
Thököly a avut în Heissler un prizonier valid pe care să-l poată da în schimbul soţiei sale, 
Elena. Dieta Transilvaniei, convocată la 15 septembrie 1690 la Cristian, lângă Sibiu, îl alegea 
principe, confirmând de jure decizia sultanului9. Însă domnia lui Emeric Thököly a fost de 
scurtă durată, la data de 25 octombrie, acelaşi an, fiind înfrânt de către imperiali şi nevoit 
să se refugieze în Ţara Românească. Thököly, însă, a continuat să lupte alături de otomani 
pentru a bloca avansarea trupelor habsburgice. În ciuda eforturilor Porţii, armata imperială 
a reuşit să ocupe noi cetăţi în Transilvania. Dieta de la Făgăraş, din 20 ianuarie 1691, l-a 
numit pe Gheorghe Bánffy regent până când Mihail Apafi ar fi ajuns la vârsta potrivită pentru 

Congregazione Casinense, Veneţia, 1684, p. 168.
3 Ekkehard Eickhoff, Venezia, Vienna e i Turchi, bufera nel Sud-Est europeo, 1645-1700, Milano, 1991, 
p. 370.
4 Ioan Moga, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului 
XVII, Cluj, 1933, p. 112-145; Avram Andea, Susana Andea, Principatul Transilvaniei sub suzeranitate 
otomană (1541-1691), în Istoria României – Transilvania, vol. I, Cluj-Napoca 1997, p. 617; László 
Benczédi, The warrior estate in the Seventeenth century with special reference to the Thököly uprising 
(1678-1685), in War and society in Eastern Central Europe, vol. III: From Hunyadi to Rákóczi, war and 
society in late medieval and early modern Hungary, vol. editat de János M. Bak, Béla K, Király, Brooklyn 
College Press, 1982, p. 351-365.
5 C. Freschot, op. cit., p. 165-166.
6 A se vedea: La Sacra Lega contro la potenza ottomana. Successi delle armi imperiali, polacche, 
venete, e moscoviti; rotte e disfatte di eserciti de’ Turchi, Tartari, e ribelli; assedj, e prese di città, piazze, 
e castelli; acquisti di provincie, di Regni; ribellioni, e sollevazioni nella monarchia ottomana; origine della 
ribellioni degli Ungheri, con tutti gli accidenti successivamente sopragiunti dall’anno 1683 sino fine del 
1689. Racconti veridici brevemente descritti da Don Simpliciano Bizozeri, Barnabita Milanese, Milano, 
1690, p. 290-297; Luigi Ferdinando Marsili, BRIEVE STORIA,/ In cui si narrano le cagioni della passata 
Guerra/ FRA LO/ IMPERADORE, E LA CASA OTTOMANA,/ e ciòcche nell’assedio di Vienna,/ e per 
alcun tempo dapoi a Turchi avvenne,/ Composta da Uno Storico Turco,/e nella nostra volgare favella 
ridutta./ All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore/ IL SIG. PIETRO/ SENATOR GARZONI./ In Bologna, 
per Costantino Pisarri sotto le Scuole; all’/Insegna di S. Michele, 1709. Con lic. de’ Superiori, in Scritti 
inediti di Luigi Ferdinando Marsili raccolti e pubblicati nel II centenario dalla morte a cura di comitato 
marsiliano, Bologna, 1930, p. 137-140; Virgil Zaborovschi, Istoria politicei externe a celor trei principate, 
Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, de la asediul Vienei (1683) până la moartea lui Şerban 
Cantacuzino şi suirea pe tron a lui Constantin Brâncoveanu (1688), Bucureşti, 1925, p. 17-45.
7 J. Nouzille, op. cit., p. 180.
8 Constantin Rezachevici, Constantin Brâncoveanu – Zărneşti 1690 – , Bucureşti, 1989, p. 183-208.
9 S. Andea, Evoluţii politice în secolul al XVII-lea. De la Ştefan Bocskai la Mihail Apafi, în Istoria 
Transilvaniei, vol. II (de la 1541 până la 1711), coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari 
András, Cluj-Napoca, 2005, p. 120.  
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a guverna10. Diploma Leopoldină din 4 decembrie 1691, care a funcţionat ca o Constituţie 
pentru Transilvania, i-a recunoscut o poziţie distinctă faţă de Ungaria şi o organizare politică 
proprie, în interiorul Imperiului. Principalele instituţii ale ţării au fost, în realitate, subordonate 
Vienei, prin intermediul Cancelariei aulice, recent constituită (1694)11. La 1 iunie 1696, Leopold 
I, care nu recunoscuse alegerea lui Mihail Apafi II, a ordonat ca acesta să fie condus la Viena 
şi să-i fie conferit titlul de principe al Sacrului Imperiu Roman, cu o rentă anuală de 10.000 de 
florini, şi cu obligaţia de a nu se mai întoarce în Transilvania. Ultimul principe al Transilvaniei, 
ales de Dietă, a fost exilat ca să nu împiedice, prin simpla sa prezenţă, anexarea Transilvaniei 
posesiunilor habsburgice. Tratatul de pace de la Carlowitz, din 26 ianuarie 1699, i-a încredinţat 
împăratului toate teritoriile cucerite în cei paisprezece ani de război, şi a constrâns Poarta să 
recunoască autoritatea efectivă a Casei de Austria asupra Transilvaniei12.

Biblioteca Nazionale Marciana din Veneţia găzduieşte un miscelaneu conţinând 84 de 
opuscule, intitulat Relazioni di vittorie delle armi cesaree sopra turchi13. Opusculele, ordonate 
mai mult sau mai puţin cronologic şi constituite, în general, din două file format in ottavo se 
adaugă bogatului material propagandistic prin care Habsburgii doreau să-şi facă cunoscute 
cuceririle fostelor teritorii ale Regatului Ungar aflate sub controlul Porţii. În Italia interesul faţă 
de conflictele în desfăşurare, foarte intens în 1683, s-a accentuat în anul următor, odată cu 
intrarea Veneţiei pe câmpul de luptă14. Cererea continuă de informaţii asupra desfăşurării 
campaniilor militare a determinat publicarea, sub diferite forme, a unor foi manuscrise, mai 
mult sau mai puţin confidenţiale, spre satisfacerea curiozităţii cititorilor15. Sursele erau dintre 
cele mai diferite. La bază putea fi o scrisoare sau un rezumat tehnic, cărora redactori anonimi 
le adăugau ulterior alte detalii. Adesea, mai ales pentru evenimentele care priveau monarhia 
habsburgică, matricea era o foaie volantă apărută mai întâi la Viena. Era o practică frecventă 
în Italia ca rapoartele publicate în altă parte să fie reluate şi tipărite ad literram, iar într-un 
oraş putea fi retipărit succesiv acelaşi text. Orice minim succes într-un asediu sau bătălie 
era prezentat detaliat publicului. Scrisori ale militarilor implicaţi în campaniile militare, avvisi 
recuperate din gazetele vieneze erau cu promptitudine tipărite şi răspândite în mod constant16. 

Cea mai mare parte a opusculelor din acest coligat au fost tipărite la Veneţia (50), unele 
au apărut în alte oraşe italiene, precum Milano (1) sau Treviso (1), sau simultan în două 
oraşe: Milano şi Treviso, sau Viena şi Veneţia (8).  Intervalul cronologic este cuprins între 1683 
şi 1693, iar printre editori se regăsesc Leonardo Pittoni, Francesco Batti, Girolamo Albrizzi, 
Giuseppe Prosdocimo sau Giovanni Cagnolini. Leonardo Pittoni a fost un editor şi vânzător 
de cărţi activ la Veneţia, în Merzeria a San Salvatore, între 1680 şi 1712, în timp ce  Girolamo 
Albrizzi va deveni figura emblematică din perioada de debut a jurnalismului tipărit veneţian, 
fondatorul unei dinastii care până în prima jumătate a secolului al XIX-lea va deţine monopolul 
producţiei de foi periodice de orice fel17, ca de altfel al primelor ziare militare –Giornale dal 
campo cesareo, care urmărea zilnic operaţiunile militare. În schimb, Giuseppe Prosdocimo a 
deţinut o mică tipografie, fiind foarte activ în publicarea acestui tip de „rapoarte” şi avându-l ca 
asociat pe vânzătorul ambulant Batti, cel care se ocupa cu distribuirea lor prin oraşul dogilor18.

Între aceste opuscule sunt câteva referitoare la Transilvania. Unele descriu în detaliu 
operaţiunile militare desfăşurate de armata imperială pe teritoriul transilvănean, altele se 
referă la acţiunile lui Emeric Thököly, în timp ce altele sunt axate pe cucerirea unui oraş. 
Trei dintre acestea vorbesc în general despre cucerirea Transilvaniei, primul din anul 1687, 
dedicat victoriilor ducelui de Lorena, altul din 1691, consacrat victoriilor principelui Ludovic de 

10 Ibidem.
11 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria 
României, Bucureşti, 1998, p. 270; Gheorghe Platon, Tra gli Imperi Ottomano, Austriaco e Turco (nei 
secoli XVI-XVIII), în Una storia dei Romeni. Studi critici, coord: Stephan Fischer-Galaţi, Dinu C. Giurescu, 
I.-A. Pop, Cluj-Napoca, 2003, p. 206. 
12 J. Nouzille, op. cit., p. 182.
13 Rapoarte despre victoriile armatelor imperiale asupra turcilor.
14 Mario Infelise, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII), Roma-
Bari, 2002, p. 124.
15 Ibidem, p. 125.
16 Ibidem, p. 126.
17 Giorgio E. Ferrari, Albrizzi, Girolamo, în Dizionario biografico degli Italiani, vol. 2, Roma, 1960, p. 58.
18 M. Infelise, op. cit., p. 128.
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Baden, iar un altul despre izbânzile de la graniţele Transilvaniei (1691), care se adaugă celor 
dedicate acţiunilor victorioase din Arad (1686); Şimleu şi Cluj (1687), Lipova (1687, 1688); 
Braşov (1689), Beiuş (1690), Caransebeş şi Lugoj (1691), Oradea (1692).  

O notă aparte face opusculul nr. 2 consacrat descrierii Oradiei, care nu conţine informaţii 
despre data apariţiei, ci doar indicaţii referitoare la editor19. Aceste informaţii sunt preluate din 
cartea lui Ercole Scala, L’Ungheria compendiata, publicată de Leonardo Pittoni la Veneţia în 
168720, după prima ediţie apărută la Modena în urmă cu doi ani, dar fără hărţile cu care fusese 
îmbogăţită. În afara datelor de natură geografică, cele referitoare la locuitori, la religia acestora, 
documentul aduce în discuţie evenimentele importante care au marcat istoria oraşului, ca de 
exemplu cucerirea otomană din 1660: „prin forţa armelor s-au văzut constrânşi acel Prezidiu 
şi locuitorii să-i cedeze Cetatea lui Ali Paşa, care în 1660 a atacat-o cu 50.000 de combatanţi; 
pentru că în afara morţii lui Ratz Ianos, care era comandantul ei, zi de zi vedeai micşorându-
se şi garnizoana şi proviziile, şi din ce în ce mai disperaţi în speranţa de a avea un ajutor 
valid, în data de şapte a lunii august s-a reuşit anihilarea rezistenţei acelui curajos Prezidiu, 
care împreună cu cetăţenii, cu 300 de care s-a îndreptat spre Debrecen, şi astfel această 
importantă cetate cade în mâinile duşmanului comun”21.

Informaţii foarte asemănătoare despre Oradea conţine şi opusculul 82, publicat de 
Girolamo Albrizzi în 169222. După descrierea oraşului: „la Graniţele Ungariei şi Transilvaniei, 
pe malurile râului Criş, mai numit Kreisch, Korosch şi Keres, se ridică oraşul Oradea, denumit 
şi Oradea Mare, sau GrosVvardein, cheie nu numai a Ungariei Superioare ci şi a Transilvaniei”, 
documentul prezintă evenimentele care s-au succedat după anul 1687, campania militară din 
1691 ce a precedat cucerirea definitivă a oraşului, care este expusă detaliat23. Informaţiile 
referitoare la oraş au fost preluate din cartea L’Origine del Danubio24, atribuită germanului 
Sigmund von Birken şi tipărită de Albrizzi la Veneţia în 168425.

După cum am mai afirmat, în opuscul sunt adăugate informaţii referitoare la evenimentele 
din anul 1691, când Principele Ludovic de Baden a fost însărcinat cu instituirea blocadei 
asupra cetăţii Oradea, şi îndeosebi cele din 1692, când Generalul Heissler a primit ordinul să 
o asedieze. Sunt prezentate în detaliu operaţiunile militare desfăşurate pe parcursul lunii mai 
şi încheiate cu victoria imperialilor la 5 iunie, după 32 de ani de stăpânire otomană. În afara 
unor mici inexactităţi, documentul păstrat în Biblioteca Nazionale Marciana din Veneţia ne 
oferă informaţii veridice asupra cuceririi oraşului de către habsburgi, confirmate de alte izvoare 
din epocă.

Din rapoartele amintite reiese că prezentarea cuceririi unui oraş transilvănean se desfăşura 
după un model: la început descrierea oraşului, a locuitorilor săi, iar apoi a evenimentelor care 
i-au marcat trecutul. Se pare că nu urmează acest model tocmai opusculul dedicat cuceririi 
oraşului Arad26, care debutează cu desfăşurarea evenimentelor, singura menţiune fiind cea 
19 Descrizione della citta’, e fortezza del Gran Varadino, In Venetia, Presso Leonardo Pittoni.
20 L’Ungheria compendiata dal Signor Conte Ercole Scala. Nuovamente stampata con le città più 
rimarcabili di quel Regno, che cadono scolpite all’oculare inspetione, come pure descritta la serie d’ogni 
suo Regnante, insieme con le più esatte prerogative, che universalmente accompagnano il Paese, riti, 
e costumi di quei popoli, e nel fine i gloriosi progressi fatti dall’armi Cesaree nel medesimo Regno dalla 
liberatione di Vienna, anno 1683, infino all’anno 1686; con l’assedio, e presa della Real Città di Buda, 
& altri felici successi. Consacrata Alla Sacra Cesarea Real Maestà di Eleonora Maddalena Teresa 
Imperatrice de’ Romani sempre Augusta, nata Principessa di Neuburg, Veneţia, 1687, p. 47-48.
21 Descrizione della citta’, e fortezza del Gran Varadino.
22 Distinta relatione del Sito, Dominio, Bloccata, Assedio, e Conquista dell’Importante Piazza di Gran 
Varadino ne’ confini dell’Ungaria Superiore, e Transilvania, presa dall’armi imperiali li 5 giugno 1692, In 
Venetia, MDCXCII, Per Girolamo Albrizzi. Con Licenza de’ Superiori.
23 A se vedea: F. Ciure, Cucerirea Oradiei de către imperiali (1692) într-un izvor veneţian contemporan, 
în Crisia, 2018, p. 125-134. 
24 L’origine del Danubio, con li nomi antichi, e moderni di tutti li Fiumi & Acque, che in esso concorrono, 
come anche delli Regni, Provincie, Signorie e Città irrigate dal detto Fiume, fino dove sbocca nel Mare 
Eusino, adornato con 44 Figure in Rame, dedicata all’Illustrissima & Rev. Sig, il Sig. Pietro Lione, 
Vescovo di Ceneda, e Conte di Tarzo, in Venetia, MDCLXXXIV, All’Insegna del Nome di Dio, dietro la 
Chiesa di S. Zulian, Con Licenza de’ Superiori e Privilegio.
25 Vezi: Valentina Oneţ, Dunărea într-o veche tipăritură veneţiană de la 1685, în Axis libri, an IV, nr. 11, 
iunie 2011, p. 2-3.
26 VERISSIMA, E DISTINTA RELATIONE DELLA PRESA DI ARAD FORTEZZA Nell’Vngaria Superiore 
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referitoare la poziţia geografică: „loc situat pe Râul Mureş, aflat la patru ore de Timişoara, & la 
trei de Giula”27.

Poate din cauza neatenţiei celui care a legat împreună aceste foi volante, găsim trei copii 
ale aceluiaşi opuscul, dedicat cuceririi localităţilor Şimleu şi Cluj, numerotate cu 35, 40 şi 4328. 
Raportul datat 1687 şi vândut de Zuanne Batti, care începe cu convingerea că „lumea creştină 
se bucură de victoriile armatei imperiale, mai ales că de fiecare parte se aud doar succese 
răsunătoare”, continuă să prezinte în detaliu acţiunile corpului de armată condus de Carol de 
Lorena pe teritoriul transilvănean29. 

Unele opuscule fac referire la victoriile unor generali ai armatei imperiale, fără a fi precizate 
toate localităţile. La numărul 3430 este inclus un raport dedicat victoriilor Ducelui de Lorena31 
în Transilvania, publicat la Veneţia în 1687 şi comercializat de Zuanne [Giovanni] Batti în 
Piazza San Marco. Opusculul cu indicaţia 4832 ne vorbeşte de cuceririle armatei imperiale sub 
conducerea generalului Heissler şi înfrângerea lui Emeric Thököly33, iar la numărul 7834 este 
inclus un raport dedicat izbânzilor transilvănene ale lui Ludovic de Baden, publicat la Viena şi 
Veneţia în 1691, şi comercializat de acelaşi Zuanne [Giovanni] Batti în Piaţa San Marco. 

Rapoartele ne oferă informaţii detaliate asupra numărului combatanţilor, dispunerii 
efectivelor militare, desfăşurării luptelor, a foloaselor obţinute de câştigători şi a sorţii celor 
învinşi după căderea cetăţilor în mâinile imperialilor.

Două opuscule, 3835 şi 4636, sunt consacrate cuceririi localităţi Lipova, primul analizează 
confruntările militare din anul 1687, în schimb al doilea victoria repurtată de Contele Caraffa, 

sotto li 19. Decembre 1686. DALL’ARMI CESAREE Con la morte del Bassà di Soffia, e Migliara di 
Turchi, tagliati á pezzi, e quantitá di schiaui fatti prigioni, e con vn grande ricco bottino, consistente in 
Caualli, Armi, & ogni sorte di equipaggio Turchesco, che si trouaua in quella Piazza di detto Bassà di 
Soffia. IN VENETIA, MDCLXXXVI, Con Licenza de’ Superiori.
27 Vezi: F. Ciure, Cucerirea Aradului de către Habsburgi (1686) într-un izvor veneţian contemporan, în 
Crisia, XLVI, 2016, p. 111-116.
28 NUOVA, E VERA DISTINTA RELATIONE Dell’Acquisto fatto delle Città, e Castelli DALL’ARMI 
CESAREE, SOTTO IL COMANDO DEL SERENISS. DI LORENA. In Transilvania il CASTELLO DI 
SOMBIO, e la CITTA DI CLAUDIOPOLI. Sotto quello del Sig. General di Cavalleria il Conte di Dunnevvalt 
in Schiavonia LA CITTA DI POSSEGA, Metropoli del Regno. Sotto quello del Sig. Vice General Conte 
Esterhasi, e del Sig. Colonnello Areizaga nei contorni di Alba Regal. A FORTEZZA DI PALOTTA, 
E LI CASTELLI DI COGAKO, IN VENETIA, Per il Prodocimo, M.DC.L.XXXVII. CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI. Si vende da Zuanne Batti in Piazza di S. Marco.
29 Vezi: F. Ciure, Le conquiste degli Asburgo in Transilvania (1687-1688) in alcune fonti veneziane 
coeve, în Studia historica ac danubiana, nr. 1-2, 2016, p. 92-93, 97-98.
30 NUOVA, E DISTINTA RELATIONE Di quanto è seguito nella TRANSILVANIA Sotto il Comando del 
Serenissimo DUCA DI LORENA Che in tutte quelle Piazze importanti di quel Principato si è posto il 
presidio Cesareo, 32000. Persone. IN Venetia, MDC.LXXXVII. Con Licenza de’ Superiori. Si vende da 
Zuanne, Batti in Piazza di San Marco.
31 Carol de Lorena (1643-1690), feldmareşal în armata imperială, l-a ajutat pe regele Poloniei, Jan 
Sobieski, în bătălia de la Viena (1683), şi a condus operaţiunile militare atât în primul (1684) cât şi în al 
doilea asediu al Budei (1686).
32 NOVA VERA, E DISTINTA RELATIONE Della segnalata Vittoria Ottenuta DALL’ARMI IMPERIALI 
Con la Rotta, e fuga data al Ribelle Techeli, e con la morte di quantità de suoi seguaci, oltre molti 
prigioni, e con l’acquisto di Bandiere Cavalli, e Monitioni, cosi da Bocca come da Guerra. SOTTO IL 
COMANDO DEL GENERAL HEISLER IN VENETIA, M. DC. LXXXVIII. Con Licenza de’Superiori. Si 
vende da Zuanne Batti in Piazza di San Marco.
33 Vezi: F. Ciure, Le conquiste degli Asburgo in Transilvania (1687-1688), p. 95-96, 100-101.
34 NOVA VERA, E DISTINTA RELATIONE Della Liberatione del Prencipato di TRANSILVANIA DALL’ARMI 
CESAREE Con la fuga datta a Turchi, e Tarteri, che fuggirono con precipizio, lasciando in abbandono 
li loro Cannoni, e parte del Baggaglio, Cavalli, e Camelli, & con la Ritirata del TEKELI. SOTTO IL 
COMMANDO DEL SERENISSIMO PRENCIPE LUDOVICO DI BADEN. IN VIENNA, & In Venetia, Per il 
Prodocimo 1691. CON LICENZA DE’ SUPERIORI. Si vende dal Batti in Piazza di San Marco.
35 VERISSIMA, E DISTINTA RELATIONE Della Vittoria ottenuta Dall’Armi Imperiali Contro gl’Ottomani 
Dell’acquisto fatto della Città DI LIPPA Luogo Turchesco situato sul Fiume Merisch dieci leghe lontano 
da Segedino, Con la morte di una quantità di Turchi, e fatti 100 prigioni, e con un Bottino considerabile 
Cavalli, Armi, & Monitioni cosi da bocca come da guerra, e altro che si trovava in quella Città. IN 
VENETIA, MDCLXXXVII. Ristampata per G C. Con Licenza de’ Superiori.
36 Verissima, & Autentica RELATIONE Dell’Aquisto della Considerabile Fortezza DI LIPPA Presa 
dall’Armi Imperiali sotto il Commando del Signor CO: CARAFFA. IN VENETIA. M, DC. LXXXVIII. Per 
Leonardo Pittoni. CON LICENZA DE’ SUPERIORI.
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acest ultim raport fiind publicat în 1688 de către Leonardo Pittoni37. Prezenţa celor două 
opuscule este o dovadă a confruntărilor continue dintre otomani şi habsburgi, demonstrând 
că uneori cuceririle acestor teritorii erau de scurtă durată. Lipova va face parte din monarhia 
hasburgică începând cu 1718, ca de altfel şi Lugojul. 

Opusculul 81 este dedicat chiar cuceririi Lugojului în anul 1691, care este prezentată în 
detaliu, în conformitate cu raportul primit de la domnul Andrea Brentano, fost căpitan al Poştei 
din Belgrad. Având în vedere că „inamicul ieşise din LUGOS pentru a merge să încaseze 
contribuţiile la Faschet [Făget?]”, colonelul Polland „s-a pus în mişcare în data de 8 luna curentă 
cu regimentul său de dragoni şi cu o mie de sârbi, cu intenţia de a tăia calea inamicului, dar 
cum acesta se retrăsese deja, nu a întâlnit pe nimeni”38. Sfârşitul cetăţii Lugoj, ca de altfel a 
altor fortificaţii din Banat are loc în jurul anului 1700, imediat după pacea de la Carlowitz, când 
a fost distrusă intenţionat, în conformitate cu înţelegerile dintre otomani şi imperiali.

În timpul anului 1691 operaţiunile militare se extind în împrejurimile Caransebeşului, după 
cum este amintit în opusculul 79, publicat la Viena şi Veneţia şi vândut de Zuanne Batti: „S-au 
primit veşti din acele părţi, că domnul Colonel Baron de Polland l-a trimis pe Căpitanul Suprem 
sârb Domnul Antonio spre Fackot [Potoc?], loc prevăzut cu două rânduri de palisade şi şanţuri 
de apă în împrejurimile Caransebeşului, cu scopul de a scoate vitele, dar comandanţii turci au 
ieşit să-l împiedice, însă au fost repinşi cu putere de către acest căpitan sârb, şi persecutaţi cu 
atâta vigoare, încât ai noştri au pătruns cu inamicul în cetate, unde au tăiat bucăţi 500 de turci 
bine echipaţi, şi după ce au jefuit-o şi i-au dat foc, au abandonat-o” 39.

Unele opuscule sunt dedicate unor evenimente importante pentru istoria unui oraş şi, în 
consecinţă, pentru desfăşurarea acţiunilor militare ale imperialilor. Incendiul care a devastat 
oraşul Braşov în 1689 este descris în raportul cu numărul 6140. La fel ca în cazul Oradiei, şi 
aici găsim informaţii referitoare la geografia şi la istoria oraşului, cât şi la locuitorii săi: „Oraşul 
episcopal Chronstat, Conad sau Conadium” se caracterizează prin aşezarea excelentă, 
clădirile frumoase, grădinile splendide, comerţul intens, turnurile maestuoase, fiind „norocos 
pentru că a fost ultimul în această campanie, când Maiestatea sa s-a făcut stăpână pe toată 
Transilvania, înrolat şi el printre alte glorioase cuceriri ale sale”. „A fost pradă turcilor în anul 
1547. S-a întors la armele imperiale în 1552, dar nefiind întărit cu fortificaţiile necesare pentru a 
rezista invaziei tătare, a fost abandonat de către Imperiali”, în 1604 fiind întărit de transilvăneni 
pentru a putea respinge forţele inamice. Se fac referiri şi la fertilitatea pământului, din satele 
din împrejurimi fiind aprovizionat cu de toate, spre norocul locuitorilor săi, care beneficiază şi 
de pe urma podgoriilor de unde se produce vin de calitate. 

Foarte poetică este descrierea incendiului din 1689, care aproape că a distrus întreg 
oraşul: „A izbucnit acest oribil Vezuviu cu atâta violenţă şi a năvălit din patru unghiuri ale 
oraşului, care devenise o Etna arzând, un Mongibello scânteind, o Troie în flăcări, un adevărat 
Infern” , căci „se înălţau încontinuu flăcările la cer pentru a imita Soarele, şi în două ore a fost 
devorat de acestea. Era un spectacol dezolant să priveşti confuzia acelor popoare, care nu 
vedeau decât moarte şi teroare. Într-o astfel de stare de urgenţă, unul reuşea să-şi salveze 
tatăl bolnav, altul fiul inocent, şi din acea închisoare arzând să găsească cu greu o cale de a 
scăpa cu viaţă. Fugeau despletite Euridicile din acest Iad, iar Elene abandonate deplângeau 
37 Vezi: F. Ciure, Le conquiste degli Asburgo in Transilvania (1687-1688), p. 93-94, 98-100.
38 NOVA, VERA, E DISTINTA RELATIONE Della Presa della Piazza DI LUGOS Con Morte di gran nu. 
di Turchi, e Tartari, Mori, e Priggioni, &c. SOTTO IL COMMANDO DEL SIG. COLONELLO BARON DI 
POLLAND, Ne’Confini della TRANSILVANIA, & con un Ragguaglio de altri Buoni Succesi nella Croatia 
DALL’ARMI CESAREE. IN VIENNA, & IN VENETIA, M.DC. LXXXXI. CON LICENZA DE’SUPERIORI. 
Si vende dal Batti in Piazza di San Marco.
39 NOVA VERA, E DISTINTA RELATIONE Della Vittoria Ottenuta DALL’ARMI CESAREE Con la sorpresa 
delle PIAZZE di FACKOT, e di VARADIA, dove restorono morti in un Conflitto num 500. Turchi, e nell’altro 
n. 300. Ne’Confini di CARANZEBES. SOTTO IL COMMANDO DEL SIG. COLONELLO BARON DI 
PALLAND. IN VIENNA, & In VENETIA, M. DC LXXXXI. CON LICENZA DE’SUPERIORI. Si vende dal 
Batti in Piazza di San Marco.
40 NOVA, E DISTINTA RELAZIONE Del Stupendissimo, e mai più udico Fuoco occorso nella città di 
CHRONSTATT nella Transilvania, e nella Fortezza di Honot in Ongaria Superiore ambi dalli fondamenti 
incendiate con notabilissimi danni, e morte di persone combuste con il Fuoco anche occorso di qualche 
rimarco la settimana passata nella Città di Vienna Li 16. Maggio 1689. IN VENETIA, M. DC. LXXXIX. 
Con Licenza de’ Superiori.
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această nouă Troia distrusă”. Regretă că „a fost distrus şi acoperit de cenuşă cel mai frumos 
oraş din Transilvania, plin de oameni şi de bogăţii considerabile, nu numai de autohtoni, ci 
şi de refugiaţi valahi, care s-au retras aici cu bunurile lor pentru a se feri de invazii şi de 
atacurile tătarilor”. Raportul continuă să prezinte daunele majore suferite de cetăţeni şi de către 
comandantul armatei imperiale, dar şi să-i considere vinovaţi pe rebeli că ar fi incendiat oraşul. 
„Printre fiinţele vii nu există nicio amintire a unui foc atât de distrugător sau a unor indundaţii 
atât de înspăimântătoare, care cu atâta violenţă şi în aşa scurt timp a provocat în mod barbar 
asemenea daune”. „Aurul şi argintul transformate în lichid se vedeau curgând pe ziduri, în 
mod bizar acoperite de mercur, focul s-a răspândit în cartierul valahilor, care în scurt timp a 
fost distrus, fiind el lipit de oraş, şi spre poarta principală, unde cu mai multă ardoare, acest 
element crud îşi împroşca furia”. „Nu a lipsit implicarea asiduă şi zeloasă a domnului Colonel 
Baron de Pace, comandantul trupelor imperiale, care s-a angajat cu întreg corpul armatei 
pentru conservarea castelului”, punând la loc sigur muniţia şi praful de puşcă. Cu tot efortul 
depus, daunele au fost importante, „o doamnă a pierdut 400.000 de florini, iar 100 de persone 
au fost victimele acestui element barbar”, pe lângă proviziile de grâu, vin şi altele de-ale gurii, 
suficiente pentru întreţinerea unei armate numeroase. În plus, „tot bagajul domnului colonel a 
ajuns pradă flăcărilor, care era consistent”, abia a reuşit să-şi salveze la timp viaţa. „Nu a fost 
cu totul lichidat incendiul, căci focul a fost pus intenţionat, adică nu a fost un accident, existând 
dubii asupra unui complot, de fapt au fost oamenii angajaţi de către rebeli care au făcut un 
spectacol aşa înfricoşător”.

În Raportul despre peştera găsită în stânca din Dunăre, publicat în 1691 şi notat cu nr. 
7641, sunt relatate informaţiile conţinute în scrisorile trimise „din oraşul arhiepiscopal Braşov 
în Transilvania”, în data de 22 mai, conform cărora „a fost găsită o gaură într-o mare peşteră 
deasupra fluviului Dunărea”, pe care „în antichitate romanii o închideau cu un mare lanţ şi ea 
se numea Peştera de la Pescabara, aflată la o distanţă de trei ore de Piscova [Panciova?]”. 
Prin urmare, „acum Colonelul Conte Veterani, cu prudenţa-i cunoscută, a trimis mai multe 
persoane pentru a o recunoaşte”, căci „se găsea îngropată într-un mare munte de pământ, 
acoperită la suprafaţă de arbori şi de ierburi”. După ce a fost excavat locul, „a fost găsită gaura, 
adică poarta marii intrări, capabilă să închidă peste 100 de oameni, care întăriţi cu tunuri, arme 
şi alte piese de artilerie”, puteau împiedica „orice barcă a turcilor inamici să treacă în amonte 
pentru a ajunge la Belgrad sau în alte oraşe aflate în posesia barbarilor otomani”, întrucât în 
acea zonă bărcile trebuiau să fie trase cu coardele, „neputând atât de uşor să se apropie de 
acea gaură din cauza repeziciunii apei, a vârtejurilor şi abisurilor pe care le face în acel loc, 
şi a calităţii pietrei şi înălţimilor de pe care se putea trage cu tunul, apărate de solul stâncos, 
modelat de natură”, dar „nici pe pământ nu ar putea trece vreunul, prin munţii impracticabili 
şi râpele adânci de acolo”. Şi apărătorii acelei peşteri vor avea provizii pentru multă vreme, 
având mari speranţe că, „cu ajutorul lui Dumnezeu va reuşi demersul de a respinge duşmanul, 
când ar dori să încerce să transporte ajutoare prin acel loc, ceea ce va fi în avantajul Armatei 
Imperiale şi în dauna puterii otomane, care fără îndoială că nu va putea să-şi transporte pe apă 
armatei sale, nici la Belgrad, muniţii şi provizii, nici alte lucruri necesare”42. Peştera Veterani, 
după cum este numită astăzi, va fi atacată de un corp de oaste otomană la sfârşitul lui martie 
1692. Chiar dacă primele incursiuni ale navelor Porţii au fost respinse, după un asediu de 45 
de zile, trupele imperiale se văd nevoite să predea peştera otomanilor.

Un spaţiu cuprinzător ocupă acţiunile militare ale lui Emeric Thököly. Operaţiunile 
întreprinse de acesta sunt înregistrate de multe alte rapoarte, nu numai de cele axate pe 
cucerirea unei localităţi transilvănene. În afara raportului 48, dedicat înfrângerii lui Thököly de 
către armata imperială condusă de generalul Heissler, vândut de Zuanne Batti în Piaţa San 

41 Nova Vera, e Destinta RELAZIONE VENUTA DA VIENNA Li 10. Giugno 1691: Del grandissimo Sasso, 
ritrovato sopra il fiume Danubio, capace di rinchiudervi 100. Persone armate in fito oportuno di fugar 
l’Inimico, ed’impedirlo da soccorer la Piazza di Belgrado, ed’altre dall’Ottomana Barbarie possedute, 
Con i progressi del Prencipe Antonio Tenente Colonello de Rasciani, e tutti gl’aquisti, e Vittorie fatte 
dall’Armi Cesaree contro il Trace inimico sin al giorno presente. IN VENETIA, M.DC.XCI. Presso Dom. 
Miloc. Con Licenza de’ Superiori.
42 Vezi: F. Ciure, Cucerirea Belgradului de către habsburgi în izvoare veneţiene de la finele secolului al 
XVII-lea, în Analele Banatului, 25/2017, p. 203-212.
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Marco, informaţii despre acţiunile sale militare şi diplomatice se regăsesc în opusculul 1343, 
care face referire la abandonarea oraşului Pest şi la iertarea cerută de Thököly împăratului în 
1686, ca de altfel în cel semnalat cu nr. 2144 şi datorat lui Giovanni Cagnolini, „despre modul în 
care a fost condus Tekely [...] în Adrianopol” în anul 1685, şi despre perioada detenţiei sale la 
Oradea, expusă în cel indicat cu numărul 2245.

Documentele găzduite în Biblioteca Marciana din Veneţia oferă noi mărturii despre 
confruntările dintre habsburgi şi otomani pentru cucerirea Transilvaniei la finele secolului 
al XVII-lea. Tipărirea şi comercializarea lor în oraşul dogilor este o dovadă a interesului 
manifestat de imperiali pentru popularizarea victoriilor lor împotriva Imperiului Otoman, după 
asediul eşuat al Vienei din 1683, dar şi o mărturie a cunoaşterii realităţilor din această parte 
a Europei la Veneţia. Este de remarcat că aceste „ziare”, tipărite în vreo 100 de exemplare, 
ofereau publicului nu numai detalii precise despre acţiunile militare care au dus la pierderea 
Transilvaniei de către trupele otomane, ci şi despre alte evenimente considerate relevante 
pentru facilitarea victoriei armatei imperiale, cât şi descrieri exacte ale oraşelor cucerite de 
Habsburgi. În ceea ce priveşte exactitatea celor relatate, remarcăm că informaţiile sunt preluate 
din sursele imperiale sau sunt furnizate de persoane care au asistat la operaţiunile militare, 
dar având în vedere că avem doar perspectiva învingătorilor, există întotdeauna posibilitatea 
exagerării propriilor virtuţi. Oricum, detaliile furnizate de aceste foi volante ocazionale sunt 
importante pentru reliefarea unei perioade tumultoase din viaţa provinciei transilvănene. 

Anexă documentară

Biblioteca Nazionale Marciana, Misc. 449, Relazioni di vittorie delle armi cesaree sopra turchi
Op. 61: NOVA, E DISTINTA RELAZIONE Del Stupendissimo, e mai più udito Fuoco occorso 

nella città di CHRONSTATT nella Transilvania, e nella Fortezza di Honot in Ongaria Superiore ambi dalli 
fondamenti incendiate con notabilissimi danni, e morte di persone combuste con il Fuoco anche occorso 
di qualche rimarco la settimana passata nella Città di Vienna Li 16. Maggio 1689. IN VENETIA, M. DC. 
LXXXIX. Con Licenza de’Superiori. 

L’Episcopale Città di Chronstat, Conad, ò Conadium situata fra l’aque del Fiume Moratz Nobilissima 
per il sito, vaghissima per gl’Edificij delitiosissima per i giardini, richissima per i trafichi, maestosissima 
per le Tori, e fortunata per esser quest’ultima Campagna, quando la Cesarea Maestà si rese Padrone 
di tutta la Transilvania arolata anch’essa frà l’altre sue gloriose conquiste; Fù preda de Turchi l’anno 
1547. tornò all’Armi Imperiali l’Anno 1552, che non munita d’equivalenti fortificationi a mantenerla sicura 
dall’invasione de Tatari, fù da Imperiali abbandonata, e da Trāci sorpresa, a quali l’Anno 1604. fù da 
Transilvani levata, ed’in modo fortificata, per ribattere forze inemiche, e frà più ardui cimenti riportarne 
gloriosa degl’inimici la palma. La sua fertilità è d’impossibile redirla, mentre si vede dalle vicine 
Campagne del continuo provista d’ogni bisogno, e desiderabile lautezza da quei fortunati habitanti, 
parendo che colà il S. più che altrove ne comunichi con destinta partialità più benigna proprij influssi, 
poiche rende così perfetta l’isquisitezza dell’Vue, e si raccolgono copiose in quelle vigne adiacenti, che 
spremuto il liquore non si dà bevanda, che in qualità l’adegui. La tanta felicità di quei popoli fù sempre 
rocha dalle turbolenze del Tekely, che pretendeva renderla con il resto della Transilvania tributaria, e 
far gemere l’insoferibil giogo del suo Barbaro Comando la divotione, che era da quei popoli alla Maestà 
Cesarea prestata, ma resi falaci i suoi perfidi tentati, altrove ridusse i suoi mal nati pensieri. Non però 
satio il destino fatale d’oprimer questa Piazza, fece che la decorsa settimana prese del fuoco l’Elemento 
contrario, si che dal medesimo quasi affatto anichilata, à penna de fondamenti le Vestigie si vedon.

Sortì questo horibil Vissuvio con tanta violenza, ed’impetto in quattro Angoli della Città, ch’era 
divenuta un Etna ardente, un Mongibello sfavilante una Troia fiamegiante, ed’un Inferno attuato. 

43 COPIA D’UNA LETTERA Curiosissima scritta da Vienna, Li 24 Giugno 1686. CON DISTINTA 
RELATIONE Dell’Abbandonamento fatto da Turchi della Città di PEST, e sue Demolitioni, Et il Perdono 
che dimanda il Tekeli à sua MAESTA Cesarea. IN VENETIA, M.DC.LXXXVI. Per il Batti. CON LICENZA 
DE’ SUPERIORI.
44 RELATIONE Distinta della Resa delle Piazze DI POTACK, REGHENZ, UNGVAR, SARVAR, S. 
NICOLO’, e SARAVAS. Dell’acquisto d’un ricco Convoglio, e del modo col quale è stato condotto il 
Tekely in Andrianopoli. IN VENETIA, MDC.LXXXV. Per Giovanni Cagnolini, Con Licenza de’Superiori.
45 DISTINTA RELATIONE Della Resa DI CASSOVIA All’Armi Imperiali, DI ZOLNOCK, ed altri Luoghi dal 
Tibisco, Colla Prigionia del Ribelle Tekely seguita in Varadino, e trasmesso incatenato da quel Bassà in 
Costantinopoli. IN VENETIA, M.DC.LXXXV. Per Giovanni Cagnolini. Con Licenza de’ Superiori. 
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Alzavano continue al Cielo le fiamme per emularne il Sole, e con avvio di vampe fù in due ore dalle 
medeme divorata. Lacrimevole spettaccolo il veder la confusione de quei Popoli, che in si tragica scena 
altro non vedevano che morte, e terrori. In tal emergenza, chi procurava rapir l’infermo Padre, salvar 
l’inocente Figlio e da quella avampante pregione trovarne difficilmente alla propria vita il scampo. 
Sfuggivan scapigliate l’Euridici da quest’Inferno, e l’Helene abbandonate compiangevan questa nova 
Troia destrutta, e i replicati globi di fumo tentavano d’incenerirne il vicin fiume, che da medemi inondato, 
non haveva coraggio di contrestare con l’iritato rivale. Che ben gonfio vantava l’haver con focoso esercito 
distruta ed’incenerita la più bella Città che nella Transilvania vi fosse, colma di popolo, e di considerabili 
richezze, non solo di nationarij, mà de refugiatiValachij ch’ivi era ridoti con il precioso di loro sostanze, 
per rendersi sicuri dall’invasioni, e scorrerie de Tartari, che in continuo motto opressi li tengono. Frà 
viventi non si atrova memoria di fuoco si orribile, e deluvio si spaventoso, che con tanta violenza in si 
breve tempo havesse barbaramente reccati tal danni. Sin la durezza de più crudi  mettali, e le Campane 
che ivi s’atrovavan scolate con rivi di lacrime cercavano il scampo à sì tragico evento; L’Oro, e l’Argento 
in liquido humore profuso si vedeva vagabondo scorrer per le mura da mercurio bizaramente vestito, si 
dilatò il foco nel borgo de Valacki, che in breve restò affatto destruto per esser contiguo alla Città, e alla 
principal porta dove con maggior fervor questo crudo elemento spruzzava furibondi i suoi sdegni. Non 
punto mancava l’assidua, e zelante applicatione del Signor Collonelo Baron de Pace ivi comandante 
delle Cesaree truppe impiegarsi con tutto il corpo dell’esercito alla conservation del Castello, perilche 
con il sbarro de mortari, e Cannoni fatte ridur tutte le militie si messe in difesa di conservarsi da Rebelli, 
e forosciti, che per il più si servono in si pericolose congiunture a provechiarsi senza pericolo del altrui 
rapite sostanze, non mancò però farli dal Carnefice piantar un paro d’eminenti forche, ed’altri tragici 
istrumenti, per rafrenar l’insolenze, che davantaggio si principiavan temerariamente inoltrare. Ne punto 
tardò la sua diligenza di far levar la Michia, e polvere dell’arsenale, retirandosi alla porta verso il fiume 
per essersi dall’altre il fuoco gia impadronito. Ne risparmiò fatica imaginabile per salvarne il Castello, che 
ne stava agonizante per li acessi legni, che per l’aria volavan, e per le continue fiamme che invigorite, 
e violentate dal Vento, che in quel giorno era assai alterato per esser stimolato da sirocali suoi sdegni 
da quei Vicini Monti habitanti à suoi propri danni congiuratti li videro il combusto fine della Città, ma 
non del Castello, che con l’agiuto divino restò da tal spetacolo esente. Fra le perdite più segnalate 
s’annovera una Dama l’haver persi 400000 Fiorini, e 100 Persone sacrificate vitime à cosi barbaro 
elemento. Oltre le altre perdite, e di gran rimarcho l’incendiate provisione di grano, vino, e comestibili, 
suficienti al mantenimento d’una grossa armata, che in rimetterli negli stimoli dell’urgenze del tempo di 
usir in campagna, sarà difficile, ed impossibile. Tutto il bagaglio del Sign. Colonello restò preda di quelle 
fiamme, ch’è di gran consideratione, & a pena hebbe tempo di preservarsi cicatrizata dal Fuoco la Vita. 
Non ancora si sono liquidati gl’incendiarij se à posta ne fosse stato posto il Fuoco, ovvero ne fosse 
accidente dubitandosi molto d’argomentate congiunture, che sijno stati huomeni sodotti da Ribelli, à far 
spettacolo si spaventoso. Trovandosi anche la Fortezza di Honot nel’Ungaria Superiore provar l’istessa 
desgratia, e restarne miseramente consunta, si che accresce maggiormente il sospetto, che per mezzo 
de rebelli si venghino reccati tal danni.

Anche in Vienna mentre havevano gl’Animi perplessi in la consideratione di tali incendij.
Giovedì verso il mezzo giorno si accese il Fuoco accidentalmente in una casa dietro la Chiesa 

del Ospitale, che pose gran alteratione nel popolo, vedendo da un gagliardo vento violentate le fiamme 
a predirli gran straggie, e à minacciarli considerabil rovine, che senza dubbio sarebbero seguite se 
con prestezza non vi fossero accorsi li soldati, ed huomeni destinati, con manare, & aqua, ed altri 
stromenti à simil funtione pertinenti, si che resto il fuoco in breve tempo nelle proprie pretensioni sepolto, 
e tronchate le gambe di più serpeggiarne in quel fito. Solo cinque Case nelli superiori apartamenti 
perirono, & altre poche vicine, a precautione che non si avazasse d’avantaggio.

Se però in tutti i tempi il fuoco e stato araldo di Vittorie, speriamo questa Campagna numerarne 
una Serie, e se con il fuoco il Libico Leone si spaventa, l’Hidra Erculea si estingue il rabbioso Cinocefallo 
si doma, e il Scorpione si ferisse, Crediamo vederlo armato di vorace fiamma contro l’Idra Ottomana, per 
rendersi sempre più trionfanti l’Armi Christiane.
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ORADEA 1703 - 1710 – MONEDELE BLOCADEI

       Călin Ghemiş*, Constantin Iosif Zgardan

Oradea 1703 - 1710 – Blockade Coins
Abstract

The article aims to present a few currency of necessity/notgeld, issued in the period of Rakoczian 
war, known as Liberation War in hungarian literature. 

Started in 1703 the the conflict leaded by Francisc Rakoczi the II -nd, put the city of Oradea under 
an blockade until 1710. Due to its geopolitical and economical position Oradea was an important city for 
both of the beligerants: the Habsburgs and the Principate of Transilvania.

In the period of Oradea blockade were issued some currencies, in the following years: 1706, 
1707, 1708 and 1710, the last ones belonging to two tipes.

The most common type have the averse containig the imperial cypher I (after Iosif I) with the 
imperial crown, and the year (1706, 1707, 1708, 1710) while the obverse contain the legend: IN/NECES/
SITATE/VARADI/ENSI. 

Second type is represented by small coins of unifacies type, the averse contains the imperial 
cypher I, with crown and the letters GW (G(ross) W(ardein)).

From an numismatic point of wiew these currencies ar not very beautiful but they are an important 
historical source for knowing the local events in the period of rakoczian war. 

Keywords: numismatics, Oradea, Rakoczi II, Imperials, blockade

Context politic
Cucerirea de catre Habsburgi a oraşului Oradea a însemnat, fără indoială, cel mai 

important moment din istoria premodernă a acestuia. Stricăciunile produse de asediul din 
16921 sunt consemnate în documentele vremii, iar amploarea lor se reflectă cel mai bine în 
patenta imperială din 4 decembrie 1691 emisă înca în timpul operaţiunilor militare, prin care 
se ofereau o serie de privilegii si scutiri celor care se vor stabili în oraş şi în imprejurimile 
acestuia2.

Aşezările satelit ale oraşului erau şi ele pustiite, iar politica de repopulare a acestora va 
da în scurt timp roadele aşteptate mai ales datorită colonizărilor organizate făcute de imperiali3 
în mai multe etape pe parcursul secolului al XVIII-lea.

Importanţa strategică şi politică a Oradiei, văzută ca Poartă a Ardealului, a fost nu odată 
subliniată atât în istoriografia maghiară cât şi în cea românească4, cele două istoriografii fiind, 
cum era de aşteptat, părtinitoare în legătură cu istoria acestei aşezări. 

Un alt factor, aşezarea geografică a oraşului, – veritabilă cheie a Principatului Transilvaniei 
- a contribuit substanţial la dezvoltarea urbei, dar în aproape egală măsură a generat pretenţii 
ale puterilor vremii şi implicit conflicte care au afectat-o uneori pentru lungi perioade de timp.

Răscoala antihabsburgică a lui Francisc Rakoczi al ll-lea este unul dintre conflictele care 
după asediul din 1692 şi invazia turcescă din anul următor au afectat grav oraşul care abia îşi 
revenea. 

Personaj ambiţios, Rakoczi, se ridică împotriva expansiunii austriece antrenând mai 
ales după 7 iulie 1704 când în Dieta de la Alba Iulia este ales Principe al Transilvaniei, mai 
* Complexul Muzeul Ţării Crişurilor, ereshu@yahoo.com
1 Georgiţă, M., - Asediul cetăţii Oradea (1691-1692), în, Crisia, XXXI, 2001, p. 71 – 100. 
2 Sunt colonizate în această perioadă importante comunităţi sârbeşti care se vor constitui în miliţii, cf. Gh. 
Liţiu – Viaţa bisericescă în Bihor în secolul al XVIII – lea, în, Din activitatea bisericească  a Episcopiei 
ortodoxe a Oradiei în ultimii două sute de ani, Oradea, 1984, p.21 – 49., acelaşi autor aminteşte şi 
vechile denumiri ale Velenţei orădene: Raczvaros – oraşul sârbilor sau Katonavaros - oraşul soldaţilor.
3 Sunt colonizati acum alături de sârbi, macedoromânii şi alte neamuri, vezi Ananie, G., - Macedoromânii 
din Bihor.Oameni şi fapte, în, Crisia, XLI, 2011, p. 187- 197.
4 Alături de clasicele volume datorate lui Bunytai V., Jako, Zs., amintim aici seria celor cinci volume 
dedicate Istoriei Ţării Bihorului coordonate de Szabo, O., şi Zsoldos, A., precum şi recenta Istorie a 
Bihorului ed. Moisa, G., Şipoş, S., Chiriac, A., Românaşu, R.,
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toate neamurile şi păturile sociale din Principat şi o parte a Ungariei, animate de puternice şi 
justificate sentimente antiimperiale.

Pe de o altă parte, ambiţiosul principe în dorinţa de a ajunge un principal jucător al 
politicii Central –Europene, încheie o alianţă cu Franţa aflată la acea vreme în conflict cu Casa 
de Habsburg5.

Antrenarea în miscarea rakocziană a nobilimii maghiare, aflată într-o stare încă feudală, 
pe de o parte, dar şi a largilor mase de iobagi şi haiduci, pe de altă parte, a pus încă de la 
începuturile ei (1703) semnul întrebării asupra sorţilor de izbândă a curuţilor. Practic în această 
răscoală două clase antnagonice prin definiţie -stapâni şi supuşi- se angajau în lupta împotriva 
unui duşman comun: Casa de Austria. 

În acest context, eşecul răscoalei a avut printre altele o componentă majoră dată de slaba 
pregătire militară a curuţilor, echiparea precară a acestora şi mai ales slaba lor organizare6.

Încheiată prin Tratatul de la Satu Mare din mai 1711, datorită tradării contelui Karoly, 
răscoala lui Rakoczi a rămas întipărită în mentalul colectiv al locuitorilor din Partium, şi nu 
numai, generând o întreagă literatură istorică şi folclorică7.

 Cronologia evenimentelor orădene, fiind cuprinsă în anexă, nu vom insista asupra 
laturii evenimenţiale, vom aminti doar că piesele ce urmează a fi prezentate au fost bătute în 
anii în care blocada era mai intensă iar asediatii constrânşi în a lua măsuri în consecinţă. 

Ajutorul oferit asediaţilor de către populaţia din târgurile satelit ale orasului, destul de 
consistent8, a fost totuşi insuficient, iar pe de o altă parte, noua stăpânire s-a dovedit a fi 
incapabilă în asigurarea masei monetare pentru teritoriile noi înglobate imperiului9.

Scurt excurs istoriografic
Într-o notă, din 1875, datorată istoricului oradean Gyalokai Lajos, publicul cititor al 

Revistei Societăţii de Arheologie şi Istorie a Comitatului Bihor, era informat despre donaţia 
făcută Societăţii de către doctorul Mayer Antal din Oradea. Era vorba despre o mică monedă 
datată 1707 ce purta legenda: IN NECESITATE VARADIENSI10.

Pentru a determina moneda, canonicul istoric, aminteste în scurta sa informare, catalogul 
lui Weszerle Jozsef11, publicat postum în 1873,  pe care îl foloseşte pentru a aminti analogii 
5 Moartea regelui Spaniei, Carol al II-lea, a deschis şirul unor tensiuni între Ludovic al XIV-lea şi Leopold 
I, în acest context conflictul lui Rakoczi ar fi fost de un real folos monarhului francez in realizarea 
pretenţiilor sale vis-a-vis de tronul Spaniei.
6 Relevant, credem, pentru gradul de organizare al armatelor lui Rackoczi este un episod relatat de unul 
dintre comandanţii blocadei orădene L. Szemere, care într-o scrisoare adresată lui S.Karoly, printre 
altele, aminteşte de un soldat Biro Janos, care trimis să-i caute şi să-i recupereze pe dezertorii din 
tabăra lui Rakoczi, acesta îi captura şi îi aducea în tabără şi pe soldaţii trimişi cu diferite misiuni militare 
înafara taberei (apud, Torok, P.,- Haiducii în alb. Oraşele de haiduci din comitatul Szabolcs şi blocada 
de la Oradea 1703-1708, în, „Să păzim Oradea...” Istoria Oradiei şi a Comitatului Bihor în epoca 
modernă timpurie. Studii despre istoria Ţării Bihorului, 4, Oradea 2017, p. 125-150.) 
7 Nu este exclus ca unul dintre vechile toponime cunoscute din Oradea: Bone kut / Fântâna / Izvorul lui 
Bone, să provină din această perioadă. Pentru spaţiul maramureşan sunt grăitoare toponime precum: 
Vîrful lui Pintea, Peştera lui Pintea, etc. Acestea sunt  legate de Gligor Pintea din Măgoaja, celebru 
haiduc care a participat activ alături de curuţi la diversele acţiuni militare, cel mai cunoscut fiind asediul 
Băii Mari.
8 Gorun, Gh., - Administraţia militară austriacă şi constiutirea administraţiei locale (1692-1850), în, Istoria 
oraşului Oradea, Oradea, 1995, p. 159 – 165,  autorul foloseşete ca principală sursă în reconstiutirea 
evenimentelor de la Oradea din timpul blocadei, lucrarea mai veche a lui Scholtz B., - Nagy Varad 
Varanak Tortenete, Nagyvarad/Oradea, 1907, 276 p. al cărei rezumat este prezentat în anexa acestui 
articol.
9 Se petrece în această perioadă un fenomen interesant, autorităţile imperiale, vehiculează, Libertaşi 
(monede emise de Rakoczi în cantităţi imense, cu legenda PRO LIBERTATE, în special cu nominale 
de 10 şi 20) confiscaţi de la curuţi cărora le sunt aplicate una sau mai multe contramărci, paritatea era 
1 Poltura echivalentă cu 10 Libertaşi, pentru ca odată cu evoluţia conflictului moneda rakocziană să se 
deprecieze astfel încât 1 Poltura echivala cu 20 de Libertaşi.
10 Gyalokai, L.,- Varad Suksegleti Erme, in, Regeszeti es Tortenelmi Kozlemenyek. A Bihar varmegyei 
Regeszeti es Tortenelmi Egylet, Nagyvarad/Oradea, I, 2, 1875, p. 33-34.
11 Weszerle J., - Hatrahagyott Ermeszeti Tablai, F, V Tabla magyar varosokat illeto emlekermekkel, 
Tab. V, nr. 15-18. La vremea cand scria Gyalokai, Weszerle Jozsef era trecut în nefiintă, iar meritul 
publicarii primei editii a excelentului sau catalog îi revine episcopului catolic de Oradea, Romer Floris. În 
acest articol este folosita a doua ediţie a acestui catalog aparută la Budapesta in 1911.
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pentru piesa oradeană. De remarcat este faptul că Weszerle cunoştea toate variantele/tipurile 
pieselor.

Sunt primele menţiuni ale unor piese extrem de interesante care deschid seria puţin 
cunoscută în literatura românească a monedelor de necesitate bătute în cetatea Oradea.

Scholtz Bela12, militar de carieră, dar şi unul dintre cei mai importanti istorici ai burgului 
orădean din perioada antebelică, cunoaşte existenţa unei singure piese bătute din seria celor 
emise in 170713 şi descrie condiţiile vitrege în care ele au fost realizate. 

Fig. 1. Poltura de necesitate, Oradea, 1708 (după Weszerle 1911)

De asemenea, acesta din urmă, este cel care descrie cu acurateţe istoria operaţiunilor 
militare din timpul răscoalei lui Rakoczi al ll-lea din jurul Oradiei (vezi Anexa).

Adolf Resch, unul dintre cei mai buni numismaţi ai Principatului Transilvaniei, şi nu numai, 
nu cuprinde în catalogul său piesele bătute la Oradea14, din motive care ne scapă. 

Unger Emil, aminteşte piesele bătute la Oradea, subliniind faptul că acestea sunt extrem 
de rare.

Huszar Lajos, omite tratarea acestor piese în catalogul publicat în 1979, poate şi datorită 
caracterului acestei lucrari15.

Un alt istoric care s-a ocupat în special cu istoria mişcării curuţilor, Esze T., discută într-
un context mai larg piesele bătute la Oradea în timpul blocadei, într-un studiu general de la 
sfârşitul anilor 40 ai secolului trecut.

Până în prezent cea mai completă şi complexă lucrare referitoare la aceste piese, şi nu 
numai, i se datorează lui Szeman Attila. Acesta analizează  23 de piese orădene16 şi le fixează 
în contextul istoric al emiterii acestora punând la dispoziţia specialiştilor un veritabil instrument 
de lucru.

În istoriografia românească primele informaţii despre existenţa acestor monede apar în 
cunoscutul catalog: Monede şi bancnote româneşti, cu menţiunea că autorii specifică faptul că 
au cunoscut monedele orădene doar din literatură17. 

Conform acestora, la nivelul anilor 70, în România, erau cunoscute doar din literatura 
numismatică, piese cu milesimul: 1706 (o piesa), 1707 (o piesa), 1708 (o piesa), 1710 (doua 
piese/variante). 

Din cunoştinţele noastre, până în prezent nu există studii în literatura numismatică 
românească dedicate acestui tip monetar sau altor tipuri de monede de necesitate emise în 
Transilvania. Piesele ilustrate în acest articol se aduagă la cele cunoscute de Szeman şi sunt 
inedite18.
12 Despre importanţa operei lui Scholtz: Marta, D., - Cetatea Oradiei. De la inceputuri pana la sfarsitul 
secolului al XVII- lea, Oradea, 2013, p. 16, Moisa, G.,- Monografi si monografii  bihorene, in, Moisa 
Gabriel, (ed) Monografia Judetului Bihor ( 1943), Cluj- Napoca, 2018, p. 11-31.
13 Scholtz, B., - Nagy-Varad Varanak Tortenete, Nagy-Varad, 1907, p.230.
14 Resch, A., - Siebenburgische Munzen und Medaillen, Hermannstadt/Sibiu, 1901, passim.
15 Huszar, L.,- Munzkatalog Ungarn, von 1000 bis heute, Budapest/Budapesta, 1979, psssim.
16 Szemann A., - In Necessitate… A Rakoczi - Szabadsagharc idoszaknak  ,,Labanc“ szuksegpenzei, 
Budapesta, 2003, p. 49 – 52, cat. Nr. 23 – 46.
17 Buzdugan, Gh., O.Luchian, Oprescu C.C., - Monede si bancnote romanesti, Bucuresti, 1977, p. 
226-227. 
18 Piesele se păstraeză în două colecţii particulare din Oradea respectiv Debreţin, le mulţumim şi aici 
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Descrierea pieselor
 Tipul I (Fig.2. a – f., Fig. 3. a-c)
Avers: cifrul imperial I (Iosif I) într-un cerc, la unele exemplare cercul lipseşte, surmontat 

de o coroană imperială şi milesimul: 17I06, 17I07, 17I08, 17I10.
Revers: pe patru rânduri legenda: PRO/NECES:/SITATE/VARAD:., la unele exemplare 

legenda apare pe cinci rânduri modificată: IN/NECES/SITATE/VARADI/ENSI sau IN/NECES/
SITATE/VARADI/ENSIS.

Dimensiuni: Diam: 19 – 20 mm., Greutate: 1,24 - 1,46 - 1,78 – 2,88 gr. 
Nominal: Poltura.

 Tipul II (Fig.2. g-h)
Acest tip este reprezentat de mici monede unifacies.
Avers: cifrul imperial I (Iosif I) surmontat de coroana imperială, având de o parte şi de 

alta literele GIW (G/ross W/ardein).
Dimensiuni: Diam: 15,5 – 16,00 – 16, 5 mm., Greutate: 0,70 – 1,10 gr. 
Nominal: Poltura? 
Din punct de vedere statistic piesele cunoscute, sunt repartizate pe ani după cum 

urmează: 1706 (cinci piese), 1707 (patru piese), 1708 (18 piese), 1710 Tip I (două piese), Tip 
II (trei piese).

Calităţile estetice ale acestor monede nu sunt unele care să le avantajeze, analiza lor 
a dus la concluzia că ele au fost bătute ad-hoc, cu ştanţe confecţionate de meşteri care nu 
aveau cunoştinţe serioase de heraldică sau un rafinat limbaj vizual. De asemenea variaţiile 
de greutate evidente, constituie argumente în plus pentru a contura cunoştinţele în domeniu 
ale celor care le-au realizat. Piesele sunt ceea ce sunt, monede de necesitate, bătute într-o 
perioadă de necesitate. 

O „abatere” de la calităţile execuţiei acestor piese poate fi considerată cea a unor 
exemplare bătute în 1708. Este vorba despre trei piese, care se remarcă prin „grija” pentru 
realizarea şi aranjarea elementelor pe flanul monedei.

Din punct de vedere al arheologiei epocii premoderne, trebuie subliniat faptul că pentru 
nici o piesă nu există cunoscut măcar un context de descoperire. 

Un alt aspect care trebuie amintit aici este faptul că, în afară de piesa donată Societăţii 
de Arheologie a Comitatului, nu este cunoscută vreo piesă care să provină de pe teritoriul sau 
din arealul vechiului Comitat al Bihorului.

Din punct de vedere istoric, numărul mare de piese bătute în anul 1708 pare să indice 
intensificarea blocadei în jurul burgului orădean, fapt ce contrazice afirmaţiile lui Scholtz legate 
de piesa pe care el o cunoştea acum mai bine de 100 de ani.

Concluzii
Trecerea în revistă şi ilustrarea monedelor de necesitate bătute în timpul răscoalei 

curuţilor, de către garnizoana imperială la Oradea, se doreşte a fi o contribuţie la istoria 
primelor decenii de stăpânire austriacă a burgului de pe Criş şi în acelaş timp o contribuţie la 
cunoaşterea numismaticii orădene. 

Cu tot aspectul lor rudimentar, micile monede orădene transmit un puternic şi complex 
mesaj, pe de o parte, apartenenţa oraşului la noile structuri administrative, iar pe de altă 
parte, loialitatea faţă de coroana imperială, manifestată nu numai de apărătorii cetăţii, ci şi de 
populaţia din jurul acesteia, aşa cum rezultă din izvoarele vremii.

Încercarea noastră de a stabili cele două tipuri monetare se doreşte a fi un punct de 
pornire pentru o mai amplă prezentare a producţiei numismatice şi medalistice legată de oraşul 
de pe Crişul Repede.

Într-o altă ordine de idei, aceste piese se înscriu în categoria mai largă a unor documente 
numismatice care fac parte dintr-o istorie recuperată a cetăţii orădene, categorie ignorată sau 
necunoscută de unii dintre istoricii care s-au ocupat de studierea trecutului acestui oraş.

proprietarilor pentru faptul că ne –au permis accesul la colecţii.
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ANEXA - Evenimentele din timpul blocadei oraşului Oradea19

1703 – 17 aprilie, căpitanul Gödényi Pál primeşte ordine să conducă împreună cu Kós Mihály 
trupe care să înconjoare Oradea. 

Pe 19 iulie căpitanul Bóne András, în fruntea a 4000 de călăreţi şi 3000 de infanterişti, atacă şi 
cucereşte castelul de la Diosig şi îi invinge pe imperiali. 

Când vestea ajunge la garnizoana orădeană căpitanul Kiss Balázs împreună cu sârbii loiali 
împăratului porneşte spre Diosig, îi atacă şi îi risipeşte pe curuţii aflaţi acolo.

În 26 iulie Rákóczi îi scrie regelui francez Ludovic al XIV – lea şi îl asigură că are sub control 
întreaga ţară până la Dunăre, i-a înfrânt pe sârbi în trei bătălii şi a reuşit să ocupe cetăţile Kálló, Carei, 
Şimleu, Baia Mare şi Huszt, iar cetăţile Satu Mare, Munkács, Ungvár, Oradea Mare şi Tokaj le ţine sub 
asediu.

Pe 6 august armatele sunt transportate cu căruţe până la poarta Olosigului pe care o sparg cu 
topoare, îi atacă pe sârbii aflaţi acolo şi pradă oraşul. Actului de răzbunare al curuţilor au căzut victime 
aproape 7000 de sârbi, alături de comandantul Kiss Balázs. Căpitanul Bercsényi a ocupat oraşul, a 
organizat înconjurarea acestuia şi s-a întors în tabăra lui încărcat de captura adunată în tabăra de la 
Oradea.

Comandantul cetăţii, contele colonel Fels-Colonna în acest timp se afla în vizită la Ineu. A 
considerat că din cauza locuitorilor maghiari ostili nu se poate întoarce în siguranţă la Oradea. Pentru 
siguranţă a primit un batalion de sârbi şi câţiva soldaţi nemţi de la comandantul Aradului, colonelul 
Löffelholz.

Pe 22 octombrie generalul Sennyei îi trimite un raport lui Rákóczi în care îl anunţă că din Cluj 
cete imperiale şi sârbi au pornit spre Oradea. Din această cauză căpitanul Bóne András şi oamenii săi 
au fost trimişi de la Diosig spre Cluj Napoca, iar generalul Orosz Pál, în fruntea a 5 batalioane a fost 
direcţionat spre Oradea.

Generalul Glöckeksberg a considerat că trupele pe care le avea nu vor fi de ajuns pentru ocuparea 
Oradei, şi a rămas la Şimleu. Căpitanul Bóne, recunoscând că misiunea lui este în zadar, la mijlocul 
lui noiembrie a părăsit Ardealul, iar o parte din trupa lui a fost redirecţionată la Beiuş - devastat în 18 
noiembrie de sârbi – ca să împiedice ocuparea cetăţii de acolo de către trupele imperiale. Bóne se 
grăbeşte  să-l schimbe pe generalul Orosz, aflat la acest moment la Oradea.

 Generalul Sennyei şi-a dat seama încă de la începutul lunii noiembrie că trupele trimise pentru 
înconjurarea Oradei nu vor fi îndeajuns de puternice, şi a mai trimis după trupe. 

 Astfel că pe 14 noiembrie de la Diosig sosesc 4 batalioane de infanterişti sub conducerea lui 
Eölyüs Ferencz, din care doar unul a fost înarmat complet, restul avea doar coase, iar un batalion nu 
avea nici măcar îmbrăcăminte. Din această pricină oamenii se pregăteau să se retragă din lupte.

Jármy Ferencz şi oamenii lui au sosit în Bihor pe 17 noiembrie şi într-un raport trimis lui Sennyei 
transmite următoarele: garnizoana orădeană a surprins tabăra lui Tordai, pe cei mai mulţi dintre oameni 
i-au omorât, iar armatele au fost împrăştiate. 

În timpul atacului garnizoana orădeană a incendiat Episcopia, de unde populaţia s-a refugiat 
peste Barcău. Jármy mai raportează că având doar 600 de oameni – în cea mai mare parte neânarmaţi 
– nu va putea apăra Bihorul pentru foarte mult timp.

 Blocada slăbită, a reuşit să fie menţinută doar după sosirea în Bihor a căpitanului Bóne şi a 
armatei lui pe data de 27 noiembrie. 

Comanda armatelor curute a fost preluată de către căpitanul Bóne. Pe 8 decembrie acesta a ars 
o fabrică de bere şi mai multe case din apropierea Oradei, iar pe haiducii găsiţi aici i-a omorât.

Creşterea numărului de trupe rebele în jurul Oradei a avut un efect negativ asupra populaţiei care 
a fost nevoită să  asigure hrană pentru soldaţi peste puterile ei. 

Reprezentanţii Comitatului Bihor au transmis către generalul Sennyei o contestaţie în care atrag 
atenţia asupra faptului că Bihorul este obligat să aprovizioneze, nu doar trupele din apropiere Oradiei, 
dar şi pe cele din Satu Mare şi Şimleu, lucru care va sărăci populaţia din sate.

Tocmai din aceste cauze şi garnizoana cetăţii ducea lipsă de hrană. Ducele Jenő, comandantul 
suprem al trupelor imperiale din Ungaria a dat comandă colonelului Löffelholz, comandantul Aradului să 
asigurea aprovizionarea garnizoanei din Cetate. 

 La comanda generalului Sennyei căpitanul Bóne părăseşte Oradea Mare pe 28 decembrie şi 
împreună cu generalul Orosz este trimis împotriva sârbilor care făceau ravagii în Transilvania. 

Dintr-o scrisoare al lui Bóne datată din 1 ianuarie 1704, reiese că acesta este profund nemulţumit 
din cauza condiţiilor grele la care trebuie să facă faţă împreună cu oamenii săi.
19Textul este tradus după Scholtz Bela – Nagy Varad Varanak Tortenete, Nagy-Varad/Oradea 1907, p. 
220 – 234, îi mulţumesc şi pe această cale doamnei Szomoru-Popa Edina, pentru traducerea textului 
din limba maghiară. 
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Comandantul cetăţii Oradea, contele Fels-Colonna a profitat de plecarea lui Bóne din apropierea 
oraşului şi i-a atacat pe puţinii curuţi rămaşi în tabără. 

Pe data de 10 ianuarie garnizoana orădeană întărită de 1000 de sârbi sosiţi din Arad reuşeşte să 
cucerească fortificaţiile de lângă Biharea.

 Curuţii au fost surprinşi de infanteriştii aflaţi în afara şanţurilor, o mică parte din ei ajung până în 
curtea bisericii, unde sunt înconjuraţi şi masacraţi. Cei care reuşesc să fugă de aici sunt urmăriţi până 
la Diosig, unde întreaga localitate este incendiată.

 Despre cât de slab au fost înarmaţi curuţii vorbeşte şi faptul că vreo 100 de oameni nu aveau 
cartuşe. 

 Pe data de 11 aprilie garnizoana orădeană atacă din nou tabăra curuţilor de lângă Episcopia şi 
îi alungă până la Barcău.

După ce se întoarce din Transilvania  căpitanul Bóne primeşte comanda să înainteze spre Szolnok 
pentru a-i opri pe sârbii de acolo. În locul lui Bóne este trimis la Oradea căpitanul Vájó András. 

După ce, pe 5 mai 1704 Leopold I a murit, pe tronul Ungariei a urcat fiul acestuia, Iosif I, în această 
perioadă Rákóczi are în subordine întreaga Transilvanie şi este ales principe în Dieta de la Alba Iulia.

În iunie, generalul Löffelholz împreună cu detaşamente sârbeşti încearcă să aprovizioneze 
garnizoana orădeană pentru un timp mai îndelungat, dar nu reuşeşte, deoarece comandantul adjunct al 
cetăţii Oradea, locotenent-colonelul Beckers face o ieşire fulger până la Biharia – unde-i nimiceşte pe 
curuţi, ajungând până la Beiuş, de unde se întoarce încărcat cu provizii.

Generalul Herbeville a ajuns pe data de 4 octombrie până la Tisa pe care a traversat-o la Szeged, 
dar în drumul lui a întâlnit doar sate şi oraşe părăsite. Ajungând la Oradea urma să-şi reorganizeze 
armata epuizată de marş şi foamete.

Oradea a devenit baza acţiunilor lui Herbeville în Transilvania, iar în primele zile din octombrie 
începe înaintarea în Transilvania. 

Pe 9 noiembrie ajunge până la Şimleu, iar pe 11 noiembrie până la Jibou, unde învinge oastea lui 
Rákóczi ceea ce îi deschide drumul spre Transilvania.

După numirea lui Gyürki Pál în funcţia de comandant suprem, generalul Károlyi Sándor comandă 
populaţiei Comitatului Bihor să se supună noului comandant şi să se alăture batalionului acestuia pentru 
a spori şansele de ocupare a cetăţii Oradea.

Bihorenii, însă, nu prea s-au înghesuit sub steagul lui Herbeville, asediul Oradiei a fost îngreunat 
şi din cauza subcomandanţilor care nu s-au înţeles asupra planului de asediu al oraşului, iar în lipsa 
unui conducător consecvent, fiecare subcomandant a luptat după propria conştinţă şi capacitate.

Tratativele dintre Rákóczi şi noul împărat Iosif I, au eşuat din cauza cerinţelor exagerate ale 
principelui, dar şi din cauza puţinelor concesiuni făcute de către împărat.

Lupta decisivă pentru învingerea răscoalei a fost planificată  să aibă loc în mijlocul ţării, astfel 
generalul Rabutin primeşte ordin în 1706 ca să părăsească Oradea, după aprovizionarea acesteia şi 
să părăsească Transilvania, urmând să se unească cu grosul armatei, aflată sub comanda contelui 
Starhemberg. 

Eşuarea tratativelor de pace au dus la repornirea luptelor din jurul Oradiei, iar locotenent-colonelul 
Beckers, comandantul adjunct al cetăţii Orade, acesta raportează încă din 20 iulie că soldaţii imperiali 
sunt atraşi în trupele rebelilor prin tot feluri de strategii.

Colonelul Rabutin a pornit din Ardeal doar pe la mijlocul lunii iulie. El s-a îndreptat spre Oradea, 
conform ordinelor, şi a aprovizionat-o pentru timp de aproximativ 2 luni. 

Potrivit măsurilor luate de consiliul de război de la Viena, Rabutin ar fi trebuit să găsească la 
Oradea stoc de praf de puşcă şi plumb, dar n-a fost aşa. A fost de asemenea obstrucţionat în încercarea 
de a se uni cu sârbii conduşi de Löffelholz, deoarece aceştia au fost învinşi de contele Károlyi Sandor 
la Békés.

În aceste condiţii Rabutin a fost forţat să rămână în timpul iernii la Debreţin, şi a ajuns la Pesta 
pe 21 ianuarie 1707.

Se pare că 1707 a fost cel mai greu an pentru garnizoana orădeană. Ajunsă la capătul tuturor 
rezervelor, comandantul garnizoanei a bătut monede din vase vechi de cupru. Pe faţa acestor monede 
de cupru sunt inscripţionate în latină cuvintele ,,IN NECESSITATE VARADIENSIS”, iar pe verso, în 
mijlocul monedei se vede coroana imperială şi anul, împărţit de litera J: 17-J-07.

Garnizoana orădeană va fi salvată din această situaţie disperată doar pe data de 6 august când 
generalul Rabutin este trimis din Viena spre Transilvania. În drumul lui învinge curuţii din apropierea 
Oradiei în două rânduri, iar la sfârşitul lui noiembrie aprovizionează cetatea cu hrană suficientă pentru 
cel puţin 14 luni.

Populaţia nu s-a alăturat deschis şi în mod permanent răscoalei conduse de Rákóczi, în primul 
rând din cauza actelor crude ale sârbilor. Acest lucru este menţionat  şi într-o scrisoare a lui Rákóczi 
către Bercsényi,cu această ocazie principele consideră că singurul care ar reuşi să-i învingă pe sârbi 
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ar fi Bóne.
Rákóczi a avut foarte mare încredere în capacităţile căpitanului Bóne, tocmai din acest motiv 

acesta a fost chemat de numereoase ori în anii anteriori, dar şi în 1707 sau 1708. 
Nu a avut aceaşi părere despre Palocsay. Într-o scrisoare datată  6 iunie 1708,  adresată lui 

Károlyi principele scrie că în locul lui Palocsay – în care şi-a pierdut încrederea, şi care şi-a pierdut 
autoritatea în faţa propriilor oameni – este nevoie de un comandant mai capabil şi mai de încredere.

Generalul Rabutin a petrecut doar puţin timp la Oradea, după care s-a îndreptat spre Transilvania. 
La Gherla se uneşte cu trupele generalului de artilerie Kriechbaum, şi armata astfel întărită  porneşte 
spre Sibiu.

Acesta era momentul ales de Rákóczi ca să atace Cetatea Oradea în speranţa că îi va învinge 
pe lobonţi. Principele, însă, se înşală amarnic, lucru care reiese şi dintr-o scrisoare a lui Rákóczi către 
Bercsényi în care vorbeşte despre eşec, dar tot aici îşi exprimă mulţumirea faţă de situaţia despre care 
a aflat în timpul atacului şi anume că garnizoana din Oradea duce lipsă de provizii, iar garda maghiară şi 
cea austriacă nu se mai înţeleg. La un viitor asediu în timpul iernii acest lucru poate însemna că cetatea 
nu va mai rezista foarte mult.

Veştile bune despre operaţiunile de iarnă îl bucură pe Rákóczi care pe 9 ianuarie 1709 îl îndeamnă 
pe contele Károlyi să nu se ferească de nici un sacrificiu pentru ocuparea Oradiei, deoarece va fi răsplătit 
bogat pentru acestea. Mare i-a fost deci dezamăgirea atunci când a aflat că în august Kriechbaum a 
asigurat aprovizionarea cetăţii pentru mai multe luni.

Din memoriile lui Rákóczi din anul 1709 reiese că principele atribuie reuşitele militare ale lui 
Kriechbaum, în primul rând, faptului că cetatea Oradea a rămas fără comandant după ce acesta s-a 
îmbolnăvit de pestă, şi a murit. Într-un alt document datat din 3 august 1709 Rákóczi îl învinuieşte şi 
pe contele Károlyi, spunând că înfometarea orădenilor ar fi putut da rezultat dacă Károlyi ar fi avut mai 
multă energie şi devotament şi ar fi blocat strâmtorile dinspre Transilvania.

Aprovizionarea Oradiei a fost datoria comandantului de la Szeged, baronul Lövenburg Frigyes, 
care, însă n-a reuşit să treacă peste liniile asediatorilor – lucru confirmat într-un raport datat din 18 
februarie.

Lövenburg transmite o cerere urgentă către generalul Kriechbaum pentru a salva cetatea Oradea, 
iar acesta porneşte pe data de 27 iulie din Agârbiciu (lângă Cluj-Napoca) cu 1800 de călăreţi şi 800 de 
infanterişti ca să transporte 130 de căruţe de făină în cetatea Oradea.

 Pe 2 august Kreiechbaum ajunge până la Peştera, unde-i întâlneşte pe cei 500 de curuţi ai lui 
Bagosi, pe care-i pune pe fugă. Pe 4 august ajunge până la Oşorhei, de unde reuşeşte să transporte 
făina în cetate, peste fortificaţiile asediatorilor20.

 Pe 5 august îşi continuă drumul spre Episcopia, şi trecând lângă zidurile cetăţii primeşte seria 
obişnuită de trei lovituri  de tun în semn de onoare.

 Din tabăra de lângă Episcopia, Kriechbaum transmite un raport comitetului de război în care 
menţionează starea degradată a zidurilor Oradiei, şi consideră că ar fi nevoie de întărirea acestora.

   Pe data de 6 august acesta trece Barcăul şi reuşeşte să alunge 3 regimente inamice, după 
care ajunge în aceeaşi, zi până la Diosig. Ziua de 7 august este dedicată pentru odihna oştilor, câţiva 
dintre oameni fiind trimişi după provizii. Misiunea acestora se încheie cu un succes neaşteptat de 
mare, întrucât soldaţii descoperă mai multe pivniţe încărcate cu provizii, pe care le golesc. În 8 august 
Kriechbaum porneşte înapoi spre Episcopia încărcat cu aceste provizii.

Acesta ajunge la Oradea pe data de 9 august unde sub ochii celor 8000 de oameni ai contelui 
Károlyi transportă alimentele în Cetate. Tot atunci ajung din zona Beiuşului 500 de câble de grâu, şi 
astfel garnizoana orădeană este aprovizionată pentru cel puţin un an. A  doua zi Kriechbaum porneşte 
înapoi spre Transilvania.

Contele Károlyi – încercând să estompeze reproşurile lui Rákóczi la adresa lui – a blocat 
strâmtorile spre Transilvania, astfel încercând să-l oprească pe Kriechbaum, dar măsurile lui lipsite de 
vigurozitate şi hotărâre nu au dat rezultate, astfel că generalul Kriechbaum ajunge în Transilvania fără 
nicio greutate. Luptele izbucnite din cauza rebeliunii rakocziene în care s-au dus bătălii lungi pentru 
cetatea Oradea se apropie de sfârşit, practic 1709 marchează începutul declinului mişcării rakocziene.

Rănile asediilor asupra cetăţii şi a oraşului Oradea însă au fost atât de profunde încât au fost 
nevie de mulţi ani de aici înainte pentru vindecarea lor. Dovadă a distrugerii oraşului este faptul că în 
Oradea, în 1714 sunt doar 162 de case, iar în 1720, 216 case.

A fost nevoie de un secol şi jumătate ca Oradea să ajungă din nou la prosperitatea pe care a 
avut-o acum 200 de ani.
20 Cei 500 de curuţi ai lui Bagosi proveneau din garnizoana cetăţii Piatra Şoimului/Solyomkovar, de 
lângă Aleşd, un putrenic centru al lui Rakoczi menit a supraveghea Valea Crişului Repede, înfrângerea 
curuţilor la Peştera sau oricum în zona Aştileu-Aleşd-Tinăud, este amintită şi de Jozsa F., - Cetatea 
Piatra Şoimului, Monografie, Aleşd, 2005, p. 68.
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Fig. 2. Polturi, Iosif I, Oradea, a – după catalogul lui Weszerle,  b-c 1706, c-d 1707, d-f 1708, g-h 1710
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Fig. 3. Monede de necesitate, Iosif I, Oradea, imagini mărite.
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DUE VENTURIERI SENZA VENTURA IN MADAGASCAR
PIERANTONIO GRATAROL, VENEZIANO, E MAURYCY AUGUST 

BENIOWSKI, POLACCO-MAGIARO-SLOVACCO

      M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo*

TWO ADVENTURERS WITHOUT FORTUNE IN MADAGASCAR PIERANTONIO GRATAROL, 
VENETIAN, AND MAURYCY AUGUST BENIOWSKI,POLISH-MAGYAR-SLOVAK

Abstract

Both characters are, each in their own way, well individualizable representatives of the 18th 
Century. Gratarol embodies the eighteenth century libertine, the one in which intellectual libertinism lives 
in comfortable symbiosis with the sexual one; Beniowski is one of those men who are always willing to 
rebel and to seek the elusive pleasure of the search for knowledge, as well as to present themselves as 
transnationals, especially in the art of the intrallazzo: a little Captain Cook, a little Casanova.

Beniowski followed the fate that he himself had made to the most obvious of ends, death in battle; 
Gratarol is forced against his will to a metamorphosis from libertine to fugitive, a role he succeeds in 
interpreting with some success, thanks also to the knowledge accumulated in the previous phase of 
his life. If Beniowski’s death had assured him of posthumous glory, Gratarol’s is nothing more than an 
incident easily conceivable for an inexperienced traveler in inhospitable lands – from the tragic to the 
pathetic.

Keywords: Madagascar, Pierantonio Gratarol, Maurycy August Beniowski, XVIIIth Century, 
adventurers

1. Ritratti comparati.

Maurycy August Beniowski
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Pierantonio Gratarol

Convien dire del resto che il Circospetto1 Gratarol non aveva risparmiato gli errori e le 
avventatezze per essere l’artefice dei proprii danni. Egli fa ne’ suoi scritti confessione esplicita, 
e per poco non si vanta di aver amato moltissimo e spettacoli, e giuochi, e conviti, e mode, e 
bel sesso. La moglie costumata e provveduta di buona dote è per lui un episodio. I Magistrati, 
che il suo ufficio gl’impone di servire, son fatti segno dei suoi sarcasmi2.

Nulle histoire ne ressemble plus à un roman que celle du baron de Benyowszky; il est 
peu d’auteurs parmi ceux dont on vante l’imagination qui aient prêté à leurs personnages 
autant d’aventures qu’il s’en attribue à lui-même dans ses  Mémoires.

Que ce gentilhomme hongrois, combattant pour la liberté, tombe aux mains des Russes, 
soit exilé au delà de la mer d’Ochotsk, dans des régions à peine parcourues jusqu’alors par les 
chasseurs de fourrures, on accordera qu’il y avait là matière à ses beaux souvenirs de voyage 
et qui eussent peut-être  compensé les souffrances de l’exilé par la gloire de l’explorateur3.

Entrambi i personaggi sono, ciascuno a proprio modo, rappresentanti ben individualizzabili 
di quel secolo dal quale nasce tutto il meglio ed il peggio dei nostri giorni: Gratarol incarna il 
Settecento libertino, quello in cui il libertinismo intellettuale vive in confortevole simbiosi con 
quello sessuale; Beniowski è uno di quegli uomini sempre disposti a ribellarsi ed a ricercare il 
piacere inafferrabile della ricerca della conoscenza, nonché a presentarsi come transnazionali, 
1 NARRAZIONE / APOLOGETICA / DI PIER-ANTONIO / GRATAROL / TERZA EDIZIONE. /…/ PARTE 
PRIMA. / VENEZIA MDCCXCVII. / ANNO I. DELLA LIBERTA’, p. CLXII, n.1: Titolo, con cui il Governo 
distingue li Segretarj di Senato dai subalterni, ai quali dà il titolo di Fedelissimi.
2 Marco Foscarini e Venezia nel secolo XVIII, per cura di Emilio Morpurgo, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1880, pp. 121-122.
3 P. Cultru, Un Empereur de Madagascar au XVIIIe siècle, Benyowszky, Paris, A. Challamel, 1906, p. 
3. Su Prosper Cultru (1862-1917), Professore di Storia Coloniale alla Sorbonne, v.:< www.académie-
francaise.fr/prosper-cultru>. 

2
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soprattutto nell’arte dell’intrallazzo: un po’ Capitan Cook, un po’ Casanova.
Beniowski ha seguito il destino che si era egli stesso segnato sino alla più ovvia delle 

fini, la morte in battaglia; Gratarol è costretto suo malgrado ad una metamorfosi da libertino a 
fuggiasco, ruolo che riesce ad interpretare con un certo successo, grazie anche alle conoscenze 
accumulate nella fase precedente della sua vita. Se la morte di Beniowski gli ha assicurato 
gloria postuma, quella di Gratarol è niente altro che un incidente facilmente ipotizzabile per un 
viaggiatore inesperto in terre inospitali – dal tragico al patetico. 

Nul vestige n’est resté de la triste ville di Louisbourg et personne ne vit jamais la tombe 
où Maurice-Auguste, l’empereur de Madagascar, dort son dernier sommeil4.

Se il tempo e la distanza hanno cancellato tutto ciò che Beniowski era stato, aveva creato 
o cercato, o finto, di creare, il destino di Gratarol è stato forse anche più crudele: non solo le 
sue spoglie mortali non sono mai state trovate, ma la sua morte stessa è stata a lungo messa 
in dubbio; sono occorsi anni, ben oltre la sua morte e, addirittura, la caduta della Repubblica, 
perché un Tribunale lo dichiarasse ufficialmente defunto.

2. Beniowski: nomi e fortune.

Beniowski, Maurice Auguste; Beniowski, Mauritius A. von; Beniowski, Maurycy A.;
Beniowski, Moritz A. von; Beniowski, Moritz August von; Beniowski, Móric Ágost;

Beniowsky, Moritz August von; Benjowski, Moritz August von;
Benjowsky, Moritz A. von; Benyovsky, Móric; Benyovszky, Móric;

Benyovszky, Móric A.; Benyovszky, Móric A. von; Benyovszky, Móric Ágost;
Benyovszky, Móricz; Benyowski, Moritz August von;

Benyowsky, Maurice Auguste de; Benyowsky, Mauritius A.;
Benyowsky, Mauritius A. de; Benyowsky, Moritz A. von; Beňovský, Móric;

Ben ̌ovský, Móric August; Bienyowski, Móric Ágost;
                                                                                  5

Le sue memorie hanno goduto di una considerevole fortuna negli anni immediatamente 
successivi alla sua morte: pubblicate per la prima volta in traduzione francese nel 1790, l’anno 
successivo nell’originale francese; sollecitamente tradotte in olandese e tedesco. Ovvero, 
risultano coperte le lingue di maggior circolazione all’epoca.

4 Cultru, op. cit., p. 159.
5 <http://www.deutsche-biographie.de/pnd118810952.html>

3
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Su Beniowski, da oltre un secolo è stato detto di tutto ed il contrario di tutto:

Moric Benyovszky was a Hungarian aristocrat, soldier, adventurer and emperor ... of 
Madagascar6.

Cit. tra gli illustri Ungheresi come Explorer7.

Polski podróżnik pochodzenia słowacko-węgierskiego8.

Polish and Slovak nobleman. He was an explorer, writer, the self-declared King of 
Madagascar, and a military officer in the French, Polish, Austrian and American armies. He is 
considered a national hero in Hungary, Slovakia and Poland9.

Ловкий, энергичный и смелый, он был одним из тех талантливых искателей 
приключений, каких немало было в Европе XVIII столетия10.

Beniowski Soldier, Sailor, and Writer.
He was reputed to have come from a noble Hungarian family. One branch of the family 

was thought to be descended from Count Michko, who lived in the reign of King Samuel Aba 
(1041-1044), son-in-law of King Geza (c. 970-997)11. 

Бенiовскiй (Морицъ-Августъ), называвшiй себя то графомъ, то барономъ Аладаръ 
де-Бенев […]. Уроженецъ Венгрiи12

Avventuriero, ufficiale ed esploratore ungherese naturalizzato francese13.

Benyowsky was a Slovak/Hungarian noble, adventurer, globetrotter, explorer, colonizer, 
writer, the King of Madagascar, a French colonel, Polish military commander and Austrian 
soldier. He was the first European sailor in the North Pacific region—well before James Cook 
and Jean-François de La Pérouse14.

Капитан Мауриций Бенёвский — историческое лицо. Мауриций (Мориц) Август 
Аладер фон Бенёвский (он же Бейпоск, он же Бейновск, он же Беньовский, он же Бенев, 
он же Беньевский, он же Бенейх, он же Беневский, он же Бениовский, он же — по версии 
японцев — Бенгоро) — знаменитый авантюрист XVIII века15.

Odkrywca czy blagier?16

Польский граф, Русский пират, Император Мадагаскара17.
Never heard of him? Believable […]. Into his short life he packed more excitements and 

travels than any man could reasonably hope for18.
Impresa pressoché impossibile: pochissime, confuse e contrastanti notizie nelle 

enciclopedie, inesistenza di libri che specificamente ne trattino [del Madagascar].
6 <http://everything2.com/title/Moric+Benyovszky> Così si definisce questo sito: “A Place to Read, a 
Place to Write, a Place to Discuss and Socialize”.
7 A. L. Simon, Made in Hungary, Hungarian Contributions to Universal Culture, s.l., Simon Publications, 
1998, pp. 302-303. 
8 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Beniowski>
9 <https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice,_Count_de_Benyovszky>
10 http://istorja.ru/forums/topic/253-plavanie-benevskogo/
11 <http://www.angelfire.com/mi4/polcrt/MABeniowski.html>
12 
13 <https://it.wikipedia.org/wiki/Maurice-Auguste_Beniowski>
14 <http://www.bohacik.com/home/documents/Moric%20Benovsky%20Biography.pdf>
15 <http://www.etnogenez.ru/hero/kapitan-mauricij-benjovskij>
16 <http://www.nmm.pl/sklep/ksiazki/odkrywca-czy-blagier-maurycy-beniowski-na-pacyfiku?> 
17 <http://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post224400996>
18 A. Drummond, The Intriguing Life and Ignominious Death of Maurice Benyovszky, London, Routledge, 
2018;<https://www.ibs.it/intriguing-life-ignominious-death-of-libro-inglese-andrew-drummond-
drummond-andrew/e/ 9781412865104> 
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Così, scoraggiato, ripieghi su quel bel matto che doveva essere Maurycy August 
Beniowski, che, hai appreso tra le righe, proclamato re dai malgasci, riuscì per all’incirca un 
decennio appunto a regnare in un’epoca storica (l’ultimo quarto di secolo del Settecento) nella 
quale, come per pochi decenni ancora, era possibile che un uomo riuscisse a concretizzare 
il sogno infantile di navigare verso lontane ed inesplorate terre e di governarle a piacer suo19,

La continuità del mito di Beniowski, affidata piuttosto a letterati ed artisti che a storici, è 
testimoniata dal dramma di Kotzebue del 1795, riproposto nella pièce di Alexandre Duval del 
1800; a questa si ispira il melodramma in due atti, libretto di Gaetano Rossi20, musica di Pietro 
Generali21 Beniowski, rappresentata alla Fenice durante il Carnevale del 1831. 

La data non è casuale: l’insurrezione del 1830-1831 aveva suscitato una ondata di 
simpatia verso il Davide polacco che combatteva per la libertà contro il Golia russo, anche 
se gli entusiasmi nell’Europa Occidentale si erano affievoliti abbastanza in fretta. In Polonia 
l’irredentismo genera il poema di Słowacki del 1841 in cui Beniowski è ancora l’eroe di una 
piccola vittoria individuale contro l’oppressore.

19 <https://www.maurodellaportaraffo.com/2013/11/26/alla-conquista-del-madagascar>
20 Su Gaetano Rossi (1774-1855) v.: The New Grove, Dictionary of Music and Musicians, XXI, London, 
McMillan, p. 719.
21 Su Pietro Generali (Mercadetti, 1771-18329) v.: ibidem, IX, pp.649-650; Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, Personen-teil, VII, Kassel et al., Bärenreiter, s. a., pp.719-721.

9
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Nel 1797 era apparso il poema eroicomico del Generale/Poeta di origine italiana 
Gvadányi József22 (Giuseppe Guadagni, de Guadagnis).
22 Su Gvadányi József (1725-1801) v.: K. Szechy, Gróf Gvadányi József, Budapest, A Magyar Történelmi 
Tarsulat Kiadása, 1894; J. Pintér, Gvadányi József, Rudabánya, Erc- és Ásványbányászai Muzeun, 2005.

12
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Nel 1888 appare il lavoro del romanziere e drammaturgo ungherese Jókai Mór, romanzo 
/ traduzione / parafrasi / drammatizzazione delle memorie di Beniowski. 

La fortuna di Beniowski è ciclica: nei primi anni del Novecento è un soggetto importante 
negli studi di storia coloniale francesi; dalla seconda metà del secolo cominciano ad apparire 
numerosi contributi su di lui in Polonia23, contestualmente alla pubblicazione di nuove edizioni del 
poema di Słowacki. Più recente è la riscoperta in Ungheria, recentissima quella in Slovacchia. 
La sua figura sta perdendo ogni contorno storico (politico e letterario) per trasformarsi in icona 
di rivendicazioni scioviniste, che peraltro si stemperano in un nuovo business, dalla creazione 
di enti interstatali a quella di joint ventures per la promozione del turismo in Madagascar, meno 
dei Malgasci in Europa.

4. Il libertino imprudente, ovvero: L’uomo sbagliato nel momento sbagliato.
Pier Antonio Gratarol, Nobile Padovano, di buoni mezzi economici e con un certa 

tendenza all’arte dello scialacquo, dotato di ambizione, ma di scelte troppo spesso imprudenti, 
con la conseguenza di avere sprecato buone prospettive di carriera, è dileggiato nella buona 
società, della quale si riteneva membro qualificato, e perseguitato dalla giustizia con una 
crudeltà e pervicacia assolutamente spropositate rispetto ai suoi pur numerosi errori.

Spirito «illuminato», diviene l’amante di colei che più di ogni altra rappresenta il tipo della 
donna emancipata, ed alla quale sollecita intercessione presso il marito di lei, capofila degli 
«Illuminati».

La abbandona per i begli occhi di una teatrante, già protégée di un rancoroso letterato, 
23 La stagione di Beniowski in Polonia inizia con: M. A. Lepecki. Maurycy August  Bniowski,  Zdobywca 
Madagaskaru, Warszawa, Ludowa Spółdzielna Wydawnicza, 1961.

15



  M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo236

attirandosi l’ostilità della prima amante e del marito di lei; fonda la prima loggia massonica, 
grave colpa agli occhi della senescente e spaurita classe dirigente di una Repubblica in 
disarmo; lascia il servizio ed il territorio della Repubblica e subisce una condanna a morte in 
contumacia ed il sequestro dei beni.

Grata memoria in un epitafio anonimo e non datato:24

Petro Gratarolo / Civi Veneto / olim
Excellentissimi venetiarum Senatus / a Secretis / Doctrina, solertia, Dexteritate / 

Praestantissimo / Invidiae, livoris, zelotypiae / Causis / In Publico Sipario Mimorum more / 
despecto / Difficillimis Reipublicae temporibus / Ob crimen absentiae / a toto Serenissimo ejus 
Dominio / Decemvirum jussu / merito / Perpetuo exilio / mulctato / Politicis in munere ante 
exilum scriptis / elequentissimo ac eruditissimo / volumine post exilium typis edito / Honoris, 
famaeque ratione Apologetica/ celebratissimo / nunc / Exterorum Principum favore et ope 
comiter prosecuto / Per Orbem terrarum / Universae existimationis culmini / Tamquam Soli in 
caliginosa nocte / splendenti / Amoris, observantiae laetitiaeque / sensibus / Ingenuus alter 
Civis Venetus / Patriae ipsi sibi / ad perpetuam rei memoriam / Monumentum hoc / posuit / 
Anno MDCCLXXXI.

In occasione della sua nomina a Residente a Napoli gli “amici” si scatenano in un’orgia 
di erudizione, saccheggiando il mito di Orfeo e abusando di moduli stilnovistici.

In Occasione che l’Illmo Pietro / Antonio Grattarol andò / Residente à Napoli / Sonetto = 
68 =

Per accrescer all’acque e il corso, e il moto / L’Orfeo uorrei d’Anfion25 la Cetra / Toccherei 
il Dotto Auorio, onde su l’etra / Incantato restasse e Borea e Noto.

Mà del mio Cuore è troppo ingordo il Voto / Che le Bistonie26 sorde in uano impetra / 
Grattarol partirai, deh il passo arretra / Opur ti seguo à meriti tuoi Diuoto. 

Che se di Gloria altro desio s’accende / E l’Adria à preggi tuoi sia angusta scena / Ond’è, 
ch’Amor il piede à tè sospende.

Và dunque e l’alma à mè pria rasserena / Né il cuor sia, che il suo partir consente / Se al 
suo pria leghi il mio dolce catena.

Al Medemo Grattarol / Sonetto = 69 =
Tù parti, ò Pietro, è da pertutto stanno / Di tua rara Virtude alte Memorie / e son de Gesti 

tuoi piene le Storie / Ch’eterna Vita al tuo Gran Nome fanno.
Tù parti ò Pietro e noi soffriamo il danno / Mentre cresce tua Fama e le tue Glorie / 

Acquista il merto tuo le tue Vittorie / Mà intanto l’alma à noi, strappa l’affanno.
Tù parti e troppo il tuo partir ingrato / Di duolo imprime alte Ferite al Cuore / Che ricusan 

da te star dilungato
E’ tua gran Gloria ir della Patria fuore / Quiui à mill’alme Cor legato / Con Catena gentil 

si tiene Amore27.
La burrascosa fine della lunga relazione fra Gratarol e Caterina Dolfin Tron porta 

rimpianto, rabbia, risentimento:
Del Sig.r Piero Antonio Gratarol / Sonetto
Io ridea dell’arti, e degl’inganni, / Onde Amor vincer tenta un saldo core, / Ed orgoglioso 

non temea suoi danni, / E disfidava a pugnar meco Amore.
Non virtù, non beltà, non fior degli anni, / Né leggiadria, né giovanil ardore / Mi trasse mai 

negli amorosi affanni / Sol libertade era mia gloria, e onore. 
Or questa non so dir se donna, o diva / I bei suoi lumi in me fissando appena / Parvemi 

all’alma dir: sé mia cattiva.
Sicché or del mio sprezzar porto la pena, / Che da quel dì non so s’io manchi, o viva, / 

Ma sia lieta per lei ogni catena.

Te che fra tante che formò Natura / Opra d’alto valor leggiadra, e bella; / che d’orgoglio, 
o rigor l’alma t’indura, / E voglie nutri contro Amor ribelle.

Te di danno Ministra, e di paura / Sol fece, qual il turbo, e le procelle, / O qual il nembo, 
24 Ms. Cicogna 2995, fasc. 15, c.32. 
25 Anfione, figlio di Zeus ed Antiope, marito di Niobe, famoso per l’abilità nel suonare la cetra; <http://
mitologiagreca.blogspot.it/2008/03/zeto-e-anfione.html>
26 Ninfe che officiano il compianto di Bione, il “Dorico Orfeo”, insieme con le Oegrie, della stirpe di 
Eagro, padre di Orfeo; v. TEOCRITO / VOLGARIZZATO / DA DOMENICO REGOLOTTI /…/ TORINO 
/ Nell’ACCADEMIA REALE /…/ MDCCXXIX: Ridite, priego, a le Donzelle Oegrie, / Ridite a tuttte le 
Bistone Ninfe, / Che ’l buon Dorico Orfeo gito è sottoterra.
27 BCMC, Ms. Cicogna 1196, c. 36-36v.
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che ‘l seren ne fura.
Che con quest’arme più temuto in Terra / Doglia sol recar puoi terrore, o morte / Ovunque 

porti; e a chi non porti guerra? 
Ma ben delizia tu del Mondo sei, / S’apri a pietate di quel cor le porte, / Onde invidiin la 

Terra i sommi Dei28. 
La persona del Gratarol rappresenta per l’aristocratico letterato, da lui privato del 

suo leggiadro giocattolo, un vero incubo, tanto che più e più volte nelle sue Memorie inutili 
minimizza le sue doti e le sue qualità, mentre ritorna pervicacemente sulla distruzione della 
figura morale del personaggio, amplificando la dettagliata disamina dei suoi errori, vizi e idee 
perverse, alcune delle quali, a dire il vero, potrebbero oggi sembrare meriti.

È pur degno di lode l’amichevole genio che avete di “riabiltare”, come dite voi, la memoria 
di Pietro Antonio Gratarol, bersagliato in gran parte da un bizzarro indegno capriccio, da una 
turpe venalità protetta e dalla tirannide […], e se mai alcun uomo cattivo osasse di voler 
macchiare la memoria di Pietro Antonio Gratarol dalla parte delle sopra accennate sue doti e 
sopra accennate sue virtù, arruolatemi vostro socio nel difenderle con tutto il calore.

Se però voleste sostenere ch’egli fosse più che un uomo, come folgoreggia dalle vostre 
infiammate esagerazioni; ch’egli non fosse un po’ troppo immerso nelle leggerezze, nelle 
effeminatezze, nelle galanterie, nelle splendidezze, senza bilancia sul proprio stato; ch’egli 
non fosse soggiogato dall’amor proprio e da una immagine troppo sublime di se medesimo; 
ch’egli non avesse alterata la fantasia dalle letture, da’ sofismi, dalle stiracchiate idee 
romanzesche non confacenti con la sua patria e colla sua costituzione; ch’egli non conoscesse 
male gl’influssi sopraffattori che ci dominavano per schermirsi da quelli, massime dipendendo 
da quelli i luminosi uffizi a’ quali aspirava; ch’egli non si credesse infallibile nel sposare delle 
false opinioni; ch’egli, guidato da’ suoi principi opposti alle sue circostanze, non si fosse 
indotto a sprezzar la sua patria e a bramare ardentemente d’allontanarsi da quella; ch’egli non 
fosse orgoglioso, imprudente, puntiglioso, d’umor viperino, indomito, arrischiato, vendicativo 
eccessivamente, e non avesse quanti capitali bastassero a farsi de’ nemici anche ingiusti; 
dispensatemi in  grazia dall’esser vostro socio nella difesa.

La serie de’ casi affittivi che quell’uomo commiserabile s’è ordita da se medesimo, e la 
sua stessa Narrazione apologetica, in cui l’alterigia biliosa l’ha fatto scordare perfino la sua 
educazione civile, s’oppongono con troppa eficacia e chiarezza su questo punto29.

28 BCMC, Ms Cicogna 3329/III, parte II, p. 10.
29 C. Gozzi, Memorie inutili, a cura di G. Prezzolini, I, Bari, Laterza, 1910, p. 236.
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pp. XI-XIII
IL NARRATORE
A CHI LEGGE

LETTORI INIMICI. Vi piacque di non udire i miei dispacci da Residente: piacciavi dunque 
di gustare la mia apologia da proscritto. Quelli ve gli avrei indirizzati per debito; questa ve la 
trasmetto per dono: in quelli avrei dovuto spesso adularvi, in questa non fo che parlare con 
voi con tutta sincerità. Il cambio a me costa, è vero, e voi mi dite, tuo danno: se per avventura 
il mio dono e la mia sincerità non vi garbano, io vi rendo il complimento. Direste perciò, che il 
mutuo nostro affetto sia di pari tempra? No, non è vero. Se io vi odiassi, come voi m’odiate, 
bramerei veramente che leggeste la mia Narrazione, affinchè ad ogni pagina aveste di che 
sbuffare ed arrabbiare come cani. Ma poichè io, anzicchè odiarvi, vi disprezzo, non m’importa 
un fico, vel giuro, leggiatela o non la leggiate [… ]. Udite il mio vaticinio: intanto che voi la farete 
proibire con rigor di di nuova invenzione, si farà ogni dì la voglia di possederla, ogni di più ella 
si divulgherà per tutta l’Europa; intanto che voi metterete in pratica tutti i mezzi tentabili per 
infamarla, ella crescerà in onore, e voi cadrete in maggior vituperio.

La fuga del Gratarol, causa o effetto della sua mancata nomina come Residente a Napoli, 
coglie di sorpresa la pur occhiuta giustizia veneziana, tanto che la notizia comincia a circolare 
quando egli è già al sicuro a Braunschweig da amici Massoni. Tutto il suo triste cammino 
di esule, dalla Germania  alla Svezia, dall’Inghilterra al Portogallo, è peraltro confortato 
dall’appoggio di personaggi di rilievo, primo fra tutti William Morton Pitt, influente membro del 
Parlamento30, e dall’assenza, apparentemente, di ristrettezze economiche

31 Genn.1777 Di Gratarol è sparso che sia passato Governator, o Direttor d’uno dei 
Stabilimenti del Re di Svezia nelle Indie Orientali. 

11 8bre 1777. Sorprendente notizia vi aggiungerò rapporto Gratarol. Sappiate ch’egli 
venduti i suoi mobili, e una parte dell’equipaggio, che già avea inoltrato a Napoli occultamente, 
sparì da 15 giorni, né si sa ov’egli siasi rifugiato; Chi dice in America, chi nell’Indie Orientali, 
chi in Moscovia, e chi a casa del Diavolo. Il fatto vero è che non giunse lettera al Segretario 
degl’Inquisitori, colla quale il Gratarol lo previene, purchè lo comunichi a S.S.E.E., che non 
essendo egli in stato d’intraprendere la Residenza per lo sconcerto di sua economia senza 
ajuti pubblici, o quale gli venivano differiti dal Senato, congiuntamente alla Commissione, non 
poteva più reggere in faccia al disprezzo per la sua persona com era vista da Savj, e in faccia 
al ridicolo in cui si trovava esposto in questo paese; e quindi avea pensato degno di absentarsi 
per vivere occulto e più tranquillo in altro clima, affidato alla Provvidenza che non abbandona 
mai persona viva, e sempre raccomando. Tale esortazione era resa pubblica, va per le bocche 
di tutti, con qual commento che potete imaginarvi, e tremo che non succedano al ritorno dalla 
villeggiatura delle scene che mettorno vieppiù in discredito l’ordine avuto. Le conseguenze di 
ciò le avrete negli ordinarj venturi

Il libro del Gratarol è sparso da per tutto pubblicamente, e ora se ne fa più alcun segreto. 
La gran parte giustifica, e compatisce; alcuni però disapprovano e gli predicono pericoli. E’ vero 
ch’egli parta per l’Indie Orientali Capo d’un vantaggio Commercio di Comp.a per la Svezia?

13. Maggio 1780. La narrazione del Gratarol si legge da per tutto; Non vedo, né so che 
siano stati fatti per impedirla. Da principio si disse che ne furono asportate varie copie venienti 
da Milano, e fu proibita ai Libraj la vendita pubblica31.

Nei primi tempi dell’esilio Gratarol ha desiderato giustamente rivendicare la propria 
30 As county Member for 36 years, Morton Pitt achieved ‘the rare success of obtaining the good will ... 
of all classes and parties’. His activities as a magistrate, prison reformer, Sunday school promoter and 
philanthropist, gained him respect.
<http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1790-1820/member/pitt-william-morton-1754-1836>
31 Dalla corrispondenza di Vettore Giustinian, 1777-1780; BCMC, Ms. PDc 169, c. 5v., 12, 68, 72. 
Abbiamo potuto consultare quattro copie manoscritte della Narrazione in Biblioteche veneziane, due al 
Correr: Ms PDc 6 e Ms PDb 251, e due alla Marciana: It.VII 1829 (7855) e  It. VII2488 (10385)La fuga 
del Gratarol.
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innocenza quantomeno per ciò che riguarda i suoi carichi giudiziari pendenti; ma molto 
verosimilmente voleva liberarsi dalle accuse a fatti privi di rilevanza penale, ma pregiuziali sul 
piano socio-politico-culturale per la sua persona.

La prima edizione della Narrazione apologetica esce a Stoccolma nel 1779; una, 
semiclandestina, due anni più tardi senza menzione del luogo di edizione, né del nome 
dell’Editore.
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La terza ed ultima appare, in forma assolutamente legale, nel 1797, in un clima 
politicamente più favorevole, anche se le sorelle sue eredi non ne ricaveranno alcun beneficio.

… in fondo anch’essa [la Narrazione apologetica] è una rabbiosa supplica, o meglio 
un’orazione pronunciata in contumacia – l’autore era stato condannato a morte o, in alternativa, 
all’esilio – che è anche atto d’accusa contro la macchina della giustizia dello stato veneto. 
Ambizioni personali repressse e gelosie personali politiche sono alla base di un incidente che 
fu clamoroso […]. La fuga del Gratarol (1777) e poi la pubblicazione a Stoccolma (1779) della 
Narrazione finirono col gettare uno strano bagliore sul tramonto della Repubblica: e la risampa 
postuma a Venezia dell’intero dossier nell’“anno I della libertà” (1797) ebbe un significato 
antioligarchico che neppure il rancoroso Gratarol avrebbe mai potuto immaginare32.

La fuga del Gratarol aveva suscitato scalpore perché si trattava di un personaggio con 
importanti relazioni anche fuori della società della senescente ex-Dominante, nonché per il 
fatto che, fuori di Venezia, la severità della pena era apparsa spoporzionatamente rigorosa. La 
figura del Gratarol ne usciva riabilitata, anche se, a suo giudizio, in modo non sufficientemente 
argomentato per un lettore non veneziano.

Il Sereniss.o Principe fa sapere, ed è per deliberazione dell’Eccelso Consiglio de’ X.i del 
dì 22 Xbre 1777. 

Che Pietro Antonio Gratarol absente, ma legittimamente chiamato sia privo in perpetuo 
del carico di Seg.o, ed etiam di tutto l’Ordine della Cancelleria Ducale, e di tutti gli Uffizj, Grazie, 
Salarj, e provvigioni ad esso concesse in qualunque tempo.

Sia bandito da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e 
Luoghi del Dominio nostro Terrestri, e Maritimi, Navilj armati, e disarmati definitivamente, ed 
in perpetuo.

Rompendo in alcun tempo il confine, ed essendo preso, sia condotto in questa Città, ed 
all’ora solita fra le due colonne di S. Marco supra un’ eminente solaro gli sia per il Ministro di 
Giustizia tagliata la testa, sicchè si separi dal busto, e muoja […]. Se alcuna persona dello Stato 
nostro, etiam che fosse congiunto con il suddetto Gratarol in qualunque grado di parentela gli 
darà in alcun tempo in questa Città, o in altro luogo del Dominio nostro, o fuori di esso, favore, 
indirizzo, danaro, o recapito, l’accetterà, gli somministrerà ajuto di qualunque sorte, ovvero 
averà qual si sia pretesto, o intelligenza col medesimo, cada in pena di Bando, Prigione, o 
galera, e confiscazione de beni, secondo la qualità di trasgressione, e delle persone33.

Traduzione dal Francese / del Giornale Enciclopedico 1778. Pag.180. / stampato a 
Bovillon. Tom.3. Part. I.

Il Nobile Grattarol essendo stato informato della pena capitale emanata contro di lui in 
Venezia dal Cons.o di X.ci, ha creduto suo dovere d’istruire il Pubblico dei motivi seguenti.

Primo La Sentenza non ha avuto origine, che da quello di essersi il sud.o allontanato 
da Venezia, di aver abbandonato all’improvviso, e senza la permissione del Governo il suo 
Ministero di Segretario del Senato, e di Ressidente eletto per la Corte di Napoli, e di aver 
operato in una maniera opposta alle Leggi dello Stato fondate sopra una sana Politica.

2.do Egli non ignorava per verità il tenor delle Leggi su questo punto, ma fu determinato 
a questo passo, forzato per una serie d’ingiustizie ributtanti, frutto della persecuzione di nemici 
troppo potenti, che una sofferenza sostenuta per il corso di un’anno intiero non potè disarmare.

3.zo Il Grattarol pubblicarà quanto prima la vera relazione, e circostanziata dei motivi 
essenzialissimi, che l’hanno posto nella dolorosa necessità di abbandonare la Patria sorda à 
suoi lamenti; e proverà, che questo allontanamento era il solo mezzo per mettersi al coperto 
dai colpi più abietti.

Dopo questi motivi il Grattarol scongiura gli Amici della Verità, e quelli che proteggono 
la Giustizia di sospendere il loro giudizio sopra la Sentenza pronunziata sopra di Lui, sino che 
egli abbia posto sotto gli occhi del Pubblico illuminato le circostanze precise dei fatti, relativi a 
32 F. Arato, Parola di avvocato, L’eloquenza forense in Italia fra Cinque e Ottocento, Torino, Giappichelli, 
2015, p. 91.
33 BCMC, Era la metà di Novembre, allorchè Misc. Correr 560, pp. 28-29.
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questo successo.
Queste particolarità ecciteranno da una parte lo stupore, e dall’altra serviranno a 

giustificare il Grattarol nel modo più convincente34. 
Era la metà di Novembre, allorchè nell’ozio tranquillo di Brunsvvich, ristorando l’animo 

dai sofferti mali, gli occhi miei sorpresi avidamente lessero già pubblicato per varj novellisti 
della Germania il mio allontanamento. Sebbene io ritrovassi le relazioni dei gazzettieri 
veridiche nella maggior sostanza del fatto, e favorevoli anche di troppo sull’opinione di mia 
persona; pure non poco mi rincrebbe di riconoscerle e sulla direzione delle mie lettere lasciate 
in Venezia, e mi spiacquero in oltre alcune espressioni troppo assolute e generiche, le quali 
senza un’intrinseca spiegazione doveano al risuonare all’orecchio del Pubblico non inteso 
delle cause, e facilmente poteano porgere idee lontane dal vero, e svantaggiose35.

5. In corsa verso il nulla in due, ed altri.
Il Cicogna non menziona Beniowski tra i compagni di viaggio del Gratarol:
A’ 25 di ottobre di quell’anno [1784] da Baltimora partito con altri viandanti si addirizzò 

verso il Brasile, dove prese terra il 5 gennaio1785. Di là fè vela a’ 7 di marzo e giunse nel luglio 
all’isola di Madagascar. Il capitano del vascello che l’aveva con gli altri condotto, abbandonò 
i viandanti, rubandoli, e il Gratarol perdette i suoi effetti che ammontavano a più di 800 lire 
sterline. Finalmente a’ primi di ottobre del stesso anno 1785 soprappreso da una malattia che 
distrusse la maggior parte della compagnia, non senza sospetto d’esser eglino stati avvelenati 
dalla gente del paese, morì ad 8, o 9 leghe distante dal luogo dell sbarco.

Un tentativo di fare una sorta di Vite parallele tra il vagheggino ed il soldato sotto cento 
bandiere è stato fatto recentemente: ne è venuto un quadro accattivante, tragico e patetico 
insieme – buon livello di affabulazione piuttosto che credibilità storica.

Benjowski, uomo di spada, a un certo punto della vita si incontrava con il Grataról, uomo 
di penna, entrambi accomunati dal destino di essere sballottati dagli eventi in un limbo in cui 
cercavano di pianificare una nuova vita […]. Fatto sta che il Grataról aderì entusiasta al viaggio 
che l’avveturiero ungherese stava per intraprendere con i coniugi d’Adelsheim e con alcuni 
suoi uomini, filibustieri della peggior risma […].

Nelle vele bianche spiegate al vento il Grataról vedeva i suoi pensieri finalmente liberi 
ma, nello stesso tempo, da uomo pratico che aveva passato molti anni dietro una scrivania, 
temeva di non poter governare quella sbrigliata libertà che non sapeva dove l’avrebbe portato 
[…]. 

Benjowski sembrava non aver fretta di lasciare il Madagascar […]. Il  21 maggio 1786 
l’avventuriero vide avvicinarsi un vascello […. La mattina dopo il villaggio fu invaso da una 
ventina di soldati che si diedero a razziarlo: Benjowski tentò di opporsi ma un colpo di moschetto 
lo colpì al petto uccidendolo …36.

Nel viaggio da Baltimora al Madagascar i due personaggi, in tutto e per tutto privi di un 
qualsiasi tratto comune e senza un, in qualche modo,  paragonabile vissuto, uniti da un caso 
che nulla avrebbe potuto far prevedere, si trovano ad avere – altro caso apparentemente privo 
di ogni possibilità di realizzazione – come compagni di avventura/sventura una enigmatica 
coppia, egualmente improbabile, di presunti aristocratici tedeschi.

Una accurata, purtroppo infruttuosa, ricerca ha dato come risultato che  gli Adelsheim 
siano una Casata risalente al XIII secolo e tuttora esistente, nella quale purtroppo non figura 
menzione, negli anni che ci riguardano, di alcun Enrico (Heinrich) o di alcuna Marianna

34 BCMC, Ms Cicogna 3284, n°. 39.
35 Narrazione, 1797, I, pp. I-II.
36  S. Gonzato,Venezia libertina: Cortigiane, avventurieri, amori e intrighi ..., Vicenza, Neri Pozza, 2015, 
pp. 263-265
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Die∫es Fränki∫che alte adelige Haus führete von alten Zeiten den Namen Dürn oder 
Walddürn. Popo von Dürn, Ritter und Stamvater de∫∫elben, erbauete An. 1298. das Schloß 
Adelsheim am Ottenwald, und nahme den Namen davon an. Es besitzet noch jetzo ∫ein 
Stamhaus, das Städtlein Adelsheim neben Edelfingen …

… le baron d’Adelsheim, gentilhomme allemand, et le chevalier de Brossard, Français 
[…], étaient les seul associés qui eussent survécu de tous ceux qui avaient fait le voyage de 
Madagascar. Fort pauvres tous les deux, ils avaient cru que Benyowszky allait à Madagascar 
dans des conditions légales et pouvait leur assurer un avenir […]. Adelsheim et lui parurent 
plus à plaindre qu’à blâmer37.

Il Cultru cita due volte un Graterol, che qualifica una volta come capitaine e una come 
chancellier, persona che sembra avere un ruolo di rilievo nella compagnia messa insieme da 
Beniowski 38. Al momento non disponiamo di alcun documento che permetta di identificare 
quel Graterol con il Nostro39.

D’altro canto lo storico francese dichiara di ignorare il futuro destino di Adelsheim, del 
quale invece conosciamo alcune lettere, che sono testimonianze dell’infelice spedizione in 
Madagascar: lettere di un testimone oculare, preziose non solo per il loro valore come memoria 
di un uomo maltrattato ben al di là dei suoi evidenti difetti, ma anche come testimonianza in un 
annoso processo per la destinazione della sua eredità, in quanto la circostanza stessa della 
morte del Gratarol è stata a lungo a Venezia avvolta in una sorta di nebbia. 

Caduta la Repubblica oligarchica, escono le Memorie ultime, “in appoggio alle istanze 
presentate dalle eredi, già supportate dalla ‘carta A. Revendin [sic!]’ e dal ‘rapporto del cittadino 
Dandolo’ (7 giugno [1797]), nonché da una memoria inviata a Napoleone Bonaparte, ‘Eroe 
e Liberatore d’Italia’, perché intervenisse a ripristinare i lesi diritti e la memoria del G.” La 

37 
38 Ibidem, pp. 147, 159.
39 Ibidem, pp. 147, 159.

p. 2
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memoria ne esce completamente ripulita: una sentenza del tribunale che stabilisce che le 
sorelle possono rivendicare l’eredità del fratello. Purtroppo, dalla Municipalità provvisoria viene 
comunicato che le misure prese non possono essere annullate, in quanto all’epoca conformi 
alla legislazione vigente, per quanto il precedente regime fosse iniquo e corrotto40.

pp. 3-4

Non v’è stata persona dotata d’animo sensibile, che non abbia preso per quell’uomo, 
sebbene anche incognito, e lontano, il maggior interesse, e non abbia in se medesimo provato il 
sentimento della curiosità, della compassione, della premura, vittima di un femminile capriccio, 
e della furibonda Oligarchia, martire dell’onore, e della libertà, reso finalmente ludibrio della 
fortuna. Questo interesse, questa curiosità, questa premura produce nei Lettori un effetto ben 
naturale, che lasciando quell’uomo a mezzo dell’ordinario corso di nostra vita, lasciandolo in 
abbandono alla sorte, ramingo sulla superficie del Globo; ognuno di loro rimane con l’intensa 
brama di sapere ciò, che fu in seguito d’un uomo di tanto merito, di tanta fama.

Lettera del Signor Morton Pitt Gentiluomo
Inglese al Cittadino Gio: dall’Asta

Sono al dispiacere di trovarmi nel caso e nell’obbligo di confermare la cattiva nuova, ch’è 
corsa sopra il destino del povero Gratarol. Sopra di ciò io scrivo con questo stesso corriere 
40 DBI, LVIII, p. 730.

23



  M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo244

alla Signora sua Consorte, ma per non darle troppo dolore, mi sono spiegato come se vi fosse 
tuttavia qualche possibilità di non sentire confermata la voce sparsa.

Li 17. Luglio 178641.

Altra lettera del Sig. Morton Pitt gentiluomo
Inglese al Sig. dall’Asta

Quelle lettere ci annunciano positivamente, che prima della riduzione dell’Isola fatta 
dall’armi francesi, Gratarol era morto d’una malattia. Niuno qua ha ricevuto lettere di Gratarol 
dopo la di lui partenza dal Brasile. Perchè non iscriverebbe egli al Signor Viazzoli42, a voi 
pure, a me? I Francesi potrebbero intercettare le sue lettere dal Capo di buona Speranza, di 
Madagascar, dell’Isola di Francia, ma non di Madras. Io vi ho degli amici, ed egli lo sa bene: 
perchè non si sarebbe indirizzato a loro? Il Colonnello Floyd, che vi è da molti anni, lo ha 
conosciuto personalmente in Isvezia43.

Articolo di lettera dell Baronessa Marianna
d’Adelsheim Moglie del Barone Enrico al

Signor Conte Revedin dall’Isola di Francia
25. Febbraio 1789.

Mio Marito ha l’onore di dichiararli in questo stesso foglio senza errori l’Epoca de millesimi 
a seconda delle vicende, che abbiamo sofferte in compagnia del povero Signor Pietro Antonio 
Gratarol, qual la morte ha troncato il filo alli di lui disastri, dei quali mio Marito, ed io siamo 
ancora esposti44.

Lettera del Signor Morton Pitt al Signor Giorgio Lavezzari
Ministro residente a Londra per la Repubblica di Venezia.

Io mi affretto di corrispondere all’onore, che ricevo dalla vostra di ieri, e ad assicurarvi 
che il mio povero Amico Gratarol è morto nell’isola di Madagascar da una febbre violenta 
qualche tempo innanzi la catastrofe del Signor Conte di Benyowsky: Io stesso ho ricevuto 
Lettere da uno degli Uffiziali fatti prigionieri dai Francesi dopo la morte del Benyowsky, il quale 
era amico del Gratarol, e mi ha data la nuova della sua morte. Se vi è bisogno di certificati più 
autentici, io scriverò al Signor Colonnello Irskine, che ha un amico all’Isola di Francia, il quale 
forse potrà meglio comprovare questo sfortunato successo45.

5. Apocalypsis

Starość — to twoja za krajem tęsknota,
Starość — to chmura piorunami ryta,
Starość — to czeluść nędzy otworzona,
Wygnanie, srebrne morze i… korona46.

La vecchiaia è del paese la nostalgia,
La vecchiaia è una nube dal fulmine trafitta
La vecchiaia è l’abisso spalancato della miseria,
L’esilio, il mare argenteo e… la corona.

41 Ibidem, p. LXXVI.
42 Giovanni Viazzoli, Maestro Venerabile della Loggia di Milano; v. R. di Castiglione, La Massoneria nelle 
Due Sicilie e i “Fratelli” Meridionali del ’700, II, Roma, Gangemi, 2008, p. 322. 
43 Memorie ultime, cit., p. LXXVIII.
44 Ibidem, p. LXXXI.
45 Ibidem, p. LXXXVII.
46 Słowacki, Beniowski, pieśń VI/II, vv. 3345-3349. 
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Come un lottatore si allena a pugni contro un manichino, Grataròl allenava il suo cuore 
alla malvagità che definiva giustizia; protestava contro il destino macinando in un mormorio le 
accuse contro gli uomini: i nemici.

Ricordò le parole scambiate con un turco e il versetto del Corano che colui gli aveva 
detto: “Siedi sulla soglia di casa: un giorno vedrai passare il cadavere del tuo nemico”. 

Un giorno! Un giorno! Un giorno! Aspettare la morte? Aspettare la morte di tutti? Ci 
sarebbe voluta una pestilenza. Sorrise amaro. C’era tempo! Per veder passare il cadavere 
monumentale del Paròn [Andrea Tron] vestito della toga di Procuratore perché era stato 
bocciato alle elezioni dogali dovevano trascorrere due anni e per vedere la cassetta della 
vecchina Cate [Caterina Dolfin Tron] bisognava aspettare la fine del secolo; il Sacco [Antonio 
Sacchi, capocomico] sarebbe morto tra poco durante un viaggio du una nave e buttato in mare.

Quando Carlo Gozzi? E la spia quando? 
Bastava assidersi sulla soglia di casa e aspettarne le bare. Che miseria odiare gli uomini.
Don Pietro [Gratarol] e Dora [Teodora Riccci], pensava, avrebbero trionfato. Ignaro che 

il destino preparava a lui esule una morte nel mare del Madagascar e a Dora la pazzia in una 
cella di San Servilio47.

La memoria di Beniowski ha dovuto vegetare per poco meno di due secoli in un’oscurità 
rotta da qualche bagliore, perché qualcuno, fuori dai circuiti accademici, lo, per così dire, 
rimettesse sotto processo, o, ciò che è molto peggio, ne facesse l’oggetto del contendere tra 
tre sciovinismi, scatenatisi in concomitanza con la felice, a lungo auspicata, ma esiziale sotto 
qualche aspetto, caduta dell’Impero della III Roma.

Una certa continuità sembra segnare il ricordo del Gratarol, seppure con qualche 
parentesi; ma purtroppo si tende, fuori dai soliti circuiti accademici, a rivangare i numerosi 
scandali, per altro perfettamente in sintonia con il suo secolo, nei quali è stato, più o meno 
innocentemente, più o meno imprudentemente coinvolto. Una vera perla di gossip piccante, e 
ciò che è ancora più solleticante – vintage.

R.  I.  P.
p. s. Non casualmente, anni or sono, dal romanzo di Raffaele Calzini è stata tratta 

una fiction televisiva – quello che una volta si chiamava sceneggiato. Per quanto riguarda 
Beniowski, sceneggiati tratti dalle sue Memorie sono andati in onda, a partire dagli anni ‘70 del 
secolo scorso in Ungheria, Slovacchia, Germania e Francia.

47 R. Calzini, La commediante veneziana, Milano, A. Mondadori, MCMXXXV – A. XIV, pp. 386-387.
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SIGILII COMUNE ALE UNOR LOCALITĂŢI RURALE DIN   
COMITATUL BIHOR (SECOLELE XVIII - XIX). OPINII

                                                                                              
                                                                 Augustin Mureşan*

 COMMON SEALS  IN SOME RURAL COMMUNITIES IN BIHOR COUNTY        
(XVIII th-XIX th CENTURIES). OPINIONS

                                                                   Abstract

The author presents common seals to the following villages in Bihor county: Ghighişeni and 
Voieni, Petrileni and Zăvoieni, Sârbeşti and Folteşti, Sitani and Turbureşti, Mărăuş and Stoineşti (XVIII 
th - XX th centuries). In such situations  a single seal pattern was made which was used in both villages. 
Both villages that used the seal had their names engraved in the text accompanying the seals. This 
sphragistic phenomenon was explained by specialists in sigillography as a consequence of a common 
local leadership

Keywords: Bihor county, villages, seals, sigillography, common

O problemă interesantă în domeniul sigilografiei1 româneşti este folosirea unui sigiliu2 
comun de către două localităţi, fenomen sfragistic întâlnit atât în Ţara Românească3 şi 
Moldova4, cât şi în Transilvania5. În cazul când un sat era prea mic, acesta se asocia cu un sat 
apropiat mai mare şi îşi confecţionau împreună o singură matrice sigilară6 pe care se gravau 

*Complexul Muzeal Arad, augmuresan49@gmail.com
1 Sigilografie = ştiinţă specială a istoriei care are ca obiect studierea sigiliilor sub toate aspectele, 
indiferent de dată. Sigilografia descrie matricele şi impresiunile sigilare şi studiază, din punct de vedere 
istoric, artistic, tehnic, juridic şi diplomatic emblema şi legenda, modul de aplicare pe suport şi valoarea 
probatorie, sinonim, sfragistică, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, 
diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982, p. 218.
2 Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) 
în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza posesorul; sigiliul 
este principalul mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii actului. În vorbirea curentă 
termenul s-a folosit şi pentru matricea sigilară, vezi idem, p. 213.
3 În acest sens, vezi Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976, p. 168 (sigiliul comun al satelor Corbişori şi Poienărei, plasa Nucşoarii, judeţul Muscel, 
imprimat în tuş negru pe un document din 2 mai 1848); Maria Georgescu, Sigilii săteşti din judeţul 
Buzău (1835-1864), în „Revista Arhivelor”, nr. 3, 1983, p. 346 (sigiliu comun al satelor Năeni şi Proşca, 
Breaza şi Vispeşti, Tohani şi Bădeni, Valea Vii Pământeni şi Horjani, din judeţul Buzău). Pentru judeţul 
Teleorman: micul sat Capu Luncii se asociază cu satul Ciolăneşti şi folosesc sigiliu comun, vezi  idem, 
Sigilii săteşti în judeţul Teleorman (1838-1864), în „Revista Arhivelor”, Anul LXXI, vol. LI, nr. 1, 1989, p. 
75 ş. a.
4 Despre dreptul de sigiliu, prezentare cu referire numai la Ţara Românească şi Moldova, vezi Emil 
Vîrtosu, Despre dreptul de sigiliu, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, vol. III, 1960, pp. 333-346.
5 În legătură cu folosirea sigiliului comun al unor sate din teritoriul vestic transilvănean, vezi  M. Andriţoiu, 
M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand, în „Revista Arhivelor”, Anul XLVIII, vol. 
XXXIII, nr. 1, 1971, p. 9 (Sigiliul comun al satelor Hobiţa şi Uriku aplicat pe certificate de moralitate şi 
avere semnate de juzii ambelor sate); Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, 
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984; Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene 
- izvoare etnografice Zona Beliu (III), în „Crisia”, XV, 1985, p. 416; Ionel Penea, Satul în izvoare sigilare, 
în „Acta Musei Porolissensis”, XIX, 1995, pp. 127-128; Bujor Dugău, Sigiliile instituţiilor sătmărene din 
secolele XVI - XIX, Editura Muzeului sătmărean, Satu Mare, 1997; Carmen Maria Barna, Sigilii săteşti 
în comitatul Hunedoara (1851-1856), în „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Arheologie-istorie-
muzeologie”, 10, Alba Iulia, 2004, p. 127; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale 
din comitatul Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009, p. 18, 56 
şi p. 122 ş. a.
6 Matrice sigilară sau tipar sigilar este obiectul confecţionat din material dur (fier, oţel, alamă, aur, argint 
sau diferite pietre preţioase etc), care, având gravate o reprezentare şi un text ce-l individualizează 
pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare, vezi Damian P. Bogdan, O străveche matrice 
de pecete românească, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, I, 1956, p. 245; Dicţionar al ştiinţelor 
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numele ambelor sate şi care era folosit ca atare7. La fel procedau şi satele cu un număr mic de 
locuitori şi aşezate la o distanţă foarte apropiată între ele8. 

Aşadar, în aceste situaţii se confecţiona o matrice sigilară comună pentru două sate. 
Acest fenomen sfragistic a fost explicat de către sigilografi prin existenţa unei conduceri locale 
comune (jude prim în Transilvania şi pârcălab în Ţara Românească)9. Când aveau nevoie 
ca actele să fie autentificate cu sigiliu, cel în drept folosea la sigilare, tiparul sigilar comun al 
ambelor localităţi. 

Acordarea dreptului de sigiliu propriu a depins şi în Transilvania de puterea centrală 
şi a necesitat forme legislative exprese10. Deşi aici se constată că autoritatea centrală a 
acordat dreptul de sigiliu pentru unele localităţi încă din veacurile XIV-XV, preocuparea de 
a se recunoaşte instituţiilor sigiliul propriu dobândeşte în secolul al XVIII-lea o importanţă 
deosebită11. Dată fiind intensificarea activităţilor social-economice, fapt ce a dus la creşterea 
rolului diferitelor instituţii, în această perioadă s-a simţit mai mult decât în etapele anterioare 
necesitatea reglementării oficiale a dreptului de sigiliu12. Reformele administrative care au avut 
loc în veacul menţionat, restructurările instituţionale au impus de asemenea luarea măsurilor 
necesare pentru ca noile instituţii să-şi poată desfăşura în bune condiţiuni activitatea, imposibil 
de realizat fără a avea un sigiliu propriu care să probeze autoritatea acestora13. 

Deşi până în prezent nu s-a reuşit a se depista documentar existenţa tuturor sigiliilor 
localităţilor rurale bihorene (sate şi comune), şi nici nu s-a putut afla tiparele lor sigilare, 
întrebuinţate, în totalitate (deoarece o mare parte s-au pierdut sau încă nu ne sunt cunoscute), 
acest lucru nu înseamnă că ele nu au existat. 

Referindu-ne la localităţile rurale din Comitatul Bihor, menţionăm că, ele au avut şi 
au întrebuinţat sigiliu propriu, aşa cum rezultă din identificarea vestigiilor sigilare14 săteşti şi 
comunale publicate până în prezent15. Din multitudinea acestor vestigii sigilare au fost şi cazuri, 
aşa cum am arătat mai sus, când două localităţi rurale vecine, care, deşi erau sate distincte, 
şi-au confecţionat un tipar sigilar şi l-au folosit în comun. 

speciale ale istoriei, p. 163.
7 vezi Maria Georgescu, Sigilii săteşti din judeţul Buzău..., p. 346; Idem, Sigilii săteşti în judeţul 
Teleorman..., p. 75. 
8 Astfel procedează satul Popeşti şi Palanga, sau satul Meri şi Goale. Acestea din urmă, existente ca 
aşezări distincte şi astăzi, şi-au adaptat denumirea în legenda sigiliului, ajungându-se la aceea de Merii-
Goleni, vezi Maria Georgescu, Sigilii săteşti din judeţul Teleorman..., p. 77.
9 Idem, Sigilii săteşti din judeţul Buzău..., p. 346 şi idem, Sigilii săteşti în judeţul Teleorman..., p. 75.
10 Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare..., p. 14.
11 Ibidem.
12 Ibidem, pp. 14-15.
13 Ibidem, p. 15.
14 Vestigii sigilare = termen ce defineşte generic totalitatea izvoarelor sigilare, adică a matricelor sigilare 
(tipare de peceţi) şi a impresiunilor acestora, inclusiv a fragmentelor şi resturilor de sigilii, existente pe 
documente importante, pentru efectuarea cercetărilor sigilografice. Sinonim, vestigii sfragistice, vezi 
Dicţionar al ştiinţelor speciale..., p. 236.
15 În acest sens, spre ilustrare, vezi Gyalokay Lajos jun., Bihar vármegyei magyar feliratú közsegi 
pecsétek, în „Százádok, nr. 7, 1973, p. 142; Majláth Béla, Püspöki és Nagysarlo közseg pecsétje, în 
„Turul”, 1886, pp. 168-169; Gheorghe Mudura,   Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice. Zona 
Vaşcău (I), în „Biharea”, 9, 1981, pp. 195-209; idem, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice. 
Zona Vaşcău (II), în „Biharea”, X,1982, p. 219-227;  idem, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare 
etnografice. Zona Beliu (III), în „Crisia”, XV, 1985, pp. 397-421; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice 
sigilare..., pp. 121-124; Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din Crişana,  în „Biharea”, 
Culegere de studii, materiale de etnografie şi artă, XXXI/XXXIII, 2004-2006, Oradea, 2009, pp. 191-192; 
idem,  Sfragistica rurală din Crişana, Editura Arca, Oradea 2009; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, 
op. cit.; Augustin Mureşan, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz, comitatul 
Bihor, în „Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări, (Coordonatori: Doru Sinaci, Emil 
Arbonie), vol. IV, Arad, 2012, pp. 86-91; idem, Două tipare sigilare ale localităţii Luncasprie, Comitatul 
Bihor, în „In honorem Blaga Mihoc, Cultură, societate, biserică” (Coord. Antonio Faur), Edit. Muzeului 
Ţării Crişurilor, Oradea, 2013, pp. 87-90; idem, Un sigiliu comunal bihorean din secolul al XIX-lea cu 
„armă vorbitoare”, în „Studii de arheologie” - In honorem Doina Ignat, supliment al revistei Crisia, 2014, 
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea 2014, pp. 245-248; idem, Legenda numelui satului bihorean 
Broaşte (azi Stânceşti) şi sigiliul său cu „armă vorbitoare”, în „Administraţie românească arădeană 
Studii şi comunicări din Banat-Crişana” (Coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. XII, Vasile Goldiş 
University Press, Arad, 2017, pp. 80-87.
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În acest sens, pentru cercetările sigilografice din zona Bihorului, important este de aflat 
care dintre localităţile rurale au folosit „un sigiliu comun” sau aşa-zisul „un sigiliu pentru două 
sate”16. 

Ţinem să precizăm că, în rândurile de mai jos, am restrâns prezentarea cu privire la 
folosirea sigiliului comun, numai la satele Ghighişeni17 şi Voieni18, Petrileni19 şi Zăvoieni20, 
Sârbeşti21 şi Folteşti22, Sitani23 şi Turbureşti, Mărăuş şi Stoineşti 24, Comitatul Bihor după cum 
urmează:

GHIGHIŞENI ŞI VOIENI
Satul Ghighişeni este atestat documentar din anul 1581 cu numele de Gegessen şi 

ţinea de Pertinenţia Bellenyes25. De-a lungul anilor acest sat apare în izvoare documentare 
cu denumiri în mai multe variante: 1581, 1588 Gegessen, 1692 Gyegyesek 1828, 1851 
Gyigyissény, Vojény, 1913 Gyegyesény26. 

Satul Voieni este menţionat documentar în anul 1582 sub numele de Vojen27.  
În Evul Mediu şi Epoca Modernă aceste două aşezări rurale erau sate foarte apropiate28. 

16 Au fost unele sate care în lipsa sigiliilor proprii, datorită distrugerii sau probabil a absenţei celui care-l 
păstra, au aplicat pe declaraţiile urbariale peceţi aparţinând localităţilor vecine, în scopul garantării 
valorii lor juridice. Astfel localitatea Seghişte folosea în 1783 sigiliul din Ştei, în 1785 cei din Leheceni 
sunt reprezentaţi de sigiliul din Sălişte de Vaşcău, iar Bărăşti prin cel al localităţii Cărpinet. Pe declaraţia 
din anul 1785 a localităţii Sohodol (azi Izbuc) nu găsim sigiliu deoarece „matricea” („sigiliul a ars”) 
(„Siquidem Sigillum exarsent”), vezi Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene , Zona Vaşcău (I),  
p. 197.
17 În prezent satul Ghighişeni face parte din comuna Rieni, judeţul Bihor, vezi Organizarea administrativ-
teritorială a României din 1968 şi Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din 
România, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974.
18 Satul Voieni aşezare dispărută, pe lângă Rieni, vezi Liviu Borcea, Repertoriul satelor de pe teritoriul 
voievodatului bihorean. Cnezii şi voievozii acestora în secolele XIV-XVII, în „Crisia”, XXII, Oradea, 1992,  
p. 72. Vezi şi David Prodan, Domeniul Beiuşului la 1600, în „Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, V, 1962, 
p. 85. În prezent vatra satului Voieni este înglobată satului Ghighişeni, judeţul Bihor.
19 Satul Petrileni face parte din comuna Rieni, judeţul Bihor, vezi Organizarea administrativ-teritorială 
a României din 1968 şi Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, 
Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974.
20 Satul Zăvoieni aşezare dispărută, pe lângă Rieni, vezi Liviu Borcea, Repertoriul satelor de pe teritoriul 
voievodatului bihorean. Cnezii şi voievozii acestora în secolele XIV-XVII, în „Crisia”, XXII, 1992,  p. 72. 
În prezent vatra vechiului sat Zăvoieni este înglobată oraşului Ştei, judeţul Bihor.
21 Satul Sârbeşti face parte din comuna cu acelaşi nume, judeţul Bihor, vezi Organizarea administrativ-
teritorială a României din 1968 şi Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din 
România, Edit. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974.
22 Satul Folteşti aşezare dispărută, vezi Liviu Borcea, Repertoriul satelor...,  p. 72. Vezi şi David Prodan, 
Domeniul Beiuşului la 1600, în „Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, V, 1962, p. 85. 
23 Satul Sitani face parte din comuna Pomezeu, judeţul Bihor, vezi Organizarea administrativ-teritorială 
a României din 1968 şi Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, 
Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974.
24 În prezent satele Mărăuş şi Stoineşti fac parte din comuna Craiva, judetul Arad.
25 Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat S. J. B. A. N.), Fond E, Acte 
economice, dosar  2614, p. 107, apud, Liviu Borcea, Bihorul Medieval, oameni, aşezări, instituţii, Editura 
Arca, Oradea, 2005, p. 108. La Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, 
A-N, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1967,  p. 259, prima atestare este la anul 1588-Gegessen. 
Satul este menţionat la 1581ca aşezare lângă Rieni, vezi Liviu Borcea, Repertoriul satelor ..., p. 58..
26 Coriolan Suciu, op. cit., p. 259.
27 S.  J.  B.  A. N., Fond E, Acte economice, dosar 2617, p. 197, apud, Liviu Borcea, Bihorul Medieval, 
oameni, aşezări, instituţii, 2005. La Coriolan Suciu, op. cit., II, 1968, p. 40, aşezarea Voieni este atestată 
la 1600.
28 Această aşezare geografică rezultă şi de pe Harta Iosefină din anii 1782-1785 a comitatului Bihor, în 
care cele două localităţi apar figurate ca sate apropiate. Privind această hartă se poate observa faptul 
că satul Ghighişeni avea biserică comună cu românii din Voieni, locul bisericii fiind în afara vetrei satului, 
pe malul stâng al râului Crişul Negru la o distanţă egală între satele Ghighişeni, Voieni şi Cucuceni de 
o parte a râului, şi Petrileni şi Zăvoieni de cealaltă parte. Acest amplasament sugerează că biserica a 
fost de la început ridicată pentru a servi mai multor sate de o parte şi de alta a râului. Cu alte cuvinte 
aceste cinci comunităţi săteşti foloseau acest lăcaş de cult în comun, vezi Ioan Godea, Biserici de lemn 
din România (nord-vestul Transilvaniei), Bucureşti, Editura Meridiane, 1996, p. 150; vezi şi de pe https://
ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ghighiseni (accesat la 31 martie 2019).
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Referind-ne la sigiliul comun al acestor două sate acesta este cel mai vechi sigiliu cunoscut 
până în prezent. El a fost prezentat prima oară de către arhivistul Gheorghe Mudura, într-un 
studiu valoros cu privire la sigiliile localităţilor bihorene din zona Vaşcău de la finele veacului 
al XVIII-lea, publicat în 198129. 

Autorul însă nu menţionează faptul că, aceste două aşezări rurale au întrebuinţat acest 
sigiliu cu rol de „sigiliu comun“, deşi din conţinutul textului legendei acestuia (pe care l-a redat 
corect cu denumirile celor două sate), reiese clar, acest fenomen sfragistic. Din acest motiv, 
revenim şi analizăm amănunţit acest vestigiu sigilar.

1.Sigiliul satelor Ghighişeni-Voieni este round (30 mm), şi a fost aplicat în ceară roşie 
pe un act30. În câmpul sigilar în partea superioară sunt reprezentate două unelte de muncă: 
o coasă şi o greblă cu cozile încrucişate, coasa având lama în dreapta şi ciocanul capul spre 
stânga. Deasupra acestora o stea cu şase raze. În parea inferioară pe o terasă, trei snopi31 
de spice de grâu, dintre care cel din mijloc mai înalt32 (Fig. 1). Această emblemă a sigiliului a 
rămas neschimbată o perioadă îndelungată de timp (secolele XVIII-XX).                                                                             

 În exergă, între două cercuri liniare s-a scris cu litere majuscule legenda în limba 
latină: SIGIL[LUM] POS[SES]SIONIS. GYIGYISSENY. V[OJENY] (SIGILIUL POSESIUNII 
GHIGHISENI-VOIENI). Legenda acestui sigiliu conţine apelativul sigilar SIGIL[LUM] (SIGILIU), 
termenul generic care menţionează statutul aşezărilor POS[SES]SIONIS (SAT=POSESIUNE) 
şi denumirea acestora GYIGYISSENY-V[OJENY] (GHIGHIŞENI VOIENI). S-a prescurtat 
apelativul sigilar, termenul generic al statutului aşezărilor şi denumirea satului VOIENI. Din 
legendă rezultă indirect şi posesorul sigiliului, adică cele două sate: Ghighişeni şi Voieni. 
Aceste două sate fiind aşezări distincte, s-au asociat şi şi-au adaptat denumirea în legenda 
sigiliului, ajungându-se la aceea de Ghighişeni-Voieni. După asociere cu timpul satul Voieni, a 
fost înglobat satului Ghighişeni. 

 Emblema sigiliului este în strânsă legătură cu istoria acestor două aşezări rurale, cu 
ocupaţiile locuitorilor şi bogăţiile din zonă. Astfel, prin cele două unelte de muncă - coasa 
şi grebla -  şi snopii de grâu se sugerează ocupaţia principală a locuitorilor celor două sate: 
cultura cerealelor33. 

În anul 1984, cercetătoarea Maria Dogaru prezintă matricea sigilară a localităţii Ghighişeni, 
păstrată la Filiala Arhivelor Statului Bihor34, subliniind faptul că, coasa şi grebla sugerează 
ocupaţia principală a locuitorilor: cultura cerealelor, iar snopii de grâu amintesc de roadele 
acestei ocupaţii. Această cercetătoare este urmată în 2009 de arhivistul Augustin Ţărău care 
reproduce în desen şi descrie într-un studiu35 şi o lucrare36, amănunţit matricea. Piesa sigilară 
a fost reprodusă după acest desen fără a fi descrisă şi în repertoriul satelor din districtul Beiuş, 
aparţinând lui Ioan Degău şi Nicolae Brânda37. Ea păstrează în emblemă gravate atât coasa 
şi grebla, cât şi snopii de grâu, cu deosebirea că cele două unelte cu cozile încrucişate, sunt 
redate într-o poziţie inversă faţă de sigiliul comun al acestor două sate de la finele secolului 
al XVIII-lea, descris mai sus. Matricea nu are gravat în legendă şi iniţiala majusculă „V”, care 
desemnează precurtarea denumirii satului Voieni, dovedind astfel faptul că la acea dată acest 
sat era înglobat satului Ghighişeni.

PETRILENI ŞI ZĂVOIENI
Satul Petrileni este atestat documentar din anul 1581 cu numele de Petrilen şi ţinea 

de Pertinenţia Bellenyes38. De-a lungul anilor acest sat apare în izvoarele documentare cu 
29  Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene , Zona Vaşcău (I)...,  p. 201.
30 S.  J.  B.  A.  N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. nr. 41, dosar 387, f. 2, Apud Gheorghe Mudura, 
Sigiliile localităţilor bihorene - Zona Vaşcău (I)..., p. 201.
31 Snop = simbol al secerişului, al abundenţei, al prosperităţii; vezi Jean Chevalier, Alain Gheerbrant 
(coordonatori), Dicţionar de simboluri, Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, Editura 
Polirom, Iaşi, 2009, p. 841.
32 Cercetătorul Gheorghe Mudura interpretează aceste elemente ca fiind  „căpiţe de fân”, vezi Gheorghe 
Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 201. 
33 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 201.
34 Vezi Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ..., p. 122.
35 Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale..., pp. 191-192.
36 Idem, Sfragistica rurală …, p. 74.
37 vezi Ioan Degău, Nicolae Brânda, Satele din districtul Beiuş în secolele XIII-XVII. Atestări şi sigilii, de 
pe http: //www.tarabeiusului. ro/depresiunea-beiusului/sigilii-sate.
38 S.J.B.A.N., Fond E, Acte economice, dosar  2614, p. 107, apud, Liviu Borcea, Bihorul Medieval, 
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denumiri în mai multe variante: 1588, Petrilen, Zawoyen, 1692 Petrilen, 1828, Petrileny, 
Zavojen, 1851 Petrilény-Zavojén, 1913 Petrilenyzavoieny39. El s-a contopit cu satul Zăvoieni40. 

Satul Zăvoieni este menţionat documentar în acelaşi an (1581)41. De-a lungul anilor 
această aşezare este menţionată în documentele vremii ca denumire în variante diferite: 1581, 
Zavoyen, 1588, Zawoyen42, 1692 Zauogan, 1782 Zavojen ş. a. 

În Evul Mediu şi Epoca Modernă aceste două sate erau vecine43. Revenind la sigiliile 
comune ale satelor Petrileni şi Zăvoieni păstrate pe unele documente, ele ne oferă informaţii 
preţioase, despre organizarea administrativ-teritorială din trecut a acestor două aşezări rurale. 

Cel mai vechi sigiliu cunoscut până în prezent şi care a fost întrebuinţat ca sigiliu comun 
pentru aceste două sate a fost prezentat prima oară de Gheorghe Mudura, în studiul său 
apărut în 198144. 

În anul 2009 alte două sigilii ale acestor aşezări rurale au fost reproduse în desen şi 
descrise de Augustin Ţărău, în studiul45 şi lucrarea sa, menţionate mai sus.46. Ele au fost 
reproduse fără a fi descrise şi într-un repertoriu întocmit de Ioan Degău şi Nicolae Brânda47. 

Niciunul dintre autorii citaţi nu menţionează faptul că, aceste două aşezări rurale  bihorene 
au întrebuinţat în anumite perioade, trei sigilii, cu rol de „sigiliu comun“, sau „un sigiliu pentru 
două sate”. Din acest motiv, prezentăm şi analizăm amănunţit aceste trei vestigii sigilare ale 
celor două sate aşezate la o distanţă mică între ele48.

1.Sigiliul satelor Petrileni-Zăvoieni, round (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act49. În 
câmpul sigilar un personaj ţinând în ambele mâini câte un snop de grâu. Personajul menţionat 
este flancat în partea inferioară de două ramuri cu frunze. În exerga, formată din două cercuri 
liniare s-a scris legenda cu litere majuscule în limba latină: SIGIL[LUM]. POS[SES]SIONIS. 
PETRILENY- Z. AV:[OJENY] (SIGILIUL POSESIUNII PETRILENI-ZĂVOIENI)50. Începutul şi 
sfârşitul legendei sunt marcate de două puncte. Legenda conţine apelativul sigilar SIGILLUM 
(SIGILIU), termenul generic care menţionează felul localităţilor POSSESSIONIS (SAT-
POSESIUNE) şi denumirea lor la acea dată: PETRILENY-ZAVOJENY. Sigiliul nu este datat, 
din care cauză data exactă a introducerii lui în folosinţă este greu de stabilit. O cercetare 
sistematică şi amănunţită a documentelor păstrate pe care s-a conservat acest sigiliu, ar putea 
facilita datarea lui aproximativă şi stabilirea perioadei de folosire. Acest sigiliu ar data din a 
doua jumătate a veacului al XVIII-lea, fiind utilizat după reglementările urbariale, probabil după 
anul 1775 (Fig. 2).                                                                                         

2.Sigiliul satelor Petrileni-Zăvoieni este rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act51. 
În câmpul sigilar un bărbat reprezentat în picioare, ţinând în ambele mâini câte un snop de 

oameni, aşezări, instituţii, 2005, p. 315. La Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 
vol. II, O-Z. Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1967, p. 40, prima atestare apare la anul 1588 - 
Petrilen, Zawoyen. Satul este menţionat la 1581ca aşezare lângă Rieni, vezi Liviu Borcea, Repertoriul 
satelor ..., p. 64.
39 Coriolan Suciu, op. cit., p. 40.
40 Jakó Zs., Bihar megye a török pusztitás előtt, Budapest, 1940, p. 322.
41 S.  J.  B.  A. N., Fond E, Acte economice, dosar 2614, p. 107. La Coriolan Suciu, op. cit., II, 1968, p. 
40, aşezarea Zăvoieni este atestată la 1588.
42 Coriolan Suciu, op. cit. , II, 1968, p. 40.
43 Această aşezare rezultă şi din Harta Iosefină din anii 1782-1785 a comitatului Bihor, în care aceste 
două localităţi sunt figurate ca sate distincte. Aceste două sate, aşa cum am arătat mai sus aveau o 
biserică comună cu românii din satele vecine: Ghighişeni, Voieni şi Cucuceni, lăcaş de cult situat în 
afara vetrei satului Ghighişeni, în stânga râului Crişul Negru. Acest amplasament sugerează că biserica 
a fost de la început ridicată pentru a servi mai multor sate, între care Petrileni şi Zăvoieni, sate aşezate 
în dreapta râului, vezi supranota 27.
44  Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene ,Zona Vaşcău (I)...,  p. 203.
45 Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale..., pp. 191-192.
46 Idem, Sfragistica rurală …, p. 93
47 vezi Ioan Degău, Nicolae Brânda, Satele din districtul Beiuş în secolele XIII-XVII. Atestări şi sigilii, de 
pe http: //www.tarabeiusului. ro/depresiunea-beiusului/sigilii-sate.
48 Pentru claritatea imaginilor figurilor 3 şi 4 din articolul nostru, am folosit reproducerea celor două 
sigilii ale localităţilor Petrileni şi Zăvoieni, după desenele realizate de d-l Augustin Ţărău, din lucrarea 
acestuia, Sfragistica rurală din Crişana, Edit, Arca, Oradea, 2009, p. 93.
49 S.J.B.A.N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. nr. 41, dosar 467, f. 10.
50 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - Zona Vaşcău (I)..., p. 203.
51 S.J.B.A.N., fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, dosar  3g/1775-1800.
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grâu. Legenda s-a scris la marginea câmpului sigilar cu litere majuscule în limba latină: SIGIL.
[LUM] POSS[ESSIONIS]. PETRILENY. Z. AV[OJENY]: (SIGILIUL POSESIUNII PETRILENY-
ZĂVOIENI)52 (Fig. 3). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de două puncte.                                                                                             

Legenda acestui sigiliu conţine apelativul sigilar SIGILLUM (SIGILIU), termenul generic 
care menţionează statutul localităţilor POSSESSIONIS (SAT=POSESIUNE) şi denumirea 
acestora la acea dată: PETRILENY-ZAVOJENY. Sigiliul nu este datat. O cercetare sistematică 
şi amănunţită a documentelor păstrate pe care s-a conservat acest sigiliu, ar putea facilita 
datarea lui aproximativă şi stabilirea perioadei de întrebuinţare. Acest sigiliu comun ar data de 
la finele secolului al XIX-lea.

 3. Sigiliul satelor Petrileni-Zăvoieni, rotund (28 mm), imprimat în fum pe un act53. În 
câmpul sigilar un bărbat reprezentat în picioare, ţinând în ambele mâini câte un snop de grâu. 
Personajul menţionat este flancat în partea inferioară de două ramuri. În exerga formată din 
două cercuri liniare s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară: * PETRILENY - 
ZAVOJENY * KÖZSĖG PECSĖTJE (SIGILIUL COMUNEI * PETRILENI-ZĂVOIENI*)54. Fig. 4.                                                                                             

Legenda acestui sigiliu cuprinde apelativul sigilar PECSĖTJE (SIGILIU), termenul 
generic care menţionează statutul localităţii KÖZSĖG (COMUNĂ) şi denumirea acesteia la 
acea dată formată din cele două sate (PETRILENY-ZĂVOIENI). Sigiliul nu este datat. El ar 
data de la sfârşitul secolului al XIX-lea sau probabil din primul deceniu al  secolului al XX-lea. 
O cercetare sistematică şi amănunţită a  documentelor păstrate pe care s-a conservat acest 
sigiliu, ar putea facilita datarea lui exactă şi stabilirea perioadei de utilizare. 

De pe cele trei sigilii rezultă că matricele sigilare cu care au fost realizate amprentele 
sigilare prezentate au fost lucrate în incizie. Emblema lor este în strânsă legătură cu istoria 
acestor două localităţil rurale, cu bogăţiile şi cu ocupaţiile locuitorilor. Snopii de cereale şi 
ramurile stilizate care pot fi şi ale unor plante de cultură sunt simboluri ale ocupaţiei de bază a 
locuitorilor acestor două sate: agricultura, iar în cadrul ei cultura cerealelor55. 

În ceea ce priveşte emblema acestor trei sigilii se poate constata faptul că aceasta - 
personajul cu snopii de grâu -, a rămas neschimbată o perioadă de timp îndelungată (secolele 
XVIII-XX).

Aceste două sate odinioară aşezări distincte, s-au asociat şi şi-au adaptat denumirea 
în legenda sigiliului, ajungându-se la aceea de Petrileni-Zăvoieni. Dintre aceste două aşezări 
rurale astăzi există numai localitatea Petrileni, în timp ce satul Zăvoieni, a fost absorbit de 
oraşul Dr. Petru Groza (azi Ştei).

 SÂRBEŞTI ŞI FOLTEŞTI
Satul Sârbeşti este atestat documentar din anul 1692 cu numele de Szurbesty56. De-a 

lungul anilor acest sat apare în izvoare documentare cu denumiri în mai multe variante: 1828 
Szerbest, Foltest, 1851 Szerbest, 1913, Szerbesd57.

Satul Folteşti este menţionat documentar în anul 1600 sub numele de Foltésth Şukan58. 
În anul 1692 apare sub denumirea de Főltest, ca sat românesc, contopit în Sârbeşti59. 

Revenind la sigiliul comun al satelor Sârbeşti şi Folteşti acesta este cel mai vechi 
sigiliu cunoscut până în prezent al acestor două sate. El a fost prezentat prima oară de către 
Gheorghe Mudura, în studiul acestuia din 198160. 

Sigiliul localităţii Sârbeşti şi Folteşti este rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un 

52 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene – Zona Vaşcău (1)..., p. 203; Augustin Ţărău, 
Armorialul general al sfragisticii..., p. 191; idem, Sfragistica rurală..., p. 93.
53 S.J.B.A.N., fond Oficiu Regional pentru Organizarea Teritoriului-Crişana – Registre Cadastrale, dosar 
254/1904.
54 Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii..., p.192; idem, Sfragistica rurală..., p. 93.
55 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 203.
56 S.J.B.A.N., Fond E, Acte economice, dosar  2614, p. 107, apud, Liviu Borcea, Bihorul Medieval, 
oameni, aşezări, instituţii, p. 108. La Coriolan Suciu, op. cit., vol. II, p. 136, prima atestare este la anul 
1692-Szurbesty.
57 Coriolan Suciu, op. cit., II, p. 136.
58 Ibidem,  p. 329.
59 Ibidem.
60 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., pp. 205-206.
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act61. În câmpul sigilar, o foarfecă deschisă cu lamele în sus. Între cele două lame, trei spice 
de grâu, iar între mânere trei bolduri62. În exergă, între două cercuri liniare s-a scris legenda 
cu litere majuscule în limba latină: SIGIL.[LUM]  POS[SES]SIONIS. SZERBEST. F.[OLTEST] 
(SIGILIUL POSESIUNII SÂRBEŞTI-FOLTEŞTI)63. 

Legenda acestui sigiliu conţine apelativul sigilar SIGIL[LVM] (SIGILIU), termenul generic 
care menţionează statutul aşezărilor POS[SES]SIONIS (POSESIUNE=SAT) şi denumirea 
acestora SZERBEST. F[OLTEST] (SÂRBEŞTI-FOLTEŞTI). S-a prescurtat apelativul sigilar, 
termenul generic al statutului aşezărilor şi denumirea localităţii SÂRBEŞTI-FOLTEŞTI (Fig. 5). 
Din legendă rezultă indirect şi posesorul sigiliului, adică cele două sate: Sârbeşti şi Folteşti. Prin 
emblema sa, acest sigiliu semnifică caracterul agrar al localităţii şi existenta unor meşteşugari 
specializaţi în sumănărit64.

 În anul 2009, Augustin Ţărău reproduce şi descrie un sigiliu al comunei Sârbeşti imprimat 
în fum pe un act din 189965. Sigiliul are aceeaşi emblemă ca cel de mai sus. El are legenda 
redată în limba maghiară scrisă în întregime, cu litere majuscule dar lipseşte iniţiala majusculă 
„F” care desemnează prescurtarea denumirii satului Folteşti, dovedind astfel faptul că la acea 
dată acest sat era deja înglobat satului Sârbeşti.

SITANI ŞI TURBUREŞTI
Satul Sitani este meţionat documentar din anul 1508 cu numele de Zythaanfalwa66. De-a 

lungul anilor apare şi cu următoarele denumiri: 1508 Thwrbolyfalwa, 1692 Szitany, Turburics, 
1828 Turberest, Szitány, 1851 Szitány67. În cazul Sitaniului avem, aşa cum o dovedeşte şi prima 
menţiune documentară, două sate, care s-au contopit ulterior: Sitani şi Turbureşti, pomenite 
încă separat într-un document din anul 1508: Zytaanfalwa şi Thwrbolyfalwa68.

Satul Turbureşti este menţionat documentar la 150869. El s-a contopit ulterior cu satul 
Sitani. De la aceste două sate s-a păstrat matricea sigilară datată 184070. 

Matricea sigilară are rondela rotundă (36 mm), confecţionată din alamă, şi gravată în 
incizie. În câmpul sigilar, s-a gravat un joagăr71 pentru două mâini. Dedesubtul acestei unelte 
apare trecut anul confecţionării piesei sigilare: 1840, şi probabil al introducerii ei în uz. Legenda 
piesei sigilare mărginită de două cercuri liniare s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară: 
*SZITÁNY - TURBUREST KÖZSÉG PECSÉTJE (SIGILIUL COMUNEI SITANI- TURBUREŞTI) 
(Fig. 6). Ea a fost reprodusă în desen şi descrisă de Augustin Ţărău72. Autorul nu prezintă 
faptul că acest vestigiu sigilar a fost întrebuinţat ca sigiliu comun. Ea a fost reprodusă şi în 
lucrarea „Monografia comunei Pomezeu”73, alături de alte sigilii ale satelor componente acestei 
comune.

MĂRĂUŞ ŞI STOINEŞTI 
Satul Mărăuş este atestat la anul 1786 cu numele de Nagymaros74. Satul Stoineşti este 

61 S.J.B.A.N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 516, f. 3.
62 Cercetătorul Gheorghe Mudura interpretează aceste elemente ca fiind „o plantă cu trei ramuri terminate 
în formă de bulă”, vezi Gheorghe Mudura,  Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 206 şi 
Melente Nica, Sârbeşti File de monografie, Editura „Viaţa arădeană”, 2002, p. 37.
63 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 206.
64 Ibidem.
65 Vezi Augustin Ţărău, Sfragistica rurală, p. 106; idem, , Armorialul general al sfragisticii..., p. 209.
66 Jakó Zs., op. cit., p. 357; Coriolan Suciu, op. cit., II, 1968, p. 123.
67 Coriolan Suciu, op. cit., II, 1968, p. 123.
68 Jakó Zs., op. cit., p. 357; vezi şi Monografia comunei Pomezeu,  Gabriel Moisa (coord.), Gruia Fazecaş, 
Doru Marta, Crăciun Parasca, Oradea, 2010, p. 46.
69 Jakó Zs., op. cit., p. 357; Coriolan Suciu, op. cit., II, p. 123  şi p. 207 (1692 Turburics), 1828 
Turberest.
70 Piesa sigilară se păstrează la S. J. B. A. N., Colectia sigilii, nr. inventar 319.
71 Cercetătorul Augustin Ţărău afirmă că simbolul din emblema acestei matrice sigilare ar fi o „ţesală”, 
vezi Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii..., p. 211; idem, Sfragistica rurală..., p. 107.
72  Idem, Armorialul general al sfragisticii..., p. 211; idem, Sfragistica rurală..., p. 107.
73 Vezi Monografia comunei Pomezeu, Gabriel Moisa (coord.), Gruia Fazecaş, Doru Marta, Crăciun 
Parasca, Oradea, 2010, p. 45.
74 Coriolan Suciu, op. cit., I, p. 386; Alexandru Roz, Kovách Géza,  Dicţionarul istoric al localităţilor din 
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atestat în acelasi an 1786 75 sub denumirea de Belkismaros (Kis Maros).
Sigiliul satelor Mărăuş şi Stoineşti este rotund aplicat în ceară roşie. În câmpul sigilar 

ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, se află doi peşti suprapuşi; în partea inferioară 
o terasă ?.  În exergă s-a scris legenda în limba latină: S[IGILLUM] P[OSSESSIONIS] N[AGY 
ET : K[ISS] : MAROS (SIGILIUL SATELOR MĂRĂUŞ ŞI STOINEŞTI)76 (Neilustrat). 

În acest caz, satul mai mic Kis Maros (Stoineşti) s-a asociat cu satul vecin mai mare 
Nagy Maros (Mărăuş) şi împreună  şi-au confecţionat un tipar sigilar pe care s-a gravat numele 
ambelor sate.

Toate aceste sigilii descrise mai sus au forma rotundă cu dimensiunile de 28 mm sau 
30 mm, şi au fost aplicate în ceară roşie pe diferite acte. Unul dintre ele este imprimat în fum.  
Matricea sigilară a satelor Sitani şi Turbureşti datată (1840) a fost destinată pentru sigilarea cu 
ceară, dar ea putea fi folosită şi la sigilarea cu fum sau tuş.

Impresiunile sigilare pe ceară roşie (de la finele secolului al XVIII-lea subl. ns), ne 
dezvăluie o înaltă măiestrie artistică a gravorului care a realizat matricele sigilare, probabil un 
meşter din cele două târguri, Vaşcău sau Băiţa, unde meseriaşii erau numeroşi sau poate chiar 
în satele cu meseriaşi specializaţi77din Bihor. Comparând aceste sigilii din punct de vedere 
al mărimei şi formei, a legendei şi emblemei, s-a apreciat că ele au fost realizate de aceeaşi 
persoană (meşter - pecetar n. n.), fără a se deţine informaţii despre ea78.

Coroborând conţinutul documentelor pe care s-au aplicat sigiliile cu cel al legendelor79 
acestor sigilii comune rurale bihorene aflăm informaţii preţioase referitoare la evoluţia 
administrativ-teritorială şi la atribuţiile social-juridice ale acestor sate în perioada respectivă. 
Astfel, denumiri din legendele sigiliilor ca Ghighişeni-Voieni, Petrileni-Zăvoieni, Sârbeşti-
Folteşti, Sitani-Turbureşti şi altele, după opinia noastră, ne indică faptul că aceste sate s-au 
asociat folosind sigiliu comun.  

 Denumiri de sate ca Nagy Maros (azi Mărăuş)80 şi Kis Maros (azi Stoineşti)81 localităţi 
care şi astăzi există în judeţul Arad ne certifică faptul că, la datele respective existau două 
aşezări distincte, dar care foloseau un sigiliu comun. În cazul celor mai multe dintre aceste sate 

în cele din urmă ele s-au contopit 
(sau nu) într-o singură localitate cu 
denumirea celei mai mari folosind un 
sigiliu adecvat.

  În stadiul actual al cercetărilor 
sigilografice, nu ştim sigur care 
este cauza întrebuinţării sigiliului 
comun pentru aceste localităţi rurale 
bihorene. Este posibil ca aceste 
aşezări fiind  apropiate una de alta şi 
având un număr mai mic de locuitori 
să se fi asociat. Desigur, cercetările 
istorice şi sigilografice viitoare 
privind istoria acestor localităţi rurale 
vor lămuri acest aspect.

judeţul Arad, Editura „Universităţii Vasile Goldiş Arad”, Arad, 1997, p. 156.
75 Coriolan Suciu, op. cit., II, p. 146; Alexandru Roz, Kovách Géza,  op. cit., p. 228.
76 S. J. B. A. N, Colectia sigilii (foto), nr. 12, apud  Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona 
Beliu (III)..., p. 416; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale..., p. 122.
77 Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- Zona Vaşcău (1)..., p. 197.
78 Ibidem.
79 Legendă = textul scris, de obicei la marginea spaţiului sigilar, circular de la dreapta spre stânga, 
indicând numele şi atributele posesorului, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale..., p. 153.
80 Alexandru Roz, Kovách Géza,  op.cit.,  p. 156.
81 Ibidem, p. 228.
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TREI SCRISORI ALE GENERALULUI PAVEL PAPP DE POPA

       Viorel Câmpean, Marta Cordea*

THREE LETTERS OF GENERAL PAVEL PAPP DE POPA
Abstract

Our article enriches with three unique letters the information regarding the controversial personality 
of General Pavel Papp de Popa (born in Beznea on December 17, 1827 - died in Chiavari in December 
1908). Considered a Kossuthist, then a fighter in the Turkish army, Pavel Papp also took part in the 
Crimean War, and later fought in the war for Italy’s independence, being appointed General Staff in 
1895. It was decorated in 1898 with the “Crown of Italy” order, and in 1900 with the Gold Medal.

Two of the letters, written in Hungarian, are sent from Italy to the priest Petru Pop and one, in 
Romanian, to a certain “Aurel”, surely a relative of his. The letters show us the general’s concern for the 
relatives left at home, whom he continued to support financially. From one of the letters, reproduced in 
the annex to our article, we learn that Pavel Papp de Popa had a brother named Mitrofan.

Although General Pavel Pop de Popa erected a commemorative monument in 2006 in his 
hometown, his biography is so rich in events, it leaves many more questions unanswered. We hope that 
through our article some of them have been elucidated.

Keywords: General Pavel Pop de Popa, Beznea, Antoniu Pop, unpublished letters, Italy

Printre personalităţile din tezaurul uman românesc prezente în prima Enciclopedie 
Română figurează cu o scurtă biografie şi Pavel Papp de Popa1.

Vorbind despre începutul politicii la bihoreni, Teodor Neş afirma că aceasta prezenta 
„caracteristica unei nebuloase nediferenţiate”. El remarca numeroasele conştiinţe naţionale, 
dârze, din pătura ţărănească, care au suferit moarte de mucenici pentru credinţa lor. Nota apoi 
că printre intelectuali surprindem o seamă de kossuthişti, care considerau desfiinţarea iobăgiei 
române „ca un plocon al ungurilor şi nu ca un rod pârguit al evoluţiei. Lipsiţi de rutină politică, 
fascinaţi de conducătorii unguri, părăsiţi de ardelenii cari se gândeau şi se îngrijau numai de 
românii până la Munţii Apuseni, nevoiţi să trăiască în amalgamul cu ungurii” ei au căutat să 
se încadreze în politica maghiară, „renunţând la orice notă de intransigenţă naţională”. Între 
cei enumeraţi de Teodor Neş ca făcând parte din grup, alături de Ioan Dragoş, Ioan Gozman, 
Ioan Papp, Simion Bica, Alexandru Buda, Nicolae Dunca, Vladimir Dunca, găsim şi numele lui 
Pavel Papp de Popa2. Se pare că mai în detaliu despre activitatea lui Pavel de Popa a scris 
bihoreanul Gh. Cernău, care s-a ocupat „stăruitor” de românii înrolaţi în armata maghiară3.

Tema subiectului ne-a fost furnizată de dl. profesor pensionar Vasile Părău, care a afirmat 
că învăţătorul Corneliu Papp4, bunicul soţiei sale, era rudenie cu familia Papp de Popa, şi că 
un înaintaş al lor a luptat în armata lui Garibaldi. Ulterior, domnul Părău, printre alte documente 
de familie, ne-a adus şi trei scrisori expediate din Italia de către Pavel Papp de Popa, două în 
limba maghiară, trimise preotului Petru Pop5 şi una, în limba română, unui anume „Aurel”, cu 

* Bibliotaca Judeţeană Satu Mare, viorel_campean@yahoo.com
1 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia Română, tom III, Kemet-Zymotic, Sibiu, 1904, p. 523.
2 Teodor Neş, A doua carte despre oameni din Bihor, Oradea, 1979, pp. 244-247; Idem, Oameni din 
Bihor. 1848-1918, Oradea, 1937, p. 164.
3 Articol apărut sub titlul Studii şi documente în „Revista istorică”, conform afirmaţiei lui Teodor Neş din 
A doua carte despre oameni din Bihor, Oradea, 1979, p. 283.
4 Corneliu Papp (1880–1964). Absolvent al Preparandiei Greco-Catolice din Oradea, şi-a legat viaţa 
de localitatea sătmăreană Hrip, unde a fost cantor-învăţător de la începutul activităţii sale până la 
pensionare. Priceperea sa pedagogică a rămas în memoria localnicilor până astăzi. Pentru biografia lui 
vezi Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. III, Satu Mare, 2015, pp. 326-331. 
5 Petru Popp (1838-1895). Preot greco-catolic, fiu al pr. Mitrofan Pop. Tatăl său are o biografie interesantă, 
şi el absolvind studii teologice la ortodocşi, trecând apoi cu comunitatea din Beznea (jud. Bihor) la greco-
catolici. Petru Popp a absolvit liceul şi teologia în Oradea. A fost hirotonit la data de 18 decembrie 1861. 
A slujit la Dubricioneşti, Prisaca și Chiuag. Vezi Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-
Varadinensis G.R.C. pro anno MDCCCLXIV., Magno-Varadini, 1864, pp. 66, 129, Viorel Câmpean, File 
din istoricul parohiei greco-catolice Prisaca. Legături cu părțile Sătmarului, în volumul Patru decenii în 
slujba documentului. In memoriam Bujorel Petru Dulgău, ediţie îngrijită de Mihai Georgiţă, Augustin 
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siguranţă tot o rudă a sa.
Pavel Papp s-a născut la Beznea în data de 17 decembrie 1827, în familia cantorului-

învăţător Mihai Papp şi a Ninei Emilia Kaba. Vorbind despre această localitate, atestată 
documentar din anul 14066 trebuie să spunem că este situată pe valea Crişului Repede, 
pe traseul liniei de cale ferată Oradea – Cluj-Napoca. Din 1964 până în anul 1996 a purtat 
numele Delureni. O parte din comunitatea românilor ortodocşi, românii reprezentând imensa 
majoritate a populaţiei, au trecut pe la mijlocul secolului XIX la confesiunea greco-catolică, 
o dată cu trecerea parohului Mitrofan Papp7 (tatăl preotului Petru Pop), care credem că era 
rudă cu cantorul-învăţător Mihai Papp, tatăl lui Pavel. Greco-catolicii au reuşit să-şi zidească 
biserică în anul 1895, deşi ortodocşii erau încă majoritari, cu un lăcaş construit pe la 1723. 
De remarcat apoi faptul că printre marii proprietari din sat s-au numărat şi membri din familia 
Kaba, în care se născuse mama lui Pavel8.

În anul 1848 Pavel Papp era elev de liceu la Oradea. S-a înrolat în batalionul 55 de 
honvezi, care era „compus mai tot din Români”; între aceştia, pe lângă Pavel Popa îi cunoaştem 
cu numele pe locotenentul Martin Costea, şi sublocotenentul Teodor Stupa. După lupta de la 
Sibiu din 21 ianuarie 1849, Pavel Popa a fost numit sublocotenent, la data de 4 februarie 
18499. 

După înăbuşirea revoluţiei a emigrat. Batalionul 55 a trecut graniţa, mai întâi ajungând la 
Turnu Severin. Erau 5000 de emigranţi, dintre care 500 de ofiţeri. De la Turnu Severin au trecut 
Dunărea, fiind internaţi la Vidin. Guvernele Austriei şi Rusiei au insistat pentru extrădarea lor. 
Ali Paşa le-a oferit ca soluţie trecerea la mahomedanism şi înrolarea în armata turcească, 
cu păstrarea rangului militar. Kossuth a refuzat, în schimb, generalul Bem a acceptat, luând 
numele de Murath Paşa. Între cei care au acceptat să intre în armata turcă, după ce trecuseră 
la mahomedanism se pare că s-au numărat Pavel Papp şi Martin Costea10. 

Pavel Papp a luat parte la războiul din Crimeea, precum şi la cel purtat pentru independenţa 
Italiei. A obţinut gradul de căpitan la 27 februarie 1859. Mai mult decât atât, a fost comandantul 
Regimentului 62 Infanterie, când deţinea deja gradul de colonel. În anul 1872 s-a căsătorit cu 
prinţesa Paolina Mazzucchelli. 

La 12 martie 1895 este numit general de stat major. Activitatea i-a fost răsplătită și prin 
distincții, la 7 iulie 1898 fiind decorat cu ordinul „Coroana Italiei”. Nu peste multă vreme, la 8 
martie 1900 a fost decorat cu Medalia de Aur. Către bătrâneţe s-a retras la Chiavari, unde a şi 
decedat în decembrie 190811.

L-a vizitat de mai multe ori pe Kossuth la Torino. De asemenea, a întreţinut corespondenţă 
cu ziarele maghiare din Oradea. În anul 1893 i-a luat un interesant interviu lui Kossuth, cu 
privire la chestiunea naţionalităţilor în Ungaria. 

La 20 noiembrie 1892 trimite o scrisoare din Chiavari, publicată în „Nagyvárad” la 23 
noiembrie 1892, în legătură cu incidentul dintre foaia umoristică „Vulturul” a lui I. Ardelean şi 
studenţii maghiari de la Academia de Drept. Din articol aflăm impresii despre climatul politic din 
Bihorul anului 1848: „Când au izbucnit revoluţiile în Banat şi Ardeal am declarat în adunarea 
noastră (a studenţilor) că binele patriei depinde de solidaritatea naţionalităţilor în deosebi a 
Românilor şi Ungurilor. Binele public rezultă din colaborarea strânsă a cetăţenilor de diferite 
limbi ai patriei. Lozinca tinerimii din Oradea a cutreerat ca fulgerul împrejurimile şi aici în Bihor 
a avut drept rezultat că poporul român şi maghiar s-au întrecut în a se înrola sub steagul 

Ţărău, Radu Milian, Oradea, Editura Arca, 2017, pp. 353-360.
6 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, A – N, Bucureşti, 1967, p. 196.
7 Mitrofan Popp (1802-?). A absolvit teologia ortodoxă la Arad, fiind hirotonit în anul 1834. Soţia lui 
se numea Marta; rămas văduv, a trecut la confesiunea greco-catolică în anul 1854, împreună cu 
comunitatea, pe când păstorea la Beznea. A avut doi copii, Marta şi Petru, fiul ajungând şi el preot. 
Beznea a ajuns o parohie destul de mare, inclusă în distr. Sebiş-Criş, numărând în anul 1861, 785 
credincioşi, în 1864, 880, iar în 1871, 885 de credincioşi; Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis 
Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno MDCCCLXIV., Magno-Varadini, Typis Aloysii Tichy, 1864, p. 71, 
129; Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno MDCCCLXI., 
Magno-Varadini, Typis Aloysii Tichy, 1861, p. 51; Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-
Varadinensis G.R.C. pro anno MDCCCLXXI., Magno-Varadini, 1871, p. 55.
8 Bihar Vármegye és Nagyvárad, [Budapest], [1901], p. 52.
9 http://bratca.com/beznea/Generalul%20PAVEL%20POPA.htm
10 Teodor Neş, A doua carte despre oameni din Bihor, Oradea, 1979, pp. 245-246.
11 http://bratca.com/beznea/Generalul%20PAVEL%20POPA.htm
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tricolor pentru apărarea patriei comune. S-au format batalioane după batalioane şi Românii 
s-au luptat ca tovarăşi credincioşi de arme alături de honvezii maghiari. Cea mai mare parte a 
Românilor cu excepţia celor din Ardealul înşelat şi-au luat partea din războiul pentru libertate. 
Au fost multe batalioane în care soldaţii, negradaţii, subofiţerii şi ofiţerii au fost în majoritate 
Români. Aşa a fost batalionul Nr. 55 de honvezi care de la Ciucea până la Turnul-Roşu a luat 
parte în toate luptele din Ardeal şi care prin conduita bravă şi disciplina sa a fost trupa favorită 
a bătrânului Bem. Nu vorbesc din auzite sau citite, ci ca participant la faptele de arme ale 
batalionului Nr. 55 honvezi. Ca român, şi eu am luptat sub comanda lui Bem”. 

În continuarea articolului Pavel Papp de Popa recomanda studenţilor maghiari de la 
Academia de Drept o conduită justă şi echitabilă faţă de români, fiindcă doar aşa şi nu prin 
prigoniri şi abuz de putere se putea face educaţia românilor pentru apărarea patriei. Apologia 
colonelului Pavel Papp de Popa „a produs o falsă optică a evenimentelor din 1848”. Optica 
lui Kossuth în ceea ce priveşte naţionalităţile era mult schimbată la momentul interviului, faţă 
de vremea revoluţiei, el declarând că era cea mai mare utopie să crezi că vei putea forma din 
diferitele naţionalităţi din Ungaria un stat unitar maghiar cu aceeaşi limbă: „Cu popoarele din 
Ungaria nu poţi trata ca şi cu nişte colonişti venetici. Popoarele din Ungaria locuesc acolo de 
multe veacuri şi ţin foarte mult – şi cu drept cuvânt – la acel pământ. Limba şi religia acestor 
popoare se consideră ca o comoară veche şi sfântă care nu se poate confisca. Politica care ar 
face-o aceasta, nu stă pe temelii morale”. Vorbind despre limbă, şi aici observăm o schimbare, 
măcar parţială în tonul lui Kossuth: „Fiecare funcţionar de comună, plasă şi judeţ trebue să 
cunoască perfect limba poporului şi s-o întrebuinţeze în contact cu poporul... Ca limbă de stat 
şi în parlament fireşte, numai limba maghiară poate avea loc”12.

Epistolele adresate preotului greco-catolic Petru Pop ne arată grija față de apropiații 
lăsați acasă de către cel care avea să ajungă general pe meleaguri italiene. În special ne axăm 
pe cuvintele adresate pentru fiul vărului său Petru, Antoniu Popp (1867-1905). Acesta, născut 
la Prisaca, a fost paroh greco-catolic la Giulița (azi Julița, jud. Arad) și Chioag (jud. Bihor). 
Totodată Antoniu Popp a fost și un culegător de folclor harnic, prezenţa bio-bibliografiei lui în 
diferitele lucrări de referinţă dedicate etnologilor români demonstrând acest lucru. În anul 1894 
a tipărit volumul Lira Bihorului, apărut la Tipografia Aurora din Gherla. A colaborat la mai multe 
publicaţii din spaţiul românesc: „Minerva” (Bistriţa), „Controla” (Timişoara, 1895-1904, 1905-
1907), „Familia” (Pesta, Oradea), „Foaia ilustrată” (Sibiu, 1891), „Foaia poporului” (Sibiu, 1892-
1916), „Gazeta de Transilvania” (Braşov), „Gutinul” (Baia Mare, 1889-1890), „Luminătorul” 
(Timişoara, 1880-1894), „Rândunica” (Sibiu), „Steaua” (Panciova – Banatul Sârbesc, 1901-
1902)13 cu doine, cântece, strigături, balade şi poveşti. 

În ceea ce priveşte biografia sa, cercetători mai vechi au întâmpinat probleme – 
recunoscând că nu au putut găsi date biografice despre autor14, nici până aproape de zilele 
noastre nereuşindu-se eliminarea completă a erorilor în ceea ce priveşte viaţa sa15. Anumite 
corecturi la biografie le-am semnalat din Satu Mare, loc unde a urmat studii de teologie16. Prin 
grija unui cercetător orădean, originar tot din Prisaca Beiușului, în ultimii ani au apărut două 
lucrări dedicate vieții și activității lui Antoniu Popp17.

Cea de-a treia scrisoare, adresată lui „Aurel”, este în legătură cu situația grea a unui 
nepot al lui Pavel Popa, preparand la Oradea în acel an. Într-adevăr, în Șematismul Episcopiei 
Unite de Oradea din anul 1900, în cursul al II-lea figurează un preparand cu numele Ioan 
Popa18. Aflăm din scrisoare, reprodusă în anexa la articolul nostru, că generalul Pavel Papp de 
12 Teodor Neş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Oradea, 1937, pp. 22-23, 35-36.
13 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, 1995, p. 
394.
14 Bucur Ţincu, Foaia ilustrată (1891). Redactor: dr. D. Barcianu, în vol. Reviste literare româneşti din 
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1974, p. 305.
15 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români. Autori. Publicaţii periodice.Instituţii. Mari colecţii. 
Bibliografii. Cronologie, Bucureşti, 2006, p. 717.
16 Viorel Câmpean, Marta Cordea, Culegătorul de folclor Antoniu Popp şi legăturile lui cu sătmărenii, 
în „Informaţia de duminică”, Satu Mare, an XIII, nr. 640, 7 iunie 2015, p. 4; Idem, Noi contribuţii la viaţa 
şi activitatea lui Antoniu Popp (1867-1905), în „Biharea. Culegere de studii, materiale de etnografie şi 
artă”, Oradea, XLII, Editura Muzeului Ţării Crişurilor 2015, pp. 41-49.
17 Vasile Todinca, Antoniu Popp scriitor şi culegător de folclor bihorean, Oradea, Editura Primus, 2015; 
Vasile Todinca, Contribuţia scriitorului şi culegătorului de folclor Antoniu Popp la istoria literaturii române, 
Oradea, Editura Primus, 2017.
18 Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno jubilari 
1900 a restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 200, Magno-Varadini, 1900, 
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Popa era de fapt frate cu Mitrofan.
Memoria lui Pavel Papp de Popa este conservată în localitatea natală. Astfel, în anul 

2006, cu ocazia aniversării a 600 ani de atestare documentară a localităţii, între solemnităţi s-a 
numărat şi dezvelirea unui momument în memoria generalului Pavel Papp de Popa, prin grija 
stră-stră-nepotului Liviu Popa19. Probabil că la momentul dezvelirii nu se cunoştea cu precizie 
data morţii generalului Pavel Papp, întrucât este incrustat anul 1895 şi localitatea Genova ca 
date ale decesului.

Reacțiile la evenimentul dezvelirii au venit destul de târziu și au fost diferite. Astfel, 
ziaristul Dan Simai într-un articol intitulat (Anti) Românul lui Kossuth: Sătenii din Beznea 
elogiază un paşoptist care a luptat împotriva... românilor, după ce admite că „localnicii vorbesc 
cu evlavie despre singurul general dat de satul Beznea”, prezintă viața și activitatea lui Pavel 
Papp de Popa doar prin prisma apropierii sale de Kossuth20. În schimb presa maghiară din 
Bihor, interesată de localitatea Beznea și de personalitatea lui Pavel Papp de Popa, prezintă la 
zece ani după dezvelire, în 2016, un comentariu la articolul din 2014, axându-se pe aspectele 
aventuroase din viața generalului. La final, reporterul Szilágyi Aladár nădăjduia că un tânăr 
cercetător va reuși să meargă în continuare pe urmele faptelor vitejești ale acestuia21.

Neîndoielnic, personalitatea generalului Pavel Papp de Popa merită cercetată în 
continuare. Cuvintele sale, dintr-una din scrisorile publicate acum, „vitregimea sorţii, ca 
întotdeauna, a fost împotriva mea”, referindu-se la faptul că nu a reușit să ajungă să-și revadă 
meleagurile natale, credem că au darul de a încuraja și pe viitor cercetarea vieții și activității 
acestui bihorean.

Fidel „patriilor” pe unde a trebuit să-și poarte pașii, el nu a uitat de rudele sale, de 
necazurile cu care se confruntau; mai mult decât atât, a căutat să-i sprijine material, chiar dacă 
se afla la depărtare. Credem că scrisorile publicate acum, au darul de a întări spusele noastre, 
constituindu-se în trei piese la un dosar care credem că este încă deschis.

p. 276.
19 http://bratca.com/
20 https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/anti-romanul-lui-kossuth-satenii-din-beznea-elogiaza-
anual-un-pasoptist-care-s-a-remarcat-luptand-impotriva-romanilor-117365.html
21 http://erdelyiriport.ro/riport/egy-romanellenes-roman-falujaban-1
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Anexe

I
  

         Genova, 5 Ianuarie 1889

Dragul meu bun nepot, Petru

Acum circa un an şi jumătate, am primit de la Mihai un document soios şi pe atunci mă anunţa că 
are un frate mai mic, care îl va ajuta să cumpere pământ, şi de aceea a venit de la Beznea la Chioag.

Într-o altă scrisoare, Mihai scrie că fratele său mai mic este un om muncitor, sărac, cinstit, care 
este împovărat de mulţi copii.

Până acum a rămas un mister pentru mine cum un om nenorocit poate să ajute un alt om, care 
are o stare materială mai bună.

Şi Mihai este sărac, dar cu acea leafă mică a sa, dacă lucrează, poate să aibă o stare mai bună 
decât a fratelui său. Ceea ce am observat este că acel om nenorocit cu copiii săi mulţi şi în ziua de Paşti 
ţine o duminică neagră. În această privinţă i-am scris lui Mihai să-mi spună pe ce cale s-ar putea trimite 
fratelui său câţiva forinţi.

Cantorul a şi răspuns, dar toată scrisoarea este plină de cereri, întrebări şi altfel de lucruri care 
pe mine nu mă interesează în niciun fel. Despre săracul frate spune doar că este locuitor în Beznea şi 
este jurat, şi că pastorul Dungo din Borodu Mare îl sprijină. După cum se vede, o astfel de comunicare 
nu spune nimic. Mitrofan Pop este un om neştiutor, de aceea nu i se poate trimite o scrisoare cu bani 
din străinătate.

Aşa stând lucrurile, şi până când voi afla şi adresa pastorului din Beznea, nu pot face altceva 
decât să te deranjez pe tine.

În data de 10 a acestei luni o să trimit prin poştă un mandat de 100 de franci, întreaga sumă va fi 
trimisă pe numele tău şi imediat ce o vei primi, te rog, fii amabil, trimite din ei la Beznea, lui Mitrofan Pop, 
douăzeci şi şase de forinţi – 26 – cu mandat. – După scăderea cheltuielilor cu scrisoarea şi mandatul, 
şi a altora [cheltuieli], restul predă-l lui Mihai.

Scuză-mă că sunt nevoit să abuzez de bunătatea ta, căci dintre rudele mele doar tu eşti cel 
căruia, adresându-mă, îi pot scrie cu încredere. 

Mihai cu întrebările lui mă şicanează neîncetat şi din scrisorile lui observ că i se poate aplica 
proverbul latinesc: „Cantores amant humores” („Cântăreţii iubesc umorul”).  

Din toate cuvintele lui răzbate nemulţumirea. Nu-şi poate explica: de ce nu am devenit un Croesus 
al lirei, desigur ar fi fost bine, dar eu am luptat pentru libertatea popoarelor, pentru drepturile lor şi, atât 
patria mea prezentă, cât şi pe cea din trecut am slujit-o din onoare, de aceea sunt acum aici precum un 
bătrân frate-veteran.

Cu sinceră inimă vă doresc tuturor un An Nou fericit. Sărut mâinile dragei tale soţii şi pe tine, 
îmbrăţişându-te, rămân bun prieten al tău Pavel Pop.

Lui Mitrofan 26 forinţi toate cheltuielile pe seama lui Mihai.
Spune-i să-mi scrie. 

2

Chiavari, 13 August 1889

Iubite bun Petru al meu,

Am primit scrisoarea ta dragă şi scrisoarea anexată a vrednicului tău fiul şi am citit cu cea mai 
mare bucurie urările voastre de bine. În acel moment m-am simţit foarte fericit, căci am văzut că cele 
mai dragi rude ale mele îşi aduc aminte de mine cu totală cordialitatea. Dar la treapta cea mai înaltă a 
fericirii mele aş fi ajuns doar dacă bunăvoinţa sorţii ne-ar fi adunat laolaltă şi, potrivit voinţei mele, am fi 
sărbătorit împreună zilele noastre onomastice Petru-Pavel, în sânul scumpei tale familii. 

Acest lucru l-am intenţionat anul trecut şi pentru că din cauza căldurii din vară,  insuportabile la 
Genova, aproape în fiecare an a trebuit să plec la ţară, aşa şi anul acesta,  împreună cu soţia mea, am 
plecat la o cumnată, în Tirol, iar de acolo, eu singur, am vrut să călătoresc în Ungaria şi să vă vizitez pe 
voi.

Dar se vede că vitregimea sorţii, ca întotdeauna, a fost împotriva mea, aşa şi acum a vrut să 
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împiedice împlinirea dorinţelor mele cele mai arzătoare. Primăvara trecută, când eram deja în pregătire, 
bietei mele femei i s-a făcut atât de rău, încât medicii au declarat-o incapabilă pentru o călătorie lungă, 
dar totodată au urgentat şi o schimbare de aer.

În aceste condiţii, n-am putut face altceva decât să caut un nou domiciliu. Însă m-am gândit că 
mutările multe sunt rele şi aşa am hotărât să părăsesc capitala Liguriei şi să ne stabilim definitiv la ţară 
într-o localitate plăcută. S-a întâmplat apoi că la sugestia mai multor prieteni şi cunoştinţe din localitate, 
să vin să locuiesc aici. Precum constat, căldura verii este suportabilă, şi precum se zice, frigul iernii este 
potrivit. Prin urmare, aceasta este o climă potrivită tocmai pentru un bătrân veteran. 

Primeşte dragă prietene bun, Petru, salutările mele din inimă, pe care să le împărtăşeşti şi fiului 
tău, Anton. Să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu toate bunurile.

Sărut mâna soţiei tale dragi şi în numele soţiei mele, te rog să ne păstraţi în prietenia voastră de 
până acum. 

Rămân a ta sinceră rudă şi prieten
Pavel Pop
P.S. Te rog, fii amabil, biletul anexat aici, predă-l lui Mihai.
Adresa mea de aici înainte: în loc de Genova trebuie scris Chiavari. 

[Hârtia scrisorii, cu filigran: Old Royal Manufactory Vidalon
Însemn heraldic cu o coroană şi doi lei]

 3
Italia – Chiavari 17.2.[1]900

Iubite Aurel!

Aş dori să cunosc adevărul despre cele ce îmi scrie un moşneag din Oradea-Mare, odinioară fost 
al meu prieten, el aşa se exprimă despre sărăcia a sărmanului Ioan, nepotul vostru, preparandist greco-
catolic în Oradea-Mare, este abandonat, şi fără grija tatălui său, nimeni se îngrijeşte despre podoaba 
lui: veşmântul său zdrenţăros şi cămeşile sale necurate. Aşadară fratele meu Mitrofan este un nebun, el 
nu mai vine a vedea fiul său. Aştept răspunsul tău şi după vederea adevărului voi scrie la Beznea. Însă, 
şi până atunci, trebui că tu vorbeşti cu un croitor onest, întrebându-l cât va costa un veşmânt complex 
şi frumos, de primăvară şi de materie nu mult uşoară (//).

După atât timp că nu primesc dela voi niciun cuvânt. Eu nu voiesc litere lungi, şi numai puţine 
cuvinte despre sănătate şi învăţătura voastră.

În luna lui Martie voi trimete bani – şi pentru fiecare de voi 10 cor<oane>.
Sărutându-vă rămân [al] vostru

(//) cam grea
Papp de Popa Pavel
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RAPOARTELE CONSILIERULUI ŞCOLAR PAVEL VASICI. ȘCOLILE 
ORTODOXE ROMÂNE DIN SUD ŞI SUD-ESTUL TRANSILVANIEI ÎN 

ANII LIBERALISMULUI AUSTRIAC1

         Mirela Popa-Andrei*

    E o mare mângâiere pentru tot românul a vedea, acolo unde se 
părea cu neputință, școale regulate și înzestrate, aducând folosul  ce-l așteptam; 

a vedea pruncii, cari altfel ar trebui să fie pe jumătate selbatici, cu cărțile 
subsuoară, curați și blânzi, a vedea un număr mare de părinți ascultând 

cu bucurie din rostul copiilor săi cunoștințe de Dumnezeu și de cele ce au trebuință în 
marea acestei vieți lumești, ca să poată trece prin valurile ei nevătămați.2

REPORTS OF SCHOOL COUNSELOR PAVEL VASICI. ROMANIAN ORTHODOX SCHOOLS IN 
SOUTHERN AND SOUTHEASTERN TRANSYLVANIA IN THE YEARS OF AUSTRIAN LIBERALISM

Abstract

The present study analyzes, starting from the two school reports (1860 and 1864) prepared by 
Pavel Vasici, as school governmental advisor for the Orthodox denominational education in Transylvania, 
the state of affairs, the material-logistical and moral situation in which the schools were located. 
Romanian Orthodox from southern and southeastern Transylvania in the years of Austrian liberalism. 
Pavel Vasici remarked that in the first years of the nineteenth decade of the nineteenth century, there 
was a setback of the Romanian Orthodox education compared to the years of neo-absolutism. In his 
vision, the solution to remove the deficiencies of the Romanian education from the Orthodox schools 
would have been the return to the collaboration between the church and the state on the school land, 
arguing through the example of the period of neo-absolutism, when the Romanian education registered 
the most progress, his observations gave a disagreement. generalized on this topic in the orthodox 
environment, tensions between the school counselor and the bishop Andrei Șaguna. On the other hand, 
the disastrous situation of the Orthodox confessional education, as it was presented in Vasici’s reports, 
alarmed the political authorities of the Grand Principality, who asked the Sibiu hierarch for explanations.

Keywords: Transylvania, the years of Austrian liberalism, Pavel Vasici, Orthodox confessional 
school, church

În lumea rurală românească transilvăneană, Biserica și Școala au fost și rămân instituții 
emblematice. De-a lungul secolului al XIX-lea ele au rămas singurele instituții cu caracter 
național, singurele în care folosirea limbii materne era permisă, au reprezentat, totodată, cei 
doi piloni fundamentali ai națiunii și naționalismului. În timp, cele două instituții românești și-
au construit un drum comun, a cărui miză a fost menținerea identității naționale. Chiar dacă 
din perspectiva gândirii moderne a epocii, rămânerea Școlii sub aripa Bisericii (în forma 
învățământului confesional) era văzută, la modul general, drept o anacronie, pentru societatea 
românească transilvană a reprezentat calea sigură de menținere a caracterului național al 
învățământului, respectiv de apărare și salvare a specificului românesc, în contextul politicilor 
școlare dualiste promovate de guvernul de la Budapesta care ținteau deznaționalizarea 
naționalităților din partea răsăriteană a monarhiei. Cele două instituții s-au suținut una pe 
cealaltă, legătura dintre ele fiind indisolubilă. Evoluția școlii în lumea satului s-a aflat în strânsă 
legătură cu atitudinea pe care preotul, în primul rând, a avut-o cu privire la educație și școală, 
cu tipul de relații existente la nivelul elitei sătești (între preot - învățător - jude). Și nu în ultimul 
rând progresul învățământului s-a aflat în strânsă legătură cu politica și deschiderea de care 

* Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, mirela_and_rei@yahoo.com 
1 The study was supported through the grant CNCS – UEFISCDI, project no. PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0661, Social and professional trajectories in concurrent confessional spaces: Transylvania 
(1850 – 1918)
2 „Din raportul D-lui Consiliar c.r. de instrucțiunea publică - dr. Vasici, pe anul 1860”, în Amicul școalei, 
anul I, 1860, broșura 4, Sibiu, p. 345.
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au dat dovadă ierarhiile celor două biserici românești: orotdoxă și greco-catolică. 
În general, a existat o preocupare constantă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea din 

partea autorităților ecleziastice atât greco-catolice, cât și cele ortodoxe pentru îmbunătățirea 
sistemului de învățământ elementar, crescând exigențele în privința calității pregătirii 
profesionale a personalului didactic, punând accent pe o mai mare implicare a preoților și 
dascălilor în remedierea aspectelor privind frecvența școlară și motivând comunitățile, pe 
credincioși, să facă eforturi în vederea susținerii materiale a dascălilor și a edificiilor școlare. Cu 
toate acestea, progresul școlar s-a lăsat uneori și în anumite locuri mult așteptat. Dacă pentru 
perioada neoabsolutismului învățământul elementar românesc din Transilvania, în pofida 
menținerii unor deficiențe, a cunoscut o dezvoltare apreciabilă (verificabilă în cifre),3 în anii 
„dezghețului politic” (anii liberalismului austriac) școlile românești, mai ales cele ortodoxe au 
intrat într-o etapă de stagnare și apoi de regres. Sunt concluziile celor două rapoarte întocmite 
de consilierul școlar ortodox, Pavel Vasici elaborate în anii 1860 și 18644. 

În raportul școlar din anul 1860, Vasici a descris detaliat starea de ruinare a multor localuri 
școlare, slaba frecvență școlară, micșorarea salariilor învățătorilor și limitarea activităților 
acestora, ineficienta colaborare dintre autoritățile bisercicești locale: preoți, inspectorii 
districtuali (protopopii) și organele politice locale (juzii, inspectorii școlari mireni).5

Deceniul șapte al secolului al XIX-lea, în pofida destinderii politice care s-a instaurat în 
monarhia austriacă și de care a beneficiat și Ardealul mai ales sub aspect politic (liberalizarea 
regimului politic, instituirea principiului egalității tuturor națiunilor și a bisericilor din Transilvania) 
a marcat pe tărâm școlar un vizibil recul pentru învățământul confesional românesc. O primă 
explicație și cauză ar putea fi găsită în însăși spiritul epocii liberale care a fost unul de răzvrătire 
față de orice constrângere6 și care în plan școlar s-a tradus în scăderea numărului de localuri 
școlare, reducerea calității instrucției, reducerea duratei anului școlar și diminuarea frecvenței 
școlare. Regresul în plan școlar a fost unul general, înregistrat la nivelul întregii societății 
românești, fie că a fost vorba de școlile ortodoxe, fie de cele greco-catolice. Desigur, în rândul 
ortodocșilor acest regres a fost mai vizibil și datorită faptului că școala ortodoxă din Ardeal 
nu reușise să dețină până la acel moment resursele materiale pe care le avea cea greco-
catolică, îi lipsea tradiția, nu dispunea de un cler atât de instruit și nici de dascăli cu o pregătire 
de specialitate, cum era în cazul învățătorilor greco-catolici care beneficiaseră de-a lungul 
3 Grigore Ploeșteanu, Pavel Vasici. Viața și opera, Târgu Mureș, Editura Veritas, 2008, p. 218. 
4 Pavel Vasici (1806-1881) și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în Transilvania, punându-
și toate cunoștințele și abilitățile în slujba dezvoltării învățământului elementar românesc din Marele 
Principat. A fost numit mai întâi referent (1850-1855) apoi consilier și inspector pentru școlile ortodoxe 
în cadrul guberniului transilvan. În această calitate a efectuat numeroase inspecții școlare de-al lungul 
și de-a latul Transilvaniei. Începând din 1856 și până în anul 1860, an de an a inspectat cu seriozitate, 
rând pe rând, toate școlile ortodoxe. În 15 aprilie 1861 funcția de consilier școlar a fost desființată, 
măsura având un efect negativ asupra evoluției învățământului elementar ortodox din Transilvania. Din 
acest motiv, pe 9 octombrie 1862 funcția a fost reactivată iar Vasici a fost numit din nou consilier școlar. 
Rolul consilierului școlar ortodox în supravegherea bunului mers al școlilor ortodoxe și a procesului 
de învățământ poate fi apreciat printr-o simplă prezentare a situației școlare la nivelul episcopiei de 
Sibiu. Astfel, dacă în anul 1851 în Transilvania existau 367 școli elementare ortodoxe, în anul 1859 
numărul acestora s-a dublat, ajungând la 767. Este posibil ca tocmai eficiența dovedită în plan concret 
de activitatea neobosită și energică a lui Vasici să fi motivat autoritățile să înființeze o funcție similară și 
pentru școlile greco-catolice românești din Transilvania, în care a fost numit, pe 24 februarie 1863, Ioan 
Maior. După repunerea în funcție, Vasici a realizat noi inspecții în anii1863-1864, constatând cu tristețe o 
înrăutățire a situației școlilor ortodoxe (în anul 1865 funcționau 704 școli ortodoxe, prin urmare se constată 
o stagnare raportat la anul 1859). Prin rigurozitatea sa și dedicarea totală pentru cauza învățământului 
românesc, Pavel Vasici, a contribuit în mod direct, vreme de două decenii, la ridicarea calitativă și 
cantitativă a sistemului școlar ortodox din Transilvania. În perioada cât a deținut această funcție, Vasici, 
a contribuit nemijlocit la înființarea de noi școli în satele românești, la organizarea temeinică a celor 
existente, la îmbunătățirea calității pregătirii profesionale a învățătorilor români ortodocși și stimularea 
implicării elitei locale, dar și a comunităților în susținerea școlii și a procesului de învățământ. Printre 
principiile sale cu privire la cum putea fi încurajat progresul școlar se numărau idei, precum: gratuitatea 
învățământului, ajutorarea părinților săraci de către stat, colaborarea dintre stat și biserică în materie de 
educație și învățământ etc. Vezi Ibidem, p. 205-225.
5 Ibidem, p. 217. 
6 Simion Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de școală (1850-1867), Cluj, Editura Echinox, 
1994, p. 21.
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timpului de o mai bună formare profesională în școlile proprii (școli normale, gimnazii etc.) 
sau din alte orașe ale monarhiei (Budapesta, Lemberg, Ungvár etc.), iar din anul 1858 în nou-
înființata Preparandie de la Năsăud7. Învățătorii ortodocși, în cel mai bun caz, erau absolvenți 
ai Institutului teologico-pedagogic din Sibiu, instituție care în opinia consilierului școlar Vasici 
nu corespondea scopului formării unui personal didactic bine instruit, pe motiv că în Sibiu nu 
exista o școală capitală în care să poată fi deprinsă metoda practică. De aceea în vederea 
instruirii adecvate a învățătorilor pentru învățământul ortodox, Vasici a solicitat Guberniului 
să intervină pe lângă Cancelaria aulică a Transilvaniei pentru a grăbi înființarea unei instituții 
dedicate pregătirii învățătorilor pentru școlile ortodoxe8.

O altă cauză a regresului învățământului românesc din Transilvania în anii de entuziasm 
și speranță al liberalismului austriac poate fi reperată în însăși faptul intrării școlii în apanajul 
bisericii (1858).9 Una dintre consecințele instituirii patronatului bisericesc asupra școlii a 
fost stoparea procesului, început cu câțiva ani mai înainte, de constituire a unor școli laice, 
a-confesionale, naționale care să fie susținute în comun de ortodocși și greco-catolici și să fie 
frecventate de copiii români de ambele confesiuni10. Trebuie spus aici că Pavel Vasici a fost 
unul dintre susținătorii proiectului de creare a școlilor elementare naționale românești. Totodată, 
trecerea învățământului sub autoritatea Bisericii, transformarea școlilor elementare în școli 
confesionale a însemnat privarea acestora de o susținere financiară, logistică admnistrativă și 
de control din partea instituțiilor statului. A fost nevoie de o perioadă de câțiva ani de adaptare, 
pentru ca autoritățile bisericești să-și poată crea pârghii proprii de susținere, supraveghere 
și control a învățământului. În viziunea lui Pavel Vasici, așa cum se creionează ea din cele 
două rapoarte analizate, soluția scoaterii învățământului românesc din impas era aceea a 
revenirii școlii sub tutela comună a Statului și Bisericii, deoarece biserica nu avea la dispoziție 
organismele necesare pentru a institui un control riguros și obiectiv asupra învățământului, nu 
a reușit să mobilizeze comunitățile românești, de altfel în cea mai mare parte destul de sărace, 
pentru implicare în susținerea materială și economică a școlilor.

Conform raportului întocmit de consilierului dr. Vasici, în vara anului 1860, starea școlilor 
confesionale ortodoxe din Transilvania la finalul anului școlar 1859/1860 era una realmente 
precară.11 Până și în comunitățile bogate din Mărginimea Sibiului, cu mici excepții, situația 
învățământului elementar confesional era departe de a corespunde așteptărilor consilierului 
școlar. O excepție era localitatea Săliște, unde infrastructura școlară era adecvată bunei 
desfășurări a procesului de învățământ, existând, totodată, interes și preocupare pentru o 
școală principală. Datorită unor neînțelegeri la nivel local, intențiile demne de laudă nu s-au 
putut materializa, însă Vasici își exprima speranța că lucrurile se vor îndrepta curând.12 
Și în Gușterița (azi cartier al municipiului Sibiu) sătenii se certau între ei în privința școlii, 
astfel încât procesul didactic avea de suferit13. În Turnișor (azi cartier al Sibiului), unde se 
ridicase, cu ajutorul comunei politice la stăruința preotului-paroh, un local școlar adecvat, erau 
probleme în legătură cu plata învățătorului, iar progresul școlar era încă slab. În Apoldu de 
Sus, localul școlar inițial (donația unui locuitor) s-a vândut, cu banii obținuți s-a cumpărat 
material și s-a început clădirea unei școli noi, s-a pus fundamentul și apoi restul materialului 
s-a risipit. S-a propus ridicarea unui alt local însă sătenii nu au ajuns la un acord în această 

7 Amicul școalei, anul I, 1860, broșura 4, Sibiu, p. 358.
8 Grigore Ploeșteanu, op.cit., p. 222.
9 Prin ordonanța gubernială din 22 martie 1858 școlile comunale-naționale din Principatul transilvan au 
fost declarate confesionale și trecute sub autoritatea forurilor episcopale. Astfel, după o lungă perioadă 
de limitare a implicării Bisericii în materie de educație în Imperiul austriac, aceasta ajunge să preia 
conducerea afacerilor școlare. A fost una dintre consecințele Concordatului încheiat între Statul papal 
și Viena (1855). Școlile confesionale erau patronate de Biserică, care era susținătorul lor material, iar în 
baza acestui fapt, avea dreptul de a decide politica școlară, programa școlară etc., manualele folosite, 
de a numi sau alege învățătorul. În aceste școli limba de predare era limba maternă. Vezi Mirela Andrei, 
La granița Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Clju-
Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 277-278.
10 S. Retegan, op. cit.,p. 21.
11 „Din raportul D-lui Consiliar”, p. 342-357.
12 Ibidem, p. 350.
13 Ibidem, p. 355.
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privință.14 În Apoldu de Jos, cu toate că erau doi învățători, nu se înregistrase niciun progres 
școlar.15 O situație similară a întâlnit Vasici și în Miercurea Sibiului, unde nici localul școlar, nici 
învățătorul nu corespundeau exigențelor.16 În Poiana Sibiului, unde funcționau doi învățători, 
consilierul școlar caracteriza progresul școlar ca fiind corespunzător, cu toate că se așteptase 
ca rezultatele de acolo să fie și mai bune. O situație satisfăcătoare în privința procesului de 
învățământ a întâlnit în localitatea Rod, unde școala arăta „destul spor”.17 În Ocna Sibiului, în 
schimb, pregătirea intelectuală și profesională a celor trei învățători lăsa mult de dorit, spre 
dauna elevilor și a procesului de învățământ.18

Școlile „din aleasa comună a Rășinarilor” se bucurau de o situație favorabilă, atât prin 
poziționare - în apropierea capitalei - cât și prin avuție și intelighenția care exista în localitate, 
îndeplinind toate condițiile pentru a fi „cea dintâi comună sătească din Ardeal”.19 Aici fusese 
constrută, în anii 1835-1837, „cea mai frumoasă școală românească din Ardeal, o zidire 
măreață cu un etaj și cu 5 săli - iar după adaptarea din 1850 - cu 6 săli de învățământ și alte 
7 încăperi destinate direcțiunii, bibliotecii școlare, o sală de ședință a comitetului parohial și 
una pentru primăria comunei”.20 Cu ocazia primei sale vizite la școala din Rășinari (1856), 
Vasici a propus reprezentanților locali, ca pe lângă cele două clase primare existente să fie 
înființate și două clase reale.21 Fruntașii comunei nu au reușit însă să ducă la îndeplinire acest 
deziderat. E drept că în locul școlii reale s-a creat un fond de 27.000 florini, folosit ca suport 
pentru oferirea de burse tinerilor rășinăreni care doreau să urmeze școli mai înalte, însă lui 
Vasici i s-a părut prea puțin în raport cu potențialul comunei. A fost profund dezamăgit de 
faptul că intelectualitatea rășinăreană nu a înțeles rostul acestei comune, mulțumindu-se doar 
cu o școală parohială, când cu puțin efort ar fi putut dispune de o școală capitală și reală.22 
Ulterior rășinăreni au reluat demersurile pentru înființarea unei școli capitale,23 lucru care avea 
să-și găsească o rezolvare fericită în cele din urmă, în anul 1864 când școala din localitate a 
primit titlul de școală normală capitală cu drept de publicitate (29 decembrie).24 În același an, 
edificiul școlar a fost supus unei ample intervenții de renovare și modernizare, astfel încât să 
corespundă și din punct de vedere material exigențelor unei școli capitale.25

Referitor la situația școlilor confesionale din Mărginimea Sibiului, dr. Pavel Vasici nota, 
cu o oarecare dezamăgire, următoarele: „...tot Ardealul nu mi-a făcut atâta val și lucru ca 
Rășinarii, Apoldu de Sus (și Vinerea)”,26 făcând probabil aluzie nu atât la starea școlilor, cât 
mai ales la dificultatea de a purta un dialog cu oamenii locului, în vederea corijării unor aspecte 
considerate defectuoase de către consilierul școlar. Însă, nici în alte părți ale episcopiei ortodoxe 
a Ardealului școlile confesionale nu erau într-o stare prea bună. În districtul Cincu Mare (azi 
în jud. Brașov) starea școlilor era cu totul „căzută”, lipseau edificiile școlare, dascălii nu aveau 
salarii fixate, râvna și frecvența școlară erau reduse.27 În districtul Mediașului nu exista, potrivit 
însemnărilor lui Vasici, nicio școală „de Doamne ajută”, iar învățătorii - cu mici excepți - nu erau 
deloc destoinici.28 Doar în districtul Nocrichului (jud. Sibiu) situația învățământului era ceva mai 
mulțumitoare din punctul de vedere al consilierului școlar Vasici.29

În districtul protopopesc Trei Scaune, situația învățământului era cu totul dezolantă, iar 
populația românească de aici uitase până și să vorbească românește. „E trist și sfâșietor de 
14 Ibidem, p. 350.
15 Ibidem, p. 354.
16 Ibidem, p. 351.
17 Ibidem, p. 354.
18 Ibidem, p. 355.
19 Ibidem, p. 356.
20 Victor Păcală, Monografia comunei Rășinariu, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezene, 1915, p. 376-
377.
21 „Din raportul D-lui consiliar”, p. 356.
22 Victor Păcală, op. cit., p. 379.
23 „...dovadă destulă că aceeași - n.n. comuna - nu lucră statornic și după convingere, ci după influența 
altora”. Vezi „Din raportul D-lui consiliar”, p. 356.
24 Victor Păcală, op. cit., p. 380.
25 Ibidem, p. 182.
26 „Din raportul D-lui Consiliar”, p. 357. Vinerea este o localitate din jud. Alba.
27 Ibidem, p. 342.
28 Ibidem, p. 343.
29 Ibidem, p. 343.
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inimă a vedea cum în mijlocul acestui district, poporul și-a pierdut încă și limba sa română, 
vorbind cea maghiară” mărturisește Vasici.30 Consilierul școlar preciza că numai pe la margini, 
la granița cu Principatele Române existau câteva sate unde locuitorii (fiind mai ales crescători 
de oi) și-au păstrat limba și unde existau câteva școli românești care înregistrau un progres 
școlar îmbucurător, precum Zagon, Papoțiu, Covasna, Keșdi-Mărtinuș, Feldioara, Derste și 
Veneția (unde exista o școală capitală). Progresul din aceste școli era într-o bună măsură 
rezultatul implicării autorităților politice locale, pretorii Dimitrie Boeriu și Ioan Pușcariu.31 Vasici 
constata, un alt lucru dătător de speranță, respectiv faptul că românii din Trei Scaune, în 
pofida faptului că nu mai vorbeau limba maternă, nu și-au pierdut simțămintele naționale. 
În opinia sa, șansa revigorării românismului în regiune consta în înființarea de „școli bune” 
dotate cu învățători destoinici și „buni români”. Un semnal bun în acest sens era faptul că în 
Covasna, stațiune frecventată de mulți români, inclusiv de dincolo de Carpați, unde o școală 
românească putea avea viitor, se afla în plin proces de construire un edificiu școlar destul de 
corespunzător exigențelor timpului.32

Situația învățământului elementar era una slabă și în satele situate pe drumul ce ducea 
de la Sibiu spre Brașov. Abia în cetatea Brașovului lucrurile stăteau altfel, progresul școlar 
fiind lăudabil atât la Gimnaziul ortodox, cât și la școala capitală.33 Un real progres al procesului 
pedagogico-didactic a constatat consilierul școlar Vasici la școala capitală din Satulung, precum 
și în școlile triviale din Săcele.34 O surpriză plăcută l-a întâmpinat pe consilierul școlar Vasici 
în protopopiatul Branului. Dacă cu patru ani înainte, nu se putea vorbi despre un învățământ 
confesional ortodox în regiune, ca urmare a activității energice a protopopului Ioan Mețianu, 
susținut de preoții din district, au fost înlăturate multe obstacole din calea progresului instrucției 
școlare, astfel încât în iunie 1860 s-a putut desfășura o examinare serioasă în școlile din 
Bran, Moeciu de Jos, Zărnești și Vulcan.35 Consilierul școlar ortodox mai însemna cu bucurie 
în raportul său și faptul că în districtul protopopesc al Dobrei (jud. Hunedoara) comunele 
aparținătoare au luat hotărârea de a dona obligațiunile aferente împrumutului de stat (din 
1854) în vederea înființării unei școli capitale cu patru clase în Dobra.36 Vasici saluta această 
decizie, considerând că era necesară o astfel de inițiativă în acest areal, dată fiind slaba 
dezvoltare a rețelei școlare elementare în comitatul Hunedoarei, în general.

Analiza raportului școlar întocmit de Vasici în urma inspecțiilor derulate în anul 1860 
în școlile ortodoxe românești din Ardeal dezvăluie mai degrabă probleme, defecte, aspecte 
de îndreptat, decât rezultate satisfăcătoare și progres școlar îmbucurător. În localitățile unde 
erau localuri de școală bune și dotare corespunzătoare, precum Cristian (lângă Sibiu), toată 
vara localul școlii era închis, în Orăștie și Vaidei - de pildă - unde se clădiseră edificii școlare 
corespunzătoare, învățătorii erau slabi etc. Ne putem întreba oare nu erau așteptările lui Pavel 
Vasici mult prea ridicate pentru cât puteau face la vremea respectivă comunitățile românești 
ortodoxe din Transilvania? Este posibil, într-o oarecare măsură, ca lucrurile să stea astfel, 
dat fiind faptul că Vasici venea din Banat, unde învățământul beneficiase de o mai bună 
organizare, el însuși fiind un produs al acestui sistem școlar. În plus, Pavel Vasici era un 
radical, el a făcut parte din gruparea cu vederi liberale, laice și progresiste a elitei românești 
din anii liberalismului, iar în calitatea sa de consilier școlar s-a văzut pus în situația de a se 
lupta cu membrii curentului conservator (oamenii bisericii, de la cei din Consistoriul ortodox, la 
protopopi și preoții sătești).37 În anii 1862-1865 a militat pentru revenirea la colaborarea dintre 
30 Ibidem, p. 347.
31 Ibidem, p. 347-348.
32 Ibidem, p. 347.
33 Gr. Ploeșteanu, op. cit., p. 227-229. În toate rapoartele înaintate Guberniului, Vasici a prezentat în mod 
favorabil situația gimnaziului ortodox din Brașov. De altfel, un alt merit al său este acela că în deceniul 
neoabsolutist a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a feri această instituție de pericolul germanizării.
34 „Din raportul D-lui Consiliar”, p. 344.
35 Ibidem, 345-347.
36 Ibidem, p. 355.
37 Gazeta Transilvaniei, 1864, nr. 22, p. 86-87. În articolul intitulat „Un cuvânt la timpul său”, deși 
nesemnat, se regăsesc ideile lui Vasici, revolta sa față de administrarea defectuoasă, de tip fanariot 
a școlilor ortodoxe intrate pe mâna clerului: „școalele noastre sub masca autonomiei bisericești, s-au 
făcut monopol cu care poartă speculațiuni unii dintre preoți și protopopi, dând sub diferite preteste 
învățătorii afară și luându-le lefile și bucatele menite pentru ei, dacă învățătorii nu vor să le împărțească 
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autoritățile bisericești și cele școlare în materie de educație, solicitarea sa având ca temei 
experiența din perioada neoabsolutistă, când acest tip de colaborare a avut efecte pozitive 
asupra învățământului românesc.38

Îmbunătățirea situației învățământului elementar în regiunile în care autoritățile locale, 
administrative sau religioase s-au implicat, precum în cazul lui D. Boeriu, I. Pușcariu sau 
a lui I. Mețianu i-au întărit lui Vasici convingerea referitoare la importanța rolului jucat de 
elită în ridicarea stării culturale, sociale și economice a poporului. În viziunea sa, întreaga 
responsabilitate pentru starea, culturală în primul rând, dar și economică a națiunii române, 
cădea în sarcina elitei, care avea obligația de a se implica plenar și sincer în modelarea 
conștiinței poporului, în formarea de deprinderi bune, în educarea lui, iar prima dovadă în 
acest sens consta în modul în care era susținut învățământul în general și cel elementar în 
mod special. Vasici nu-l condamna pe țăranul român pentru indolența și apatia manifestată 
față de școală, ci pe conducători care nu au știut să mobilizeze poporul, să-l convingă de 
importanța pe care educația o are asupra sa și a tinerei generații. 

Dovada aceasta destulă că poporul nostru este ca bucata de ceară, care venind în 
mâinile unui maestru iscusit poate forma din ele cele mai frumoase figuri. Nu e, domnilor, 
poporul, nu nicidecum, de vină dacă nu înaintăm, ci conducătorii lui, maieștrii aceia, carii au 
să-l formeze; ignoti nulla cupido (la cele necunoscute nu avem poftă/nu poftim cele neștiute?) 
zice latinul.39

Raportul școlar din anul 1860 a oferit detalii și specificații clare cu privire la felul în care 
arătau școlile ortodoxe românești din Transilvania. Cu ocazia inspecțiilor școlare din anii 1863-
1864, deși a văzut lucruri extrem de neplăcute, neajunsuri și abuzuri, Vasici a optat pentru a 
nu specifica locul în care „răul” s-a întâmplat „ca să nu dezgolesc pe nimenea de-a dreptul”, 
îi mărturisea el într-o scrisoare, bunului său prieten, George Barițiu (scrisă pe 8 aprilie 1864 
din Sibiu). Însă, pe de altă parte, nici nu putea ascunde realitatea, nu putea acoperi adevărul 
„de care pătimesc școalele, spre dauna tinerimei” și a prezentat o parte din situațiile deosebite 
întâlnite pe teren.40 Turneul său din anul 1864 a început cu vizitarea gimnaziului român din 
Brașov, unde impresia generală a fost foarte bună și a continuat cu școlile din Dobra, Hațeg 
și Deva etc. Abuzurile pe care le-a semnalat în scrisoarea către Barițiu au fost șocante până 
și pentru Vasici: în Dobra învățătorul Păcurariu, un tânăr „ca lumina”, cu studii teologice la 
Carloviț, a fost maltrat, în Nocrich școala s-a transformat în cârciumă, la Cincul Mare, unde 
se ridicase un edificiu nou și frumos, învățătorul își ținea porcul în cămara de lemne a școlii, 
la Sadu școala a fost transformată în „arest și depozit de lemne”, iar la Gura Râului în depozit 
de cucuruz, în districtul Iliei (jud. Hunedoara) preoții și învățătorii, erau plătiți pentru activitățile 
școlare, dar acestea erau lăsate pe seama unor copii mai mari „carii pipă în școală”, toate cu 
știrea protopopului. Ceea ce l-a revoltat cel mai tare pe Vasici cu ocazia inspecției școlare din 
anul 1864 a fost faptul că în unele locuri, cu știința protopopilor, învățătorii erau înlăturați din 
școli, în mod abuziv de preoți care erau și directorii școlilor confesionale, pentru ca locul să 
le fie luat de niște tineri localnici (învățători-suplinitori, dar fără studii adecvate, în general fii 
de preoți, juzi etc.) care pe această cale se puneau la adăpost de recrutarea la armată. Toată 
această situație deplorabilă l-a făcut pe Vasici să afirme că „școala s-a făcut azil de scăpare a 
unor ignoranți care voiau să se sustragă obligațiilor militare”.41 Într-adevăr caracterizarea făcută 
de comisarul școlar ortodox este dură, iar icoana școlilor românești ortodoxe arată deprimant. 
Raportul pe care avea obligația să-l redacteze în limba germană și să-l înainteze autorităților 
a fost împânzit de observații critice, dar și de multe propuneri concrete de îmbunătățire a 
sistemului de învățământ. Potrivit raportului din anul 1864 situația învățământului orotdox era 
mai dezastruoasă decât în urmă cu patru ani. Dat fiind faptul că între anii 1861-1862, ca 
urmare a desființării temporare a postului său, Vasici nu a mai efectuat inspecții școlare, în 
anul 1864 a putut constata că și mai multe școli au fost închise, numeroase localuri erau în 
paragină, învățătorii calificați au fost alungați etc.

Pavel Vasici nu a fost singura voce care a semnalat neajunsurile școlii românești în 

cu dumnealor și apoi făcându-se ei înșiși învățători”.
38 George Bariț și contemporanii săi, vol. II, București, Editura Minerva, 1975, p. 95-105.
39 Vezi „Din raportul D-lui Consiliar”, p. 346.
40 George Bariț și contemporanii săi, vol. II, p. 87.
41 Ibidem, p. 99.
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anii liberalismului asutriac. În circularul său din 10 februarie 1865, adresat concetățenilor 
de confesiune greco-catolică și ortodoxă aflați în jurisdicția sa, Francisc Nopcsa a surprins 
imaginea, la fel de jalnică, a învățământului românesc din comitatul Hunedoarei. Comitele 
suprem al Hunedoarei atrăgea atenția că respectiva stare școlară, precum și starea economică 
și socială precară erau în mare măsură rezultatele nepăsării și lenevirii comunităților și anunța 
că a instituit pedepse și amenzi cu scopul de a corija aceste scăderi.42 Francisc Nopcsa 
considera că soarta națiunii române se va putea îmbunătăți doar prin înaintare culturii și 
încurajarea instrucției școlare și-i îndemna pe români „ca părăsind lenevirea să-și dea fiii și 
fiicele la școală, să îngrijească de cultura animei și a spiritului lor, pentru că numai de aici 
atârnă fericirea lor, fericirea și puterea națiunii voastre, respectul și binele patriei”.43 Presa 
epocii înșiruie constatări tot atât de grave din Hunedoara, evocând paragina dezolantă a 
edificiilor școlare, remunarațiile mici și nesigure pe care satele le dădeau dascălilor, slaba 
pregătire profesională a acestora, lipsa manualelor școlare, durata insuficientă a anului școlar, 
precum și lipsa de implicare a comunității: „ce e mai trist la cea mai mare parte nici voie, nici 
energie și în urmă nici înțelegere”.44 

Pavel Vasici nu s-a rezumat doar la a constata starea de lucruri, ci în egală măsură a 
căutat și a propus soluții pentru remedierea lucrurilor, a dat sfaturi, îndrumări acolo une a găsit 
deschidere și dorință de schimbare în bine a lucrurilor. În viziunea lui Vasici soluția pentru 
înlăturarea deficiențelor învățământului românesc din școlile ortodoxe ar fi fost revenirea la 
colaborarea dintre biserică și stat pe tărâm școlar. Statul s-ar fi putut implica prin oferirea 
ajutorului material necesar pentru ridicarea și dotarea unor edificii școlare noi, moderne, 
corespunzătoare scopului educației, pentru susținerea materială a învățătorilor, astfel încât 
susținerea școlii să nu mai fie considerată o povară apăsătoare de către comunitățile ortodoxe, 
unele dintre ele extrem de sărace. În opinia sa, în perioada neoabsolutismului, învățământul 
românesc a înregistrat cel mai mare progres, cu alte cuvinte, învățământul elementar la români 
a cunoscut o reală înflorire atâta vreme cât a fost considerat o problemă comună a statului și 
bisericii, astfel încât pentru Vasici era foarte clar că aceasta era formula ideală.45

Profesionalismul, spiritul critic și onestitatea care l-au caracterizat pe consilierul școlar 
ortodox, Pavel Vasici, dorința de a contribui la îmbunătățirea nivelului de educație a românilor 
transilvăneni l-au făcut să creadă că observațiile sale cu privire la starea tristă în care se aflau 
multe școli românești va determina o luare de poziție din partea autorităților bisericești în 
vederea corectării neajunsurilor. Modul realist, până la urmă, în care Vasici a zugrăvit starea 
învățământului confesional românesc ortodox în rapoartele sale școlare sau în diferite luări de 
poziții în presa vremii, a deranjat însă ierarhia bisericească de la Sibiu. Încă din anul 1863 au 
apărut unele tensiuni între el și Andrei Șaguna, alimentate foarte probabil și de poziționările 
politice divergente ale celor doi, știut fiind faptul că Vasici a fost suținătorul și prietenul lui 
George Barițiu, principalul opozant al politicii mitropolitului.

Situația dezastruoasă a învățământului confesional ortodox, așa cum a fost ea prezentată 
în raportul lui Vasici, a alarmat autoritățile politice din Marele Principat. În consecință, Guberniul 
a emis în data de 16 noiembrie 1864 un ordin distribuit către toate instituțiile competente din 
țară, fie ele politice, fie bisericești, cerând o rapidă mobilizare a organelor politice subalterne în 
vederea remedierii stării învățământului elementar.46 Atât raportul întocmit de Pavel Vasici, cât 
și ordinul gubernial menționat au deranjat Consistoriul arhidiecezan ortodox, a cărui răspuns 
a venit abia pe 10 mai 1865, amânare motivată prin îndelungata absență a mitropolitului din 
Sibiu.

Răspunsul Consistoriului a încercat să nuanțeze realitățile surprinse în raportul lui Vasici, 
străduindu-se să arăte că acesta este doar parțial real.47 Astfel, adresa consistorială susținea 
faptul că doar unele școli populare (elementare) erau neglijate, printre acestea numărându-
se și localuri școlare îngrijite, dascăli pregătiți corespunzător, salariile lor plătite la vreme etc. 
42 Vezi Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. VII/2, Bucureşti, 
Academiei Române, 2019, doc. nr. 168, p. 293-295.
43 Ibidem.
44 Apud Simion Retegan, op.cit., p. 21.
45 George Bariț și contemporanii săi, vol. II, p. 96-101.
46 Grigore Ploeșteanu, op.cit., p. 222-223.
47 Mișcarea națională a românilor, vol. VII/2, doc. 185, p. 326-330.
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Erau prezentate apoi cauzele, reale de altfel, pentru care situația învățământului ortodox nu 
era conformă așteptărilor sau cerințelor autorităților politice. Printre cauzele identificate erau 
enumerate: legislația patriei care niciodată nu a pus accent pe cultura poporului de rând, starea 
politică și economică a țăranului român care se resimțea încă de pe urma veacurilor de iobăgie 
în care a fost ținut și din care abia de puțină vreme fusese ridicat. La acestea se mai adaugau: 
lipsa autonomiei bisericești, dar și anii nefaști de secetă care au dus la scumpirea produselor 
etc. Desigur că toate acestea au atras după ele slaba frecvență școlară, neîngrijirea grădinilor 
de pomi, imposibilitatea comunităților ortodoxe de a suține logistic școlile etc. Consistoriul 
își lua răspunderea de a întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătățirea stării școlilor 
elementare ortodoxe, dar numai după ce avea să realizeze o verificare directă, prin organele 
sale, a datelor oferite de raportul lui Vasici.48

În mod sigur, Pavel Vasici nu a fost un susținător al autonomiei bisericești în materie 
școlară. El propunea în raportul din 1864 o reformă totală49 care să fie hotărâtă de către 
instituțiile statului (Consiliul de stat, Dieta) întrucât: „numai atunci va deveni viu în popor 
interesul pentru școală, când poporul va putea să participe efectiv la discutarea chestiunilor 
școlare, prin reprezentanții săi și prin vot”.50 Vasici propunea înființarea de școli elementare 
acolo unde acestea lipseau, înființarea unor școli „naționale” prin participarea la un loc a mai 
multor sate, școala urmând a fi construită și întreținută din resursele proprii ale respectivelor 
sate care trebuiau să rezolve inclusiv problema salarizării dascălilor. Întregul set de propuneri 
se fundamentează pe necesitatea propășirii națiunii române. Pentru ca toate lucrurile propuse 
de el să fie realizabile, Vasici susținea că mai întâi era necesară întronarea principiului 
îndreptățirii egale a națiunii române și a confesiunilor ei cu celelalte națiuni și confesiuni ale 
Transilvaniei, întrebuințarea limbii române alături de cea maghiară și germană în treburile 
publice și acordarea către națiunea română a tuturor drepturilor politice.

Pavel Vasici a fost un reprezentant al aripii radicale a elitei românești, acea burghezie 
progresistă din rândul căreia făceau parte G. Barițiu, Visarion Roman ș.a., care în anii Dietei 
de la Sibiu a năzuit la o restructurare democratică și modernă profundă a societății românești. 
În acest context trebuie plasată întreaga sa activitate de control și îndrumare a procesului 
de învățământ românesc ortodox, propunerile sale privind necesitatea unei reforme totale a 
învățământului din monarhie și în special a celui românesc, precum și așteptările sale față de 
școala elementară ortodoxă. Și cu toate că progresul învățământului românesc ortodox nu a 
fost pe măsura strădaniilor depuse de Vasici, totuși a existat o creștere cantitativă și calitativă, 
chiar dacă mai lentă, a acestuia. De altfel, însuși Vasici a previzionat îmbunătățirea situației în 
unele comune, acolo unde el a constatat un interes real din partea comunității, solidaritate și 
posibilități economice. Încă în raportul său din 19 februarie 1858, înaintat Guberniului, Vasici 
remarca faptul că, în pofida stării generale triste a învățământului ortodox din Transilvania, 
exista speranță, deoarece acest învățământ luase un „avânt îmbucurător” în partea de sud a 
Transilvaniei.51 Era vorba aici despre gimnaziul ortodox din Brașov, despre școala capitală din 
Brașov, despre școala capitală (cu patru clase) din Săcele52 dar și despre școlile confesionale 
din protopopiatul Sibiu I (corespunzător Mărginimii Sibiului) care un deceniu mai târziu 
prezentau imaginea unui real și constant progres. Așa cum rezidă din protocolul sinodului 
protopopesc desfășurat la Sibiu în 1 martie 1873, din cele 17 comune ale protopopiatului, doar 
două aveau edificii mai slabe (Amnaș și Cacova), celelalte dispuneau de localuri construite din 
material solid, era consemnat un număr de 27 învățători și o frecvență școlară impresionantă 
de 14.000 elevi.53 Un progres remarcabil cunoscuse și școala din Săliște care, în același an 

48 Ibidem.
49 George Bariț și contemporanii săi, vol. II, p. 100.
50 Mircea Popa, ”Medicul Pavel Vasici: primul medic transilvănean membru al Academiei” în Astra 
Clujeană, Anul XII, nr. 3-4, 2016, p. 13. Observăm reminiscența unei ideologii de tip iluminst căreia 
Vasici i-a rămas tributar.
51 Grigore Ploeșteanu, op.cit., p. 213.
52 Ibidem, p. 214.
53 Daniela Deteșan, „Parohii, preoți și învățători. Protopopiatul ortodox român Săliște în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea”, în Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi 
Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific Gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, 
coord. Varga Attila, Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Maga, 2014, p. 112.

8



271                                                                                 Rapoartele consilierului şcolar Pavel Vasici...

1873, îndeplinea condițiile pentru a se transforma în școală elementară superioară.54 
Privită din perspectivă istorică, situația precară a învățământului confesional ortodox 

a fost, în fapt, consecința unui cumul de factori: de la situația materială vulnerabilă a satului 
românesc abia emancipat din starea de iobăgie, la neînțelegerea importanței educației în 
rândul lumii rurale ancorată încă într-o mentalitate de tip patriarhal,55 la viziunea diferită a elitei 
clericale de cea laică cu privire la instrucția școlară și mai presus de toate de lipsa solidarității 
etnice în fața segregării confesionale, concretizată în refuzul colaborării dintre ortodocși și 
greco-catolici în materie de școală și educație. Pavel Vasici a înțeles toată această situație 
complexă în care se afla societatea românească și a dorit să dea un impuls în sensul unei 
deșteptări naționale, a dorit să imprime o evoluție mai rapidă educației și școlii românești, 
iar această evoluție nu o vedea posibilă decât prin conjugarea eforturilor factorilor politici și 
bisericești. 

54 Ibidem, p. 111.
55 Vezi Petre Nemoianu, Amintiti din copilărie, București, 1939, passim.
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PERSONALITIES OF THE GREAT UNION. LAWYER IOAN VESCAN, THE FIRST ROMANIAN 
PREFECT OF MUREŞ-TURDA COUNTY (1877-1946)

Abstract

The subject of this study is the life and activity of a lawyer, Ioan Vescan, a remarkable legal 
personality from Transylvania. He had a very good intellectual training. With the financial aid of Gojdu 
Foundation, Vescan chose to study law in Cluj (1897-1902). In 1903 he became doctor in law at the 
University of Cluj. Subsequently, Vescan opened a law firm in Teaca. He was active in Romanian national 
movement from Transylvania, fighting with all legal means for the rights of his countrymen. During the 
First World War, Ioan Vescan fought on the front in Galicia, remarking himself as a organizer of the 
Transylvanian Romanian Volunteer Corp. After the Great Union, The Ruling Council of Transylvania 
appointed Ioan Vescan prefect of Mureş-Turda county, being the first Romanian to hold this post. He had 
three prefect mandates (1919-1920; 1928-1931; 1932-1933). In the interwar period, Ioan Vescan also 
was senator in the Romanian Parliament between 1922-1926 and deputy between 1937-1938. 

Keywords: Ioan Vescan, Great Union, Târgu-Mureş, Transylvania, Lawyer  

Originea şi perioada studiilor. Ioan Vescan s-a născut la 22 august 1877 în localitatea 
Viişoara din comitatul Turda-Arieş (azi jud. Cluj), într-o familie simplă de agricultori de confesiune 
ortodoxă, părinţii săi fiind Ioan şi Anica. Studiile liceale le-a urmat la Gimnaziul Superior Greco-
Catolic din Blaj, iar apoi beneficiind de bursa Gojdu, a studiat dreptul la Facultatea de Drept 
şi Ştiinţe Politice a Universităţii din Cluj, între anii 1897-1902. A fost un student aplecat spre 
studiu, dar în timpul liber, a participat la efervescenta viaţă socială a tinerimii române din 
Cluj. Din perioada studenţiei, despre Ioan Vescan avem o ştire vehiculată de ziarul Tribuna 
Poporului din Arad. Astfel, cu ocazia Seratei tinerimii universitare din Cluj (19 mai 1899), Ioan 
Vescan a cântat la flaut în cadrul unui duet cu colegul său Iuliu Chirilă, care a cântat la vioară1. 
Pregătirea academică a lui Ioan Vescan a fost una deosebită, iar după finalizarea ciclului de 
licenţă, el şi-a continuat formarea în cadrul şcolii doctorale juridice a universităţii clujene. La 10 
decembrie 1903 a devenit doctor în ştiinţe juridice2. 

Începuturile carierei şi implicare în lupta naţională. Ioan Vescan a profesat ca avocat, 
iniţial în localitatea Teaca (atunci comitatul Cojocna, azi jud. Bistriţa-Năsăud), deschizându-
şi biroul în anul 19053. În această perioadă, Vescan s-a înscris în societatea ASTRA, cea 
mai importantă şi reprezentativă asociaţie culturală a românilor ardeleni, adevărată academie 
naţională. El a fost membru fondator al despărţământului Teaca, în cadrul căruia a susţinut mai 
multe conferinţe la sate şi nu numai4. 

Încă de la începutul carierei sale, Ioan Vescan s-a simţit legat de România şi s-a manifestat 
în consecinţă. Cel mai reprezentativ gest pe care l-a făcut, din acest punct de vedere, a fost 
participarea, alături de alţi români din Transilvania, la Expoziţia Generală Română din anul 
1906 de la Bucureşti5, organizată cu prilejul împlinirii a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de 
împăratul Traian (106), a 40 de ani de la venirea în ţară a regelui Carol I (1866) şi a 25 de ani 
de la proclamarea Regatului României (1881). 

Distinsul avocat a fost implicat în numeroase şi diverse opere de binefacere, toate în 

* Colegiul Tehnic Turda, neagumihai20@yahoo.com  

1 Tribuna Poporului, anul III, Arad, 11 (23) mai 1899, nr. 99, p. 2. 
2 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 463, nr. 2793; Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, 
Fundaţia Gojdu 1871-2001, Târgu-Mureş, Editura Universităţii ,,Petru Maior’’, 2002, p. 168. 
3 Bunul Econom, anul VI, Orăştie, 4 iunie 1905, nr. 21, p. 5. 
4 Transilvania, nr. 4, iulie-august, 1910, p. 233. 
5 Gazeta Transilvaniei, anul LXIX, nr. 204, Braşov, 16 (29) septembrie 1906, p. 3. 
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beneficiul naţiunii române. Despre această latură a activităţii sale aflăm informaţii din presa 
vremii. La începutul anului 1907, el şi-a răscumpărat felicitarea de Anul Nou cu suma de 
cinci coroane în favoarea Muzeului istoric şi etnografic al ASTRA6. Atent şi sensibil la nevoile 
comunităţii româneşti, Ioan Vescan nu s-a ferit să ia poziţie în mod public atunci când interesele 
acesteia erau ameninţate. La 11 aprilie 1907, în cadrul unei adunări desfăşurată la Teaca, el 
a criticat legislaţia şcolară a contelui Apponyi, care aducea grave prejudicii învăţământului 
românesc din Transilvania7. 

Ioan Vescan a făcut parte din Partidul Naţional Român din Ungaria şi Transilvania, 
cea mai importantă voce politică a românilor transilvăneni. Precizăm că în acea perioadă, 
formaţiunea politică românească era în plin proces de stabilire a unei noi conduite, adoptând 
în anul 1905 tactica activistă, care presupunea participarea la viaţa politică a Ungariei, după 
ce o perioadă îndelungată a practicat pasivismul. În calitate de membru al acestui partid, 
Vescan s-a remarcat ca un apărător al intereselor româneşti, într-o zonă majoritar maghiară. În 
1910, Vescan a fost prezent la Teaca, la o adunare a românilor din zonă prilejuită de alegerile 
parlamentare din Austro-Ungaria. Adunarea urma să decidă pe care dintre cei doi candidaţi 
(ambii erau maghiari) ar urma să sprijine comunitatea românească. În discursul său Vescan 
arată că niciunul dintre candidaţi nu respectă interesele româneşti. Ilustrul avocat a precizat 
că un eventual sprijin ar veni numai pentru candidatul, care ar susţine programul Partidului 
Naţional Român8. 

Încă de la începutul carierei sale avocatul Vescan a fost un sprijinitor al Bisericii Ortodoxe. 
Astfel, el s-a implicat în ridicarea unei bisericii ortodoxe la Teaca, iar în acest sens la 31 iulie 
1910, cu ocazia unor serbări culturale, în cadrul cărora s-a desfăşurat o tombolă, a îndeplinit 
funcţia de casier9. 

În perioada cât a funcţionat ca avocat la Teaca, Ioan Vescan a devenit un personaj 
cunoscut la nivelul elitei româneşti din zona de nord a Transilvaniei, stabilind numeroase 
contacte cu diverse personalităţi. Astfel, la 28 august 1910, el a participat la serbările culturale 
de la Reghin, ocazionate de vizita corului Bisericii Sf. Nicolae din Braşov, condus de profesorul 
Gheorghe Dima10. 

Spirit altruist avocatul Vescan şi-a ajutat semenii aflaţi în nevoie. În anul 1912, el a 
fost membru al unui comitet de ajutorare a victimelor furtunii din 13 mai, care a făcut pagube 
însemnate la Teaca şi în împrejurimi, donând în beneficiul celor afectaţi 60 de coroane11.    

Contribuţia lui Ioan Vescan la Marea Unire. Prima conflagraţie mondială şi-a pus 
amprenta pe destinul lui Ioan Vescan. A fost concentrat pe frontul din Galiţia, participând la 
luptele contra Armatei ţariste. La sfârşitul anului 1914, Vescan a fost avansat la gradul de 
locotenent12. În decursul războiului, a fost luat prizonier de Armata Rusă şi a ajuns, împreună 
cu alţi prizonieri transilvăneni şi bucovineni, în lagărul de la Darniţa (azi cartier al oraşului Kiev, 
pe malul de vest al Niprului). Alături de alţi ofiţeri români cu puternice sentimente naţionale, 
Ioan Vescan i-a organizat pe prizonieri, ca voluntari naţionali, iar la 9 decembrie 1916 a pus 
bazele unui Comitet Executiv, care avea ca misiune mobilizarea voluntarilor români13. Din 
conducerea Corpului voluntari ardeleni şi bucovineni a făcut parte şi Ioan Vescan, contribuind 
la redactarea Proclamaţiei de Darniţa din 26 aprilie 191714, document care a invocat pentru 
prima dată dreptul la autodeterminare pentru românii din Austro-Ungaria15. Voluntarii români 

6 Gazeta Transilvaniei, anul LXX, nr. 2, Braşov, 4 (17) ianuarie 1907, p. 3. 
7 Gazeta Transilvaniei, anul LXX, nr. 75, Braşov, 3 (16) aprilie 1907, p. 1. 
8 Tribuna, anul XIV, Arad, 7/20 mai 1910, nr. 99, p. 5-6. 
9 Gazeta Transilvaniei, anul LXXIII, nr. 144, Braşov, 4 (17) iulie 1910, p. 3. 
10 Gazeta Transilvaniei, anul LXXIII, nr. 178, Braşov, 17 (30) august 1910, p. 2. 
11 Gazeta Transilvaniei, nr. 131, Braşov, 15 (28) iunie 1912, anul LXXV, p. 3.
12 Gazeta Transilvaniei, nr. 275, Braşov, 14 (27) decembrie 1914, anul LXXVII, p. 3. 
13 Ioan I. Şerban, Semnificaţia memoriului-manifest al voluntarilor români de la Darniţa Kievului (13/26 
aprilie 1917), în ’’Annales Universitatis Apulensis’’, Series Historica,nr. 4-5, 2000-2001, p. 145; Gheorghe 
I. Bodea, Octavian Goga o viaţă un destin, I, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004, p. 297. 
14 Ioan Silviu Nistor, Contribuţii mureşene la Marea Unire din 1918, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, 
p. 117; Lazăr Gruneanţu, Mirel Ionescu, Contribuţia avocaţilor din Transilvania şi Banat la Marea Unire, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, p. 501.  
15 Vasile Puşcaş, Marea Unire 1918 România Mare. Acte şi documente, Cluj-Napoca, Editura Studia, 
p. 63-66.
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cereau realizarea statului naţional român pe baze democratice şi enunţau ca unică soluţie 
pentru rezolvarea chestiunii româneşti din dubla monarhie, unirea Transilvaniei cu România. 
În primăvara anului 1917, Vescan şi alţi voluntari au fost primiţi ca rezervişti în Armata Română.

La 6 iunie 1917 voluntarii de la Darniţa, printre care şi Ioan Vescan ajung la Iaşi, acolo 
unde se aflau guvernul şi Casa Regală a României, punându-se la dispoziţia Armatei Române16. 
Vescan şi ceilalţi voluntari români au fost primiţi în gara din Iaşi de Vintilă Brătianu, ministrul de 
război de la acea dată şi de generalul Constantin Prezan, şeful Marelui Stat Major17. În capitala 
Moldovei, ajunsă vremelnic şi capitala României, Vescan şi-a făcut numeroase conexiuni 
sociale. Una dintre acestea a fost cu omul de cultură şi profesorul Alexandru Lapedatu, după 
cum mărturiseşte acesta în amintirile sale: Tot la Iaşi, prin Comitetul Naţional al Românilor 
refugiaţi din Austro-Ungaria am ajuns în legături mai intime cu fruntaşii Corpului de voluntari 
ardeleni şi bucovineni (Victor Deleu, Ion Vescan, Vasile Chiroi şi alţii, afară de M. Popescu, 
Sever Bocu, O. C. Tăslăuanu pe care-i cunoşteam dinainte) […]18. Ioan Vescan a participat la 
Bătălia de la Mărăşeşti (august 1917), comandând o companie din cadrul Corpului V Armată. 
În noiembrie 1917, la Hârlău, s-a organizat din soldaţii voluntari transilvăneni şi bucovineni 
Corpul Voluntarilor comandat de colonelul Marcel Olteanu19. Ulterior, în primăvara anului 1918, 
pentru curajul demonstrat pe câmpul de luptă, a fost avansat căpitan şi trimis într-o misiune 
militară în Basarabia, care avea ca scop păstrarea ordinii, la cererea autorităţilor de Chişinău20. 
Pentru curajul şi devotamentul demonstrat pe câmpul de luptă, al 20 iunie 1918, Ioan Vescan a 
fost decorat de regele Ferdinand cu Ordinul Steaua României cu spade în grad de cavaler21. Tot 
în 1918, Vescan devine şeful serviciului Corpului Voluntarilor din cadrul Marelui Stat Major al 
Armatei Române22. La 11 noiembrie 1918, ziua în care s-a semnat Armistiţiul de la Compiègne, 
în urma căruia s-a încetat focul în Primului Război Mondial, Vescan se afla din nou la Iaşi în 
anturajul generalului Constantin Coandă, la acea dată, primul ministru al Guvernului român, al 
ambasadorului Franţei în România, contele de Saint Aulaire şi a familiei regale române23. La 
14 noiembrie 1918, Ioan Vescan şi alţi ofiţeri români a primit o misiune în Transilvania, unde a 
participat la organizarea Gărzilor Naţionale, fiind un neobosit luptător pentru unire. 

Activitatea din perioada interbelică şi apogeul carierei profesionale. Ca urmare a 
acestor merite, în ianuarie 1919 Consiliul Dirigent al Transilvaniei l-a numit pe Ioan Vescan 
prefect al judeţului Mureş-Turda, fiind primul român care a deţinut această demnitate24. El a 
condus ca prefect acest judeţ de trei ori (1919-1920; 1928-1931; 1932-1933). În primul dintre 
mandate a organizat şi condus preluarea paşnică a puterii şi administraţiei la Târgu-Mureş 
de la fostele autorităţi maghiare25. Totodată, prin începerea funcţionării prefecturii Mureş-
Turda, sub conducerea lui Vescan, la 19 ianuarie 1919, Consiliul Naţional Român judeţean 
cu sediul la Reghin îşi înceta activitatea26. Avocatul a fost personalitatea în jurul căreia s-a 
reorganizat toată administraţia judeţeană Mureş-Turda, pe baze româneşti. În cadrul acestui 
proces, Vescan a dat dovadă de inteligenţă, dar şi respect pentru structura etnică a unităţii 
administrative-teritoriale în fruntea căreia a fost numit. Astfel, în ianuarie 1919, Ioan Vescan l-a 
numit subprefect pe avocatul Victor Suciu, care devine unul dintre colaboratorii săi apropiaţi, 
dar l-a păstrat şi pe fostul vicecomite, Kölő, devenit la rândul său subprefect. De asemenea, 
prefectul Vescan l-a numit pretor al plasei Band pe avocatul Aurel Rusu, iar la conducerea 
administraţiei fiscale judeţene l-a pus pe Traian Domşa, păstrându-l în noua structură şi pe 

16 Valentin Vişinescu, Eugen Vescan, Dr. Ioan Vescan 1877-1946, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2006, p. 31. 
17 Ioan Silviu Nistor, Contribuţii mureşene, p. 118. 
18 Alexandru Lapedatu, Amintiri, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Ioan Opriş, Cluj-Napoca, 
Editura Albastră, 1998, p. 160; Gheorghe I. Bodea, Octavian Goga, p. 317.
19 Alexandru Lapedatu, Amintiri, p. 160. 
20 Valentin Vişinescu, Eugen Vescan, Dr. Ioan Vescan, p. 39. 
21 Monitorul Oficial, nr. 71, 21 iunie/4 iulie 1918, p. 1005. 
22 Ioan Silviu Nistor, Contribuţii mureşene, p. 119. 
23 Ibidem. 
24 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar roman (1918-
1920), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985, p. 131. 
25 Ibidem, p. 137. 
26 Alexandru Matei, Contribuţii documentare la istoria oraşului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918, 
în ’’Marisia’’, VIII, 1978, p. 339
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fostul director maghiar27. Prefectul a completat toate posturile administrative de conducere 
ale judeţului, asigurând astfel funcţionarea corespunzătoare a noii administraţii publice locale. 
Prin faptul că i-a cooptat şi pe vechii responsabili maghiari, Vescan a dovedit un deosebit tact 
politic şi a reuşit să asigure păstrarea păcii sociale în judeţul Mureş-Turda.  

Ioan Vescan s-a remarcat prin calităţile sale morale şi de om politic cu viziune. Între 
27 şi 28 mai 1919, prefectul Vescan s-a aflat la Turda, unde alături de prefectul judeţului 
Turda-Arieş, avocatul Zosim Chirtop, i-a întâmpinat pe regele Ferdinand şi regina Maria, care 
efectuau o vizită în oraşul de pe Arieş, ca parte a unui turneu mai larg în Transilvania28. 

Un loc important în programul politic al prefectului Ioan Vescan l-a avut învăţământul 
românesc. El a contribuit decisiv în anul 1919 la deschiderea liceelor Unirea şi Alexandru 
Papiu Ilarian din Târgu-Mureş. Primul mandat de prefect al lui Vescan a luat sfârşit în anul 
1920, în contextul în care alegerile parlamentare au fost câştigate de Partidul Poporului 
condus de marele erou al Primului Război Mondial, generalul Alexandru Averescu. Cu toate 
acestea, avocatul şi-a continuat activitatea în partidului său. La congresul Partidului Naţional 
Român de la Alba Iulia din 1920, Vescan a fost ales membru al comisiei care urma să dezbată 
raportul comitetului executiv, să redacteze un proiect de moţiune şi să facă propuneri pentru 
completarea programului partidului29. 

Pe plan politic, aşa după cum am afirmat anterior, încă din perioada antebelică, Vescan 
a fost membru al Partidului Naţional Român, iar apoi al Partidului Naţional Ţărănesc (începând 
cu anul 1926), conducând filiala judeţeană Mureş a acestuia (1927-1946)30. În legătură cu 
acest din urmă aspect, el a fost ales preşedinte al respectivei filiale la congresul PNŢ Mureş din 
30 octombrie 192731. La nivelul central al partidului, Vescan a fost ales în anul 1920 membru al 
Comitetului de 100, iar în 1922 a deţinut funcţia de membru al Comitetului executiv32. 

Încununarea carierei politice a lui Vescan a avut loc în perioada interbelică. La alegerile 
din 1922, Vescan a candidat pentru un fotoliu de senator din partea Partidului Naţional Român 
în cirumscripţia electorală Hida, din judeţul Cojocna şi a reuşit să obţină mandatul33. A fost 
senator în legislatura 1922-1926, perioadă supranumită decada brătienistă, când s-au adoptat 
cele mai importante legi, mai ales Constituţia din 1923, care au contribuit decisiv la integrarea 
în Regatul României a noilor provincii unite în anul 1918. În calitate de deputat, Ioan Vescan 
s-a remarcat prin participarea la efervescenta viaţă politică a României interbelice, dar şi la 
diverse evenimente. Distinsul avocat a luat parte la procesul unificării Partidului Naţional Român 
condus de Iuliu Maniu cu Partidul Ţărănesc prezidat de Ion Mihalache derulat între 1924-
1926. În acest sens, la 12 iunie 1924 a participat la o şedinţă, în cadrul căreia s-a proclamat 
decizia de fuziune a celor două partide, la care au mai fost prezenţi Iuliu Maniu, Vasile Goldiş 
şi Ion Pelivan34. Ulterior, la 25 septembrie 1926, Vescan a fost prezent la Braşov la şedinţa 
Comitetului Executiv al parlamentarilor, preşedinţilor de organizaţii judeţene din Transilvania şi 
Banat ale Partidului Naţional, unde s-a votat în unanimitate fuziunea35. 

Cât timp a activat în Parlamentul României, Vescan a intrat în conflict cu parlamentarii 
liberali, fapt atestat de presa vremii. De remarcat ar fi conflictul său cu Ion Gheorghe Duca 
şi cu senatorul liberal de Bistriţa-Năsăud, Ioan Păcurar, pe care l-a denunţat ca traficant de 
paşapoarte36. De asemenea, Vescan s-a făcut remarcat în cadrul dezbaterilor din Senat legate 
de Legea administraţiei din anul 1925, pe care a caracterizat-o ca fiind într-o flagrantă opoziţie 
cu principiile administraţiei moderne, opinând că aceasta are la bază organizarea centralizată, 

27 Csiki Lapok, XXXI évfolyam, Csikszereda, 1919. január 26, 3 szám, p. 2. 
28 Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 3 iunie 1919, nr. 51, p. 2; Dumitru Suciu, Monarhia şi făurirea 
României Mari, Bucureşti, Editura Albatros, 1997, p. 241. 
29 Românul, anul IX, Arad, 27 aprilie 1920, nr. 88, p. 2. 
30 Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş, Alegerile parlamentare din judeţul Mureş 1919-1939, Cluj-Napoca, 
Editura Ardealul, 2004, p. 90. 
31 Traian Bosoancă, Din viaţa şi activitatea Dr. Titu Liviu Tilea, în ’’Angustia’’, 8, 2004, p. 149. 
32 Alexandru Nicolaescu, Elita internă a Partidului Naţional Român (1919-1926), în ’’Anuarul Institutului 
de Istorie’’ ,,George Bariţiu’’. Series Historica Supliment 1, 2016, Elites of the Modern Period in the 
Romanian Historical Research (18th century to 1948), p. 215, 218. 
33 Monitorul Oficial, nr. 284, 18 martie 1922, p. 12485. 
34 Gazeta Transilvaniei, anul LXXXVII, nr. 61, Braşov, 15 iunie 1924, p. 2. 
35 Gazeta Transilvaniei, anul LXXXIX, nr. 100, Braşov, 29 septembrie 1926, p. 1. 
36 Ibidem, anul LXXXVII, nr. 145, Braşov, 14 decembrie 1924, p. 4. 
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care serveşte interese de partid37. 
Funcţia de deputat presupunea şi participarea la evenimentele publice ale vremii. Se 

remarcă din acest punct de vedere centenarul naşterii lui Avram Iancu din anul 1924, prilej cu 
care s-au organizat la Câmpeni în 31 august, o serie de manifestări. Ioan Vescan a participat la 
acestea alături de conducerea centrală a Partidului Naţional Român, în frunte cu preşedintele 
Iuliu Maniu38.

Vescan a participat la alegerile din anul 1926, candidând pentru un fotoliu de seanator din 
partea Partidului Naţional Român, însă nu a obţinut mandatul, în contextul victoriei naţionale 
a Partidului Poporului condus de generalul Alexandru Averescu39. Avocatul a participat şi la 
alegerile din 1927, candidând din partea ţărăniştilor atât pentru un loc de deputat, cât şi pentru 
unul de senator, însă nu a obţinut niciuna dintre cele două demnităţi publice40. După experienţa 
ratată a alegerilor din 1926 şi 1927, Vescan a revenit la Târgu-Mureş şi a îndeplinit demnitatea 
de consilier judeţean. De asemenea, el a revenit în demnitatea de prefect al judeţului Mureş, 
o dată cu accederea la putere a Partidului Naţional Ţărănesc. Vescan a mai avut încă două 
mandate de prefect (1928-1931; 1932-1933). 

La 11 iunie 1933, Vescan a participat la Reghin, la o mare întrunire a PNŢ Mureş, la 
care au mai luat parte senatorul Nicolae Vulcu şi deputatul Ioan Bozdog41. În acelaşi an, la 
5 noiembrie, Vescan a participat la sfinţirea Catedralei Ortodoxe Adormirea Macii Domnului 
din Cluj, alături de regele Carol al II-lea, Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai, patriarhul Miron 
Cristea, primul ministru, Alexandru Vaida-Voevod şi mulţi alţi demnitari de prim rang42.

În perioada interbelică, Ioan Vescan a activat cu deosebită vigoare în Uniunea Foştilor 
Voluntari (UFV). A fost membru al Comitetului Central al acestei organizaţii a veteranilor. La 
25 mai 1923 a participat la congresul UFV de la Arad43, iar la 5 martie 1924 a luat parte la 
şedinţa plenară a Comitetului Central al organizaţiei de la Cluj, unde a susţinut un discurs44. 
De asemenea, la 20 septembrie 1928 a participat la congresul UFV de la Braşov, fiind din 
nou ales membru în comitet45. Membru deosebit de activ al UFV, Ioan Vescan, alături de 
alţi colegi din această organizaţie, a fost desemnat să prezinte un memoriu regelui Carol al 
II-lea, în care să se expună doleanţele foştilor voluntari şi să se exprime mulţumirea pentru 
decoraţiile acordate46. Ca o dovadă a aprecierii sale în cadrul UFV, asociaţia l-a desemnat pe 
Ioan Vescan, alături de alţi membrii, să o reprezinte la congresul Federaţiei Internaţionale a 
Foştilor Combatanţi desfăşurat la Lisabona între 5-12 septembrie 193247. În cadrul acestuia, 
el a fost membru al Comisiei victimelor de război, unde s-a discutat despre reparaţiile foştilor 
combatanţi, invalizi şi prizonieri de război, precum şi de pensile de invaliditate şi bătrâneţe48. 

Pe plan profesional, Vescan nu a renunţat la meseria de avocat şi a fost membru al 
Baroului Mureş şi al Uniunii Avocaţilor din România.

Activitatea lui Ioan Vescan a avut şi o componentă economică pe care o putem sesiza 
la scurt timp după Marea Unire. Astfel, pe baza unei decizii a Marelui Sfat Naţional, în 1919 
s-a creat Banca Agrară, care a început să funcţioneze din 1920, iar Vescan a fost membru 
al primului Consiliu de Administraţie al acesteia49. El şi-a păstrat funcţia şi în anii următori. 

37 Marilena Oana Nedelea, Alexandru Nedelea, Law of 24 june 1925-administrative unification law  
purpose, goals, limits, în ’’The Annals of The ,,Ştefan cel Mare’’ University of Suceava’’, Fascicle of The 
Faculty of Economics and Public Administration, vol. 11, no. 1 (13), 2011, p. 345. 
38 Gazeta Transilvaniei, anul LXXXVII, nr. 107, Braşov, 3 septembrie 1924, p. 1. 
39 Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş, Alegerile parlamentare, p. 65. 
40 Mureşul, anul VI, nr. 19, Târgu-Mureş, 28 iunie 1927, p. 2; Traian Bosoancă, Avocatul Dr. Adrian 
Popescu participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în ’’Apulum’’, XXXVIII/2, 2001, p. 158. 
41 Traian Bosoancă, Avocatul Dr. Adrian Popescu, p. 161. 
42 Ibidem. 
43 Gazeta Transilvaniei, anul LXXXVI, nr. 111, Braşov, 28 mai 1923, p. 2. 
44 Ibidem, anul LXXXVII, nr. 37, Braşov, 4 aprilie 1924, p. 3. 
45 Ibidem, anul XCI, nr. 98, Braşov, 23 septembrie 1928, p. 1. 
46 Ibidem, anul XCV, nr. 3, Braşov, 10 ianuarie 1932, p. 4. 
47 Ibidem, anul XCV, nr. 82, Braşov, 16 octombrie 1932, p. 4. 
48 Ibidem, anul XCV, nr. 83, Braşov, 20 octombrie 1932, p. 1. 
49 Marin Pop, Activitatea Partidului Naţional Român în perioada ianuarie 1919-aprilie 1920, în ’’Acta 
Musei Porolisensis’’, XXX, 2008, p. 486; Revista Economică, an XXIII, Sibiu, 19 noiembrie 1921, nr. 43, 
p. 374; Revista Economică, an XXVI, Cluj, 14 februarie 1924, nr. 7, p. 44; Revista Economică, an XXVIII, 
Cluj, 15 aprilie 1926, nr. 15, p. 104. 
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Numele avocatului Ioan Vescan apare în convocatorul pentru Marele Congres Economic al 
Ardealului şi Banatului de la Cluj din 28 noiembrie 193550. 

Ioan Vescan şi Biserica Ortodoxă. Ultima parte a vieţii. În ultima parte a vieţii. Ioan 
Vescan a rămas un membru activ al societăţii româneşti mureşene şi a participat la numeroase 
evenimente reprezentative ale comunităţii. Unul dintre aceste momente a avut loc la 10 mai 
1930. Cu ocazia festivităţilor de ziua naţională a României din Târgu Mureş, prefectul judeţului, 
Ioan Vescan a condus ceremonia de dezvelire a statuii ecvestre a lui Avram Iancu din acest 
oraş, la care a participat şi episcopul Clujului, Nicolae Ivan51. Precizăm că această statuie, 
opera lui sculptorului Ioan Dimitriu-Bârlad a fost mutată în anul 1940 la Câmpeni (azi jud. Alba) 
cu prilejul cedării Transilvaniei de Nord Ungariei, unde se găseşte şi azi52. 

În anul 1931, Ioan Vescan a participat la alegerile parlamentare, candidând din nou 
pentru un post de deputat din partea ţărăniştilor în judeţul Mureş, dar nu a obţinut demnitatea 
dorită53.   

Avocatul Ioan Vescan a desfăşurat o constantă activitate de mecenat în raport cu Biserica 
Ortodoxă, fiind un apropiat al acestei instituţii. Numele său apare menţionat în multe publicaţii 
religioase oficiale. Astfel, în ianuarie 1933 avocatul Vescan este, printre alţii, unul dintre cei 
care au aderat la constituirea Marii Adunări Generale (laice) a Mitropoliei Ardealului programată 
să aibă loc la Cluj (5 martie 1933) sub preşedinţia marelui om de cultură Sextil Puşcariu. 
Informaţia este furnizată de ziarul Foaia Diecezană, organul eparhiei Caransebeşului54. 

Obişnuit cu atmosfera alegerilor, Ioan Vescan a participat şi la alegerile parlamentare 
de la sfârşitul anului 1933, deschizând lista ţărăniştilor în judeţul Mureş pentru Adunarea 
Deputaţilor, dar nici de această dată nu a obţinut mandatul, pe fondul victoriei naţionale a 
liberalilor55.

După eşecul la alegerile din 1933, Ioan Vescan şi-a concentrat activitatea asupra altor 
proiecte, iar unul dintre acestea a fost Liga Antirevizionistă Română56. La 19 aprilie 1934, 
avocatul a fost creată filiala judeţeană Mureş a acestei organizaţii, pe care a condus-o în 
calitate de preşedinte, fiind ajutat de Emil Dandea (vicepreşedinte), Victor Rusu (secretar) şi 
Octavian Fulea (casier)57. Unul dintre scopurile principale ale filialei Mureş a fost românizarea 
elementelor deznaţionalizate din 18 comune de pe valea Nirajului58.   

În august 1934, Vescan a fost prezent la Sovata (jud. Mureş) cu ocazia vizitei reginei 
Maria şi a principesei Ileana. Cu acest prilej Sf. Liturghie de la biserica din localitate a fost 
oficiată de episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae Ivan59. În ziarul Renaşterea, 
oficiosul eparhiei clujene din 30 iunie 1935, i se aduce avocatului Vescan un omagiu pentru 
activitatea sa ctitoricească în satul natal. Ioan Vescan a donat suma de 300.000 de lei pentru 
construirea unei biserici de piatră la Viişoara şi a promis că va cumpăra şi un clopot când 
biserica va fi terminată, exemplul său fiind urmat de alţi membrii ai comunităţii locale60. 

Avocatul a fost membru al eforiei Căminului ucenicilor români din Târgu-Mureş, depunând 
eforturi pentru edificarea acestei instituţii, care în cele din urmă a fost inaugurată sub numele 
de Căminul de ucenici ,,Avram Iancu’’, la 1 decembrie 1935 de către ministrul muncii, sănătăţii 
şi ocrotirii sociale, Ion Nistor61.  

50 Revista Economică, anul XXXVII, Sibiu, 23 noiembrie 1935, nr. 47, p. 340. 
51 Renaşterea, anul VIII, Cluj, 18 mai 1930, nr. 20, p. 5. 
52 Vasile Bud, Câmpeni (1366-2011). Studiu monografic, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 119. 
53 Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş, Alegerile parlamentare, p. 112. 
54 Foaia Diecezană, anul XLVIII, Caransebeş, 15 ianuarie 1933, nr. 3, p. 3. 
55 Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş, Alegerile parlamentare, p. 149. 
56 Liga Antirevizionistă Română s-a înfiinţat la 15 decembrie 1933 la Bucureşti din iniţiativa gazetarului 
Stelian Popescu, proprietarul şi directorul ziarului Universul, cea mai importantă publicaţie periodică din 
România. Scopul acestei asociaţii a fost combaterea revizionismului promovat de statele nemulţumite 
de configuraţia graniţelor stabilită de tratatele de pace de după Primul Război Mondial.  
57 Liviu Lazăr, Mişcarea Antirevizionistă din Transilvania în perioada interbelică, Deva, Editura Călăuza, 
2003, p. 275-276. 
58 Ibidem, p. 276. 
59 Renaşterea, anul XII, Cluj, 26 august 1934, nr. 33-34, p. 3. 
60 Ibidem, anul XIII, Cluj, 30 iunie 1935, nr. 26, p. 1. 
61 Glasul Mureşului, anul II, nr. 34, Târgu-Mureş, 14 septembrie 1935, p. 1; Glasul Mureşului, anul II, nr. 
44, Târgu-Mureş, 18 decembrie 1935, p. 4. 
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Intensa activitate şi-a pus amprenta negativă asupra stării de sănătate a avocatului Ioan 
Vescan, fapt care rezultă din presa locală a vremii. Astfel, ziarul Mureşul din 15 aprilie 1936 
anunţa că Vescan fiind bolnav (nu se precizează de ce boală) a mers pentru tratament în 
oraşul Poděbrady din Boemia Centrală (azi Republica Cehă)62.    

Biserica din Viişoara, ctitoria lui Ioan Vescan a sfinţită la 11 octombrie 1936 de episcopul 
Clujului, Nicolae Colan în prezenţa ctitorului, a prefectului judeţului Turda-Arieş, Mihai Moldovan 
şi a altor personalităţi, dintre care îl amintim pe scriitorul Ion Agârbiceanu63. Impunătoarea 
biserică din Viişoara a fost înzestrată cu trei clopote: cel mare a fost donat de ctitor în memoria 
voluntarilor români din Primul Război Mondial, al doilea de săteni ajutaţi de ctitor, iar cel de-al 
treilea de marele om politic Iuliu Maniu, în semn de prietenie şi respect pentru Ioan Vescan64. 

Vescan a promovat relaţii bune cu celelalte confesiuni, o dovadă în acest sens fiind 
prezenţa sa în 1931 la instalarea lui Alexandru Rusu ca episcop greco-catolic de Maramureş65 
şi la serbările naţionale de la Blaj din anul 1933 ca invitat al mitropolitului greco-catolic, Vasile 
Suciu66. În calitate de prefect a participat în 1932 a sfinţirea bisericii greco-catolice din localitatea 
Pogăceaua pentru care a donat suma de 1.000 de lei67. La scurt timp de la sfinţirea bisericii 
din Viişoara, Vescan a participat la 15 noiembrie 1936, la o serbare în onoarea protopopului 
greco-catolic de Reghin, Ariton Popa, prelat papal, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de preoţie şi 
30 de ani de la numirea ca protopop68.    

Ultimele alegeri parlamentare la care a participat Ioan Vescan au fost cele din anul 1937. 
Şi de această dată, el a deschis lista ţărăniştilor în judeţul Mureş pentru obţinerea unui post de 
deputat. A obţinut victoria şi mandatul în Parlamentul României69.  

Din păcate nu deţinem informaţii detaliate cu privire la viaţa şi activitatea ilustrului avocat 
în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Cunoaştem că în timpul ocupaţiei hortiste a 
Transilvaniei de Nord, Ioan Vescan s-a refugiat la Braşov, unde a condus Asociaţia Refugiaţilor 
şi Expulzaţilor. De asemenea, el a cultivat o relaţie apropiată cu conducerea Partidului 
Naţional Ţărănesc. La 8 februarie 1941, Vescan a fost unul din martorii testamentari ai marelui 
lider ţărănist Iuliu Maniu, care la acea dată în oraşul de sub Tâmpa şi-a făcut testamentul70. 
Avocatul Ioan Vescan a murit pe la 30 martie 1946, tristul eveniment fiind prezentat de ziarele 
vremii. Ilustrul defunct a fost înhumat în satul natal (Viişoara), în biserica pe care a ctitorit-o, 
iar serviciul religios funerar a fost oficiat de episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae 
Colan71. În necrologul apărut în ziarul sibian, Telegraful Român, Vescan era caracterizat ca: un 
om întreg, un român vrednic, un creştin al faptei72.   

Meritele sale i-au fost recunoscute de statul român prin conferirea Ordinului Ferdinand, 
în grad de ofiţer, a Ordinului Coroana României, în grad de cavaler (1919)73, dar şi a Medaliei 
Meritul Industrial şi Comercial. De asemenea, a fost decorat şi de alte state. În anul 1935, a 
primit din partea preşedintelui polonez, Ignacy Mościcki, Ordinul Polonia Restituta, clasa a 
III-a74. 

Consideraţii finale. 
Ioan Vescan a fost un distins membru al elitei intelectuale româneşti din Transilvania, 

în prima jumătate a secolului al XX-lea. Originar din Viişoara, sat românesc din comitatul 
62 Mureşul ,anul VII, nr. 4, Târgu-Mureş, 15 aprilie 1936, p. 4. 
63 Renaşterea, anul XIV, Cluj, 18 octombrie 1936, nr. 42, p. 1-2. 
64 Mureşul ,anul VII, nr. 13-14, Târgu-Mureş, 15 octombrie 1936, p. 1. 
65 Unirea, anul XLI, Blaj, 31 ianuarie 1931, nr. 5, p. 2. 
66 Unirea Poporului, an XV, Blaj, 21 mai 1933, nr. 19, p. 4. 
67 Ibidem, an XIV, Blaj, 4 septembrie 1932, nr. 36, p. 1-2. 
68 Mureşul ,anul VII, nr. 16, Târgu-Mureş, 15 noiembrie 1936, p. 1. 
69 Ibidem, anul VIII, nr. 9, Târgu-Mureş, 12 iunie 1937, p. 1; Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş, Alegerile 
parlamentare, p. 171, 173. 
70 Ion Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 181; Ionel Pop, 
Zaharia Boilă, Matei Boilă, Amintiri despre Iuliu Maniu, ediţie îngrijită de Livia Titieni Boilă, cuvânt înainte 
de Ana Blandiana, postfaţă de Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998, p. 110, 111, 113. 
71 Renaşterea, anul XXIV, Cluj, 14 aprilie 1946, nr. 15, p. 2-3; Ionel Pop, Un martor al Marii Uniri, ediţie 
îngrijită de Alexandru Bârsan, prefaţă de Ioan Bolovan, Bucureşti, Editura Corint Books, 2018, p. 125, 
127, 129. 
72 Telegraful Român, anul XCIV, Sibiu, 21 aprilie 1946, nr. 15-16, p. 6. 
73 Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 12 aprilie 1919, nr. 36, p. 4. 
74 Gazeta Transilvaniei, anul XCVIII, nr. 84, Braşov, 26 octombrie 1935, p. 4. 
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Turda-Arieş, de care a fost toată viaţa foarte ataşat, Ioan Vescan a devenit un bun avocat, 
dar şi un autentic patriot român. Destinul său a fost marcat de Primul Război Mondial, la 
care a luat parte, remarcându-se ca un neobosit luptător pentru Marea Unire. În perioada 
interbelică, în graniţele României Mari, el a devenit prefect al judeţului Mureş-Turda, precum 
şi un reprezentativ om politic.
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Abstract

After the outbreak of the First World War, and especially after Romania’s entry into war, the 
situation of Romanian education in the Austro-Hungarian monarchy deteriorated significantly. Increasing 
political pressures are also being added to endowment and staffing issues. The end of the war does not 
solve the problems of economic and personnel nature, but brings official recognition of the Romanian 
language as a teaching language to the Romanian schools. After the break-up of the Austro-Hungarian 
monarchy and the unification of Transylvania with Romania, a process of reorganization on the national 
basis of the Romanian education in Bihor begins. The process takes place gradually, during the years 
1921-1924, until full integration into the integrated school system of the Romanian kingdom.

 
Keywords: School, Reorganization, Union, Confessional education, Romanian education

I. Situaţia şcolii la debutul anului şcolar 1918-1919
Problemele politice şi militare generate de război au făcut ca procesul de învăţământ 

să se desfăşoare cu dificultate. Pe perioada războiului, numeroase şcoli au rămas închise, 
dar şi în cele care şi-au continuat activitatea s-au resimţit din plin greutăţile materiale şi lipsa 
personalului. Numeroşi învăţători şi profesori, dar şi o mare parte din elevii înscrişi la cursurile 
superioare au fost concentraţi, unii ajungând pe linia frontului. Incertitudinile legate de sfârşitul 
războiului, provoacă o stare tensionată, recunoscută ca atare şi de comisarii imperiali trimiţi să 
supervizeze procesul didactic. Luările de poziţie cririce apar tot mai des în şedinţele consiliilor 
profesorale. La Institutului Pedagogic Regal Greco-Catolic de Nagyvárad – Oradea Mare, de 
exemplu, cu ocazia şedinţei consiliului profesoral din 7 februarie 1918, în care este prezent 
comisarul imperial Féglássy Ferenc şi directorul institutului pedagogic Gh. Miculaş, profesorii 
se plâng de lipsa cadrelor didactice pentru o serie de catedre şi greutăţile întâmpinate în viaţa 
de zi cu zi, cu toate că unicul punct pe ordinea de zi a fost ordinul Înaltului Minister r.u. de culte 
şi instrucţiune publică din 2 ianuarie 1918, nr. 7, în problema cursurilor pregătitoare pentru 
elevii ostaşi. Ordinul se referea la asigurarea cursurilor pt. elevii concentraţi.  Institutul avea doi 
elevi concentraţi. După discuţii  aprinse, se acceptă ca să se organizeze cursuri pregătitoare 
cu aceştia în vederea examenelor. Cursurile pregătitoare necesită efort suplimentar din partea 
profesorilor, datorită lipsei de personal. În finalul şedinţei, Comisarul ia cuvântul şi spune 
că apreciază activitatea peste puteri a corpului didactic. Promite că se va face o cerere la 
Ordinariat să trimită un profesor subsidiar de limba maghiară şi istorie de la Gimnaziul superior 
din Beiuş1.

Pe acest fond apare şi scrisoarea manifest, Un concept neterminat rămas de la P. 
Canonic dr. Grig. Pop (+1933). Manifestul, descrie starea proastă economică şi socială a 
românilor, care sunt chemaţi doar să-şi verse sângele pentru împărat, dar sunt lăsaţi pradă 
unui neam plin de ură faţă de români. Este deplânsă ingerinţa nepermisă a statului în treburile 
şcolare ale bisericii. Mai mult, autorul sublinia că, în data de 17 iulie 1917, ministrul Cultelor 
şi Instrucţiunii, Adalbert Appony, sub pretextul că vrea să ofere sprijinul statului pentru şcolile 
primare, a trimis Mitropolitului din Blaj o scrisoare prin care i-a adus la cunoştiinţă că a creat o 
instituţie nouă pentu şcolile normale din provincie, anume a comisarilor ministeriali stabili, care 
să controleze zilnic învăţământul din şcolile româneşti. Supravegherea era făcută, conform 
* Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale, radumilian@yahoo.com
1 Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale (în continuare SJANBH), fond Episcopia Greco-Catolică 
Oradea, inv. 881, dos. 740/1918, f. 40
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autorităţilor,  datorită evenimentelor din răsăritul ţării, care au apărut concomitent cu invazia 
armatei române. Este vorba, în viziunea ministrului, de atitudine nepatriotică a unora dintere 
învăţătorii greco-catolici, care prin conduita lor îi educă în acest spirit şi pe copii, pactizează 
cu duşmanii ţării2.

Anul şcolar 1918/1919 începe într-o stare de incertitudine. Cele două biserici româneşti fac 
eforturi susţinute pentru a suplini lipsa învăţătorilor şi a dotărilor necesare pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a procesului didactic. Astfel, în data de 10/23 august 1918, este emis ordinul 
nr. 505/1918, prin care se cere şcolilor parohiale, conform art. 91 din Regulamentul pentru 
organizarea învăţământului, deschiderea anului şcolar 1918/1919 la următoarele date: 2-7 
sept. Înscrierile la şcoală, 8 septembrie sfinţirea şcolii iar 9 sepr., începerea cursurilor3.  Doar o 
mică parte din şcolile parohiale îşi vor putea deschide cursurile la data stabilită. Dintre motivele 
amânării deschiderii anului şcolar aminitim: lipsa învăţătorilor (concentraţi, morţi în război, 
posturi vacante pentru care nu s-a prezentat nimeni la concurs), folosirea sălilor de clasă pentru 
oficierea slujbelor bisericeşti, neînscrierea elevilor la şcoală din cauza greutăţilor materiale4. 
În unele cazuri, şcolile au fost obligate să cedeze localul şcolilor de stat comunale5. În data de 
16/29 august 1918, episcopul vicar Roman Ciorogariu trimite o circulară prin care cere tuturor 
parohiilor ca lipsa învăţătorilor să fie substituită prin preoţime iar acolo unde nu e posibil, 
să fie comasate şcolile din comunele apropiate6. Programa de studiu rămâne neschimbată. 
Autorităţile cer insistent respectarea cu stricteţe a legii şi a ordinelor ministeriale cu privire la 
numărul orelor alocate fiecărei materii şi a limbii de predare7.

Încheierea armistiţiului deschide calea unor schimbări majore în învăţământul românesc 
din Bihor. Preoţii şi învăţătorii sunt chemaţi să contribuie la organizarea vieţii social-economice 
şi politice potrivit noilor realităţi geopolitice8. 

II. Reorganizarea şcolii în noul context politic
Precipitarea evenimentelelor din lunile octombrie-noiembrie 1918, duce la schimbarea 

atitudinii autorităţilor maghiare faţă de învăţâmântul în limbile naţionale. Astfel, în data de 
27 octombrie/9 noiembrie 1918, este transmis în toate parohiile româneşti din Bihor ordinul 
telegrafic  al ministrului instrucţiunii publice din Ungaria, Lovássy, conform căruia, se sistează 
predarea limbii maghiare în cls. I şi II a şcolilor elementare, unde nu mai este obligatorie9.  
Începe astfel un proces de transformare a învăţământului, de aşezare a lui pe baze naţionale. 
Această transformare are loc într-un context politic tensionat10. De aceea, preoţilor şi 
învăţătorilor li se cere să fie atenţi la tulburările interne care primejduiesc siguranţa publică, să  
facă tot ce stă în puterea lor pentru a  se restabili ordinea.  Episcopul vicar Roman Ciorogariu 
face un apel către preoţi şi învăţători să noteze cu precizie în cazul fiecărei parohii toate 
fazele de prefacere, dacă au fost tulburări, cine le-a făcut, dacă s-a constituit gardă naţională, 
să se colecteze proclamaţiile şi circularele la oficiul parohial, fiindcă toate sunt documente 
istorice, folositoare la monografiile comunelor, pentru a se eterniza prefacerile prin care trece 
biserica şi neamul, întrucât sunt martori la creerea unei istorii noi11. De asemenea, li se mai 
cere preoţilor şi învăţătorilor să nu neglijeze învăţământul rural şi să aplice reglementările 
legale în vigoare, să ceară cooperarea autorităţilor pentru asigurarea frecvenţei şcolare12. 
La nivelul bisericii ortodoxe noul curs politic este oficializat după şedinţa Sinodului Bisericii 
Ortodoxe din Transilvania şi Ungaria, care a avut loc la Sibiu, în data de 10 noiembrie 1918. 
2 Ibidem, f. 68-73
3 Ibidem, fond Protopopiatul ortodox Beiuş, dos. 160/1918, f. 20
4 Ibidem, f. 12-19, 98, 106-117
5 Idem, Episcopia ortodoxă Oradea, Protocoalele şedinţelor Senatului Şcolar Consistorial, dos. 518/1918, 
f. 19
6 Idem, fond Protopopiatul ortodox Beiuş, dos. 160/1918, f. 54
7 Ibidem, f. 165. Este vorba de ordinul ministerial nr. 57729/1914, în special paragraful  24 cu privire la 
predarea la cls. VI-a a Geografiei, Istoriei şi Constituţiei ţării.
8 Ibidem, f. 172
9 Ibidem, f. 224
10 Viorel Faur, Viaţa politică a românilor bihoreni, Fundaţia Culturală Cele Trei Crişuri, Oradea, 1992, f. 
171-172
11 SJANBH, fond Protopopiatul Ortodox Beiuş, f. 225
12 Ibidem, f. 226, 228
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În data de 11/24 noiembrie 1918, episcopul arădean trimite o circulară către toate vicariatul 
orădean şi toate protopopiatele din subordine, prin care care anunţă că în urma schimbărilor 
în sistemul de guvernare, sinodul bisericii ortodoxe din Transilvania şi Ungaria, în şedinţa 
din 10 nov. 1918, a luat măsuri de înlocuire a rugăciunilor şi pomenirilor pentru domnitorul 
ţării şi altele asemănătoare, cu altele corespunzătoate stării de acum. Noie rugăciuni, tipărite 
sunt trimise pentru distribuire la toate parohiile subordonate, pentru orientarea şi acomodarea 
preoţimei locale13. În decursul lunii noiembrie, limba ronă devine limbă principală de predare 
în toate şcolile confesionale orotdoxe din Bihor. La nivelul bisericii greco-catolice, schimbarea 
devine evidentă după decretul nr. 3150/1918 al episcopului greco-catolic de Oradea, Demetriu 
Radu, dat în Beiuş, la data de 23 Nov. 1918, prin care limba română redevine limbă oficială 
de predare la gimnaziul din Beiuş: ... Având în vedere că limba românească a fost scoasă din 
drepturile ei, că limba română este limba oficială a diecezei din jurul Beiuşului, că gimnaziul a 
fost fondat pentru românii de aici, ...pe baza dreptului de liberă dispunere a naţiunei române 
pentru soarta sa,... dispunem următoarele:ART. 1. Pe viitor, începând cu ziua de 16 decembrie 
1918, când se redeschid şcoalele acum închise pentru morb, la Gimnaziul superior greco-
catolic din Beiuş limba de propunere va fi, ca şi la celelalte gimnazii româneşti din ţară, limba 
românească, care totodată ca studiu originar va fi a se propune în atâtea ore la săptămână ca 
şi alte limbi. Art. 2. Limba maghiară se va folosi în continuare ca ajutătoare pentru elevii, puţini 
la număr a căror limbă maternă este aceasta. Art. 3. Limba oficială a Gimnaziului va fi limba 
română. Art. 4. Limba şi literatura maghiară va fi în continuare obiect de studiu ca şi la celelalte 
gimnazii din ţară...14. Direcţia superioară maghiară de învăţământ reacţionează imediat şi 
trimite o adresă prin care cere de la direcţiunea gimnaziului clarificări, deoarece susţine că 
toate contractele privind susţinerea şi activitatea gimnaziului au la bază legea şcolară din anul 
1883. Direcţia de învăţământ susţine că, deşi gimnaziul s-a abţinut în a mai încheia un contract 
cadru în baza legii, totuşi asigură în continuare ajutorul de război, familiar şi de anticipare. 
Printr-o altă adrsă se cer raportări cu privire la numărul de ore/disciplină ţinute în anul şcolar 
în curs şi cum se va desfăşura în continuare procesul didactic. Direcţiunea gimnaziului trimite 
un răspuns sumar, în care explică că, din cauza gripei spaniole majoritatea şcolilor au fost mai 
mult închise, astfel că de la începutul anului şcolar până în prima jumătate a lunii decembrie 
s-au făcut doar două săptămâni de şcoală. În paralel, direcţiunea gimnaziului raportează 
Ordinariatului toată această corespondenţă şi cere îndrumări cu privire la felul cum ar trebui 
să se raporteze la cererile autorităţii maghiare de învăţământ, dacă să-i mai răspundă şi în ce 
limbă. Direcţiuinea Gimmnaziului e de părere că nu mai are ce să coresponeze cu Direcţiunea 
în chestiuni gimnaziale. Ordinariatul cere ca totuşi, în perioada de tranziţie, până la lichidarea 
oficială cu regimul unguresc, să nu se rupă legăturile, mai ales în problemele financiare, nefiind 
încă pregătit pentru preluarea acestei sarcini. De asemenea, limba de corespondenţă să fie 
limba pe care o ştie Direcţiunea, să nu se cadă în capcana puternicilor de ieri, să se scrie în 
ungureşte şi să se rezume în limba română15. Modelul este luat de toate şcolile confesionale 
greco-catolice din jurisdicţia episcopiei orădene.

În data de 2 Decembrie 1918, la Alba-Iulia are loc Conferinţa profesorilor români din 
Transilvania. La această conferinţă participă reprezentanţi ai tuturor şcolilor confesionale 
şi civile de toate gradele din Transilvania. Luând act de hotărârea Marii Adunări Naţionale 
din ziua precedentă, Conferinţa dezbate şi adoptă un plan de învăţământ provizoriu pentru 
anul şcolar 1918-1919, adaptabil pentru toate tipurile de şcoli din Transilvania pe perioada 
de tranziţie, până integrarea deplină a provinciei în statul român. Schimbările propuse sunt 
următoarele: 1. În şcolile primare, toate materiile se vor preda exclusiv în limba română. 2. În 
Preparandii, toate materiile se vor preda în limba română, excepţie făcând cele Preparandiile 
de fete, unde facultativ se va introduce limba franceză. De asemenea, în gimnaziile şi şcolile 
civile. Limba maghiară se va păstra facultativ la clasele superioare, iar limba franceză va 
înlocui limba germană ca limbă de studiu, aceasta din urmă păstrând totuşi un număr limitat de 
ore la ciclul superior. În şcolile comerciale, predarea limbii maghiare şi germane este lăsată la 

13 Ibidem, f. 248
14 Idem,  Episcopia geco-catolică Oradea, inv. 881, dos. 625, f. 146, mai vezi Viorel Faur, 95 de ani de 
la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, la 1 Decembrie 1918, f. 90-
91 
15 Ibidem, f. 162
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latitudinea profesorilor. 3. La predarea Geografiei se vor folosi doar denumiri româneşti, locul 
Geografiei Ungariei fiind luat de cunoştiinţe geografice asupra ţinuturilor locuite de români, 
despre Ungaria în noile ei limite teritoriale (Ungaria nouă) se va discuta în cadrul orelor alocate 
geografiei universale. 4. Disciplina Istoria Românilor va lua locul celei de Istoria Ungariei, 
din aceasta din urmă fiind predate doar acele părţi care au legătură cu Istoria Românilor. 5. 
Programa de studiu pentru Constituţia Patriei va fi modificată parţial, păstrându-se doar dreptul 
privat şi criminal. În plus, se vor preda noţiuni despre Constituţia României. De asemenea, s-a 
hotărât ca un exemplar al procesului-verbal al hotărârilor Conferinţei să se trimită Consiliului 
Dirigent, care să ia măsuri de popularizare şi implementare a proiectului până la unificarea 
învăţământului pe întreg cuprinsul României Mari16.

Situaţia aparte din comitatele vestice ale Transilvaniei, face ca transpunerea în practică 
a horărârilor de la Alba–Iulia să se facă mai dificil. Astfel, Senatul şcolar ortodox ia hotărârea 
ca, în conformitate cu dispoziţiunile generale privitoare la limba de propunere în şcolile primare 
se ordonă introducerea limbii româneşti ca limbă de propunere şi iar limba maghiară se 
menţine ca limbă auxiliară pe toată durata de tranziţie17. În data de 20 dec. 1918/2 ian. 1919, 
are loc în Beiuş Conferinţa profesorilor din protopopiatul ortodox Beiuş. Au fost prezenţi, cu 
puţine excepţii, cu puţine excepţii toţii preoţii şi învăţătorii din protopopiat.S-a dat citre ordinului 
Consistorial dezbătându-se fiecare punct. Preoţii prezenţi au confirmat că în cele mai multe 
comune s-au ţinut adunări poporale şi s-au constituiu consilii naţionale, cu excepţia comunelor 
Copăcel şi Cârpeştii Mari. În unele comune, au fost nemulţumiri şi spiritele s-au încins. În cercul 
notarial Ceica mai este de lucrat, deoarece s-au vorbit lucruri care nu se potrivesc cu viitorul 
românesc. În Căbeşti şi Pociovelişte nu s-a rezolvat problema preoţilor şi e nemulţumire. 

În protopopiatul Beiuş nu s-a făcut propagandă străină, decât la Ceica. În Beiuş, Consiliul 
Naţional a organizat adunări naţionale pentru luminarea sătenilor.  La ele au participat câte 3-4 
ţărani din 30 de sate din jur. Ele se ţin de regulă joia, când e zi de târg. Pâna  la data Conferinţei, 
s-au ţinut două. La sate, s-au ţinut adumări naţionale pentru constituirea Consiliuluii naţional 
în toto protopopiatul, conduse de către preoţi, învăţători şi intelectuali, care fac totul pentru 
disciplinarea şi progresul ţărănimii. 

În cursul Conferinţei, când s-a intrat în detalierea planului de învăţământ, s-a ridicat 
problema ordinului inspectorului şcolar de eliminare a limbii maghiare de la cls. I şi II. S-a pus 
întrebarea dacă limba maghiară va fi eliminată şi de la celelalte clase, deoarece Consistoriul 
nu a lămurit problema. Se cerea autorităţii bisericeşti  un răspuns clar18. Tot la Beiuş, în zilele 
de 25 Dec. 1918 şi 6 Ian. 1919, are loc Conferinţa profesorilor de la Gimnaziul din Beiuş, 
ocazie cu care se redactează un protocol cu problema schimbărilor de lipsă în învăţământ 
pe restul anului şcolar 1918/1919, la Conferinţa profesorală ţinută la gimnaziul din Beiuş în 
data de 25 Dec. 1918 şi 6 Ian. 1919. Se comunică, că deocamdată se va ţine legătura cu 
Direcţia de învăţământ. Ministerul unguresc a sigurat pe anul 1918 30000 coroane ajutor de 
stat. Directorul constată că de faptul separarii naţinunii  de sub opresiunea de până acum, se 
vor trage concluziile de lipsă şi în cazul învăţământului secundar.Din acestă cauză, profesorii 
prezenţi la Adunarea Naţională de la Alba Iulia în 2 dec. 1918 într-o Conferinţă improvizată 
au discutat şi stabilit acele modificări care ar fi de dorit a fi introduse în planul de învăţământ 
pentru restul anului şcolar 1918/1919. Această hotărâre s-a comunicat şi corpului profesoral 
din gimnaziu, părerile să se transmită Consiliului Dirigent. Consiliul admite că este just ca 
ordinariatul şi C. Dirigent să dispună în reorganizarea şcolară, amestecul străin numai ar 
stânjeni. Conferinţa din 25 decembrie declară că aderă la hotărârea de la Alba Iulia şi decide 
înfiinţara unei comisii care să modifice planul de învăţământ.

În data de 5 ianuarie în conferinţa constitutivă se prezintă propunerea de schimbare a 
planului de învăţământ pe anul curent, potrivit împrejurărilor. Pe baza decretului din 23 nov, 
limba română devine limbă de propunere în întreg gimnaziul, la toate studiile. Numărul orelor 
de limba română devine cel care se cuvine într-un astfel de institut, se schimbă rolul cu limba 
maghiară. Se va reduce numărul orelor de latină şi greacă iar germana va fi înlocuită de franceză 

16 Idem,  fond Şcoala de fete, dos. 15/1918, f. 7-8
17 Idem,  fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 518/1918, f. 27, protocolul şedinţei din 12/25 decembrie 
1918.
18 Ibidem, f. 276
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în anul 1919 doar la cl.III. Orele câştigate se dau ştiinţelor reale, geografiei, matematicii, fizicii, 
desenului şi caligrafiei. 

Conferinţa se va pronunţa în sensul modificărilor definitive după ce vor afla cum au 
procedat şi alte instituţii de învăţământ. Se hotârăşte trimiterea unui comunicat Consiliului 
Dirigent. .. în zilele de prefacere naţională... corpul profesoral de la gimnaziul nostru ... declară 
că se va supune întru toate dispoziţiile sale... La hotărârile Conferinţei de la Alba Iulia aderează 
şi în principiu le primeşte întocmai, dar să se introducă treptat... în scopul organizării unitare 
a învăţământului secundar crede de lipsă convocarea unui Congres profesoral, unde să se 
discute şi să se prepare toate chestiile referitoare la organizarea învăţământului secundar. 
Se cere de la Consiliul Dirigent introducerea unui plan unitar pentru toate şcolile medii, 
dispoziţii uniforme pe timpul de tranziţie, organizarea unei administraţii şcolare româneşti 
independente, ca organele şcolare străine să nu mai poată stânjeni prin amestecul lor 
dezvoiltarea şi organizarea şcolilor noastre. Până la alte dispoziţii a stabilit limba românescă 
de propunere...19. La data de 20 februarie 1918, Consiliul Dirigent solicită şcolilor româneşti 
să fie primiţi la cursuri cei demobilizaţi, care au servit sub drapel şi vor sp-şi continuie studiile, 
elevi români şi saşi, născuţi în anii 1896-189820. În data de 7/12 Ianuarie 1919, resortul de 
culte şi instrucţiune publică al Consiliului Dirigent,  trimite din Sibiu, episcopului unit al Oradiei, 
Demetrie Radu, o adresă prin care noile modificări în programa şcolară: Având în vedere 
înaltul decret regal nr. 3631 din 11 Decembrie 1918, resortul cultelor şi a linstrucţiunii publice, 
ca suprema autoritate de stat în cuprinsul ţinuturilor unite cu Regatul Român, ia următoarele 
măsuri privitoare la şcolile primare confesionale române: 1. Limba maghiară împreună cu 
Istoria, Geografia şi Constituţia Ungariei se elimină din învăţământul primar. În locul acestor 
materii se introduce în mod obligatoriu Istoria, Geografia şi Constituţia ţărilor locuite de români. 
Orele de limba maghiară vor fi repartizate mai ales la noile materii până la noua fundamentare 
a învăţământului. Semnează Vasile Goldiş, şeful resortului de culte şi instrucţiune publică21. 
Începând cu această dată, Consiliul Dirigent, prin resortul de culte şi instrucţiune publică, 
preia practic administrarea şcolilor din fosta monarhie dualistă. Pentru rezolvarea problemei 
deficitului de cadre didactice, în data de 11 ianuarie 1919, resortul Cultelor din C. Dirigent 
emite un ordin prin care dă dreptul fetelor care vor o carieră didactică să se poată înscrie la 
oricare din şcolile normale româneşti, preparandii, de băieţi22. Din punct de vedere economic 
însă, şcolile româneşti, în special cele secundare, nu rup total legăturile cu statul maghiar. Un 
exemplu în acest sens este cererea adresată Ordinariatului greco-catolic de către profesorii 
de la Institutul pedagogic român din Oradea prin care îi cer acestuia să clarifice de ce nu 
primesc şi ei ajutorul de război pe care în valoare de 300 cor. lunar, ajutor dat prin ordinul din 
29 decembrie 1918 al Ministerului de Culte din Ungaria tuturor oficianţilor publici.23

Între 6/19 şi 8/21 Ianuarie 1919, are loc la Sibiu primul Congres general al profesorilor 
români din România nouă. Participanţii, profesorii din toate institutele pedagogice române din 
Ardeal, Banat şi din părţile locuite de români din Ungaria, discutând chestiunile zilei, în urma 
consfătuirilor, au ajuns la următoarele concluzii: 

În privinţa organizării, se hotărăşte ca profesorii de la şcolile superioare, gimnaziale şi de 
specialitate să se organizeze într-o Uniune, cu un regulament special.

În ceea ce priveşte raporturile cu statul, se cere păstrarea organizării de la aceea dată a 
institutelor pedagogice, confesionale şi de stat. Institutele confesionale vor urma să fie susţinute 
material de stat, salariile egalizate şi asigurate de stat. De asemenea, se cere ca Preparandiile 
să-şi menţină profilul, potrivit rolului lor iar statul să aibă drept de inspecţie, deoarece întreg 
învăţământul este al statului român. Elaborarea planului de învăţământ şi organizarea internă 
a şcolilor vor trebui să revină bisericilor.

Referitor la planul de învăţământ, corpul profesoral de la cele 8 preparandii române 
(Blaj, Gherla 2, Oradea Mare, Arad, Caransebeş, Lugoj şi Sibiu), admit ca pentru anul şcolar 
1918/1919, acesta să fie în conformitate cu hotărârile Conferinţei din 2 decembrie. Astfel, 
se va elimina limba şi literatura maghiară, istoria, geografia şi Constituţia Ungariei, care vor 
19 Idem, fond Episcopia Greco-catolică Oradea, inv. 881, dos. 625/1918, f. 
20 Ibidem, f. 76
21 Ibidem, dos. 741/1919-1920, f. 7
22 Ibidem, f. 12
23 Ibidem, f. 30

5



  Radu Milian286

fi înlocuite cu cele materii similare româneşti. Limba şi literatura română va fi predată într-
un număr de 18 ore săptămânal. Pentru anul următor se va stabili o comisie, care până la 
data de 2/15 iulie să stabilească planul de învăţământ. Comisia ar urma să fie compusă din 
reprezentanţi ai preparandiilor, Consiliului Dirigent şi Confesiunilor. 

Consiile pedagogile pentru profesori ar urma să fie facultative. Se cere să se organizaze 
cursuri de pedagogie, istorie, geografia şi Constituţia României. La aceste cursuri vor putea 
participa şi profesorii preparandiilor de altă limbă.

Potrivit hotărârilor Conferinţei, în Preoarandii nu vor pute preda decât profesorii cu 
pregătire special şi diplomă de profesor. În timpul de tranziţie vor putea fi angajaţi şi pensionari 
abili, persoane pregătite, învăţători, absolvenţi de teologie eminenţi. Pentru profesorii ajutători, 
fiindcă nu au pregătire specială, se impune participea obligatorie la toate conferinţele 
pregătitoare. Se propune statului roman să înfiinţeze o şcoală normală superioară pentru a 
pregăti profesori. Se consideră ca ar fi în folosul ţării să se mai înfiinţeze şcoli de agricultură, 
de meserii şi industrii, cursuri elementare de agricultură, să fie plătiţi iInstructori ambulanţi 
pentru pomărit, albinărit, agricultura naţională ş.a.

În ceea ce priveşte salarizarea, se cere ca profesorii şi învăţătorii să fie plătiţi ca învăţătorii 
secundari de la stat, urmând să se ceară Consiliului Dirigent întregirea salariilor. Se propune 
ca cei care au avut salariu egal cu cei de la şcolile de stat ungureşti, să fie plătiţi ca profesorii 
de la facultăţie şi şcolile secundare din vechiul Regat Român. La fel, pentru cei de la facultatea 
Teologică. Pentru profesorii de la şcolile comunale urma să se ceară un salariu de 420 lei 
pentru începători iar pentru cei definitivii 820 lei, sume care să fie acordate începând cu 1 
ianuarie 1919. Pentru cei căsătoriţi se cerea un spor de 15%, majorat la 20% pentru cei care 
aveau copii. Pentru profesorii nereactivaţi se cerea întregirea pensiei. De aceleaşi beneficii 
urmau să se bucure şi profesorii catiheţi. Susţinătorii şcolilor române, urmau ca pe lângă 
salariu să acorde 20% adaus familiar, pentru fiecare membru de familie. Se cere de asemenea 
înfiinţarea unei comisii de angajări, întregirea de salariu la toate categoriile de personal şi 
pensii.

La propuneri şi dorinţe se precizează următoarele: statul să se ocupe de rechizite, să 
preia preparandiile de stat ungureşti (Deva, Cluj, Criştur, Zalău, Arad, Sighetul Marmaţiei). 
Supravegherea preparandiilor ar urma să se facă cu revizori numiţi dintre profesori. Elevii 
care au urmat preparandii străine să fie primiţi, la fel şi profesorii, la preparandii româneşti. 
Să se admită examenele care s-au dat la materiile scoase. Aceste dispoziţii să fie aduse şi la 
cunoştiinţa şcolillor maghiare şi să se ia din timp măsuri de organizare. Se cere să se ia act de 
noua organizare a profesorilor, să se organizeze şcolile române şi să se redacteze noul plan 
de învăţământ. Să se asigure pregătirea profesorilor şi salarizarea. 

În final rugămintea să se dea C. Dirigent tot sprijinul moral şi material pt. înfiinţarea 
tuturor instituţiilor culturale şi de binefacere care să îmbunătăţească traiul ţăranului român, 
talpa ţării noastre24. Procesul-verbal al hotărârilor Congresului va fi înaintat Consiliului Dirigent. 

Transpunerea în practică a deciziilor forurilor naţionale româneşti întâmpină greutăţi 
datorită faptului că, Bihorul se afla încă sub controlul forţelor militare maghiare. În comuna 
Tulca de exemplu, Oficiul parohial din cere lămururi în privinţa învăţământului în limba română 
la şcolile de stat de acolo. Se avizează că unicul învăţător de stat român de acolo este dator a 
propune româneşte. Întrucât comuna dispune şi de alţi învăţători care cunosc limba română, 
acestea să meargă să predea în locul învăţătorilor de stat îndepărtaţi din comună. În Micherechiu 
învăţătorul Gh. Gherdan din cere concediu 2 săptămâni din cauza tulburărilor din comună25 . 
În cele din urmă acesta va fi alungat şi în locul lui va fi adus un învăţător maghiar. Protopopul 
ortodox din Tulca solicită intervenţia Consiliului Naţional Român pentru repunerea acestuia 
în funcţie. Situaţia rămâne incertă, în condiţiile în care, Gărzile naţionale maghiare, împreună 
cu detaşamentele de secui retrase din faţa armatei române dezlănţuiesc prigoana împotriva 
populaţiei româneşti. Învăţătorii şi profesorii români, intră printre primii în vizorul acestora. În 
data de 12/25 februarie, Protopopul Orăzii raportează că învăţătorul Vasile Filip din Bogeiu 
a fost ucis de soldaţii unguri în data de 8 februarie. Învăţătorul Aurel Ionuţaş din Satu Barbă 
cere instrucţiuni şi un martor la depunerea jurământului de fidelitate care i se pretinde faţă de 
24 Ibidem, f. 17
25 Idem, fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 519/1919, f. 1
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republica maghiară26. Prigoana împotriva populaţiei şi şcolii româneşti se va încheia abia după 
ce trupele româneşti vor elibera această zonă de sub ocupaţia trupelor maghiare. Instalarea 
administraţiei româneşti crează premisele normalizării vieţii social-economice şi politice. Noile 
autorităţi administrative împreună cu bisericile româneşti vor lua măsuri pentru redeschiderea 
tuturor şcolilor elementare de stat şi confesionale, înfiinţarea unora noi în localităţile unde 
nu existau şi dotare acestora cu personal şi material didactic; diversificarea învăţământului 
secundar românesc prin înfiinţarea unor şcoli medii româneşti27. Programa şcolară este 
modificată iar limba maghiară dispare dintre obiectele de studiu28.

III. Aspecte privind integrarea şcolii confesionale într-un sistem şcolar naţional 
unitar

Începând cu anul şcolar 1919/1920, accentul cade pe integrarea tuturor tipurilor de şcoli 
din provinciile istorice într-un sistem unitar de învăţământ. Este vorba în special de şcolile 
confesionale. S-a început cu egalizarea salariilor şi înfiinţarea unor şcoli în localităţile unde 
nu exista şcoală românească29, urmând ca în final să se ajungă la o programă unică şi o 
conducere unitară. Înfiinţarea de noi şcoli şi integrearea învăţătorilor confesionali în sistemul 
de stat au fost susţinute de biserica ortodoxă şi greco-catolică. Viziuni diferite apar în 
momentul în care statul, în virtutea ajutorului dat şcolilor confesionale, vrea să se implice în 
conducerea acestora. La memoriul adresat Consiliului Dirigent de către Consistoriul greco-
catolic din Oradea, acesta, prin resortul cultelor şi instrucţiunii publice, va înainta în data de 6 
septembrie 1919 o adresă Consistoriului, prin care va face cunoscut că, întrucât în comunele 
menţionate în memoriu nu se vor înfiinţa şcoli primare naţionale ci se vor redeschide şcolile 
confesionale, a căror importanţă resortul o apreciază, pun în vedere ajutor de stat pentru toate 
aceste şcoli, dacă biserica va contribui ca până atunci la salarizarea învăţătorului cu suma ce 
a dat spre acest scop înainte de închiderea şcolii, dar cel puţin 50% din salariul învăţătorului, 
se va îngriji corespunzător de edificiu, mobilier, rechizite şi cheltuielile interne ale şcolii30. În 
decembrie 1919, Revizoratul şcolar comunică decretul privind reorganizarea învăţământului 
primar şi înfiinţarea noului tip de şcoli naţionale. Consistoriul ortodox din Oradea nu se 
declară lămurit şi va comunica revizoratului că aşteaptă  îndrumări de la Congresul Naţional 
Bisericesc31. Consistoriul Mitropolitan Ortodox se declară nemulţumit de noile prevederi ale 
regulamentului de reorganizare şi trimite un memoriu Consiliului Dirigent, memoriu pe care-l 
trimite spre cunoştiinţă şi Consistoriului orădean32. La fel ca biserica greco-catolică, biserica 
orotdoxă cere ca statul să preia finanţare şcolii confesionale (spaţii de învăţământ, dotări şi 
salarii), dar conducerea şcolilor să rămână în continuare atributul confesiunilor. Din acest 
motiv, se vor opune preluării şcolilor de către autorităţile statului33.Tot acum se ia în discuţie pt. 
a fi armonizat cu regulamentele consistoriale ale şcolilor confesionale, Regulamantul privind 
drepturile şi îndatoririle învăţătorilor, Regulamentul disciplinar pentru corpul didactic primar, 
elaborat de Secretariatul general al Ministerului de Instrucţiune Publică34. În cursul anlilor 1920 
- 1921, comcomitent cu uniformizarea salariilor profesorilor şi învăţătorilor de la şcolile de stat 
şi confesionale, sunt suplimentate şi posturile didactice. Directorilor de şcoli şi comitetelor 
parohiale li se propune predarea către stat a tututror şcolilor confesionale, în vederea unei 
mai bune administrări, cu menţiunea că personalul didactic numit de confersiuni va fi păstrat 
şi asimilat celui numit de stat iar biserica va păstra controlul asupra conţinutului religios al 
învăţământului. O parte dintre directorii de şcoli şi dintre comitetele parohiale acceptă noile 
condiţii, însă conducerea bisericilor greco-catolică şi ortodoxă se opune preluării şcolilor 
confesionale de către stat35. 

26 Ibidem, f. 3
27 Idem, fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 519/1919, f. 5-9
28 Ibidem, f. 11
29 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, f. 61-85
30 SJANBH,  Episcopia Greco-catolică Oradea, inv. 881, dos. 623/1919-1923, f. 1
31 Idem, Episcopia ortodoxă Oradea, dos. 520/1920, f. 1
32 Ibidem, f. 2
33 Ibidem, f. 11-19
34 Ibidem, f. 16
35 Ibidem, f. 17, 18; dos. 521/1921, f. 1-19
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Problema preluării de către stat a şcolilor confesionale a fost una sensibilă. Bisericile 
româneşti protestează şi acuză autorităţile că nu recunosc rolul bisericii în apărarea şcolii 
româneşti şi menţinerea vie a conştiinţei naţionale în anii de ocupaţie străină. Din acest motiv, 
înainte de o reglementare definitivă a reţelei şcolare, la 26 oanuarie 1921, George Popa 
Lisseanu, director în Ministerul Cultelor îi aduce la cunoştiiţă lui Vasile Suciu, arhiepiscop şi 
mitropolit al Ardealului, propunerile privind statificarea şcolilor confesionale. Se cere discutarea 
cu discreţie a acestor lucruri, foarte importante pentru biserică, chiar în Consistoriu şi apoi 
împreună cu Episcopatul Ortodox din Ardela să se ia o hotărâre într-o conferinţă comună36. 
Propunerea ministerului este de a trece şcolile confesionale sub conducerea şi controlul direct 
al statului, care le va susţine financiar. Educaţia morală şi religioasă rămâne la biserică. Corpul 
profesional va rămâne neschimbat, iar pe viitor numirile se vor face în conformitate cu legile 
statului, ţinându-se cont, în măsura posibilităţilor de confesiunea populaţiei la şcolile primare, iar 
la cele secundare şi speciale de caracterul confesional al şcolii. Confesiunile vor avea dreptul 
să respingă manualele care contravin moralei religioase, să aia parte la procesele disciplinare. 
Învăţătorii vor fi obligaţi – măsura se va lua pentru. Toate şcolile statului -  să ia parte duminica 
şi de sărbători la liturghie, să cânte cu elevii, la şcolile secundare să participe cu elevii la slujbă. 
Preoţii vor face parte din toate comitetele şcolare. Toate clădirile şcolare şi zestrea  lor vor trece 
la stat. Fondurile şi fundaţiile şcolare vor trece sub administraţia statului, cele pentru ajutorarea 
copiilor de anumite confesiuni vor rămâne la confesiuni37. De asemenea, G. Popa Lisseanu 
va trimite şi o scrisoare cu caracter confidenţial prin care justifică statificarea învăţământului 
confesional, încercând să convingă de justeţea demersului.. Potrivit argumentelor ministeriale, 
pornind de la tratatul de pace, statul român ar trebui să împartă egal sumele destinate 
învăţământului confesional românesc cu cele destinate celelalte confesiuni străine, chiar dacă 
acestea au o situaţie şcolară şi materială mai bună, astfel ajutorul s-ar diminua. Mai mult, 
sunt informaţii că bisericile confesiunilor străine vor profita de aceste prevederi, pentru a-şi 
deschide cât mai multe şcoli, unde se va face propagandă antiromânească38. Cu toate aceste 
demersuri, procesul de statificare întâmpină greutăţi. Au loc neînţelegeri dintre învăţătorii 
numiţi de stat şi cei confesionali, unii dintre învăţătorii confesionali au fost trecuţi din oficiu 
la stat.  Bisericile  nu s-au lăsat convinse să renunţe de bunăvoie la şcoli39. În acest context, 
în toamna anului 1919 se emite decretul privind reorganizarea învăţământului primar, decret 
care păstrează principiile enunţate mai sus. Din anul şcolar 1919-1920 toate şcolile primare 
comunale şi de stat din comunele româneşti se transformă în şcoli primare naţionale40. În 
data de 18 februarie 1920 este publicat noul Regulament Şcolar41, urmând ca în februarie 
1921 să apară şi un regulament al cărţilor didactice.42 Între timp va fi acceptată şi  unificarea 
şcolilor secundare.  Spre exemplu, în şedinţa Consistoriului greco-catolic din 18 nov. 1920, 
sunt creionate condiţiile de acceptare a eunificării şcolii normale. Biserica pune la dispoziţie 
spaţiul, dar cere păstrarea numelui de Regală Greco-Catolică, iar problemele disciplinare să 
revină bisericii. De asemenea, dacă satul va contribui cu 50% la salarii, conducerea didactică 
va putea fi a statului. Se cere ca până la definitivarea fuziunii, şcoala să nu fie conturbată 
în activitatea ei43. Unificarea şcolară deplină va fi făcută abia prin Legea de organizare a 
învăţământului adoptată în anul 192444.

36 Idem, Episcopia Greco-catolică Oradea, dos. 623, f. 7
37 Ibidem, f. 8
38 Ibidem, f. 9
39 Ibidem, f. 20-280
40 Ibidem, f. 244-251
41 Ibidem, f. 256-269
42 Ibidem, f. 252-255
43 Ibidem, f. 329
44 Publicată în Monitorul Oficial, nr. 161 din 26 iulie 1924
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Abstract

The study examines a special case of the life of a family belonging to the major elite of the 
Romanian nation in Transylvania, refugees from Transylvania in Romania in spring 1915. It is about 
Partenie Cosma, director of "Albina" Bank in Sibiu, the oldest and most important credit institution of the 
Romanians in Austria-Hungary (founded in 1871). 

Partenie Cosma’s relationships with the political elite of the Kingdom of Romania, both economically 
and politically, have allowed him to know, even before August 1916, Bucharest's entry into World War 
on the side of the Entente. In that situation, the leaders of the Transylvanian Romanians risked being 
arrested by the authorities in Budapest that could block the Transylvanian Romanians’ involvement who 
were decided to target the Kingdom of Romania – the Romanian union and formation of the unitary 
state. 

Being old and sick, Partenie Cosma retiresand stays in 1915 at the holiday villa in Caciulata - 
Calimanesti (Romania), on the Olt Valley, just a few dozen kilometers from Sibiu. 

When in autumn 1916 the Central Powers reject the Romanian Army offensive in Transylvania, 
then engaged Oltenia, Muntenia and Dobrogea, the Cosma family retreats in Iasi, in the free territory of 
Romania. From here, through Russia, Finland, Norway, Britain and France - took refuge in Italy.

His daughter, Hortensia Cosma - Goga was married since 1906 with the Transylvanian politician 
Octavian Goga, an old miltant for the unification of Transylvania with Romania. From Hortensia’s letters 
to her husband who was in Paris, the Romanian diplomacy circles advocating for the approval of the  
Romanian territories union that were under foreign rule in Romania (Transylvania, Basarabia and 
Bucovina) we have a very accurate and interesting radiograph of the political life in Italy. This was 
tormented by Italian-Romanian, Italian-Serbian, Italian-Bulgarian, American and French interests on the 
future of Romania.

The advice Hortensia gives to her husband who was in Paris, along with her work done in favor of 
the idea of   national unity of the Romanians reveals exceptional diplomatic skills, with strong patriotism 
that it offers. 

Partenie Cosma family returns to Sibiu, to a whole new unified Romania in autumn 1919, with the 
satisfaction of accomplishment of the Romanian national ideal to which they greatly contributed.

Keywords: Partenie Cosma, Hortensia, Octavian Goga, political regime, Italy (fall 1917- fall 1919)

Marele Război (1914-1918), prima mare conflagrație mondială din istoria omenirii, a 
produs imense pagube materiale și umane, atât pe fronturile din Europa cât și în spatele 
acestora, în lumea civilă.

Românii din cele patru mari provincii: Regatul României, Basarabia (încadrată din 1812 
în teritoriul Rusiei), Bucovina (din 1775 intrată sub control austriac) și Transilvania-în sensul 
larg al cuvântului, adică Transilvania istorică, Banatul, Crișana, Sătmarul și Maramureșul (din 
1867 sub controlul administrativ-politic al Ungariei) – au ajuns să lupte atât în tabăra Puterilor 
Centrale, ca soldați în armata austro-ungară, cât și a Antantei, în armatele Rusiei și Regatului 
României. Ca urmare, parte din soldații români cad prizonieri în Rusia, Italia și Franța, alții vor 
fi încartiruiți în lagăre din Bulgaria, Austro-Ungaria și Germania.

Civilii din spatele fronturilor și teritoriile Regatului României ocupate de armatele Puterilor 
Centrale între octombrie 1916-noiembrie 1918 (Oltenia, Muntenia, Dobrogea), vor suferi 
de foamete, epidemii devastatoare (tifos exantematic, gripă spaniolă) și exploatare străină, 
concretizată în jafuri, execuții fizice, violuri, umiliri.

*Universitatea Oradea, drecin_mihai@yahoo.com
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O situație specială întâlnim în teritoriile românești în pericol de-a fi ocupate, apoi realmente 
ocupate, de trupele germane, austro-ungare, bulgare și otomane. Pe măsura retragerii prin 
luptă a Armatei Române spre Moldova, alături de Casa Regală, Guvern, Parlament, instituții 
culturale și științifice, intreprinderi și fabrici, un număr important de cetățeni se retrag spre estul 
țării. Era o lume pestriță din punct de vedere social-economic și cultural, de la țărani, muncitori, 
intelectuali, meșteșugari, până la moșieri și industriași. Aceasta va supraaglomera Moldova, 
o provincie și așa mai săracă din punct de vedere economic față de cele din sudul Regatului 
României. În plus, tot aici se refugiază o parte din elita economică și politică a românilor 
transilvăneni, care încă în primăvara anului 1915 se așezase în Oltenia și Muntenia după ce 
primise informații certe potrivit cărora, până la urmă, România urma să intre în război alături 
de Antanta. Dacă nu ar fi părăsit Transilvania, risca să fie arestată de autoritățile polițienești 
maghiare și internată în lagăre politice. Pentru parte dintre aceștia, persoane în vârstă, ar 
fi însemnat dispariția fizică. În sfârșit, din septembrie-octombrie 1916 un nou val de români 
transilvăneni, care se implicaseră în administrarea provinciei eliberate de Armata Română 
în scurta ei ofensivă în Transilvania, va suplimenta lotul emigranților din Regatul României. 
Ulterior, unii dintre ei se vor încadra în armata națională cu care se vor retrage în Moldova.

*          *
*

Avocatul Partenie Cosma preluase conducerea Băncii „Albina” din Sibiu, ca interimar, 
din mai 1885, apoi ca titular de la 1 ianuarie 1886. Va fi cel mai longeviv director-general 
al băncii (1886-1915). De-a lungul directoratului său va întreține relații de afaceri cu Banca 
Națională a României și alte institute de credit comerciale din România. În paralel, va lega 
strânse legături cu principalii oameni politici de la București, din toate partidele vremii. În anii 
1911-1912 își construiește o vilă în stațiunea balneo-climaterică de la Călimănești, atunci în 
România Veche, loc în care se va întâlni, pentru discuții diverse, cu crema politică a Regatului 
României, ca de altfel și până atunci în vila sa de la Sibiu. Aceasta îi permite să afle din timp 
că, mai repede sau mai târziu, România va intra în război de partea coaliției Antantei. Ca 
urmare, fiind la o vârstă înaintată, știa că în momentul în care Bucureștii vor intra în război 
împotriva Austro-Ungariei va fi arestat și transferat într-un lagăr de deținuți politici, unde nu 
ar putea să supraviețuiască. În plus, fiul său Remus se înrolase în Armata Română, ceea ce 
era o nouă „pată” pe biografia sa de cetățean austro-maghiar. De aceea, în primăvara anului 
1915, solicită un concediu conducerii Băncii „Albina”, pe care-l va prelungi în mai multe etape, 
stabilindu-se în vila sa de pe malul românesc al Oltului. Izbucnirea Marelui Război, retragerea 
Armatei Române în Moldova, îl va obliga, alături de soția Maria, fiicele sale Hortensia Goga și 
Lucia Minodora Cosma, să ia drumul dureros al refugiului în Moldova, apoi al exilului în vestul 
Europei, după un drum plin de peripeții prin Chișinău-Tighina (Bender)-Odesa-Petrograd-
Finlanda-Norvegia-Londra-Paris-Italia (ianuarie-toamna 1917).

Din Odesa, Hortensia Cosma-Goga îi scrie soțului la Iași, descriindu-i drumul parcurs 
până atunci. Nedatată, scrisoarea o putem plasa în timp undeva în ianuarie 1917. Din rândurile 
ei rezultă haosul din Rusia, dar și sfaturi pentru românii din țara restrânsă, confruntați cu 
greutăți materiale deosebite, mai ales în Iași, care ar fi tentați să se refugieze la est de Prut 
datorită amenințărilor germane de pe frontul din sudul Moldovei: „Nu mai trimite pe nimenea 
pe aici, să meargă la Petrograd direct, cine se duce mai departe și oamenii săraci să stea 
acasă sau să se mute într-un oraș mai mic, Roman d(e) e(xemplu), unde traiul e suportabil. 
Nu sfătuiți lumea să plece din țară, că mor pe drumuri. Să vezi ce e la consulat (la Odesa 
– n.n.), sala plină de oameni fără căpătâi”. Într-o altă scrisoare, expediată în 9 februarie din 
Petrograd, pe fondul greutăților cu care familia Partenie Cosma se confrunta în periplul ei prin 
Rusia, Hortensia scrie: „Sînt de tot tîmpită de toate astea, nu știu de ce am plecat, nu știm 
toți de ce ne-am mișcat din țară și mai puțin știu ce vom face de aici înainte... La cei ai casei 
și la fete spune-le să fie fericiți că au o casă, chiar neîncălzită și că pot sta în țara lor (subl. în 
text – n.n.)”.

*            *
*

Ajunsă în nordul Italiei, familia Partenie Cosma se stabilește în orașul Genova, pe 
malul Mării Ligurice, cu o climă mai blândă, potrivită vârstei înaintate a soților Cosma. Fiica 
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Hortensia, soția poetului și omului politic Octavian Goga, se va angaja infirmieră într-un spital 
militar francez din Milano, unde lucrează zilnic între 12-14 ore, făcând, uneori, naveta între 
cele două orașe, îngrijindu-și și părinții.

Șederea în Italia, timp de aproape doi ani, cu unele detalii despre greutățile materiale, 
de sănătate și sufletești ale familiei Cosma, rezultă din corespondența, atât cât s-a păstrat, 
a Hortensiei cu soțul Tavi Goga. Este vorba numai de scrisori trimise de Hortensia soțului ei. 
Semnificative pentru „trăirea politică” a Hortensiei sunt mult mai numeroasele detalii pe care 
le furnizează soțului privind: situația prizonierilor români din armata austro-ungară căzuți în 
Italia, a exilanților români din Regatul României și Transilvania, evenimentele din Transilvania 
toamnei 1918 care au dus la unirea provinciei cu România, frământările politice interne din 
Italia-mai ales confruntările dintre naționaliștii și socialiștii bolșevizați italieni, receptarea 
luptelor politice din timpul Conferinței de Pace de la Paris privind stabilirea frontierei de vest 
a României și a viitorului statului național unitar român, dorința fierbinte a familiei Cosma de 
a se reîntoarce la Sibiu, în țara reîntregită. Reținem oferta pe care Hortensia Cosma-Goga 
o face soțului ei, colaborator extern al delegației României la Conferința de Pace, de a se 
implica în lupta diplomatică de acolo în vederea apărării intereselor naționale, pentru a-și 
aduce contribuția, cunoscând limba engleză, la blocarea mașinațiunilor politice ale delegațiilor 
maghiară, sârbă și bulgară.

Ordonarea, în timpul istoric, a scrisorilor și reacțiilor Hortensiei față de realitățile 
momentului fie din Iași, Italia sau Paris, este destul de grea. Faptul se explică prin aceea că, cu 
foarte mici excepții, scrisorile nu sunt datate exact, respectiv să aibă înscrise ziua, luna și anul 
redactării. La câteva, pentru care s-au păstrat inclusiv plicurile în care au fost expediate, putem 
afla data expedierii lor. În consecință, am încercat să le ordonăm în timp în funcție de unele 
detalii pe care Hortensia le oferă în scrisori, privind diferite aniversări familiale, evenimente din 
istoria la zi a României, Italiei, a desfășurării luptelor de pe fronturile războiului mondial.

Familia Partenie Cosma ajunge în Italia cândva la sfârșitul primăverii-începutul verii 
anului 1917. Personalitate cunoscută la nivelul elitei economice și politice românești, bătrânul 
director pensionar al Băncii „Albina” din Sibiu intră în atenția emigrației române prounioniste 
de la Paris. Aceasta se străduia să se organizeze într-un „Comitet național”, care să dirijeze 
propaganda în favoarea cauzei românești, pentru a influența cercurile politice și diplomatice 
din Franța, Anglia și SUA privind dreptatea istorică a cererilor politice ale românilor. În eforturile 
coalizării forțelor naționale aflate în emigrație, P. Brătășanu și I. Ursu trimit lui P. Cosma două 
scrisori la sfârșitul lunii iulie 1918 în care îi solicitau acceptul de-a deveni membru al „Comitetului 
național”. Ni s-a păstrat doar scrisoarea de răspuns din 10 august 1918, expediată din Genova, 
către Ion Ursu. Redactată într-o caligrafie impecabilă, dovadă a potențelor intelectuale 
nealterate de vârsta înaintată, P. Cosma scrie: „Vă mulțumesc pentru învitarea ce mi-o faceți 
de care să scuzați că spre marea mea durere sufletească nu pot profita din motive sanitare... 
Am convingerea că activitatea Comitetului Dv. și fără mine va obține rezultatul dorit de toată 
suflarea românească... Din partea familiei mele am să vă transmit urările de cea mai splendidă 
reușită și multe complimente. Primiți, Vă rog, asigurarea deosebitei mele considerații”. Până 
la urmă, Partenie Cosma va fi inclus, ca membru, în Consiliul Național al Unității Române, în 
conducerea căruia, ca vicepreședinte, a fost ales ginerele său-Octavian Goga.

În timp ce familia Cosma ajunsese în Italia și capul familiei era contactat pentru colaborare 
politică de gruparea patrioților români de la Paris, Octavian Goga se afla la Iași. Era implicat 
în mișcarea de rezistență națională. Scria la ziarul „La Roumanie”; avea contacte permanente 
cu reprezentantul Franței, contele de Saint Aulaire, salută intrarea în Iași a primului batalion de 
voluntari ardeleni, constituit din prizonierii căzuți în Rusia, proveniți din armata austro-ungară 
(7 iunie 1917). Împreună cu prietenul său Onisifor Ghibu se străduia să scoată Basarabia 
din haosul în care o aruncaseră unitățile militare rusești staționate aici, contaminate de 
ideile anarhiste, apoi bolșevice. În și pentru Basarabia va milita să o readucă politic în trupul 
României, chiar ciuntită cum Țara era la data respectivă.

Presiunile Puterilor Centrale asupra guvernului I. I. C. Brătianu, în condițiile anarhiei 
bolșevice ce cuprinsese armata rusă de pe frontul românesc din sudul Moldovei, duce la 
încheierea armistițiului de la Focșani din 9 decembrie 1917. Prevederile acestuia înscriau 
urmărirea și arestarea pentru „trădare” a cetățenilor austro-ungari refugiați în România între 
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1914-1916. În aceste condiții, O. Goga se refugiază la Odesa la sfârșitul anului 1917. Aici, 
la 2 ianuarie 1918, va înființa „Comitetul Național al românilor emigranți din Austro-Ungaria”, 
cu rol important în dezmembrarea monarhiei dualiste. De aici, în plină ocupație bolșevică, va 
face o serie de drumuri pe itinerariul Odesa-Chișinău-Iași-Chișinău, implicându-se în acțiunea 
politică de unire a Basarabiei cu România.

Instaurarea guvernului progerman al lui Alexandru Marghiloman și semnarea Tratatului 
de pace de la București-Snagov în 24 aprilie/7 mai 1918, a agravat condiția militanților politici 
ardeleni de la Iași. În aceste condiții, O. Goga înțelege că lupta pentru unitate națională intră 
într-o nouă etapă. Ea trebuia transferată, fie și în parte, în străinătate, la Londra și Paris, acolo 
unde se va decide soarta națiunilor din Europa Centrală, deci și a românilor. Împreună cu 
prietenul său Sever Bocu, trecând prin multe peripeții care le-au pus viața în pericol, va porni 
spre Paris pe itinerariul Odesa-Kiev-Kursk-Moscova-Petrograd-Tarnev-Stokholm-Bergen-
Aberdeen-Londra-Paris. După șase săptămâni de periplu prin cinci țări, la 30 septembrie 1918 
ajunge în „orașul luminilor”.

La scurtă vreme după așezarea familiei Cosma la Milano, Hortensia încearcă să ia 
legătura cu soțul ei aflat la Iași. La scrisoarea trimisă de Goga încă în august 1917, înmânată 
Hortensiei de Casaldi (? – n.n.) la Milano, aceasta îi răspunde prin două scrisori datate 1/14 
octombrie 1917 și noiembrie 1917, rămase neexpediate. Îngrijorată de soarta soțului, Hortensia 
se deplasează la Paris de unde încearcă să-i trimită o scrisoare prin intermediul unor oameni 
politici aflați în grațiile guvernului Marghiloman. De fapt sunt două scrisori, prima, foarte scurtă, 
scrisă în 4 martie, a doua, mult mai elaborată, redactată în noaptea de 7/8 martie 1918, în 
Hotelul Majestic unde se cazase.

Din prima scrisoare rezultă starea sa sufletească realmente răvășită, pe fondul greutăților 
materiale în care se zbate, a stării de sănătate a părintelui ei, a lipsei prietenilor și a știrilor 
despre soțul ei, fratele acestuia (Eugen Goga – n.n.) și fratelui Remus Cosma („Remi” în text 
– n.n.), ultimul înrolat ca voluntar în Armata Română.

Următoarea scrisoare dovedește că Hortensia era la curent cu evoluția situației politice 
și militare din România, obligată să încheie Armistițiul de la Focșani: „Gândul meu te caută 
(pe O. Goga – n.n.) acolo departe, în țara noastră atât de dragă și atât de nenorocită... acum 
că s-a sfârșit și numai speranța ne mai rămâne, speranța în steaua celor asupriți, parcă nici 
plânge nu mai pot... Și voi cei de acolo, (din România – n.n.), și mai ales nenorociții aceia care 
rămân în adevăr fără de țară”. Totuși, speranța nu o părăsește când amintește de „... vorbele 
frumoase pline de căldură și de simpatie pe care le auzi din toate părțile (în Italia și Franța 
– n.n.), promisiunea că ne vor cucerii (elibera – n.n.) ei (aliații Antantei – n.n.) Țara, îmi dau 
putere să mai trăiesc”.

Deși îndrăgostită, soția îi scrie: „Vicu mamii drag, unde ești tu acum? Eu te caut în țară 
(România – n.n.) și tu poate ești deja în pribegie”, îl informează despre zvonurile și situațiile 
concrete din politica vest-europeană, mai ales din tabăra Antantei. Astfel, în ziarele italiene au 
apărut „o serie de articole frumoase, răspuns la Wilson („Cele 14 puncte” în care se înscrie 
dreptul la autodeterminare a popoarelor asuprite – n.n.) și englezilor care cochetează cu Austria 
(este vorba de anumite cercuri politice de sorginte nobiliară care militau pentru menținerea 
Austro-Ungariei – n.n.)”.

Situația politică internă din Italia este prezentată mult mai detaliat și nuanțat. În primul 
rând se face o legătură directă între mișcările revoluționare de stânga declanșate de socialiștii 
maximaliști din Torino (deputatul Turate și soția sa) și bolșevicii ruși care i-au infiltrat pe 
„Rosenstein și încă trei jidani”. Greva generală a muncitorilor torinezi, declanșată pe fondul 
lipsei de pâine, a fost reprimată în sânge de armată. Oficial s-au contabilizat 50 de morți, 
neoficial - 400. Socialiștii italieni de stânga ar fi acționat prin tineri adolescenți, din moment ce 
„în buzunarele băieților de 16-17 ani s-au găsit 500-900 de lire”. Urmarea tragicului incident, 
unitățile militare care au fraternizat cu muncitorii greviști au fost trimise pe front, în linia întâi. 
Se pare ca aceste unități militare erau în mare măsură bolșevizate din moment ce, ajunse 
pe front „s-au predat cântând” (armatei austro-ungare, poate cântând „Internaționala” – n.n.). 
La baza cauzelor situației din Torino se inserează una excepțională, greu de acceptat. Este 
vorba de „Papa, cu agenția lui de spionaj și cu armata lui de defetiști”, care ar fi contribuit 
decisiv la demoralizarea trupelor italiene de pe frontul Piove. Reacția „italienilor de sânge” 
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sunt „umbrele astea negre”, membrii fasciilor di combatimiento, naționaliștii, din care se va 
constitui partidul lui Mussolini. În seria de manipulări a societății italiene mai ales a armatei 
de pe frontul din nordul țării, se înscrie practica Austro-Ungariei de-a poziționa unități militare 
austriece formate din italieni în fața frontului italian. Rezultatul: fraternizarea soldaților italieni 
din cele două armate și spargerea frontului italian pe Piove și platoul Bainsizzo. „Trădarea” a 
fost reparată de asaltul cavaleriei italiene, care blochează inaintarea trupelor austro-ungare 
ce amenințau nordul Italiei, fluviul Pad și Milano. La Udine și Milano s-au înregistrat victime, 
„s-au împușcat o mulțime de oameni (civili – n.n.) și ofițeri care poate n-au fost trădători, 
numai lași”. Tot aici, Hortensia Goga reține din presa italiană o serie de politicieni și oameni de 
afaceri italieni etichetați drept corupți și trădători: Feltinelli, Bolo, Cavalini, Tinati, unii cu relații 
până în cercurile înalte ale politicii franceze-fostul prim-ministru Joseph Cailleux, procurorul 
general Manier, președintele Republicii Raymond Poncaré. Aceștia sunt discutați în Camera 
Parlamentului italian și amenințați cu moartea. Din detaliile oferite de Hortensia Goga rezultă o 
atmosferă antisemită în opinia publică italiană a vremii, care îi acuza pe evrei ca fiind vinovați 
de toate scăderile și eșecurile societății italiene. Practica de al acuza pe evreu ca vinovat de 
toate greutățile și neîmplinirile naționale nu era nouă. În perioada interbelică ea se va acutiza 
și va duce la reacții extreme din partea unor state cu regimuri politice de dreapta, inclusiv la 
holocaust.

Sosirea și stabilirea lui Octavian Goga la Paris din 20 septembrie 1918 facilitează o 
corespondență mai intensă între cei doi soți, păstrată în mai mare măsură în arhiva Octavian 
Goga. Cele cercetate de noi sunt tot scrisori expediate de Hortensia, niciuna de răspuns a lui 
O. Goga. Poți, însă, deduce conținutul parțial al unor scrisori de răspuns ale lui Tavi Goga din 
reacțiile și comentariile Hortensiei în scrisorile de răspuns trimise soțului.

Aproape în fiecare scrisoare, Hortensia își exprimă dorința de a se întâlni cu soțul ei, fie 
la Paris, fie în Italia. Nu odată își exprimă dezamăgirea că întâlnirile lor, inițial planificate, nu 
se materializează în practică. Tânăra soție înțelege, totuși, multiplele obligații pe care soțul 
le are la Paris, în cadrul emigrației române, pe altarul apărării interesului național trebuind 
să sacrifice interesele familiale. Astfel, într-o scrisoare trimisă de la Milano la Paris, imediat 
când a aflat că a ajuns în capitala Franței, Hortensia îi scria: „Aș fi voit să te văd mai întâi pe 
teritoriu <neutru>, în condiții de confort bune după atâta sărăcie și mizerie ce ai avut în țară 
(în România asediată de armatele Puterilor Centrale și revoluția bolșevică rusă – n.n.). Te-ai 
încăpățânat ca de obicei... și-ai fost tu mai tare (decât adversarii – n.n.). Voiam să vin (la Paris 
– n.n.) crezând că acum nu te vei putea mișca de acolo, prea importante lucrurile ce se vor 
decide în scurtă vreme decât să poți lipsi timp mai lung din capitala lumii (Paris – n.n.)”. Tot 
aici, însă, îl avertizează de declanșarea propagandei pe marginea problemelor derivate din 
perspectiva încheierii războiului mondial și a viitoarei conferințe de pace: „Și aici (în Italia – 
n.n.) ca și în Franța, poate mai rău încă, bântuie influențe peste tot. La Roma, unde a început 
mai târziu, e în toiul ei...”. 

Greutățile în aprovizionarea cu alimente de strictă necesitate și prețurile în continuă 
creștere a acestora, munca istovitoare ca infirmieră în spitalul militar din Milano-nu o 
deconectează de la cauza românească. În cei 400 de soldați italieni pe care i-a îngrijit îi vede 
pe „țăranii noștri”, unii răniți, alții bolnavi de teribila „gripă” (spaniolă – n.n.), care făcea ravagii 
mai ales între civilii din Milano.

În informațiile pe care Hortensia le dă găsim atât descrierea unor stări de spirit din 
sânul emigrației române din Italia din vara lui 1918, deci înainte de sosirea lui O. Goga la 
Paris, cât și din toamna aceluiași an. În vara anului 1918 se vorbea despre constituirea unui 
„guvern condus de prințul Sturza, după modelul slavilor și cu Simion-ministru de război, Ghica-
alt minister”. Acesta trebuia să organizeze două batalioane din prizonieri români din armata 
austro-ungară, unul urmând să plece pe frontul din nordul Italiei, împotriva austro-ungarilor, 
celălalt rămânând în rezervă. Pentru că Traian Vuia s-a opus „amestecului neardelenilor în 
legiune”, inițiativa a căzut. În realitate „guvernul” amintit era organizația „Uniunea Română”, 
condusă de Vladimir Ghica și Mihail Sturza. Simion Mândrescu era președintele „Comitetului 
de acțiune al românilor din Transilvania, Banat și Bucovina” organizat în Italia, care, împreună 
cu „Uniunea Română” își propuneau înființarea Legiunii române din prizonieri români aflați 
în diferite lagăre din Italia. Izbucnirea unor neînțelegeri între organizațiile emigranților români 
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din Italia, coordonate de Mândrescu și „Comitetului de acțiune al românilor din Transilvania 
și Bucovina” din Paris, condus de Traian Vuia, duc la blocarea, pentru moment, a înființării 
legiunii române. Tradiționalele și contraproductivele orgolii și rivalități între liderii românilor, 
consumau energii și amânau împliniri necesare.

Pentru situația la zi, toamna lui 1918, Goga era informat că la Milano s-a înființat o ligă 
de propagandă Pro România, după modelul celei de la Roma. Totuși, conducerile acestora 
au încăput pe mâinile unor evrei, infiltrați peste tot ca reprezentanți ai slavilor și socialiștilor 
din Triest, Fiume și Trento, teritorii disputate între italieni, croați și austrieci. Înțelegând rolul 
important al evreilor americani în viitoarele hotărâri privind conturarea hărții politice a Europei 
Centrale și Estice, Hortensia scrie: „Trebuie să fiți cu băgare de seamă, să știți să vă folosiți de 
<interesul> lor, fără să vă prea încurcați, mai ales să nu vă amestecați (cu ei – n.n.)”. Faptul cel 
mai important era însă ca „băieții (prizonierii români din lagăre – n.n.) vor să știe dacă Ardealul, 
Banatul și Bucovina vor fi ale lor”. Cu atât mai mult cu cât se zvonea că acordul încheiat de I. I. C. 
Brătianu cu Aliații „nu ar fi complet”, în sensul că nu prevedea în mod expres drepturile noastre 
asupra teritoriilor românești din imperiul dualist. Observăm că zvonurile depășeau înțelegerile 
diplomatice din august 1916, strecurau neliniști și nesiguranță în vremuri tensionate.

Scrisoarea din 13 octombrie 1918 are o semnificație deosebită. Se împlineau doisprezece 
ani de la căsătoria Hortensiei cu Tavi, „de când Tavi și Tani au plecat în lume”. Foarte grijulie 
pentru ca soțul să se poată prezenta într-o ținută vestimentară impecabilă în fața oamenilor 
politici europeni de la Paris, Hortensia se gândește să-i trimită „redingota”, întreaga garderobă 
pe care o luase în exil, „paltonul (pe care) l-am întors, e frumos, pălăria la fel, vestonul de 
catifea...”. Aflând despre traseul urmat de Tavi pentru a se refugia în vestul Europei, Hortensia 
îl apostrofează: „Copilu mamii, cum ai îndrăsnit să treci pe la Moscova și Petrograd?”, desigur 
spațiu bulversat de revoluția bolșevică, unde orice „burjui” era în pericol de moarte. Despre 
munca ei ca infirmieră, de dimineața până seara, sărăcia alimentară ce marca populația civilă 
din Milano, epidemia de gripă spaniolă care afecta zilnic 900-1450 de civili și soldați, din 
care decedau zilnic 120-150, spune că „este însoțită de regretele și mulțumirile băieților mei 
(bolnavilor – n.n.) și a celor care lucrau alături de mine”. Chiar și în aceste grele circumstanțe 
de viață și muncă, Hortensia se gândește la mișcarea națională românească din Italia, marcată 
de frământări intense. Despre ea ar vrea să-i vorbească soțului, într-o discuție față în față, 
pentru că „sunt multe de spus și hârtia nu le suportă pe toate. Bine că ai sosit la timp să-i 
readuci la realitate. Cu certurile și ambițiile fără frâu era să pierdem tot, cum ai văzut și tu”.

Vestea armistițiului semnat de Germania, sinonim cu încheierea Marelui Război, îi 
provoacă Hortensiei o mare bucurie, îi aprinde în suflet dorul de Țară și o viață familială liniștită. 
„A sosit și ziua asta mare, s-a sfârșit războiul și s-a sfârșit cum am vrut-o noi. Pe banderia 
(steagul – n.n.) care flutură pe terasa mea am atașat tricolorul băieților din Ploiești cu inscripția 
<Aveam un vis neîmplinit și s-a împlinit>. Dragule, peste puțină vreme vom merge acasă la noi, 
nu-i așa, să le ducem ajutor. Am un gând, trebuie să ne punem și noi în legătură cu americanii. 
Nu vorbi de asta până când vin eu (la Paris – n.n.), să nu ne încurce ai noștri... aș avea și eu 
câte ceva de făcut acolo la Paris și poate la Londra, înainte de-a pleca spre țară... să pot și 
eu face ceva pentru Ardeal și Ardeleni”. Propaganda în favoarea României se revigorează. 
La Genova, senatorul italian Fava susține „o conferință frumoasă despre România, cu multe 
detalii pe cari numai cine se interesează de țară, le cunoaște”. În 17 noiembrie (1918 – n.n.) 
urma să țină o conferință și Mândrescu. „Era frumos să-i facă Take (Ionescu – n.n.) surprisa să 
vie (și) el pe atunci” - încheie scrisoarea Hortensia Goga.

Entuziasmată de intrarea Armatei Române, a tuturor oficialităților, împreună cu generalul 
Berthelot în București și retragerea germanilor din teritoriul ocupat în toamna anului 1916, 
Hortensia își exprimă sentimente de ușurare sufletească, dor și de vigilență politică pentru 
viitorul imediat. Despre ocupantul german spune: „Makensen cu haita lui sunt la Sibiu. Trebuie 
să-i prindă ai noștri, păcat să scape. Cine știe, nici ungurii nu-i prea au la stomac, vor rămâne 
în leat (în sensul de prieteni – n.n.) sau mai rău...”. Dornică să se implice în hățișurile politicii 
și diplomației pariziene, îi oferă soțului o serie de informații din presa italiană și emigrația 
românească din peninsulă. „Băgați de seamă voi cu sârbii, că ne încurcă rău. Nu trece zi să 
nu se scrie de ei în toate gazetele din Țara asta (Italia – n.n.) și ca aliați. Trebuie să facem ca 
ei. Trebuie în fiecare țară să avem o gazetă mare plătită să țipe pentru noi. Gândește-te cât 
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a făcut <Le Matin> (ziarul francez – n.n.) în (1)913 pentru bestiile alea de bulgari. Dați bani 
pentru ce trebuie dat, acum totul se face cu cuvântul”. În continuare se referă la prizonierii 
români din armata austro-ungară: „Băieții noștri s-au bătut la Piove și în munți, avem morți, 
răniți și dispăruți și nimeni nu-i pomenește. Simion (Mândrescu – n.n.) e bolnav și nu vine 
aici, scrie că are un regiment gata, pus la dispoziția guvernului nostru ca trupă de ocupație. 
Nu știu ce se face acolo, dar văd că cu certurile cei de la Paris n-au cercat nici măcar să aibă 
<informații> despre ce se petrece aici. Nu cred nici că aveți legătură cu bucovineanul Sauciuc 
(? – n.n.), care e cu americanii în Ravena și se ocupă de ai noștri făcuți prizonieri acolo, dar 
s-a făcut ceva pentru ei?”

Într-o scurtă scrisoare trimisă din Milano la Paris, Hortensia își felicita soțul pentru 
alegerea sa în Consiliul Dirigent: „Văd din <La Roumanie> că ești ministru fără portofoliu în 
Ardeal, felicitările mele Excellență... Vorba cu fracul ce facem? Ai găsit acolo unul de împrumut 
să ți se potrivească?” Dorește să-i trimită pe cel din „lada de la Milano” dar nu are bani pentru 
transport: „am cinci lire în pungă, chiria, pălăria, croitoreasa neplătită. Mi-am amanetat inelul 
de la Regină să pot cel puțin merge la Genova (să-și vadă părinții – n.n.)”. Jena financiară în 
care se zbătea familia Partenie Cosma o determină să-și roage soțul ca să treacă „prin Rue 
d’Antim 3 (Paris – n.n.), să ceri să se trimită imediat cota pentru Decembrie (1918 – n.n.)... 
Viața e grozav de scumpă, mai vine dentistul, îmbrăcămintea de iarnă, ghete, statul meu aici 
(la Milano – n.n.)”. Se pare că Partenie Cosma, pe lângă greutățile pecuniare, era suferind, 
ceea ce o îngrijora pe Hortensia.

Munca extenuantă desfășurată ca infirmieră, în mediul soldaților bolnavi de gripă spaniolă 
din divizia 5 B. Gentilino, o doboară, îmbolnăvind-o. Sora sa, Lucia, îl anunță pe Goga printr-o 
carte poștală datată 5 noiembrie 1918. Se pare că starea de convalescență se prelungește, 
ceea ce o obligă pe Hortensia să renunțe la serviciu. Se plânge că îi este încontinuu „frig”, se 
simte singură, părăsită de soțul implicat în politică, care nu are timp să o viziteze în Italia sau să 
accepte să se întâlnească la Paris. „Tu nu poți să înțelegi ce e în sufletul meu, pentru că nu mă 
cunoști, n-ai voit să vezi nicicând decât în imaginația ta prea bogată, îți sunt mai străină poate 
decât prietenele de război din Moldova (sub. n.), sunt o străină de care te împiedeci mereu 
pentru că întâmplarea a voit să-ți port numele. Tavi dragă, mi-a fost dor de tine și voiam să te 
cruț de emoția de a mă revedea bolnavă, m-am îngrijit, m-am păzit pentru tine, dar crede-mă 
că acum când văd din nou ce părăsită sunt, cum n-ai nici o vorbă, nici un gând pentru mine”. 
Depresia sufletească prin care trece nu o împiedică să urmărească în presa italiană evoluția 
vieții politice din România, punctual componența și remanierile guvernului Ion I. C. Brătianu. 
„Caut în cabinet lista noului cabinet, cine știe ce surprise aduce, am și eu curiozitatea Ta, știu 
dacă...” O. Goga nu apare ca membru în guvern, cum poate se aștepta atât el cât și soția sa.

De la Paris, în calitate de membru al Consiliului Dirigent, O. Goga îl va informa pe Iuliu 
Maniu asupra problemelor fundamentale pe care delegația României va trebui să le aibă în 
vedere în cadrul Conferinței de Pace care debutează în ianuarie 1919. Bun cunoscător al 
atmosferei politico-diplomatice din orașul de pe Sena, cu relații personale bine închegate în 
lumea politică și diplomatică franceză, engleză și italiană, Goga își oferă serviciile. Sublinia 
necesitatea ca delegația românească să fie constituită din toate „energiile românești”, iar 
ardelenii să fie reprezentați într-un număr important. Faptul că Ion I. C. Brătianu, prim-ministrul 
guvernului central de la București și Șeful delegației României, face apel la Goga doar după 
o lună de la deschiderea Conferinței de Pace, îl determină să refuze această onoare. Totuși, 
Goga va rămâne la Paris și va colabora strâns cu delegația țării, aducându-și o contribuție 
importantă la soluționarea a o serie de probleme cu care aceasta s-a confruntat, ajutând-o 
să le rezolve în interesul națiunii române. Acest comportament rezultă și din scrisorile pe care 
soția sa i le-a trimis în 1919 la Paris. Informațiile primite pe această cale din Italia și îndemnurile 
Hortensiei au constituit parte din „materia primă” pe care s-au bazat argumentele și deciziile 
delegației române.

O primă categorie de informații din corespondența Hortensia vs. Octavian Goga se referă 
la o serie de personalități ale emigrației române din Italia care au îndoliat națiunea română.

În nu mai puțin de șase scrisori, databile între ianuarie-februarie 1919, găsim ample 
informații privind starea de sănătate și decesul aviatorului Mircea Zorileanu. Datorită condițiilor 
de zbor (aparat fără carlingă acoperită) și a unui accident aviatic, bolnav, în toamna anului 
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1918 pleacă în Elveția, la sanatoriul din Arosa pentru tratament. „Când a căzut cu aeroplanul 
și și-a frânt trei coaste și astea l-au mai atins (plămânul – n.n.). Piciorul care a fost rupt s-a 
vindecat, doar genunchiul (s-a) anghilozat”. În drum spre Elveția, în Austria, contractează gripa 
spaniolă. În sanatoriul din Arosa boala se agravează în „bronho-pneumonie tuberculoasă”, cu 
cavernă în plămânul stâng. Din Elveția trece în Italia, în speranța că se va reface beneficiind 
de un tratament mai bun și de clima mai blândă. La Milano este vizitat de Hortensia Goga și 
consulul României. „La spital era furios că i se ascundea adevărul. Are mândria să rămâie 
până la sfârșit aviatorul care a privit de atâtea ori moartea în față... Gândul (său) era să se 
întoarcă în țară, vorbea cu Regele (Ferdinand I – n.n.), s-a întebat dacă mai sunt trupe... voia 
să sboare, să facă legătura de la Brindisi cu Țara”. Pentru a se trata într-un sanatoriu civil din 
Nervi avea nevoie de două-trei mii de franci, pe care nu-i avea. Hortensia îi oferă 100 de lire. 
Îi cere soțului să facă o chetă la Paris printre românii „bogați” de acolo. Posibilul ajutor bănesc 
nu a ajuns la timp, Zorileanu decedând „de slăbiciune, fără (h)emoragie, fără să-și deie seama 
că s-a sfârșit benzina, cum o zisese înainte când l-a întrebat Lucia (Cosma-sora Hortensiei 
Goga – n.n.) ce să le scrie la părinți”. Hortensia cumpără mimose și un steag cu tricolorul 
românesc „ca să-i acoperim coșciugul după obiceiul soldaților... i-au făcut ceremonie militară 
la Nervi... și l-au depozitat în capela mortuară în coșciug de zinc sudat”. Până la urmă, la 15 
februarie 1919, coșciugul maiorului român va fi incinerat la Genova, în cimitirul Staglieno, 
cenușa fiind depozitată într-o urnă. În timpul ceremoniei de înhumare primește onorul pilotului 
italian Mario Stoppani, care zboară deasupra cortegiului funerar cu un aparat Anseldo S.V.A.

O altă personalitate decedată la Genova a fost Matei Pop, nepot al lui Iuliu Maniu, ofițer 
în Legiunea română din Italia. „Săracu Gyluca (Iuliu/Gyla Maniu – n.n.) ce nenorocit are să 
fie-scrie Hortensia. Era mândria lui nepoții, și-l pierde pe cel mai deștept, chiar acum când a 
ajuns la țintă. A avut complicații la rinichi, operație și acum s-a prăpădit de bronho-pneumonie, 
pleuresie și tuberculoză. A murit resignat, cuminecat. Pe o zi cu ploaie l-am însoțit până la 
cimitirul monumental, i-am făcut onoruri militare. I-am adus flori și pentru mama lui și am mers 
și a doua zi când aveau să-l coboare în groapă”.

Dintre prietenii din Regatul României de dinainte de 1914, Hortensia amintește de fiica 
generalului Herăscu, aflată într-o stare gravă de sănătate, „bolnavă rău, mai rău decât cred ei 
toți (membrii familiei – n.n.). Se stinge dacă nu face Dona (Madona, Maica Sfântă – n.n.) vre-o 
minune s-o scape. Eu îi țin de urât și-o îngrijesc cât pot... are fierbințeli în toată seara”.

În 19 martie 1919, Hortensia află că Anton Pușcariu ar fi murit de tifos exantematic în 
Moldova. Familia Pușcariu s-a retras din Brașov la București, în toamna anului 1916, odată 
cu Armata Română, drept pentru care a fost arestată de comanda germană după ocuparea 
Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Știrea o află de la Lucia Bologa, tot brașoveancă, care se afla 
băiatul într-un spital din Trento, apoi la Roma. Rezultă că familiile aparținând elitei majore a 
societății românești țineau legătura între ele, se sprijineau și compătimeau în același timp, 
atunci când aflau de greutățile cu care se confruntau. În finalul știrii, Hortensia se întreabă 
retoric: „Câți vor mai lipsi la apel? (la sfârșitul războiului – n.n.) Ți-e frică, parcă, să întrebi”.

Starea sufletească a Hortensiei, sănătatea părinților și soțului răzbat din aproape fiecare 
scrisoare.

Hortensia se simte în continuare neglijată de soțul ei. „Se apropie Crăciunul, n-ai ținut 
să-l petreci cu mine. Azi se împlinesc douăzeci de luni de când am plecat din Petrograd... 
Nu-i destul că sufăr, m-ai făcut de râs – nu mai pot merge nici la spital, unde de trei luni mă 
întreabă de tine, nici aici în casă nu mai știu ce să le spun... Tu ți-ai găsit o lume numai a 
ta în care te simți bine, eu săraca de mine ce să fac, stau singură și plâng. Mi-e rușine de 
prietenii ce am la Paris, dar mai rușine mi-e de mine însămi”. La câteva săptămâni distanță, 
din nou reproșuri pentru faptul că nu primește la timp scrisorile de răspuns, ceea ce o aruncă, 
din nou, în deznădejde: „Dar știi tu ce înseamnă să fi singur și părăsit, să-ți fie frig în suflet, 
să te simți umilit și... nu mai zic nimic”. La mijlocul lui martie 1919 un nou reproș: „Tu, știi, 
n-ai putut dubita (a pune la îndoială – n.n.) niciodată că prietenia și dragostea mea e fără 
margini așa că trebuie să înțelegi cum mă doare indiferența Ta, de multe ori prea aparentă. 
Te aștept, iar te aștept cu bucurie, cu afecțiune și poate de astă dată voi fi mai norocoasă”. 
Două săptămâni mai târziu, într-o altă scrisoare găsim următoarele rânduri pline de păreri de 
rău: „nu mai am speranța să vii să mă vezi. De scris nu-mi scrii, se sfârșește și săptămâna 
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asta în așteptare... Dar să nu mă supăr pentru că tu... adorabil găsești că sunt nedreaptă... Să 
trecem dar și peste asta”. În sfârșit, alte reproșuri interogative trimise soțului: „Fără supărare, 
Tavi dragă, nu găsești că după șase luni de sejour într-o țară de care nu mă desparte nici 
chiar marea sunt mai mult decât ridicolă în ochii tuturor cari o știu... Nu știu ce gândești tu...”. 
Nu i se împlinesc nici stăruințele de a-și vizita soțul la Paris, desi își planificase ardelenește 
sejurul acolo. Până la urmă bucuria întâlnirii este mare. Soții s-au aflat câteva zile la Monte 
Carlo. În două scrisori trimise din Genova, la interval de câteva zile, Hortensia rememorează 
zilele petrecute împreună cu soțul ei pe Riviera monegască. După ce Tavi Goga se reîntoarce 
la Paris, obligațiile politice presându-l, Hortensia mai rămâne câteva zile în Hotel Negresco. 
Se întâlnește cu familia Titulescu, cu doamnele Cornescu și Vasilescu, joacă la ruletă („am 
câștigat, am pierdut și am câștigat din nou”), a fost la Operetă cu prietenii mai sus amintiți, 
unde a apreciat frumusețea solistelor și eleganța costumelor spectatorilor. În preajma Floriilor 
revine cu alte rânduri. Face câteva comentarii binevoitoare asupra anturajului în care și-au 
petrecut scurta vacanță, mai ales asupra contelui de Béarn. Hortensia este impresionată de 
doamnele din înalta societate franco-italiană cărora le place să danseze „fox-trot”. Se vede 
că moda nord-americană cucerea lumea mondenă vest-europeană, nu numai prin implicarea 
militară. Îi amintește soțului că „Mîine (sunt) Floriile, nu uita să postești în Vinerea Mare”. În 
finalul scrisorii accentuează: „Ai promis că ai să-mi scrii, să știi că aștept, aștept cu nerăbdare 
și crede-mă că-mi faci rău cu tăcerea ta obișnuită”.

Sănătatea părinților Maria și Partenie, alături de jena financiară cu care se confrunta 
întreaga familie, sunt punctate pe scurt în câteva scrisori din februarie-martie 1919. În „locuința 
(de) lângă mare, frumușică”, din Genova, Partenie Cosma împlinește 82 de ani (n. 12 februarie 
1837). Bolnav, trebuie să se deplaseze la bancă pentru a încasa un cec de 1500 de lire primit 
din America, prin „Le Credit”. Suma le era necesară pentru că leul românesc „nu are curs 
în Italia”. Hortensia îi cere lui Tavi să-i trimită socrului „un calendar românesc”. Rezultă că 
Partenie Cosma își petrecea timpul citind și plimbându-se prin parcurile genoveze.

Mai tare o îngrijorează pe Hortensia sănătatea soțului. Implicat în politică își neglija 
sănătatea. De la „S” află că Tavi era „slab și i s-a făcut rău”. Îi scrie că a aflat despre starea 
lui de sănătate și-l întreabă: „Ce ai, ai rănit (în sensul că s-a lovit – n.n.) sau nervii (epuizare 
fizică și psihică – n.n.)??? Păzește-te pentru Dzeu., mi-e frică cu bolile astea cari nu se mai 
sfârșesc”. Explicația pe care și-o dă Hortensia, în același timp și o acuză pe care o aduce 
soțului: „ai păcătuit pe socoteala sănătății în toate frământările astea și mai suferi și de 
insomnie? Sărăcuțu de tine, ce nopți vei fi petrecut singur, cu gânduri și cu griji”. Pe un fond 
de reumatism cronicizat, pentru care se trata în stațiuni balneare din Boemia și România încă 
înainte de 1914, acum se trata medicamentos cu „glykolaine”. Stresul provocat de discuțiile din 
cadrul Conferinței de Pace, deplasările în diferite orașe franceze, apoi la Londra, Berna, Roma 
pentru a propaga cauza unității românilor, se suprapuneau peste viața politică tumultoasă 
desfășurată în fosta Austro-Ungarie și în Regatul României, încă din 1892, ca tânăr liceean, 
apoi ca student, ziarist, membru al PNR, târât în procese politice și în închisorile maghiare.

Informațiile politice, dublate de puncte de vedere proprii, ocupă o mai mare extensiune în 
scrisorile pe care Hortensia le trimite în anul 1919 soțului aflat la Paris. Ele sunt mai substanțiale 
față de cele din toamna anului 1917 și întreg anul 1918. Tematica acestora se referă în primul 
rând la societatea românească din țară și străinătate, dar și la situația politică din Italia și 
Balcani. Hortensia Goga dorea să ofere soțului cât mai multe și exacte știri pe care să le poată 
folosi în confruntările politico-diplomatice de la Paris, unde se croia harta politică a Europei 
Centrale și de Est.

Într-o scrisoare din ianuarie 1919, Hortensia, reîntărind felicitările pentru alegerea soțului 
în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, scrie: „Era natural să se întâmple. Totuși îmi pare bine că-i 
văd destul de deștepți să nu facă greșeli ireparabile în ziua mare a liberării”. Cu alte cuvinte, 
O. Goga, deși își dăduse demisia din Comitetul Executiv al PNR încă din 27 noiembrie 1914, 
conducerea PNR nu l-a ocolit când s-a constituit guvernul provizoriu al Transilvaniei. Activitatea 
sa politică națională, atât în România cât și la Paris, îl certifică ca un luptător național în 
prima linie, imposibil de ocolit, de neglijat. În aceeași scrisoare: „Ce-i cu Mihali (Teodor – 
n.n.)-Marghiloman al nostru? S-a supărat? Prost mai e dacă a putut crede să-i lase și mai 
departe vicepreșidinția”. Hortensia dovedea că este la curent cu luptele interne din PNR-ul de 
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dinainte și din timpul Primului Război Mondial. Gheorghe Mihali, vicepreședinte al PNR sub 
preșidenția lui Gheorghe Pop de Băsești, a făcut parte din aripa așa zisă moderată a partidului, 
fiind implicat în discuțiile româno-maghiare din 1912 și 1914 cu primul ministru Tisza Istvan. 
Respectivele tratative au fost contestate de Octavian Goga, membru al grupării radicale a PNR. 
După moartea președintelui Gh. Pop de Băsești, Teodor Mihali, deși vicepreședinte al PNR, 
se considera președinte. Între timp, meritele incontestabile ale lui Iuliu Maniu în organizarea și 
împlinirea Unirii de la Alba Iulia, îl propulsează în fruntea PNR, T. Mihali căzând în plan politic 
terțiar.

În aceeași lună, Hortensia face câteva interesante considerații asupra unui personaj 
care a fost implicat în organizarea și desfășurarea deplasării la Iași, în 14 noiembrie 1918, a 
profesorului Nicolae Bălan din Sibiu și căp. aviator Victor Precup, pentru o întâlnire cu Ion I. C. 
Brătianu și coordonarea acțiunilor în vederea pregătirii unirii Transilvaniei cu România. „Păcat-
scrie Hortensia într-o scrisoare datată doar în anul 1919-că secătura de A (? -n.n.) s-a distins, 
a avut norocul să se distingă cu sborul la Iași. Toată lumea era mulțumită când a plecat de la 
Legație și... ni-l face plocon. <Clemenceau mă iubește ca pe fi-său>, se lăuda în primăvară. 
Văcăreasca (Elena – n.n.) zice că ea l-a introdus. Din toate se vede că B (Ion I. C. Brătianu – 
n.n.) iar e mare și tare, pe cățelu ăsta (pe A – n.n.) și-l pune iar la vedere, pe Cottescu (? – n.n.) 
scos cu rușine din slujbă îl face ministru, pentru început stăm prost”. Politicianismul regățenesc 
începea să se manifeste și în relația cu lumea politică românească din Transilvania.

În sfârșit, fără să o numească ca atare, teoria generațiilor începe să se manifeste și 
impună în lumea politică de la Sibiu. Hortensia scrie: „Cum se schimbă vremurile, au ajuns 
copiii Ionel Mocsonyi și Viorel Tilea să joace rol în politică. Probabil i-au ales pentru numele 
lor, nepotul lui Rațiu (Ion Rațiu-fost președinte al PNR – n.n.) și celălalt. Au norocu să fi scăpat 
întregi și intră și ei în Țară, care va fi a lor și copiilor lor”. Oare intuia Hortensia Goga că, în 
România Întregită, meritele tatălui ei, care a crescut tânăra generație a Unirii prin ajutoare 
bănești acordate din profiturile Băncii „Albina” pe care o conducea, nu vor mai conta? Cu atât 
mai mult nu credea în despărțirea de iubitul ei soț, Octavian Goga, care era pe valul politic 
al vremii, deci posibil apărător al familiei care l-a adoptat cu dragoste în 1906. Mai mult, l-a 
sprijinit material în lupta politică în care era angajat, ce cerea, ca întotdeauna, resurse bănești 
importante.

Emigrația română din Italia, de la atmosfera din rândurile prizonierilor români din armata 
austro-ungară, eforturile acestora de-a se organiza într-o Legiune română care să se angajeze 
pe fronturile împotriva Puterilor Centrale, alături de armata română sau italiană, propaganda 
în favoarea idealului românesc de unitate națională - sunt alte teme pe care le regăsim în 
scrisorile Hortensiei Goga.

Aflând că soțul ei, împreună cu alți oameni politici români aflați în Franța, urmează să 
se deplaseze la Roma pentru a se întâlni cu prizonierii români din armata austro-ungară, 
Hortensia îi descrie atmosfera din rândurile posibililor membri ai Legiunii române. „Cred că 
veniți mai mulți, cum li s-a promis băieților de atâtea ori, Take Ionescu, Brătianu și alții. Acolo 
e un centru de prizonieri de-ai noștri... Voiam să-ți spun mai multe despre băieți (prizonierii 
– n.n.). Acum trebuie să-ți scriu puține detalii. A fost ceartă, ca-n tot locul, intrigă, un comitet 
de băiețandrii, restem Simeon (Mândrescu – n.n.), care de altfel e foarte devotat și activ. Zic 
Simeon, și le dă lefuri (ajutoare în bani – n.n.) din punga nevestii până va primi bani din altă 
parte. Cu Sturza (Mihail – n.n.) au fost neînțelegeri, vorbe, vorbe... Băieții vreau să știe pentru 
ce se bat, dacă Ardealul și Banatul va fi al nostru, pentru că în harta după acordul de la Londra, 
Banatul era promis sârbilor. Trebuie să lămuriți tot înainte să vii. Cu lucruri stabilite, nu cu fraze 
ca ceilalți. Să te gândești la asta”.

Legiunea română din Italia se constituie în etape, după multe discuții, uneori contradictorii, 
între inițiatorii acțiunii, ofițerii prizonieri și reprezentanții politici ai emigrației române din Italia și 
Franța. La începutul lui februarie 1919, Hortensia îi scrie lui Goga: „pleacă băieții cu Legiunea 
în țară”. Peste o lună și jumătate, dintr-o altă scrisoare rezultă că: „băieții noștri sunt pe mare, 
plecați sâmbătă din Torento. Și regimentul care s-a bătut la Piove- <Cloșca>”.

Hortensia continuă să țină trează flacăra luptei pentru unirea românilor într-un stat unitar. 
Pentru aceasta vizitează spitalele unde sunt internați soldații din Transilvania cărora le vorbește 
despre cei de acasă, de țară și pacea care se instituia încetul cu încetul în Europa Centrală. 
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„Duminecă am fost în două spitale să văd pe-ai noștri cari n-au putut intra în Legiune. Să vezi 
ce bucurie... Erau parcă mulțumiți și ungurii și sașii cari stau împrejur. Cum (am) văzut bolnavi 
nu știam ce să le duc. Le-am dat o liră de cap și (le-am urat – n.n.) sănătate”.

Pe de altă parte, ca și în toamna anului 1918, pe baza informațiilor strânse din lumea 
politică italiană, Hortensia oferă sfaturi pentru delegația României la Conferința de Pace de 
la Paris: „Vezi ce scrie <Coriere> din Fiume, va fi la fel și în Banat. Sârbii sub noi ar fi ca la 
ei în țară (în sensul de aceleași drepturi și obligații, fără nicio discriminare – n.n.), noi sub ei 
ne prăpădim (politică de asimilare, de sârbizare – n.n.). Arată-i lui Scotus (Scotus Victor-alias 
Seton Watson – n.n.), care, ca toți înamorații (pentru cauza tuturor națiunilor asuprite din fosta 
Austro-Ungarie – n.n.), e cam orb, că în interesul păcii stabile trebuie să taie ghiarele protejaților 
lui prea hămisiți, cer prea destul cu Bosnia care nu e slavă și pe ai noștri i-ar prăpădi. Fiume 
sper ca are să rămână <porto-franco> pentru toată lumea... Știi că vine un comisar american 
pentru aprovizionarea țărilor care făceau parte din Austro-Ungaria. Trebuie să vedem noi ce 
se face pentru ai noștri. Eu vreau să merg cu comisia IMCD (? – n.n.) în țară. Le-aș fi mai 
de folos, că știu englezește și cunosc lumea de la noi. Aș ști în toate centrele să găsesc 
societatea cari să organizeze... Tu caută legătura cu Americanii... Tu făți legături oficiale, eu 
cu cele oficioase. Să vedem să nu tragă ai noștri iar scurta”. În altă scrisoare întărește sfaturile 
de mai sus: „Toate neamurile își caută de interesele lor: sârbii i-au câștigat pe francezi, ungurii 
îi prind pe italieni. Să vezi (ce) simpatie le arată toți corespondenții de la Budapesta urmașilor 
lui Kossuth-prietenul lui Garibaldi”.

Propaganda sârbilor și ungurilor în vestul Europei trebuie contracarată de una 
românească bine pusă la punct, care să îmbrace forme diverse, atât la Paris cât și în Italia. 
Concret, Hortensia organizează o expoziție cu bluze (ie – n.n.) și costume populare românești, 
alături de tablouri ale pictoriței Virginia Tomescu. Inaugurarea expoziției a fost precedată de 
o Conferință și un concert. Energica soție a lui Goga se întreabă: „de ce nu s-a scris nicăeri 
nimic de legionarii noștri pe frontul italian. Au fost români la toate armatele. Am să primesc 
amănunte și ți le trimit (lui Goga – n.n.)... direct la gazetă („La Roumanie”-Paris – n.n.)”. Se 
bucură „că acum ai luat tu (Goga – n.n.) în mână chestia prizonierilor din Franța și că la Roma 
mai este și altcineva care poate să dispună (în sensul să-i organizeze – n.n.) pe băieții noștri... 
Ion Cotruș”. În sfârșit, în cadrul acestui veritabil război de propagandă, Hortensia consideră 
că ardelenii de la Paris trebuie „...să schimbe puțin sistemul ăsta bizantin” ce se manifestă în 
rândul delegației României la Conferința de Pace de la Paris. Trebuia arătat că „nu mâna de 
oameni care îl slujesc pe Brătianu a făcut opinie pentru România. Războiul nici nu l-a făcut, 
nici nu l-a câștigat el, nu s-a sfârșit-încă-să-și deie bine seama (Brătianu – n.n.)”.

Frământările politice interne din Italia au un ecou mai restrâns în corespondența din 
perioada iarna anului 1918-primăvara lui 1919. Atenția principală, după cum am văzut, se 
îndreaptă spre situația emigrației române din Italia și activitatea delegației românești la 
Conferința de Pace de la Paris. Despre greva generală ce cuprinde zona industrializată din 
nordul Italiei, pe cale de a izbucni la începutul anului 1919, Hortensia scrie: „Aici (la Genova 
– n.n.) e vorba de grevă generală pe poimâine. Aș fi fost mai liniștită dacă mă găsea cu toții 
în Franța, dar poate trece și epidemia asta bolșevică mai ușor decât influența (propaganda – 
n.n.). Știu că sunt fricoasă numai de șerpi, câini, oameni bețivi, nebuni și rassa galbină, am 
oroare și (de) bolcevihii”. Masacrul din portul Livorno este punctat în două scrisori. Fiecare 
aduce informativ ceva nou. Dacă la început conflictul ar fi izbucnit între marinarii francezi și 
ardetti italieni, ulterior teatrul de luptă este completat de implicarea bolșevicilor. Cert că pe 
câmpul de luptă rămân 30 până la 70 de morți.

Într-o scrisoare datată Genova, 21 aprilie 1919, „a doua zi fiind Floriile”, Hortensia Goga îi 
împărtășește soțului „succesul lui Smuts”. Din acest moment, contraofensiva Armatei Române 
din 16 aprilie duce, până la 20 aprilie, la eliberarea întregii Crișane. Din punct de vedere 
teritorial, aproape întreg teritoriul locuit de românii prezenți la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia era sub controlul gărzilor naționale locale și Armatei Române.

Refuzată de multe ori în dorința de-a pleca la Paris pentru a fi alături de soțul ei, ceea 
ce-i agrava suferința sufletească, în compensație Hortensia îi cere soțului ei să o ajute să se 
reîntoarcă în Țară. Încă în ianuarie 1919 era convinsă că românii au câștigat războiul, unirea 
Transilvaniei cu România fiind împlinită. În orice caz Sibiul era sub controlul administrației 

11



  Mihai D. Drecin, Raluca Lenarth300

românești. La 24 ianuarie 1919 îi scria din Genova la Paris lui O. Goga: „Nu te supăra pe 
supărările noastre, nu-i în asemănare cu fericirea cea mare de-a fi sfârșit răsboiul cu victoria 
noastră. Nu mai suntem fără țară, nu mai avem stăpâni. Ne întoarcem acasă, acasă la noi!” 
O lună mai târziu, doar se întreba dacă la Sibiu, via Paris-Budapesta, soțul ei putea trece prin 
Ungaria? Dezamăgită de raritatea răspunsurilor soțului, undeva în vara anului 1919, Hortensia 
îi scrie: „Dacă nu vrei să stau la Paris, Te rog fă-mi rost să plec acasă, să văd ce e pe acolo. 
Apoi faci un bine și mie și scapi de un cauchmar (coșmar – n.n.). Aș veni numai să-ți strâng 
mâna și aș pleca singură, cum am trăit și cum văd că mi-e dată s-o mai duc anii puțini ce-mi 
rămân până la bătrânețe. Nu e nici un reproș dragu meu, dacă firea ți-e așa, e o nenorocire 
pentru mine, mă doare”.

*         *
*

Din setul de scrisori păstrate nu avem date legate de reîntoarcerea familiei Partenie 
Cosma la Sibiu, din îndelungatul ei refugiu, exil în România, Rusia și Italia. Cercetătorii care 
s-au aplecat asupra vieții și activității omului politic Octavian Goga fixează revenirea lui în țară 
în jurul datei de 4 august 1919. La stadiul actual al cercetării noastre nu ne putem pronunța cu 
certitudine dacă familia Cosma s-a reîntors la Sibiu împreună cu Octavian Goga sau fiecare 
separat.

Cert este că „Poetul pătimirii noastre” se implică în alegerile parlamentare generale 
din noiembrie 1919, care vor da primul Parlament al României Mari. Apoi, reveniți la Sibiu, 
relațiile Hortensia-Octavian Goga se reașează în limitele firești, familiale. Aceasta rezultă 
dintr-o scrisoare pe care Hortensia o trimite în noiembrie 1919, din București la Sibiu-unde 
Tavi se afla în campanie electorală. Hortensia îi scrie soțului că este invitata doamnei Șerban 
Oteteleșanu și a unui grup de membre a societății de la Paris, formată din soțiile unor oameni 
politici români care au activat în emigrația națională din Franța, alături de soții lor. Interesantă 
este și următoarea remarcă: „Pe aici nu mai înțelegem nimic. Va fi rezistență mare în alegeri 
(opoziția Partidului Național Liberal – n.n.), bătăi poate și mai mult. Ei au voit-o”.

Ales deputat pe listele PNR, devine ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice în guvernul 
„Blocului Parlamentar” condus de Alexandru Vaida-Voevod. Intrat din nou în vâltoarea vieții 
politice românești, stând mai mult în București, cu un socru pensionat de către Banca „Albina” 
din Sibiu, relațiile dintre el și soția Hortensia se vor răcii tot mai mult. De aici divorțul, apoi 
căsătoria cu Veturia Triteanu, verișoara Hortensiei, divorțată și ea de soțul ei, artistă lirică, cu 
un temperament asemănător lui Tavi Goga. Hortensia, o femeie echilibrată, dornică pentru un 
cămin liniștit, pierde partida.
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Abstract

Ovidiu Drimba, proved, even from an early age, with his first articles published in Rânduri and Țara 
Visurilor Noastre magazines, his indisputably talent, the ability to synthesize, and a solid knowledge. 
The assistant of Lucian Blaga at the philosophy department of the University Ferdinand I from Cluj, 
than lecturer and professor at the Caragiale Academy of Theatrical Arts and Cinematography from 
Bucharest, and lecturer at the Romanian Institute of Torino University, Ovidiu Drimba has left its mark 
on the generations of students he formed. His monumental work, The History of Culture and Civilization, 
that leads us to the thought of the „homo universalis”, with its 13 volumes, remains the only one of its 
kind in Romanian culture.

Keywords: roots, refugee, „Emanuil Gojdu” Highscool, Cluj University, Caragiale Academy, 
Instituto di Romeno, The History of Culture and Civilization

Familia Drimba își are rădăcinile în satul Körösszegapáti (Apateu)1 situat în comitatul 
Bihor  (azi județul Hajdú-Bihar din Ungaria). Ioan Drimba, străbunicului lui Ovidiu Drimba, a 
fost învățător în Vecherd (azi Vekerd, Ungaria). Ioan Drimba a  avut patru copii: Gheorghe 
Drimba, protopop în Toboliu, căsătorit cu Raveica Porumb; Mihai Drimba, protopop Apateu și 
Ortiteag, căsătorit cu Raveica Crăciun din Tulca Fig. 1 şi 2); Dumitru Drimba, notar la Cheresig, 
căsătorit cu Irina Hollosi; Uana Drimba, decedată la 28 de ani2. Preotul Mihai Drimba, bunicul 
lui Ovidiu, născut la Apateu în 29 septembrie 1847 a avut nouă copii: Cristina – 1869, Ermina – 
1874, Elena – 1879, Alexandru – 1881, Eugen, tatăl lui Ovidiu Drimba – 1883, Lucreția - 1887,  
Iosif – 1888, Aurel – 1892 și Maria – 18953. 

Fiul lui Eugen Drimba și al Mariei Samuilă, al treilea din cei șapte copii ai învățătorului4, 
Ovidiu Drimba s-a născut pe 3 septembrie 1919 în comuna Margine din județul Bihor. Familia 
sa (Fig. 3) s-a refugiat inițial la Oradea în februarie 19195, din cauza pericolului la care au fost 
expuși, ca urmare a amenințărilor venite din partea autorităților maghiare - tatăl său a participat  
alături de câțiva consăteni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 
-, iar după terminarea războiului s-a stabilit la Lugașul de Jos. Aici a făcut studiile primare 
(1926-1930).

Studiile secundare le-a făcut la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea (1930-1938). S-a 
implicat, încă de mic, în activitățile  artistice ale liceului orădean.  În 1933, la vârsta de 13 ani, 
îl găsim alături de alți elevi ai liceelor „Emanuil Gojdu” și „Oltea Doamna”, jucând în piesa de 
teatru Vlaicu Vodă a lui Al.Davilla (Fig. 4, 5), pe scena teatrului „Regina Maria” din Oradea. 
Piesa fusese montată de Petrișor Vanga, cu sprijinul profesorilor M.Catana și C. Moga6.  

Tot aici, împreună cu un grup de colegi, coordonați de profesorul de limba română 
Augustin Cosma,  au  fondat în 1937 revista „Țara Visurilor Noastre”, prima revistă școlara din 
țară. A fost  și președintele Societății de lectură „Vasile Alecsandri”. 
* Muzeul Ţării Crişurilor, gabiananie@yahoo.com 
1 Arhiva parohiei Cetea, Dosar IV, doc.21, apud Cetea – Bihor. Un sat pentru credință și legea străbună, 
sub redacția prof.univ.dr. Liviu Borcea, prof.univ.dr. Liviu Mihancea, Ediția a II-a, Editura Universității din 
Oradea, 2015, p.58
2 Arborele genealogic al familiei Drimba, Colecția Anca Moldoveanu
3 Extras din Registrul de botezuri, căsătorii și decese din Apateu, pentru familia lui Mihai Drimba, 3 iulie 
1904 (în lb.maghiară), Colecția Anca Moldoveanu
4 Bujor, subnotar în Salonta, Nora, adoptată de vărul primar al tatălui, Alexandru Drimba, protopop în 
Aleșd (cei doi din prima căsătorie a lui Eugen Drimba cu Elena Popoviciu), Ovidiu, Vladimir (prof.univ., 
orientalist), Eugen (avocat), Iosif (aviator), Lucian Trandafir (profesor).
5 Constantin Mălinaș, Un erou al unității românilor Ioan Aurelian Mierea(1873-1948), în Crisia, XXXVI, 
2006, p.162
6 Colecția de fotografii a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.13.076
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Până la momentul apariției revistei gojdiste, Ovidiu Drimba publicase deja articole 
în revistele Rânduri din Beiuș și Gazeta de Vest din Oradea, primul (Fig. 6, 7) fiind cel din 
septembrie 19357:        

Dintre articolele publicate în revista elevilor gojdiști amintim: Liga Zumbay (schiță) – chiar 
în primul număr al revistei din decembrie 1937 -, Ionel Teodoreanu, „Secretul Anei Florentin”, 
Emil Cioran, „Schimbarea la față a României”, A cincea universitate (schiță), Viața și opera 
lui Em.Gojdu ș.a.. La examenul de bacalaureat din sesiunea iunie 1938 (Fig. 8), s-a clasat 
al șaselea, cu media 8, din 64 de candidați8. I-a avut colegi pe Răzvan Givulescu - geolog, 
paleobotanist și membru de onoare al Academiei Române, Emil Roșescu – profesor și director 
al Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea, Silviu Eugen Constantinescu – diplomat și jurist.

În anul 1938 devine student al Facultății de Litere și Filosofie a Universității „Regele 
Ferdinand I” din Cluj, transferată în 1940 la Sibiu, în urma Dictatului de la Viena. Amintim numele 
profesorilor care i-au predat aici: Yves Auger (profesor de literatură franceză), Henri Jacquier 
(șef al catedrei de filologie romanică), Liviu Rusu (istoric literar, profesor de estetică), Dumitru 
Popovici (profesor de literatură română modernă), Ștefan Pașca (profesor la catedra de istoria 
limbii și literaturii italiane), George Giuglea (profesor la catedra de filologie romanică), Theodor 
Manu (profesor la catedra de limbi clasice), Lucian Blaga (profesor de filozofia culturii), C-tin 
Marinescu (profesor de istorie universală), Giandomenico Serra (profesor de limba și literatura 
italiană), Sextil Pușcariu (profesor de filologie română), Vladimir Ghidionescu (profesor de 
pedagogie), Umberto Cianciolo (profesor de literatură italiană)9.  La Sibiu, alături de câțiva 
colegi, a fondat două reviste10: „Curțile Dorului”, revista de literatură a studenților în litere și 
filosofie,  împreună cu Ion Maloș-Râpeanu, Radu Stanca și Eugeniu Todoran, și „Revista 
Cercului Literar”, revistă de literatură, filosofie și artă, având ca redactor pe I. Negoițescu.

A fost un student eminent. Aproape toate examenele le-a trecut cu calificativele bine 
și foarte bine, la unul singur, cel al profesorului Sextil Pușcariu, „Consonantismul”, primind 
calificativul de suficient11. În iulie 1942 a obținut  diploma de licență (Fig. 9) în limba și literatura 
franceză, italiană și estetică, cu mențiunea „cum laude”12.

După terminarea facultății, a fost încorporat în armată, fiind repartizat la Școala de Ofițeri 
Rezervă Infanterie Arad, apoi la batalionul 10 al Vânătorilor de Munte din Hațeg, fiind lăsat la 
vatră în aprilie 194513.

A urmat o perioadă de colabărări cu diverse reviste literare, traduceri. Un articol al său 
publicat în revista Lumea și intitulat „Despre cultura germană”, a fost comentat pe larg în 
revista Viața Românească14, sub semnătura Nicanor&Co15: „În revista «Lumea» (Nr.5, pag.4) 
la rubrica oarecum mai dosnică Fapte, un scriitor foarte tânăr, d.Ovidiu Drimba, publică o notă 
scurtă despre o problemă enormă: fenomenul spiritual german. Ceea ce-i însă mai uimitor 
în toatea acestea, e maturitatea cu care problema e desbătută, ingeniozitatea argumentelor, 
seriozitatea de informație a autorului. D-l Drimba are o anumită teorie asupra fenomenului 
german, teorie originală și sprijinită pe multe observații personale. În loc de a proceda balcanic, 
exploatând în vaste și repetate lucrări această sursă de venituri intelectuale, D-l Drimba 
dăruiește publicului, brusc și dintr’o dată, toată această avuție. Numai în țări de foarte veche 
civilizație vedem pe cărturari risipind, într-o notă la sfârșitul unei reviste, sugestii din care ar fi 
7 Ovidiu Drimba, „Amor Dei intelectualis” în panteismul spinosian, în Rânduri, I, nr.8-9, p.3-4, Colecția 
de periodice a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.14.120
8 Diploma de Bacalaureat a lui Ovidiu Drimba, Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, 
nr.inv.13.761
9 Caiet de cursuri aparținând lui Ovidiu Drimba, student la Facultatea de Litere a Univ. „Regele Ferdinand 
din” Cluj (1938-1942), Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.13.691
10 Ovidiu Drimba, Autobiografie, 1978, p.1, Colecția Anca Moldoveanu
11 Caiet de cursuri aparținând lui Ovidiu Drimba, Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, 
nr.inv.13.691
12 Diploma de licenţă în filologie modernă pe numele lui Ovidiu Drimba, emisă de  Universitatea din Cluj 
„Regele Ferdinand I” – Sibiu, iulie 1942, Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.13.757
13 Ordin de lăsare la vatră, nr.209328 din 20 aprilie 1945 pe numele lui Ovidiu Drimba, Colecția de 
documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.13.700
14 Viața românească, an XXXVIII, nr. 2/febr.1946, p.138-142
15 Nicanor&Co – pseudonim colectiv al scriitorilor G.Ibrăileanu, Gheorghe din Moldova,C-tin Stere și 
G.Topârceanu
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putut trăi intelectualicește toată viața. Iată de ce un nespus orgoliu național m’a cuprins cetind 
rândurile tânărului gânditor român...”. 

În mai 1946 a fost numit asistent la catedra de filozofia culturii a Facultății de Litere din 
Cluj, la propunerea titularului, prof.Lucian Blaga. Ovidiu Drimba publicase între timp, în 1944 
studiul pozitivist  Filosofia lui Blaga, iar în 1945 Pagini despre cultura europeană. Va funcționa 
la această catedră până la desființarea ei, în octombrie 1948. În paralel a urmat și cursurile 
Faculății de Filosofie și Litere, secția filozofie, absolvită în 1949. Amintim și aici numele 
profesorilor care i-au predat: Lucian Blaga, D.D.Roșca (profesor de filozofie), C.Sudețeanu 
(profesor de sociologie și etică), Fl. Ștefănescu-Goangă (profesor de psihologie), N.Mărgineanu 
(profesor de psihologie), D.Todoran (profesor de pedagogie), L.Rusu, Ș.Lungu (profesor de 
pedagogie) ș.a16..

Pe 29 ianuarie 1947 s-a căsătorit cu Adrienne Hélene Andronescu (Fig. 10, 11), medic 
pediatru, fiica ofițerului de marină Gheorghe Andronescu și a Teodorei Manolescu din Ploiești. 
Martori ai acestei căsătorii au fost Titus Crișan, asistent universitar, și dr. Mircea Aleman17. 

Nașii de cununie au fost Lucian și Cornelia Blaga. Darul de nuntă al nașilor a fost un 
Sonet liber (Fig. 12), scris de Lucian Blaga pentru asistentul său și frumoasa sa soție: 

Fig. 12. (Colecția Anca Moldoveanu)

În iunie 1948 (fig. 12) a primit titlul de doctor în specialitatea limba și literatura franceză 
și estetică și critică literară. Lucrarea aleasă a fost una de literatură comparată, specialitatea 
limba și literatura franceză: Les premières influences du symbolisme français sur la poésie 
roumaine (Primele influențe ale simbolismului francez asupra poeziei românești). 

Președintele comisiei doctorale a fost Ioachim Crăciun, decanul Facultății de Filosofie și 
Litere, iar membri Yves Auger, Dumitru Popovici, Lucian Blaga și Liviu Rusu. Iată ce spunea 
raportul de teză întocmit de profesorul Yves Auger: 

„Teza de doctorat a D-lui Drimba este un studiu scris în framțuzește despre primele 
influențe ale simbolismului francez asupra poeziei române. 

Înainte de a cerceta amănunțit scriitori români care dovedesc aceste influențe, D-l 
Drimba, în primele două capitole – Stilul simbolist și Esența simbolismului -, caută să dea o 
icoană generală simbolismului francez. Nu putea fi vorba, firește, de un istoric precis al acestei 
mișcări poetice, ci numai de a scoate în evidență trăsăturile ei mai caracteristice.

Aceste două capitole dovedesc o bună cunoștință directă și personală a poeziei franceze 
dela sfârșitul secolului trecut și a literaturii științifice despre ea. Din nefericire, împrejurările nu 
i-au îngăduit autorului să cunoască unele cărți  franțuzești fundamentale, în deosebi cartea 
D-lui Guy Michaud, Message poetique du symbolisme, publicată în 1947. Fiind date însă 
mijloacele pe care le avea la îndemână, studiul D-lui Drimba, este, în partea lui generală, 
destul de bine informat. Nu e lipsit nici de pătrundere, nici de personalitate. În încercarea lui 
de sinteză, însă, unele puncte de vedere sunt discutabile. Afirmația, de exmeplu (1) că unul 
din caracterele epocii este declinul spiritului științific, nu-mi pare destul de întemeiată. Unele 
îndoieli exprimate despre valoarea absolută a științei de către scriitori celebri, nu le justifică. 
Tot așa ne putem îndoi ca rostul filozofiei lui Bergson să fie reducerea inteligenței la «justele 
ei limite» (8). De altfel intuiția nu este o dscoperire a lui Bergson, ea având un rol eminent în 
filozofia lui.

Cu totul falsă este afirmația că clasicismul francez avea un adevărat cult pentru un 
vocabular aproape convențional (19). 

Legăturile făcute de D-l Drimba între știință și filozofie, pe de o parte, pictură, sculptură și 
muzică pe de alta, sunt interesante, poate puțin forțate. D-l Drimba spune, ceea ce este exact, 
că Debussy nu putea suferi elocvența muzicii wagneriene (11). Dar pe de altă parte, admirația, 
cultul chiar pentru Wagner este una din trăsăturile simbolismului, și La Revue Wagnerienne a 

16 Carnetul universitar de cursuri și lucrări al lui Ovidiu Drimba,student la filozofie  la Universitatea 
„Regele Ferdinand I” din Cluj, Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv.13.690
17 Extras din Registrul Stării Civile pentru Căsătoriți pe anul 1947, Colecția de documente a Muzeului 
Țării Crișurilor, nr.inv.13.624
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fost unul din organele mișcării.
În ceea ce privește forma, franceza D-lui Drimba e bogată, nuanțată, clară și se citește 

deseori cu plăcere. Autorul are însă tendința de a folosi neologisme abstracte, cu totul potrivnice 
geniului limbii, ca: problematique (subst.), implicat, fonctionnalite, valance, ideation, r.c.m.d. 
Invers, folosește un cuvânt vulgar ca efate, care, hotărât, nu-și are locul într-o teză de doctorat. 
Sunt și câteva greșeli – nu prea numerose – de sintaxă și ortografie. Aceste mici pete ar fi ușor 
de eliminat cu o serioasă revizuire.

Ar fi mai necesar să se adauge la index o bibliografie precisă.
Propun ca lucrarea D-lui Drimba să fie admisă pentru a fi susțintă ca teză de doctorat18”. 
Din octombrie 1948 până în octombrie 1949 a fost asistent la catedra de Materialism 

dialectic și istoric, și a ținut și seminarii cu studenții Facultății de Medicină, iar din 1949 până 
în mai 1951 a ținut cursuri de istoria literaturii universale la Facultatea de Filozofie și cea de 
Filologie a Universității din Cluj19. Va fi înlăturat de la catedră, nemaifiind pe placul regimului 
comunist. Este momentul în care Ovidiu Drimba pleacă la București, și cel care marchează 
începutul unei perioade dificile din viața sa. Din 23 septembrie până în 10 octombrie 1952 a 
fost angajat de probă la Institutul de Seruri și Vaccinuri „Pasteur”20, iar din octombrie 1952 
până în ianuarie 1954 la T.C.C. Întreprinderea 3 Instalații București21. 

În această perioadă, a reușit să colaboreze cu diverse edituri și redacții și să publice 
volume de traduceri din:  Elsa Triolet, Cuceritorul (trad.din lb.franceză),  Selma Lagerlöf, Cartea 
legendelor (trad.din lb.franceză), Renata Vigano, Vine Barza (trad.din lb.italiană), Pereira 
Gomez, Esteiros (trad.din lb.portugheză), Jules Verne, Mathias Sandorf (trad.din lb.franceză)  
ș.a.

În 1955 prof. Tudor Vianu îl propune ca înlocuitor al său la catedra de istoria literaturii 
universale a  Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București. Va  
fi numit lector, conferențiar din 1958 și apoi profesor universitar în 1968. Pe lângă istoria 
literaturii, va preda și istoria teatrului universal. Astfel de cursuri va mai ține și la alte trei instituții 
în perioada 1955-1962: Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Institutul Pedagogic de 
4 ani și Institutul Pedagogic de limbă rusă „Maxim Gorki”, iar din 1962 până în 1968 cursuri 
de istoria literaturii universale și comparate la studenții anului IV ai Facultăților de Română și 
Limbi Romanice ale Universității București22.

În 1966, în calitate de membru al unei delegații a Institutului Român pentru Relații cu 
Străinătatea (IRRCS), a întreprins prima sa călătorie în străinătate, în Italia. A urmat R.P.Polonia 
și în 1967 Franța, unde a conferențiat și a studiat organizarea, metodica și programele 
învățământului de teatru francez. Statul francez îi acordase în anul universitar 1946/47 o bursă 
de studii, după cum o demonstrează certificatul emis de „Universite de Paris, Institut Français 
de Hautes Études en Roumanie” cu nr.1238 din 21 octombrie 194623.

În octombrie 1968 a fost detașat de Ministerul Învățământului la Universitatea din 
Torino, pentru a conduce catedra de limba și literatura română. A fost dorit în fruntea acestei 
catedre de prof.Mario Ruffini, istoric și filolog, autor a numeroase studii privitoare la limba, 
literatura și istoria românilor, cel care condusese catedra până atunci24. A predat la „Instituto 
di Romeno” până în 1979. Va reuși să înființeze o catedră de limba și literatura română și 
la Universitatea Catolică din Milano în 1972. A condus doctorate, a ținut lecții și seminarii în 
cadrul altor catedre, a făcut parte din diferite comisii, a fost membru al unor instituții de cultură, 
vicepreședinte al Academiei Internaționale de Științe, Litere și Arte „Leonardo da Vinci” din 
Roma și președinte al Centrului Interuniversitar de Cercetări asupra Relațiilor Culturale ale 
Italiei cu alte Țări (C.I.R.V.I.) din Torino25. Munca sa, în perioada cât a fost profesor în Italia, 
18 Copia raportului de teză a lui Ovidiu Drimba întocmită  de prof. Yves Auger de la  Universitatea „Victor 
Babeș” din Cluj, nr.367/1947. Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Nr.inv.13.742
19 Ovidiu Drimba, Memoriu de activitate, p.1, Colecția Anca Moldoveanu
20 Dovadă eliberată de Institutul de Seruri și Vaccinuri „Pasteur” pe numele lui Ovidiu Drimba, Colecția 
de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Nr.inv.13.639
21 Carnetul de muncă al lui Ovidiu Drimba, Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Nr.inv.13.693
22 Ovidiu Drimba, Memoriu de activitate, p.1, Colecția Anca Moldoveanu
23 Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr.inv. 13.662
24 Mario Ruffini este  autorul unei traduceri remarcabile a poeziilor de dragoste ale lui Mihai Eminescu în 
limba italiană, Poesie d’Amore (1964), volum recompensat cu premiul Academiei.
25 Ovidiu Drimba, Memoriu de activitate,p.5, Colecția Anca Moldoveanu
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s-a concretizat în: organizarea unei secții permanente de etnografie românească la muzeul 
din Torino, inaugurată pe 16 dec. 197326; înființarea, organizarea și conducerea „Bibliotecii 
Române”, sub egida Universității Catolice din Milano; 96 de conferințe cu teme românești, 
susținute în Italia, Spania, și la postul de radio elvețian Lugano; 33 de expoziții dedicate cărții 
românești, pe diferite domenii, artei contemporane, artei populare și artizanatului, organizate 
în diferite orașe italiene; 12 gale de filme documentare, prezentate în orașe din nordul Italiei27.

În 1979 se reîntoarce în țară, reluându-și catedra de la Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L.Caragiale” din București. A predat până în septembrie 1984, când s-a 
pensionat. Este și anul în care se publică primul volum din lucrarea monumentală Istoria 
culturii și civilizației.

Ovidiu Drimba a fost autorul a peste douăzeci de lucrări, din care amintim: Istoria 
literaturii universale (2 vol.), Istoria teatrului universal, Incursiuni în civilizația omenirii (3 vol.), 
Istoria culturii și civilizației (13 vol.), monografiile Ovidiu, poetul Romei și al Tomisului (tradusă 
în limbile rusă, italiană și germană), Leonardo da Vinci, Rabelais, F.Garcia Lorca, rapsodul. 
A colaborat cu numeroase reviste (Gazeta de Vest, Tribuna, Universul literar, Pagini literare, 
Luceafărul, Revista Fundațiilor Regale, Saeculum, Dacia Rediviva, Lumea, Viața Romînească, 
Almanahul literar, Revista de filologie romanică și germanică, Neue Literatur, Secolul 20, 
România literară, Familia, Academica, Portal-Măiastra ș.a.), a participat la comunicări științifice, 
conferințe, emisiuni radiofonice. 

S-a stins din viață la 29 aprilie 2015, la venerabila vârstă de 95 de ani. 

„Cad frunzele, cad de departe, parcă
s-ar veșteji în ceruri grădini îndepărtate;
cu gesturi de negare cad mereu.
Și cade-n nopți adânci pământul greu
de lângă stele, în singurătate.
Noi toți cădem. Mâna de colo cade.
Și altele, și toate, rând pe rând.
Dar este Unul care ține-n mână
căderea asta, nesfârșit de blând...”28

26 Invitație la deschiderea secției de etnografie românească la Muzeul din Torino, Colecția de invitații a 
Muzeului Țării Crișurilor, Nr.inv.13841
27 Ovidiu Drimba, Memoriu de activitate, p.2, Colecția Anca Moldoveanu
28 Toamnă, de Reiner Maria Rilke  (în traducerea lui Al.Philippide)
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Fig. 1, 2. Raveica și Mihai Drimba (Colecția Anca Moldoveanu)

Fig. 3. Eugen și Maria Drimba cu copiii: Bujor (cel din spate), Ovidiu (primul din dreapta), Vladimir 
(al doilea din dreapta), Eugen (primul din stânga), Iosif (în brațele mamei). Lipsesc Nora și  Lucian, 

născut în 1929 (Colecția Anca Moldoveanu)
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Fig. 4, 5. Interpreții piesei Vlaicu-Vodă, de Al. Davilla. Ovidiu Drimba, 
în rolul de copil de casă, primul din stânga, jos.
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Fig. 6, 7.
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Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10, 11. Ovidiu și Adrienne 
Drimba (anii 1930) (Colecția 
de documente a Muzeului Țării 
Crișurilor, nr.inv.13.691, 13.692)

Colecţia Anca Moldoveanu

10
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Fig. 13
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ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CERCULUI DE ISTORIE 
DE LA LICEUL „EMANUIL GOJDU” DIN ORADEA, 

COORDONAT DE PROF. TITUS ROŞU

         Florentina Barta*

ASPECTS ON THE ACTIVITY OF THE HISTORY CIRCLE FROM THE „EMANUIL GOJDU” HIGH 
SCHOOL FROM ORADEA, COORDINATED BY THE PROF. TITUS ROŞU

Abstract

Since the end of the decade, six years of the past century the activity of the „Gojdu” History 
Circle has intensified, its achievements being recorded in the four minutes of records that are kept in 
the manuscript in the „Golden Book” of the college. The activity of study and research was interwoven 
with the good will in the educational and scientific trips organized. The students applied the knowledge 
accumulated during the hours of history and at the same time came into direct contact with the vestiges, 
deepening the knowledge and understanding better the phenomena, the historical processes and the 
evolution of the human society. At the same time, the researches contributed to the knowledge of local 
history, especially through the materials they discovered together with Professor Titus Roşu. This work 
tries to bring to light a series of activities of this circle of history.

Keywords: Titus Roşu, History Circle „Emanuil Gojdu” High School, Oradea, School Museum

Începând cu anul 1956 activitatea Cercului de Istorie de la „Gojdu” s-a intensificat, 
realizările acestuia fiind consemnate în cele patru registre de procese-verbale ce se păstrează 
în manuscris la „Cartea de Aur” a colegiului. Activitatea de studiu și cercetare s-a împletit cu 
voia bună în cadrul excursiilor educative și științifice organizate. Elevii au aplicat cunoștințele 
acumulate în cadrul orelor de istorie și în același timp au intrat în contact direct cu vestigiile, 
aprofundând cunoștințele și înțelegând mai bine fenomenele, procesele istorice și evoluția 
societății omenești. În același timp cercetările au contribuit la cunoașterea istoriei locale mai 
ales prin materialele pe care le-au descoperit împreună cu profesorul Titus Roșu.

Printre obiectivele vizitate, unele de mai multe ori, se numără: cetatea de la Biharea, 
de la Finiș, vama feudală și peștera de la Vadu Crișului, cetatea de la Mierlău, donjonul de 
la Cheresig, „turnul ciung” de la Salonta, cetatea și castrul roman de la Bologa, castrul de 
la Moigrad-Porolissum, așezarea de la Tășad, cetățile dacice din Munții Orăștiei, Dezna, 
Moneasa, Doftana, Sălacea, Otomani, Oradea-Dealul Viilor, dar mai ales Salca-Oradea. 
Descoperirile au fost publicate mai apoi de profesorul Roșu în numeroase studii și articole. 
Activitățile practice ale cercului, dar și exemplul profesorului, i-a influențat pe mulți dintre elevi 
în alegerea carierei, unii devenind specialiști în domeniul istoriei și mai ales arheologiei.

Preocuparea profesorului Roșu pentru păstrarea materialului științific obținut și 
valorificarea acestuia reiese și din discuțiile purtate în cadrul Consiliului Profesoral cu diverse 
ocazii. De exemplu, în ședința consiliului pedagogic din 24 septembrie 1970 afirmă următoarele: 
„la istorie s-a adunat destul material, dar nu există condiții bine puse la punct pentru păstrarea 
lui... Necazul meu este că materialul adunat sau primit de la muzeul județean nu se păstrează 
în cele mai bune condiții.”1 În opinia sa acest material poate fi folosit și la alte discipline, nu 
doar la istorie.

De asemenea, a urmărit facilitarea desfășurării activității cercului, insistând pentru 
punerea la dispoziție a unui mijloc de transport „pentru deplasarea la diferite monumente 
istorice (în oraș și în Băile Felix) pentru a mai completa materialul documentar”2, după cum 
reiese din ședința consiliului profesoral din 26 martie 1971.

Importanța Cercului de Istorie rezultă din cuvintele profesorului Roșu, care în ședința 

* Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, Oradea, florentina_barta@yahoo.com 
1 Arhiva Colegiului Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Registrul de procese-verbale a Consiliului 
Pedagogic, inventar nr. 3, dosar nr. 2, f. 26 (în continuare ACNEGO....)
2Ibidem, f. 53.
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științifică a Cercului de Istorie al Școlii Medii Nr. 1 Oradea (cum era numit Liceul „Emanuil 
Gojdu” la vremea aceea) din 24 noiembrie 1956 a prezentat un raport al rezultatelor științifice 
și educative ale excursiilor făcute: „Multe propozițiuni unite prin acoladă, iar la mijlocul ei acel 
banal semn de întrebare, iată obiectivul cercului nostru. Or pentru a face față, membrii cercului 
încep cu litera «a», iar până la litera «z» poate se vor umple mai multe, chiar foarte multe 
astfel de registre a mai multor generații care vor continua munca începută de noi, cu același 
avânt, care ne-a umflat pânzele noastre. Nouă nu ne rămâne decât să le urăm «Succes!»... 
Excursii pentru a merge la fața locului, să luăm cunoștință să vedem rolul poziției geografice în 
construirea unui punct strategic locuibil, fiindcă aceste vizite înlocuiesc experiențele de la alte 
materii, al căror rol important îl știm. Vizitele la Muzeul Regional, muzeu care este o oglindă 
a regiunii noastre și care posedă obiecte de mare valoare istorică, ne formăm experiența 
necesară tehnicii de cercetare.

Ceea ce sînt văzute, în cercetări au legătură cu materialul din școală. Problema cea mai 
importantă constă în faptul că teritoriul regiunii noastre este puțin cercetat...”3

Scopul cercului este realizarea de referate cu privire la cercetările făcute, însușirea 
într-o oarecare măsură a tehnicilor de cercetare, adunarea de artefacte pentru școală, dar 
și de a aduce o oarecare contribuție istoriei.4 „Rostul unui cerc de istorie este să ne ajute 
în lărgirea cunoștințelor de istorie, de a ne îndruma în cercetarea istorică, să știm cerceta 
documentar, arheologic, să putem face o lucrare de istorie. Misiunea cercului este de a ne 
cunoaște minunatele meleaguri ale patriei și inclusiv a regiunii.”5 Procesul-verbal încheiat în 
cadrul ședinței cercului menționează că „scopul întregii activități, este pe lângă dezvoltarea 
cunoștințelor generale, acela de a contribui la cercetările istorice locale, la întregirea muzeului 
și prin acestea la o mai amănunțită cunoaștere a trecutului scumpei noastre patrii.”6

Cercul de istorie era condus de un Birou de conducere, format din profesorul Titus Roșu și 
secretari, aleși dintre elevi. Au fost desemnați și responsabilii pe clase; aceștia țineau legătura 
între conducere și elevi și aveau diverse atribuții administrative și organizatorice: „Mobilizarea 
membrilor cercului în caz de convocare sau ieșire pe teren... În caz de ieșire țin socoteala 
membrilor din clasa respectivă, transmit ordine și păstrează disciplina în purtare și muncă.”7

Potrivit coordonatorului cercul de istorie este „un cerc de oameni, care vor să muncească 
și care își iubesc întradevăr patria și frumusețile ei”8 și are un rol foarte important în formarea 
și dezvoltarea unor competențe și abilități, dar și în însușirea unor valori de către elevi, după 
cum se afirmă în procesul-verbal al cercului de istorie, încheiat la 1 noiembrie 1957, cu ocazia 
primei ședințe din anul școlar 1957-1958, întrunire la care au participat 28 de elevi din clasele 
VIII-X: „în primul rând îți îmbogățește cultura generală, cu noi cunoștințe asupra regiunii și țării, 
iar pentru aceia care vor să studieze la facultate în branșa respectivă constituie un fundament 
pe care vor fi clădite cunoștințele mai superioare.”9

Ședințele cercului sunt dovedite de procesele-verbale încheiate cu fiecare ocazie. 
Pe lângă ordinea de zi, acestea prezintă activitățile desfășurate, referate, excursii, vizite, 
descoperirile făcute. La final sau început de an școlar se prezintă o dare de seamă cu privire la 
activitatea desfășurată, realizându-se o analiză referitoare la îndeplinirea obiectivelor propuse 
și identificarea eventualelor obstacole întâmpinate. Activitățile au fost din timp planificate 
și consemnate în proces-verbal. Printre propunerile de activități pot fi menționate: excursii, 
schimburi de experiență, studierea monumentelor istorice din Oradea, realizarea de lucrări 
pentru cunoașterea diferitelor studii și cercetări. Tot în cadrul primei ședințe din anul școlar 
1957-1958 s-a decis modalitatea în care se vor desfășura ședințele cercului, urmând a se 
realiza și prezenta raportul asupra excursiei făcute, studii asupra monumentului vizitat, dar și 
prezentarea unei lucrări de către un membru al cercului.10

3 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 1, 
dos. 1, f. 19-20.
4 Ibidem, f. 20.
5 Ibidem, f. 96-97.
6 Ibidem, f. 98.
7 Ibidem, f. 97.
8 Ibidem
9 Ibidem, f. 95-97.
10 Ibidem, f. 98.
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În intervalul 1956-1965 au fost realizate cel puțin 48 de excursii științifice și educative, 
cele mai multe la Salca, la care au participat membrii cercului, acestea fiind consemnate și 
prezentate în procese-verbale și rapoarte:

Nr. 
Crt. Data Obiectivul vizitat/ cercetat

20 mai 1956 Biharea
26 mai 1956 Beiuș 
23 septembrie 1956 Vadu Crișului
Octombrie 1956 Salca-Oradea
9 decembrie 1956 Vadu Crișului
20 ianuarie 1957 Vadu Crișului
3 martie 1957 Valea lui Mihai, Otomani
17 martie 1957 Salonta 
23 martie 1957 Salca
30 martie 1957 Salca
1 aprilie 1957 Hidișelu de Jos și Mierlău
5 aprilie 1957 Hidișelu de Sus, Sântelec
8 aprilie 1957 Copăcel, Tășad
11-14 aprilie 1957 Suceava
26 aprilie 1957 Salca
3-4 mai 1957 Ștei, Sighiștel
12 mai 1957 Salca
5 iunie 1957 Salca
11 august 1957 Vadu Crișului
6 septembrie 1957 Salca
13 octombrie 1957 Mierlău
7-8 noiembrie 1957 Porolissum - Zalău
8 aprilie 1958 Dieci
1 mai 1958 Sântion
25 mai 1958 Ciucea - Bologa
29-30 septembrie 1958 Dezna
17 octombrie 1958 Cetățile dacice
23 martie 1959 Biharia
25 martie 1959 Girișul de Criș
26 aprilie 1959 Hidișelul de Jos și Mierlău
2 mai 1959 Vadu Crișului - Șuncuiuș
16 mai 1959 Salca 
25 septembrie 1960 Finiș, Beiuș
25 martie-1 aprilie 1961 Sinaia, Doftana, București, Craiova, Timișoara
16 iunie 1961 Salca
27 septembrie 1961 Biharea
31 martie-1 aprilie 1962 Cluj
19 mai 1962 Salca
15 iunie 1962 Cheresig
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28 octombrie 1962 Biharia
5 noiembrie 1962 Biharia
13 iunie 1963 Salca
2 octombrie 1963 Salca
2 noiembrie 1963 Salca
10 noiembrie 1963 Finiș
2 mai 1964 Dezna, Moneasa
10 mai 1964 Meziad
Octombrie 1965 Salca

Planul excursiilor cuprinde obiectivele, precizarea traseului, participanților, dar și 
descrierea activităților în cuvinte și imagini. Fiecare raport este însoțit de fotografii realizate în 
mare parte de elevi, dar și de desene, schițe ale descoperirilor și analize realizate de profesorul 
Titus Roșu. De exemplu, obiectivele excursiilor de la Biharea,din 20 mai 1956, și Beiuș,din 
26 mai 1956,au fost: demonstrarea continuității de locuire în această regiune, realizarea de 
săpături cu scopul obținerii de obiecte pentru școală, în acest sens avându-se în vedere și 
modalitatea de organizare și tehnica abordată în cercetare, identificarea unor aspecte privind 
relațiile sociale din feudalism, tehnica prezentă în epocă, dar și cunoașterea istoriei locale și a 
legăturii dintre mediu și societate.11 La Biharea a participat un grup de aproximativ 30 de elevi 
din clasele VIII-IX. În urma săpăturilor s-au descoperit cioburi din neolitic și epoca migrațiilor: 
„Am predat Muzeului regional cioburi neolitice... Apoi niște cuie din fier etc. Și o ulcică – pe 
lângă o cantitate mare de cioburi mărunte și oase din cimitirul prefeudal. Noi am «explorat» 
mai departe în gropile începute de Mircea Rusu”12.

Elevii au putut urmări continuitatea de locuire, raporturile sociale, tactica de apărare. 
„Excursia de la Biharea, la cetatea lui Menumoruth. S-a urmărit arătarea continuității vieții și 
culturii pe teritoriul regiunii noastre din cele mai vechi timpuri pînă azi... legătura dintre mediu 
geografic și om”13 se arată în raportul asupra rezultatelor științifice și educative prezentat la 24 
noiembrie 1956 în cadrul cercului.

În același raport este menționată și cercetarea de la Sîntion din 1954, la care au participat 
atât elevi cât și profesori ai școlii: „În 1954, catedra de istorie a școlii a sprijinit în munca 
Academia în inciziile făcute la Sîntion la care au participat elevi și profesori ai școlii. Toți au 
primit cu bucurie să sape casetele principale. Importanța acestor săpături constau tocmai 
în însușirea tehnicii de muncă, s-au acumulat cunoștințe în descifrarea straturilor iar elevii 
vedeau lucruri noi.”14

Tema excursiei de la Beiuș, la care au participat 79 de elevi, a fost societatea feudală, iar 
lecția s-a realizat „în cimitirul «Bisericii din deal» de unde se vede perfect cetatea (lui Bela)”15. 

În data de 23 septembrie 1956 a fost organizată o excursie la Vadu Crișului, cu scopul de a 
vizita peștera. Obiectivele urmărite au fost „viața omului din peșteră” și „însemnătatea mediului 
geografic în viața și așezarea omului”, dar și realizarea unor „incizii – pentru completarea 
materialului documentar al școlii”16. După cum afirmă profesorul Titus Roșu: „Am încercat să 
reconstituim viața oamenilor din epocile vechi – pe malurile Crișului.”17 Aici au găsit „cioburi 
pictate” și cioburi cu „ornamentație incizată”, care prezintă „imitație de împletitură de nuele 
sau, și de țesătură”.18

Despre aceeași excursiese afirmă în raportul din 24 noiembrie 1956 privind rezultatele 
științifice și educative următoarele: „În această excursie s-a urmărit viața omului în peșteră, 
organizarea așezării și alegerea ei, cultura și tehnica oamenilor care le-au locuit. S-au făcut 

11 Ibidem, f. 1.
12 Ibidem, f. 2.
13 Ibidem, f. 21.
14 Ibidem
15 Ibidem, f. 3.
16 Ibidem, f. 8.
17 Ibidem, f. 9.
18 Ibidem, f. 12-13.
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și două incizii.”19„În urma săpăturilor am scos la iveală o ceramică pictată în benzi negre și 
galbene, care are o legătură cu ceramica pictată din Transilvania. Ea datează din 1700 î.e.n. 
Cioburile din a doua casetă... sînt o pastă neprelucrată, grosimea oalelor dovedește aceasta. 
Acestea or fi dinperioada de început a bronzului. Cioburile sînt lucrate în tipul otoman probabil. 
Ornamentațiile le puteți vedea în descrierea excursiei de la Vad.”20

În octombrie 1956 s-au realizat cercetări la Salca-Seleuș, unde au găsit o piatră-topor, 
„pe vatra comunei primitive pe promontoriul unde a fost cimitirul paleolitic sau neolitic”21.

„La 29 sept(embrie) 1956 – după predarea lecțiunilor privind Comuna primitivă, am mers 
cu elevii cls. VIII (A – B) la Seleuș pentru a le arăta locul unde a fost odinioară o așezare 
străveche și să adunăm cioburile, cari sînt foarte multe, răscolite și aduse la suprafață prin 
arătură. Într-adevăr, elevii au găsit și cules o mulțime de cioburi caracteristice epocii neolitice... 
Apoi, spre seară, am luat-o pe Peța la vale. În dreptul podului de lemn, cu fața spre aeroport, 
este o «rîpă» din care oamenii scot pământ pentru case. Ne-am oprit și cercetat în peretele 
proaspăt săpat... Am găsit aici pământ ars, cenușă, cărbuni de lemn și cioburi. Cred că aici era 
«dușumeaua» unei locuințe-bordei. Am găsit o oluță întreagă și multe cioburi cu ornamentație. 
Mai ales ornamentația în relief de funie (împletită). Apoi niște cuie de fier...”22

Referitor la aceste descoperiri, profesorul afirmă următoarele: „Le-a văzut prof. Radu 
Vulpe. Era de părere că sunt din veacul XIV (e.n.) deci din feudal. Profesorul Macrea de la 
Cluj, îl vede «foarte interesant», dar nu se declară asupra epocii. E adevărat că-i lipseau multe 
elemente absolut necesare determinării.”23

Cercetările efectuate și prezentate în registre sunt însoțite de analize și considerații ale 
profesorului Roșu, de multe ori confruntate cu părerea unor specialiști. Despre Salca-Seleuș 
afirmă că „promontoriul de lângă fabrica de bere este o puternică așezare neolitică. Concluzia 
este că pe teritoriul Orăzii a fost locuit din cele mai vechi timpuri. O așezare mult mai nouă și 
anume daco-sarmată a fost descoperită. Urmele au determinat pe profesori să spună că sunt 
tipice începutului epocii feudale...”24

Importanța vizitei de studiu este subliniată astfel: „elevii Cercului de istorie au reușit să 
vadă o stratificare curată, în perspectivă largă spre adâncime și lungime. Apoi, curiozitatea îi 
va duce la cercetări proprii... Că pământul patriei noastre a fost intens și din cele mai vechi 
timpuri, locuit...”25

Activitatea cercului a fost și obiectul unor articole de ziar publicate de profesorul Roșu. 
Un exemplu este articolul Pe meleagurile unde a domnit Ștefan cel Mare, publicat în Crișana, 
nr. 93, din 19.IV.1957, care prezintă excursia realizată la Suceava în perioada 11-14 aprilie, cu 
ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tron a lui Ștefan cel Mare.26

 Muzeul de istorie al școlii a fost vizitat de profesori specialiști, care au analizat ceramica 
și celelalte obiecte descoperite. Astfel, la 12 octombrie 1957, colecția de ceramică a fost vizitată 
de prof. I. I. Russu și Mihail Macrea din Cluj. „Cu Macrea, în ziua de 13 am văzut și Cetatea de 
la Mierlău. Lui i se pare a fi feudală.”27

Interesul pentru cercetare a fost transmis și elevilor, care aduceau obiectele descoperite 
întâmplător profesorului. Un exemplu este moneda romană, adusă de elevul Cernău Viorel, 
după ce fusese descoperită în grădina bunicului său din satul Livada. Conform profesorului 
Macrea, aceasta datează din perioada împăratului Marcus Aurelius.28

În perioada 7-8 noiembrie 1957 cercul de istorie a efectuat o vizită de studiu la Porolissum. 
În raportul acestei excursii științifico-educative se regăsesc, pe lângă descrierea ei și poze 
realizate de elevi. De asemenea, ea a fost prezentată și în articolul publicat în Crișana, la 6.XII. 
1957 de Titus Roșu, Vizitînd împrejurimile Zalăului.

19 Ibidem, f. 22.
20 Ibidem, f. 22.
21 Ibidem, f. 16.
22 Ibidem.
23 Ibidem, f. 17
24 Ibidem, f. 23
25 Ibidem, f. 17
26 Ibidem, f. 71-74
27 Ibidem, f. 93
28 Ibidem
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În procesul-verbal întocmit la data de 27 decembrie 1957 cu ocazia întrunirii Cercului 
de istorie de la Școala Medie Nr. 1 Oradea „Gojdu” sunt prezentate descoperirile făcute la 
Porolissum: „S-au găsit și reconstituit două oale care au o formă care amintește de amforele 
grecești. O oală avea culoarea roșie, alta era făcută dintr-o pastă neagră, cu un sistem de 
ornamentație în benzi paralele. Oalele s-au găsit în același loc, deși se presupune că una e 
dacă, alta romană.”29 De asemenea, pe lângă cele două vase, se mai vorbește de descoperirea 
a patru monede și a unei chei, toate romane30, fragmente de ceramică romană, cărămizi cu 
inscripția III, un opaiț roman, două sculpturi în calcar.31

O altă cercetare realizată de profesor cu elevul Barosan Nicolae a fost la Dieci, în 8 
aprilie 1958, unde au fost descoperite monedele Dyrrhachium și Apollonia. Contribuția elevului 
a fost însemnată, el culegând informații despre zonă, făcând rost de o copie a hărții cadastrale. 
Despre descoperiri, profesorul Roșu afirmă: „Am adus de acolo cioburi din oalele în care s-au 
găsit banii. Le-am predat muzeului regional împreună cu monedele pentru a fi studiate.”32

La data de 1 mai 1958, cu un grup de 14 elevi a fost realizată o „excursie de cercetare 
și informare științifică la Sînt-Ioan”33 (Sântion, comuna Borș), iar la 25 mai Cercul de Istorie a 
vizitat Ciucea și Bologa.

Interesul pentru istoria locală și pentru îmbunătățirea continuă a muzeului sunt dovedite 
și de articolul publicat de Titus Roșu în Crișana, Anul XIII, Nr. 156, 5 iulie 1958, intitulat Să ne 
cunoaștem regiunea: Oradea – în materialele muzeului școlar.34

În darea de seamă asupra realizărilor cercului pe anul școlar 1957-1958, profesorul 
afirmă „Realizările noastre nu sunt isprăvi herculiene, dar proporțional cu realitatea am făcut 
sau mai bine zis ne-am străduit să făurim cât mai multe acțiuni pt. îmbogățirea cercului nostru 
cu noi piese arheologice cu un material cât mai bogat din toate epocile de civilizație de pe 
teritoriul regiunii Oradea și regiunile înconjurătoare.”35

Articolul Săpături efectuate de elevi, în Crișana, nr. 37, din 14 februarie 1959, scris de 
elevul Gheorghe Țoca, de la Școala Medie Nr. 1 Oradea, menționează cercetările efectuate 
de cercul de istorie la Salca – Seleuș.36 De asemenea, în același ziar, Anul XIV, nr. 302, din 
24 decembrie 1959 apare articolul Activitate rodnică, scris de Mircea Gh. Țoca, care prezintă 
aspecte importante din activitatea cercului, precum valorificarea descoperirilor făcute și 
expunerea lor în cadrul  muzeului școlii.37 Descoperirile de la Salca fac obiectul unui alt articol 
din Crișana, realizat de Titus Roșu și Mircea Gh. Țoca, având desene de Valeriu Zoran, elev 
al școlii. Publicat în 9 ianuarie 1960, articolul Din trecutul istoric al regiunii Crișana38, prezintă 
în cuvinte și imagini vestigiile dacice de la Salca. „Cercul de istorie al școlii medii nr. 1 din 
Oradea, sprijinit de comitetul U.T.M. pe școală, desfășoară o susținută activitate atît științifică 
– referate, comunicări și ședințe științifice de lucru – cît și de salvare a materialului arheologic 
descoperit în oraș și în diferite puncte din regiune... la descoperirea și recoltarea acestor 
materiale s-au evidențiat în mod deosebit elevii Virgil Tiponuț, Teodor Chiș, Liviu Chișiu, 
Maria și Aurel Țoca, Gavril Silvășan și Gheza Guttman. O muncă grea și migăloasă a fost cea 
efectuată pentru restaurarea și clasificarea materialului. Și în această muncă s-au evidențiat 
elevii Ioan Gheorghiu, Valeriu Zoran și Alexandru Variu din clasa a X-a și Iosif Demian din 
clasa a XI-a.”39

Cercetarea făcută la Salca în data de 16 mai 1959, cu un grup de 10 elevi ai cercului, 
a scos la lumină urme dacice, fapt confirmat de profesorii K. Horedt și Mircea Rusu. Cel din 
urmă, scrie profesorul Roșu, „crede că e în fața unui mormânt dacic”40.
29 Ibidem, f. 124
30 Ibidem, f. 125
31 Ibidem, f. 141
32 Ibidem, f. 131
33 Ibidem, f. 132
34 Ibidem, f. 136
35 Ibidem, f. 137
36 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 1, f 178.
37 Ibidem.
38 Crișana, an XV, nr. 6, 9 ianuarie 1960, p. 4.
39 Ibidem.
40 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 1, f. 179.
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În darea de seamă pe anul școlar 1958-1959 se menționează inaugurarea muzeului: 
„9.I.1959. După o muncă intensă de aproape 3 luni am deschis Muzeul de istorie al școlii și a 
cercului.”41

Registrele consemnează și vizitele făcute la muzeul cercului de istorie. Menționăm doar 
câteva dintre acestea. La 12 mai 1962 au avut parte de vizita prof. univ. dr. Ștefan Pascu, 
care „a rămas deosebit de impresionat de materialul arheologic – mai ales de cel din epoca 
migrațiunii popoarelor.”42În lunile octombrie-noiembrie 1965 au vizitat muzeul Dumitru Protase, 
Marius Crișan, Sergiu Vaida43, în 13 februarie 1966 Eugen Comșa44, iar în 31 iulie 1971 Keith 
Hitchins45.

De asemenea, în martie 1965 muzeul a fost vizitat de un grup de studenți din anul I 
de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea, împreună cu prof. Sever Dumitrașcu, care au 
folosit exponatele ca material didactic și care au ținut „să mulțumească din inimă distinsului 
nostru profesor Titus Roșu pentru neobosita muncă depusă de Domnia Sa, pentru salvarea și 
reanimarea vestigiilor culturii materiale din vestul României. Mulțumim de asemenea pentru 
sprijinul adus istoriei străvechi și vechi al Patriei prin studiile întreprinse pe întinsul regiunii 
Crișana de către conducătorii și membrii cercului acestui muzeu, iubitori de istorie, umanitate 
și Patrie.”46Materialul arheologic al muzeului a fost aranjat conform cerințelor științifice cu 
ajutorul profesorului Dumitrașcu, după cum reiese din procesul-verbal întocmit la data de 25 
mai 1965 de cercul de istorie.47

Despre importanța activității profesorului Roșu și, implicit a cercului de istorie, a scris 
profesorul Sever Dumitrașcu, în studiul publicat în Crisia48. Acesta consideră că cercetările 
cele mai importante au fost făcute de cercul de istorie la Salca, de unde au adus la lumină 
descoperiri din neolotic, epoca bronzului, epoca fierului, descoperiri celtice, dar mai ales 
dacice dinainte și după cucerirea romană. Aceste descoperiri „constituie baza colecției sale 
arheologice”49.

O altă descoperire importantă a fost făcută de cercul de istorie pe „Dealul Viilor” din 
Oradea, unde a existat o așezare dacică. La baza cercetărilor a stat informația oferită de elevul 
Dumitru Cora. Cercetarea a fost inclusă de profesorul Roșu în studiul Așezarea dacică din 
Dealul Viilor de la Oradea, publicat în Crisia, II, 1972, p. 115-119.50

Cu gândul la generațiile viitoare profesorul Titus Roșu afirma: „Cei care vor răsfoi poate 
filele galbene ale registrului își vor da seama de unele greutăți din munca noastră, dar pentru 
ei va fi clar că acest colectiv a depus toate eforturile în rezolvarea unor probleme legate de 
istoricul regiunii.”51

41 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 2, f. 16.
42 Ibidem, f. 84.
43 Arhiva ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, 
inv. 1, dos. 3, f. 48-49.
44 Ibidem, f. 56.
45 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 4, f. 31.
46 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 3, f. 36-37.
47 Ibidem, f. 38.
48 Sever Dumitrașcu, Note privind colecția arheologică a Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea. Contribuția 
profesorului T. L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean, în Crisia, IX, 1979, 
p. 807-822.
49 Ibidem, p. 809.
50 Ibidem.
51 ACNEGO, fondul muzeului „Cartea de Aur”, Cercul de istorie. Registrul de activitate și impresii, inv. 
1, dos. 1, f. 23.
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POPE PIUS XII, THE DECREE AGAINST COMMUNISM AND PATRIARCH JUSTINIAN MARINA IN 
THE MIRROR OF THE ITALIAN DIPLOMACY

Abstract

The present study aims to comment the position of the Romanian Orthodox Church on the Pontifical 
Decree against Communism in the summer of 1949, a position expressed by the voice of Patriarch 
Justinian Marina in the opening speech of the politicized courses of missionary guidance for priests 
organized in August 1949 in Bucharest. The analysis is made from the perspective of the reactions that 
the Pontifical condemnation has sparked on both sides of the Iron Curtain, particularly through the prism 
of the channels of diplomatic communication, and wishes to bring into question both the motivations and 
the religious and political consequences of this act, especially following the evolution of the Romanian 
Orthodox Church in the late 1940s and its relations with the regime of Stalinist inspiration established 
in Bucharest.

Keywords: Pope Pius XII, Patriarch Justinian Marina, Decree against Communism, Social 
Apostolate     

 Decretul Congregației Sfântului Oficiu din 28 iunie 1949, a fost emanat, pe baza votului 
consultanților, de prelații însărcinați cu tutela credinței și a moralei în cadrul Bisericii Romane, 
aprobat de Papa Pius al XII-lea la 30 iunie în cadrul obișnuitei audiențe acordată Cancelarului 
Sfântului Oficiu care îi expunea deciziile înalților prelați. Promulgat la 1 iulie 1949 odată cu 
publicarea sa în „Acta Apostolicae Sedis” și căruia organul oficial de presă al Sfântului Scaun, 
„L’Osservatore Romano” îi făcea o largă propagandă la 15 iulie 1949 era centrat pe ideea 
excomunicării comuniștilor, considerați de Scaunul Apostolic drept apostați. Condamnarea 
fermă a comunismului pe care Sfântul Scaun decisese să o facă prin acest decret a produs o 
mare vâlvă în cancelariile occidentale și a avut ecouri imediate dincolo de Cortina de Fier, 
determinând reacții virulente ale autorităților din statele satelite Moscovei, care puneau ferm 
echivalentul între puterea și prestigiul pontifical și „dăunătorul imperialism american”. Venind 
într-un fel ca răspuns la persecuțiile pe care bisericile creștine le sufereau în statele Blocului 
Răsăritean confruntate cu consolidarea regimurilor de democrație populară cu o fundamentală 
componentă atee înrădăcinată în ideologia marxist-leninistă și reprezentând, în contextul 
Războiului Rece, un gest manifest al politicii vaticane de orientare decisivă spre Blocul 
Occidental, decretul a indus și răspunsuri imediate de natură politică, elocvent fiind cazul 
Poloniei, țară majoritar catolică, unde guvernul a aprobat la sfârșitul anului 1949 o lege care 
garanta libertatea de conștiință în opoziție cu decretul1. În mod cert, atât guvernele dintr-o 
* Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Cluj-Napoca, vturcus@yahoo.it.
**Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, serbanturcus@yahoo.it.
1Textul decretului, apărut în limba latină în „Acta Apostolicae Sedis” era structurat pe două părți în 
formula întrebări și răspunsuri. „Această Supremă Sacră Congregație – preciza decretul – a fost 
întrebată: 1. dacă este legal/licit să te înscrii în partidul comunist sau să îl susții; 2. dacă este legală/
licită tipărirea, popularizarea sau citirea de cărți, reviste, ziare sau fluturași care susțin doctrina sau 
lucrarea comuniștilor sau să se scrie în acestea; 3. dacă pot fi admiși la Sacramente creștinii care au 
împlinit cu bună știință și în mod liber ceea ce este scris în numerele 1 și 2; 4. dacă creștinii care se 
declară public adepții doctrinei comuniste materialiste și anticreștine și mai ales cei care o apără și o 
propagă reintră ipso facto sub incidența excomunicării rezervate Scaunului Apostolic, ca apostați ai 
credinței catolice. Eminenții monseniori însărcinați cu tutela credinței și a moralei, după ce au primit 
votul consultanților, în reuniunea plenară de la 28 iunie 1949 au răspuns decretând: 1. negativ: de fapt 
comunismul este materialist și anticreștin; liderii comuniști, deși uneori susțin cu cuvântul că nu se opun 
religiei, de fapt atât prin doctrină cât și prin acțiuni se dovedesc ostili lui Dumnezeu, adevăratei religii 
și Bisericii lui Hristos; 2. negativ: este interzis de însuși dreptul (conform canonului 1399 din Codicele 
de Drept Canonic [era vorba despre canonul din codicele promulgat în 1917 care interzicea tipărirea 
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parte cât și cele de dincolo de Cortina de Fier au avut dificultăți în a identifica natura „religioasă” 
a decretului, chiar dacă aceasta era evidentă la o primă lectură a documentului. Pentru 
regimurile de inspirație bolșevică din statele aflate sub influența U.R.S.S.-ului conotația politică 
era clară, măsura pntificală venind ca răspuns la o serie de decizii politice luate acolo împotriva 
Bisericii Catolice și a Bisericilor Unite cu Roma. Politica Moscovei față de Scaunul Apostolic 
urmărea, încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, contracararea eventualei 
constituiri, prin contribuția autorității vaticane, a unui „Bloc Catolic” în Europa Centrală și de Est 
care ar fi putut dezechilibra raportul de forțe. Autoritățile sovietice au acționat atunci preventiv 
și incisiv, urmărind două obiective clare: pentru bisericile catolice din Blocul Răsăritean 
eliberarea de sub influența pontificală și stabilirea unor structuri naționale, iar pentru cele unite 
de acolo, care ar fi putut să fie instrumentate de catolicism în noul context politic internațional, 
reîntoarcerea la Ortodoxie. Astfel s-a ajuns la măsuri precum denunțarea Concordatelor, din 
partea Poloniei la 12 septembrie 1945, odată cu venirea comuniștilor la putere cu ajutorul 
forțelor de ocupație sovietică2, din partea României la 17 iulie 1948, persecuții îndreptate 

de cărți contrare credinței creștine și bunei purtări]); 3. negativ: în conformitate cu principiile normale 
de a refuza sacramentele celor care nu sunt binevoitori; 4. afirmativ”). Decretum, 1 Iulii 1949, „Acta 
Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale”, annus XXXXI, series II, 1949, vol. XVI, p. 334. Decretul a 
fost popularizat la nivelul parohiilor din diversele dieceze din Peninsulă în traducerea italiană prelucrată 
prin intermediul așa numitelor „avvisi”, înștiințări care simplificau enunțul, fie unificând întrebările și 
răspunsurile (de tipul „1. nu e legală înscrierea în partidele comuniste sau susținerea acestora; 2. nu 
e legală publicarea, popularizarea [...] 4. sunt excomunicați ca apostați credincioșii care mărturisesc 
doctrina comunismului materialist și anticreștin și înainte de toate cei care o răspândesc și se fac 
propagandiști ai acesteia”), fie adăugând explicații și deschizând astfel calea interpretărilor (în formula 
„este un păcat grav: 1. înscrierea în Partidul Comunist; 2. susținerea în orice mod a acestuia, mai ales 
prin vot; 3. lecturarea presei comuniste; 4. propagarea presei comuniste. Așadar nu se poate obține 
iertarea de păcate dacă nu te căiești și nu ești hotărât să nu mai păcătuiești. Acela care, înscris sau 
nu în Partidul Comunist, îi acceptă doctrina marxistă, atee și anticreștină și îi face propagandă este 
apostat al credinței și excomunicat și nu poate fi absolvit decât de Sfântul Scaun. Ceea ce s-a spus 
pentru Partidul Comunist trebuie să se extindă și la alte partide care fac cu acesta cauză comună”, în 
unele anunțuri cu precizarea suplimentară „cine trece sub tăcere la spovedanie acest păcat comite 
un sacrilegiu” sau în formulă agravantă „comite un păcat de moarte și nu poate fi iertat: 1. cine este 
înscris în Partidul Comunist; 2. cine îi face propagandă sub orice formă; 3. cine votează pentru acesta 
sau pentru candidații săi; 4. cine scrie, citește sau răspândește presa comunistă; 5. cine rămâne în 
organizațiile comuniste: Camera del Lavoro, Federterra, Fronte della Gioventù, C.G.I.L., U.D.I., A.P.I., 
etc. Este excomunicat și apostat cine profesează doctrina materialistă și anticreștină a comunismului 
ateu, cine o apără și o răspândește”).
2 Sugestiv pentru percepția asupra Sfântului Scaun pe care o aveau autoritățile de la București în anii 
respectivi este conținutul unei note informative cu caracter „strict secret” din 20 mai 1947, intitulată 
Vaticanul și momentul actual, păstrată în Arhivele S.R.I., în care se preciza: „anglo-americanii [...] au 
ajuns [...] să facă din Vatican și în genere din toată Biserica Catolică un instrument de propagandă 
antisovietică. Ei caută ca să-și ascundă pofta de dominație sub masca celui mai sfânt ideal, acela de a 
apăra Creștinismul amenințat de «furia nebună a comunismului». Se complac în a da celor mai josnice 
râvniri imperialiste haina unui ideal. Dependența economică și financiară a Sf. Scaun de America 
întărește această legătură [...] Centrul Catolicismului, deși simbolic a rămas la Roma, factiv se găsește 
în Statele Unite. Organizațiile catolice, propaganda anticomunistă susținută de clerul Statelor Unite [...] 
contribuie toate la intensificarea luptei anticomuniste […] Tactica numirii de Nunți Apostolici americani în 
zone ce cad în sfera de influență rusească are însemnătatea ei. Prin acest mod Sf. Scaun voiește ca să-
și întărească prestigiul și să unifice mai mult acțiunea sa diplomatică acțiunii Statelor Unite. Nunții sunt și 
rămân în același timp și cetățeni ai Republicii Stelate și Reprezentanți ai Vaticanului. Dacă nu pot reuși 
ca prelați ai Vaticanului, vor reuși ca americani, susținuți de toată puterea militară a Statelor Unite”. Vezi 
documentul în Marcel Știrban, Din istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Școală. Națiune. Bibliografii 
și documente, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, p. 441-448. De asemenea, sugestiv pentru 
debutul campaniei oficiale antipontificale în România este discursul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul Partidului Muncitoresc Român din februarie 1948, liderul comunist afirmând că Vaticanul 
s-a asociat taberei reacționare pro-imperialiste, atitudine care nu îi poate lăsa indiferenți nici pe preoții 
Bisericii Ortodoxe, nici pe credincioșii catolici (fiind evidentă trimiterea directă la o disociere a catolicilor 
din România de corpul universal al Sf. Scaun și rolul pe care autoritățile regimului urmau să îl confere 
în proces Ortodoxiei românești). Vezi Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul politic al Comitetului Central 
la Congresul Partidului Muncitoresc Român, 21 februarie 1948, în Articole și cuvântări, București, 
ESPL,1952, p. 166-167 apud Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuția Bisericii Catolice din România. 
Documente din Arhiva Europei Libere. 1948-1960, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 21 („Studia 
Universitatis «Babeș-Bolyai». Theologia catholica”, XLVII, 2002, nr. 1, număr special). 
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împotriva catolicilor și greco-catolicilor, în primul rând împotriva înalților ierarhi, exproprierea și 
naționalizarea bunurilor diferitelor congregații religioase3. Pentru stimularea unui catolicism 
național și pentru construirea unei alianțe catolico-marxiste în sprijinul regimului socialist, 
autoritățile comuniste au susținut în Polonia de după 1945 o organizație a „preoților patrioți” cu 
denumirea sugestivă Pax4. În Cehoslovacia, de exemplu, după preluarea puterii de către 
Partidul Comunist la 25 februarie 1948 situația Bisericii Romane s-a înrăutățit, fiind suprimate 
școlile catolice, toate seminariile ordinelor, organizațiilor și societăților religioase precum și 
presa catolică. În rândul abuzurilor regimurilor de democrație populară se înscriu și măsurile 
de desființare a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, în urma sinodului ilegal din 8 martie 1946 
sau cele luate împotriva greco-catolicilor din România în 1948. Escaladarea abuzurilor față de 
Biserica Romană în Blocul Răsăritean a continuat și după momentul condamnării pontificale a 
comunismului, alte măsuri represive fiind luate de respectivele guvernări ideocratice. Au fost 
astfel intentate sau au continuat procesele împotriva „spionilor” Vaticanului. După eliminarea 
fizică a episcopului de Ujgorod în 1949, în urma unui fatal accident de mașină, a fost proclamată 
la 15 august 1949 reunirea forțată a Bisericii Unite din Ucraina Carpatică cu Ortodoxia 
moscovită5. În Cehoslovacia, la 14 octombrie 1949, întregul control asupra Bisericii a fost 
preluat de stat prin Departamentul pentru Biserici. Măsurile de vexațiune, așa cum am mai 
amintit, au constat și după momentul condamnării oficiale a comunismului din partea Scaunului 
Apostolic, în convocarea de sinoade precum cel de la Prešov, similar prin spiritul său adunării 
bisericești din 1 octombrie 1948 de la Cluj, unde stimulați de autoritățile comuniste, o parte a 
preoților greco-catolici au decis trecerea la ortodoxie, sinod care, la 28 aprilie 1950, a dus la 
desființarea Bisericii Greco-Catolice din Slovacia, credincioșii fiind primiți sub jurisdicția 
Patriarhiei Ortodoxe a Moscovei și ulterior, în cadrul Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia. Au 
fost abil stimulate o serie de mișcări în rândul preoțimii, precum așa-numita Mișcare pentru 
Pace a clerului din Ungaria, care a înflorit în 1950, având ca obiectiv atragerea acestuia de 
partea autorităților și au fost luate decizii administrative de nemijlocită subminare a Bisericii 
Catolice, de exemplu cele din 1950-51 din Polonia, unde s-a ajuns la desființarea tuturor 
organizațiilor bisericești, cu excepția celor de caritate, la secularizarea școlilor, spitalelor și 
orfelinatelor ecleziastice și la exproprierea proprietăților Bisericii, aceasta fiind chiar silită să 
încheie o înțelegere cu autoritățile comuniste la 14 aprilie 1950, prin care renunța la pământul 
ei și promitea sprijin statului în integrarea părților vestice recent intrate în corpul statal, în 
schimb fiindu-i garantat un minim de activitate pastorală6. De altfel, un compromis similar a fost 
încheiat între stat și Biserică și în Ungaria la 30 august 1950. Trebuie precizat, în ceea ce 
privește raporturile dintre Sfântul Scaun și statele aflate de partea cealaltă a Cortinei de Fier, 
că relațiile bilaterale au avut de suferit în condițiile nerespectării de către democrațiile populare 
a principiului libertății de conștiință, mai ales în ceea ce privea Biserica Catolică. Cu toate că 
3 Giuseppe Ruggieri, La condanna dei comunisti del 1949, în Cristiani d’Italia. Chiese. Società. Stato. 
1861-2011, direzione scientifica Alberto Melloni, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata 
da Giovanni Treccani, 2011 (Le Religioni); Giuseppe Alberigo, La condanna della collaborazione dei 
cattolici con i partiti comunisti, 1949, „Concilium. Rivista internazionale di teologia”, Brescia, Queriniana, 
XI, 1975, nr. 7, p. 145-158 (mai ales p. 153). 
4 Concordatul încheiat de Sfântul Scaun cu a doua Republică Poloneză la 10 februarie 1925 a fost 
denunțat de noul stat polonez restabilit la 5 iulie 1945 (stat care fusese compensat pentru zonele 
răsăritene acum anexate U.R.S.S.-ului cu importante teritorii est-germane). Motivul denunțării a fost 
acela că mai existau încă episcopi germani în funcție în diecezele din teritoriile recuperate. History of the 
Church, Edited by Hubert Jedin, Konrad Repgen and John Dolan, Volume X, The Church in the Modern 
Age, New York, The Crossroad Publishing Company, 1981, p. 512-515.
5 Șerban Turcuș, Corpul diplomatic acreditat la București în anul 1946. O mărturie contemporană,  
“Anuarul Institutului «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, LII, 2013, p. 234; Veronica 
Turcuș, La Nunziatura Apostolica in Romania sotto il terrore dei comunisti. Un episodio del maggio 1949, 
în vol. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di 
Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 
Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 377-379; Veronica Turcuș, Şerban Turcuş, Negocieri privind 
redeschiderea Bisericii Italiene din Bucureşti în timpul regimului ateocrat, „Anuarul Institutului de Istorie 
«A.D. Xenopol» din Iaşi”, Omagiu Profesorului Gheorghe Cliveti, 2017, tom LIV, p. 240-243; Veronica 
Turcuș, Șerban Turcuș, Un episod diplomatic tulburator. Inchiderea Legatiei Romaniei pe langa Sfantul 
Scaun, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol din Iasi, LI,  2014,  p. 253-260.
6 Sabrina P. Ramet, The Catholic Church in Polish History. From 966 to the Present, New York, Palgrave 
Macmillan, 2017, p. 157.
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acest principiu era proclamat de constituțiile amintitelor regimuri, care calchiau, în fond, modelul 
sovietic al separației între stat și biserică, respectarea sa a fost aproape inexistentă. Acesta 
era cazul constituțiilor democrațiilor populare din România, Bulgaria – unde minoritatea catolică 
a fost persecutată, Biserica Romană pierzându-și în anii postbelici toate organizațiile, instituțiile, 
episcopii și mulți dintre preoți și credincioși în condițiile constituirii Republicii Populare la 15 
octombrie 1946 și a ulterioarei îngrădiri a libertății religioase prin noua constituție din 4 
decembrie 1947, vexațiunile fiind justificate prin legea cultelor din 17 februarie 1949 –, Ungaria, 
Cehoslovacia, Albania – unde democrația populară instaurată la 11 februarie 1946, cu o poziție 
aparte în Blocul statelor care gravitau în jurul Moscovei, aflându-se sub influența Chinei, a 
ajuns până la extirparea religiei și astfel toți misionarii catolici și maicile străine, mulți dintre 
aceștia din Italia în contextul precedentei subordonări a țării Regatului Italiei, precum și 
delegatul apostolic au fost expulzați, întreaga administrație ecleziastică și organizațiile aferente 
fiind dizolvate, episcopii și preoții împușcați, ori închiși7 – sau Iugoslavia – a cărei constituție 
din 31 ianuarie 1946 garanta în teorie libertatea de conștiință și credința religioasă. Amintita 
stare de fapt a condus în cele din urmă la întreruperea unilaterală a raporturilor diplomatice, 
cum a fost în cazul României în iulie 1950, când regentul Nunțiaturii Apostolice de la București 
a fost expulzat8, al Cehoslovaciei, care, fără vreo repudiere oficială a acordurilor, a dezavuat 
modus vivendi-ul cu Biserica Romană și în final, în 1950, a rupt relațiile cu Sfântul Scaun sau 
al Iugoslaviei, unde Republica Populară Federativă instaurată la 25 noiembrie 1945 nu a mai 
agreat relațiile cu Scaunul Pontifical, militând pentru soluția națională și cu toate că o relaxare 
promițătoare a raporturilor se prefigura în 1950 în condițiile sciziunii dintre Tito și Cominform, 
ridicarea lui Stepinač la rangul de cardinal prin voința Pontifului Pius al XII-lea a determinat în 
1952-53 expulzarea nunțiului papal și întreruperea relațiilor bilaterale9.

Pe de altă parte, decretul Sfântului Scaun de condamnare a comunismului a fost emanat 
într-un context politic precis prezent în statele Blocului Occidental și trebuie pus în directă 
legătură cu ascensiunea Partidului Comunist Italian după Al Doilea Război Mondial. Victoria 
Aliaților în conflict și condamnarea publică a hitlerismului și a fascismului mussolinian, precum 
și reacția negativă față de orientările de extremă dreapta au deschis în statele occidentale, 
în mod special în Italia și în Franța, calea afirmării stângii socialiste. Chiar dacă a fost înfrânt 
în alegerile din 18-19 aprilie 1948, când în Italia Democrația Creștină condusă de Alcide De 
Gasperi și-a adjudecat majoritatea relativă a voturilor în fața Frontului Democratic Popular, 
format prin alianța Partidului Comunist Italian cu Partidul Socialist Italian (care au întrunit doar 
30% din opțiunile electoratului)10, Partidul Comunist Italian, susținut puternic de masele de 
lucrători săraci abia ieșite din război, reprezenta încă o forță politică importantă, comparabilă 
atunci în Occident doar cu cea a comunismului francez, iar Biserica Romană a ales să o 
tempereze și să o combată prin decretul din vara anului 1949. 

În plus, în numeroase țări din Occidentul Europei, Biserica Catolică se confrunta cu 
problema răspândirii mișcării preoților muncitori, născută în Franța după 1943 și care a luat 
avânt la începutul anilor ‚50 în Belgia, Italia, Marea Britanie și Germania de Vest11. Activitatea 

7 Vezi pentru cadrul general Bohdan R. Bociurkiw, The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet 
State (1939-1950), Edmonton – Toronto, Canadian Institute of Ukrainian Study Press, 1996, 310 p.
8 Józef Krukowski, Poland and the Holy See. Contribution to the Concordatory Law, „Teka Komisji 
Prawniczej – Commission of Legal”, Polska Akademia Nauk Oddzial w Lublinie, VII, 2014, p. 50-51.
9 În anul 1973 Albania declara cu mândrie că este prima țară socialistă care a închis și ultima biserică. 
History of the Church, Edited by Hubert Jedin, p. 531.
10 Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Închiderea Nunțiaturii Apostoloice de la București (6/7 iulie 1950) 
într-un raport diplomatic din epocă, în vol. Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. 
Omagiu, volum editat de Gheorghe Cliveti, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2014, p. 
809-815.
11 Aloysius Stepinač a fost creat cardinal la 12 ianuarie 1953, dar nu va ajunge niciodată la Roma să își 
ia în primire titlul. Numele său a apărut la 29 noiembrie 1952, exact de ziua Republicii Iugoslave, pe o 
listă de prelați care urmau să fie ridicați de Pontif la demnitatea de cardinal. Ca răspuns, la 17 decembrie 
1952, Silvio Oddi, însărcinatul cu afaceri al Nunțiaturii Apostolice de la Belgrad, a fost silit să părăsească 
țara. Mai apoi, în octombrie 1953, Iugoslavia a rupt relațiile diplomatice cu Scaunul Apostolic. Problema 
raporturilor dintre Sfântul Scaun și Iugoslavia, țară cu o importantă majoritate ortodoxă, a fost ceva mai 
complicată întrucât acordul bilateral din 25 iulie 1935 nu a fost ratificat (nici nu a fost publicat în „Acta 
Apostolicae Sedis”). La 23 iulie 1937 Legislativul a votat acceptarea Concordatului, însă Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe din Iugoslavia i-a excomunicat pe cei care și-au exprimat un vot favorabil. Ibidem, 
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și experiența misionară a preoților lucrători francezi a fost în scurt timp acuzată de o parte 
a ierarhiei ecleziastice catolice că ar fi periculoasă pentru integritatea mărturiei de credință 
creștine, unii dintre sacerdoți fiind acuzați că s-au apropiat de comunism. În consecință, în 
anul 1954 Pius al XII-lea le-a ordonat tuturor preoților lucrători să se întoarcă la activitatea lor 
pastorală precedentă, la parohiile lor sau să intre în comunități religioase în care să fie alături 
de muncitori, dar să părăsească munca în fabrici12.

Desigur că amintitul decret de condamnare a comunismului nu s-a ivit pe un teren 
nud, situându-se în continuarea unei politici a Scaunului Apostolic de dezavuare a doctrinei 
cmuniste încă din timpul pontificatelor lui Pius al IX-lea și Benedict al XV-lea, când aceasta 
era considerată una dintre erorile epocii moderne – alături de sectele protestante, societățile 
secrete sau indiferența față de religie –, care țintea cu îndârjire la subminarea autorității divine 
a Bisericii și a legilor sale, încălcând atât dreptul puterii sacre, cât și pe cel civil (enciclica Qui 
pluribus, 1846)13. Încă de la început, în contextul tulburărilor revoluționare ale anului 1848-49 și 
al publicării la Londra, la 21 februarie 1848 a Manifestului Partidului Comunist al lui Karl Marx și 
Friedrich Engels, Curia Pontificală era preocupată de „periculoasele invenții ale comunismului 
și socialismului”, iar promotorii acestora calificați drept „dușmanii de astăzi ai lui Dumnezeu 
și ai societății umane” (vezi enciclica Nostis et nobiscum, 1849). Caracterul subversiv al 
comunismului va fi dezaprobat de Biserica Romană și în deceniile următoare, însă până în 
1949 poziția Curiei Pontificale s-a exprimat întotdeauna în raport cu doctrina (așa cum apare în 
enciclica Quanta cura din 1864, în care era condamnată tendința de subminare a rolului religiei 

p. 527-529. Richard West, Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia, New York, Carroll & Graf, 1995, p. 
286. 
12 Giorgio Galli, I partiti politici italiani, 1943-2004. Dalla Resistenza al governo del Polo, nuova ed. 
aggiornata, Milano, BUR, 2004, XV+494 p. (BUR. Saggi).
13 În anul 1943 a fost publicată în Franța cartea abatelui Henri Godin, La France, pays de mission? (scrisă 
împreună cu Yvan Daniel și prefațată de Georges Guérin, Les Éd. de l’Abeille, 215 p., Rencontres, 
cahier n. 12) care demonstra, pe baza anchetei sociologice, că religia catolică penetrase insuficient 
în anumite straturi ale societății, mai ales în rândul proletariatului, clasa muncitoare devenind astfel 
un viabil teritoriu de misiune. Impresionați de faptul că națiunea pe care o păstoreau se îndepărtase 
atât de evident de credință, o serie de prelați francezi au îmbrățișat ideea trimiterii de preoți care să 
lucreze în fabrici printre muncitori și să se apropie de această lume lăsată pradă ateismului. Așa a făcut 
cardinalul Emmanuel Célestin Suhard (5 aprilie 1874 – 30 mai 1949), din 1940 arhiepiscop mitropolit de 
Paris, cunoscut pentru vederile sale progresiste (vezi Agonia della Chiesa? Lettera pastorale del 1947 
dell’arcivescovo di Parigi, trad. în lb. italiană de părintele Camillo De Piaz), instituind în 1941 Mission de 
France, care avea scop dărâmarea zidului format între Biserică și societate, inițiind dialogul cu cei care 
nu împărtășeau credința creștină. Modelul de evanghelizare propus de Mission de France a reprezentat 
unul dintre tentativele de apropiere dintre Biserica Romană și muncitorime, din aceasta inspirându-se 
mișcarea preoților lucrători (în Franța rămâne cunoscută opera primului preot muncitor, dominicanul 
Jacques Loew, care a muncit ca hamal în portul Marsilia și a fondat în 1955 Mission Ouvrière Saints 
Pierre-et-Paul). La 15 august 1954 Papa Pius al XII-lea va concede pentru Mission de France, prin 
bula Omnium ecclesiarum, statutul de prelatură teritorială (Praelatura Territorialis Missionis Galliae seu 
Pontiniacensis), catedrala prelaturii fiind tocmai abația Adormirii Maicii Domnului de la Pontigny, veche 
abație cisterciană cunoscută tocmai prin misiunile sale din secolele XII-XIV la frontierele Creștinătății. 
Ideile penetrării amintitelor straturi sociale mai puțin receptive la o religie practicantă își aveau originile 
încă din anii interbelici, când, în Belgia, prelatul Joseph-Léon Cardijn, viitor arhiepiscop și cardinal 
al Bisericii Romane a fondat, în 1925, Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Modelul apropierii de 
Evanghelie a grupurilor de tineri săraci s-a răspândit în întreaga Europă, în Italia luând naștere în 
manieră clandestină în mediul muncitoresc din Torino, în anii 1943-45 prin contribuția lui don Esterino 
Bosco, mișcarea Gioventù Operaia, devenită la finele lui 1945 Gioventù Operaia Cristiana. Claudio 
Cesa, Apostolato cattolico e condizione operaia. Testimonianze e documenti sui preti operai, Torino-
Firenze, Edizioni De Silva - La Nuova Italia, 1955, 155 p. (Biblioteca Leone Ginzburg, 13); H. Godin, A. 
Michel, Priest and Worker, Catholic Book Club, 1964, p. 179; Filippo Raimondi, Joseph Cardijn: un prete 
tra i giovani operai, Leumann, Torino, Editrice LDC, 1997, 31 p. (Eroi, 53); Vito Vita, Chiesa e mondo 
operaio: Torino 1943-1948, Cantalupa, Edizioni Effatà, 2003, 414 p.; Ciro Tammaro, Profili storico-
canonici della „Mission de France” nel contesto organizzativo ecclesiastico, „Fidelium Iura”, Universidad 
de Navarra, 15,  2005, p. 97-114; Marta Margotti, Preti e operai. La Mission de Paris dal 1943 al 1954, 
Torino, Paravia Scriptorium, 2000, 384 p. (Collana del Dipartimento di storia dell’Università di Torino); 
Eadem, Lavoro manuale e spiritualità: l’itinerario dei preti operai, Roma, Edizioni Studium, 2001, 164 
p. (La spiritualità cristiana contemporanea, 3); Eadem, La fabbrica dei cattolici. Chiesa, industria e 
organizzazioni operaie a Torino (1948-1965), Torino, Edizioni Angolo Manzoni, 2012, 295 p (EAM grandi 
caratteri. Le radici).  
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în societate și a principiului autorității, în Rerum novarum din 1891, unde comunismul este 
dezavuat pentru că se opunea oricărui drept de proprietate, incluzând cel asupra mijloacelor 
de producție sau în enciclicele lui Pius al XI-lea, cea din 1931, Quadragesimo anno, prin care 
la persecuțiile religioase din Rusia, China și Mexic pontiful răspundea subliniind că doctrina se 
evidenția tot mai mult ca un dușman declarat al Sfintei Biserici și a lui Dumnezeu, respectiv Divini 
Redemptoris din 1937, unde comunismul era acuzat că induce aderenților o idee de prefăcută 
mântuire, „un pseudo-ideal de justiție, egalitate și înfrățire prin muncă”, un fals misticism care 
amețește masele, fiind în fond un sistem plin de erori care neagă drepturile personalității 
umane, demnitatea și libertatea acesteia14). Decretul din 1949 a reprezentat o noutate în 
sensul calificării doctrinei comuniste ca apostazie – chiar dacă apare dificil de clasificat astfel 
o ideologie ea însăși autodeclarată materialistă și atee – și al condamnării nu doar a unui 
sistem de idei, ci a unor partide, asociații și persoane care, chiar neprofesând doctrina pusă 
la index (este cunoscut faptul că în 1946 Palmiro Togliatti, confruntat cu dificultatea catolicilor 
de a accepta o ideologie fundamental ateistă, a optat pentru modificarea articolului al II-lea 
al Statutului Partidului Comunist Italian, care inițial prevedea adeziunea la ideologia marxist-
leninistă, cu simpla prevedere că în acesta se puteau înscrie toți cetățenii „care acceptau 
programul politic al partidului, indiferent de rasă, credință religioasă și convingeri filosofice”) 
alegeau să se înscrie într-o asociație care urmărea transformarea condițiilor sociale existente. 

De asemenea, după Al Doilea Război Mondial dogma catolică a fost confruntată și cu o 
altă mișcare care a trezit în Italia postbelică îngrijorarea față de pericolul ideocrației de stânga 
și a infiltrării ei evidente sau mascate în societate: așa numita mișcare a catolicilor comuniști15. 
Reacția Bisericii Catolice față de comunism a dobândit astfel, în primii ani postbelici, o dublă 
conotație, nu doar de condamnare a unei ideologii, ci și de blamare a unor forțe politice, 
mișcări, asociații și în cele din urmă persoane. Decretul de condamnare a reprezentat astfel 
actul final al unui proces cu o intensitate crescândă în anii de la sfârșitul celui de-Al Doilea 
Război Mondial și care i-a văzut pe catolici implicați în viața politică, în prima linie împotriva a 
ceea ce era considerată o nouă religie seculară a mântuirii sociale16.  Problema era, de altfel, 
destul de complicată și la nivelul Blocului Occidental, iar poziția hotărâtă a Bisericii Romane 
față de comunism s-a confruntat încă de la început cu reacția negativă a credincioșilor catolici 
italieni, pe lângă polemica aprinsă pe care a declanșat-o cu forțele politice laice și comuniste 
din Peninsulă (nu trebuie uitat că în Italia anilor respectivi aproape șapte milioane de votanți 
se exprimau în favoarea Partidului Comunist). O excludere din sânul Bisericii Catolice precum 
cea pe care o prevedea decretul s-a dovedit în scurt timp imposibilă, iar episcopatele și preoții 
se prevalau în Italia de termenii „în mod conștient și liber” din partea de decret referitoare la 
refuzul administrării Sfintelor Taine, interpretarea fiind că masele care îi votau pe comuniști nu 
favorizau cu bună știință și liber difuzarea doctrinei, nu o făceau din ură pentru Biserică și nu 
colaborau în vederea subminării acesteia, ci își exprimau votul potrivit convingerii că Partidul 
Comunist este partidul celor săraci, care le reprezintă interesele și o făceau din respect uman 

14 În acțiunea de condamnare a mișcării s-a distins îndeosebi cardinalul Giuseppe Pizzardo care, numit 
Prefect al Congregației Seminariilor, le-a interzis seminariștilor în iulie 1954 să se angajeze în fabrici, din 
cauza „pericolului contaminării intelectuale și morale”, iar cinci ani mai târziu a fost autorul scrisorii pentru 
preoții lucrători prin care îi obliga pe aceștia să aleagă între viața în fabrică și cea preoțească. Puși în 
fața alegerii, unii preoți lucrători au abandonat activitatea pastorală, însă mișcarea a fost reabilitată de 
Papa Paul al VI-lea în 1965, în contextul creat de Conciliul Vatican II. 
15 Încă de la începuturi, în viziunea Bisericii Romane, comunismul reprezenta o doctrină „abjectă și 
contrară însuși dreptului natural […] care odată acceptată ar duce la răsturnarea drepturilor tuturor, a 
bunurilor, a proprietății și a întregii societăți umane”. Date privind istoricul reacțiilor Bisericii Catolice față 
de comunism în G. Ruggieri, op. cit.
16 Philippe Chenaux, Pie XI et le communisme (1930-1939) d’après les archives du Vatican, în  La 
papauté contemporaine (XIX-XX siècles). Hommage au chanoine Roger Aubert, éd. par Jean-Pierre 
Delville, Marko Jačov, Louvain-La-Neuve – Città del Vaticano, College Erasme – Archivio Segreto 
Vaticano, 2009, p. 471-482. Vezi și Idem, L’Église catholique et le communisme en Europe, 1917-1989. 
De Lénine à Jean-Paul II, Paris, Éditions du Cerf, 2009, 384 p.; Laura Pettinaioli, La donna, i bambini 
e la famiglia nella condanna vaticana del totalitarismo sovietico negli anni Venti e Trenta. Aspetti teorici 
e risposte pratiche, în Pio XI nella crisi europea/Pius XI. im Kontext der europäischen Krise. Atti del 
Colloquio di Villa Vigoni, 4-6 maggio 2015. Beiträge zum Villa Vigoni – Gespräch, 4.-6. Mai 2015, a cura 
di/Hrsg. Raffaella Perin, Venezia, Ed. Ca’Foscari, 2016, p. 79-84.
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pentru muncitori și nevoiași, în consecință Sacramentele nu le puteau fi refuzate17. Ar fi fost 
și o problemă de îndepărtare conștientă a credincioșilor de biserică prin însăși opera Bisericii 
Romane, așa cum s-a dovedit imediat în chestiunea administrării Sfintei Taine a căsătoriei 
și în decursul aceleiași veri, la 11 august 1949, Sfântul Oficiu a emis o declarație – publicată 
în „Acta Apostolicae Sedis” – prin care se preciza că prevederile decretului din 1 iulie nu se 
refereau la căsătorie, pretextul destul de ciudat fiind acela că persoanele care administrau 
taina erau chiar cei doi contractanți, însurățeii și nu preotul, care doar oficia, indicând expres 
faptul că sacerdoții pot asista la „căsătoriile comuniste”18.

Pe acest fundal, al profundelor dezbateri pe care le-a generat decretul de condamnare 
a comunismului de o parte și de alta a Cortinei de Fier trebuie să vedem reacția pe care a 
provocat-o acesta la nivelul Bisericii Ortodoxe Române și poziția pe care Patriarhul Justinian 
Marina a exprimat-o clar în august 1949 în cuvântarea de deschidere a cursurilor misionare 
pentru cler, poziție înregistrată imediat de misiunea diplomatică a Italiei la București și trimisă 
la Roma pentru analiză sub semnătura ministrului italian în România, Michele Scammacca, 
fiind informate asupra declarațiilor înaltului ierarh și ambasadele și legațiile statului italian 
din Blocul Răsăritean (de la Moscova, Varșovia, Belgrad, Budapesta, Praga și Sofia)19 (vezi 
documentul publicat în anexă). În ceea ce privește răspunsul imediat al autorităților regimului 
de inspirație bolșevică din România la decretul de condamnare a comunismului din 1 iulie 
1949, amintim că la 29 iulie 1949, printr-o hotărâre de guvern, a fost interzisă pe teritoriul 
R.P.R. activitatea majorității ordinelor și congregațiilor catolice, doar trei dintre ele putând să-
și continue funcționarea legală. Membrilor ordinelor și congregațiilor desființate care optau 
să-și continue viața religioasă li se impunea integrarea într-una dintre comunitățile a căror 
funcționare era admisă (pentru bărbați clausura fostei arhiepiscopii romano-catolice de 
București, iar pentru femei la Radna, în Arad, la Popești-Leordeni, în Ilfov și la Timișul de Sus, 
în județul Brașov)20. În plus, regimul de la București a încercat să stimuleze opoziția catolicilor 
17 Mișcarea a luat naștere la Roma după 8 septembrie 1943 din inițiativa omului politic și publicistului 
Franco Rodano și reunea o serie de personaje provenind în principal din burghezia catolică romană, 
populară și antifascistă, cu legături directe, inclusiv familiale, la nivelul Curiei Pontificale. Amintitul grup 
de catolici a aderat la politica Partidului Comunist, refuzând propunerile sale doctrinare, deci ideile 
materialismului dialectic, însă îmbrățișând planurile acestuia de acțiune politică. Reacția Bisericii 
Catolice s-a făcut simțită în 1944, la 23 iulie Papa Pius al XII-lea condamnându-i pe „inconștienții care 
au uitat cele mai deschise învățăminte ale Bisericii”. Mișcarea s-a transformat în 1944 în Partidul Stângii 
Creștine, unificându-se și cu mai vechiul Partid Creștin Social care se dizolvase. Reacția negativă a 
Sfântului Scaun a crescut în intensitate, iar la 2 ianuarie 1945 „L’Osservatore Romano” preciza într-o 
notă că învățămintele stângii creștine nu erau în conformitate cu cele ale Bisericii. În mod real, întrucât 
în momentul respectiv nu era vorba de o problemă de doctrină, nemulțumirea Sfântului Scaun se referea 
în primul rând la colaborarea formațiunii cu forțele de stânga, mai ales cu Partidul Comunist Italian. În 
cele din urmă, pentru a evita echivocul legat de clasificarea partidului drept unul creștin acesta s-a 
autodizolvat, decizia fiind  luată la congresul extraordinar desfășurat în zilele de 7-10 decembrie 1945.  
Vezi pe temă Giuseppe Ruggieri, Riccardo Albani, Cattolici comunisti? Originalità e contraddizioni di 
un’esperienza „lontana”, Brescia, Editrice Queriniana, 1978, 407 p. (Dipartimento di Scienze Religiose, 
12).
18 Date despre problemă și în Arnaldo Nesti, La scomunica: cattolici e comunisti in Italia, prefazione di 
Luigi Bettazzi, postfazione di Achille Occhetto, Bologna, EDB, 2018, 144 p. (Fede e storia, 30)
19  Date în G. Alberigo, op. cit.,  p. 153-154. Vezi pe temă și Giuseppe De Rosa, Chiesa e comunismo in 
Italia, Roma, Coines, 1970, 203 p. (Nuova collana di ricerche ACLI, 1); Andrea Riccardi, La scomunica 
ai comunisti del luglio 1949, în Il Parlamento italiano 1861-1988, Milano, Nuova CEI Informatica, vol. XV, 
De Gasperi e la scelta occidentale: la strategia del centrismo: 1948-1949, 1991, p. 20-21. 
20 „Declaratio de communistarum matrimonii celebratione. Quaesitum est utrum exclusio communistarum 
ab usu Sacramentorum in Decreto S. Ofiicii diei 1 Iulii 1949 statuta, secum ferat etiam exclusionem 
a celebrando matrimonio: et quatenus negative, an communistarum matrimonia regantur praescriptis 
canonum 1060-1061. Ad rem Sacra Congregatio S. Officii declarat: Attenta speciali natura sacramenti 
matrimonii, cuius ministri sunt ipsi contrahentes et in quo sacerdos fungitur munere testis ex officio, 
sacerdos assistere potest matrimoniis communistarum ad normam canonum 1065, 1066. In matrimoniis 
vero eorum, de quibus agit n. 4 praefati Decreti, servanda erunt praescripta canonum 1061, 1102, 
1109 § 3”. „Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale”, annus XXXXI, series II, 1949, vol. XVI, 
p. 427-428. Pentru a completa istoricul decretului de condamnare a comunismului trebuie precizat că 
Biserica Romană a mai revenit asupra problemei, la începutul pontificatului lui Ioan al XXIII-lea. Astfel, 
la 25 martie 1959, Sacra Congregație Supremă a Sfântului Oficiu a decretat un așa numit Dubium (o 
completare explicativă la actul din 1 iulie 1949), aprobat de Ioan al XXIII-lea la 2 aprilie și publicat două 
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față de decretul de condamnare a comunismului, în septembrie 1949 încercându-se chiar 
obținerea unor semnături în favoarea unui protest21. 

Înainte de a ne opri asupra considerațiilor făcute de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
privitor la condamnarea pontificală a comunismului, apar necesare câteva precizări în legătură 
cu cursurile pentru îndrumare preoțească, organizate pentru întâia oară în 1949, cu importanța 
lor și cu nivelul difuzării mesajului. Concepute de întâiul stătător al Ortodoxiei românești din anii 
respectivi – un ierarh asupra căruia posteritatea a exprimat judecăți diferite și contradictorii, 
fiind perceput atât ca „Patriarhul roșu” sau „Sovrom Patriarhul”, un apropiat al liderului comunist 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, promotor al politicii sovietice privitoare la chestiunea religioasă și al 
unificării forțate a greco-catolicilor cu matricea dreptcredincioasă, cât și ca un abil sprijinitor al 
credinței ortodoxe, un luptător pentru supraviețuirea bisericii într-o perioadă în care ateismul 
încerca să se impună ca o religie de stat22 – în directă legătură cu doctrina apostolatului social, 
care a constituit coloana vertebrală a politicii ecleziastice a patriarhatului său, cursurile de 
îndrumare preoțească reprezentau primul dintre cele patru puncte ale programului pe care 
Justinian Marina îl propunea după întronizarea sa la 6 iunie 1948 (instituirea unei serii de 
cursuri de îndrumare preoțească prin intermediul cărora clerul educat în perioadele anterioare 
trebuia să primească o nouă formare era plasată alături de alte trei obiective, ce vor fi puse 
în practică în primul an de guvernare a Bisericii: reorganizarea monahismului, viitorii călugări 
și călugărițe urmând să fie instruiți în seminarii speciale, revizuirea literaturii religioase, astfel 

zile mai târziu, prin care era încă o dată întărit faptul că Biserica dezavua susținerea electorală de către 
credincioșii catolici italieni a partidelor, asociațiilor și candidaților care, chiar dacă nu profesau principii 
contrare doctrinei catolice sau chiar dacă își asumau o denumire creștină, se asociau în acțiuni cu 
comuniștii sau îi ajutau prin propriul comportament. Dubium, 4 Aprilis 1959, „Acta Apostolicae Sedis. 
Commentarium Officiale”, annus LI, series III, 1959, vol. I, p. 271-272. Era astfel reafirmată prima 
prevedere a decretului din 1949 și aceasta în contextul politic de după alegerile parlamentare italiene 
din 25 mai 1958, câștigate tot de Democrația Creștină, dar care a văzut o creștere a ponderii socialiștilor 
(comuniștii au rămas pe o poziție stabilă) și un regres al dreptei. Ar trebui aici menționat că ascensiunea 
lui Aldo Moro în 1959 ca secretar al Democrației Creștine și noua orientare din sânul partidului la 
sfârșitul deceniului al șaselea deschidea atunci linia largii colaborări a Democrației Creștine cu Partidul 
Socialist Italian, văzut tot mai mult ca un viabil partener de guvernare. În plus, trebuie menționat că 
rezultatele alegerilor administrative din Italia care s-au desfășurat într-o serie de localități în iunie și în 
noiembrie 1959 indică o mare apropiere a numărului de voturi exprimate pentru socialiști și comuniști 
de cele pro-Democrația Creștină, în unele cazuri Partidul Comunist Italian situându-se chiar pe primul 
loc în preferințele electoratului. Privit în timp, chiar dacă a determinat pe moment distanțarea unor 
intelectuali catolici de Biserică, decretul din 1949 a fost aplicat extrem de limitat, întrucât contrapunea 
evident o lume a lucrătorilor săraci care luptau pentru un statut social cu cea a preoților și stăpânilor 
și așeza Biserica de partea personajelor negative. Punerea în practică a decretului a fost lăsată la 
latitudinea parohilor și, în anumite dieceze, a fost limitată intenționat greutatea condamnării. Sfântul 
Scaun și-a revizuit destul de repede poziția asupra fermei condamnări a comuniștilor pe măsură ce se 
conturau principiile după care avea să se ghideze Conciliul Vatican II.  Chiar în discursul de deschidere 
a Conciliului, Gaudet Mater Ecclesia din 11 octombrie 1962, Ioan al XXIII-lea anunța episcopilor reuniți 
sfârșitul epocii condamnărilor prin victoria milei și a îndurării. În același spirit, ultima enciclică a Pontifului, 
Pacem in terris, dată la 11 aprilie 1963 (publicată în Săptămâna Mare și considerată de papă un dar 
de Paște), care se pronunța asupra drepturilor și obligațiilor indivizilor și statelor, punând accentul pe 
demnitatea umană și egalitatea între popoare, opera în spiritul înțelegerii distincția între doctrină și 
mișcările politice care emergeau din aceasta. Dacă prima era condamnată, pentru mișcările istorice, 
întrucât puteau fi supuse evoluției și puteau să se bucure astfel de contaminări pozitive, se fundamenta 
ideea unei legitimități a apropierii între creștini și aceste orientări care își aveau originea în diverse 
doctrine. În plus, trebuie menționat că în discuțiile legate de redactarea Constituției pastorale asupra 
Bisericii în lumea contemporană, a misiunii ei, Gaudium et spes (care împreună cu Constituția Bisericii 
privind dogma, Lumen Gentium, reprezintă cele două acte fundamentale emanate de Conciliul Vatican 
II), au existat cereri de condamnare a comunismului, dar nu au fost acceptate și nici măcar nu a mai 
fost citat decretul din 1949, ci doar enciclicele Pontifilor Pius al XI-lea, Pius al XII-lea, Ioan al XXIII-lea 
și Paul al VI-lea de condamnare a ateismului și a ideologiei marxiste (Divini Redemptoris din 19 martie 
1937, Ad Apostolorum Principis din 29 iunie 1958, Mater et Magistra din 15 mai 1961, Ecclesiam Suam 
din 6 august 1964). Vezi pe larg problema în G. Ruggieri, La condanna.
21 Pentru denunțarea publică de către Patriarhul Justinian a Decretului Sf. Oficiu promulgat la 1 iulie 
1949 vezi Declarațiile I.P.S. Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu decretul 
papal din iulie 1949, „Universul”, nr. 194, 19 august 1949, p. 1-2.
22 „Monitorul Oficial”, nr. 51, 1 august 1949.
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încât să fie adaptată principiilor „apostolatului social” și reformarea învățământului teologic)23. 
Pe baza amintitului program a fost redactat și Statutul pentru organizarea și funcționarea 
Bisericii Ortodoxe Române din 17 februarie 1949 (care se conforma cerințelor Legii cultelor 
din august 1948), statut aprobat de Sfântul Sinod la 19-20 octombrie 1948, recunoscut 
prin Decretul nr. 233 din 23 februarie 1949 al Prezidiului M.A.N. și intrat în vigoare la 25 
februarie 1949 după publicarea în „Monitorul Oficial”24. Doctrina apostolatului social promovată 
de Patriarhul Justinian era în perfect acord cu intenția sa de a stabili un modus vivendi al 
Ortodoxiei românești cu autoritățile regimului de inspirație stalinistă. În cele douăsprezece 
volume publicate în anii 1948-76 și intitulate Apostolat social. Pilde și îndemnuri pentru cler, 
în care ierarhul și-a reunit predicile, cuvântările și articolele elaborate de-a lungul anilor se 
conturează o construcție doctrinară discutabilă menită să demonstreze legitimitatea creștină 
a respectului datorat statului comunist (de altfel regimul nici nu a publicat vreodată un decret 
referitor la separarea între Stat și Biserică, ea fiind afirmată doar indirect în art. 27 al Constituției 
din 1948, al cărei prim aliniat prevedea că „Libertatea conștiinței și libertatea religioasă sunt 
garantate de Stat”25). Acest lucru a fost reafirmat de Patriarh în repetate rânduri, inclusiv la 
instalarea sa („Astăzi mai mult decât oricând – aprecia Justinian Marina la înscăunarea sa 
– viaţa politică şi viaţa religioasă a poporului nostru dreptcredincios sunt contopite. Biserica 
Naţională Ortodoxă Română şi Statul democratic român sunt legate indisolubil, pentru că 
fiii credincioşi ai Bisericii noastre sunt cetăţenii Statului, iar cârmuitorii R.P.R. sunt cei mai 
mari ocrotitori ai Bisericii noastre”), poziție explicată în mod elocvent: „Biserica noastră are 
în tradiția sa, ca o regulă de viață definitiv statornicită, să colaboreze cu puterea de Stat, 
întemeindu-și întreaga lucrare pe cele mai loiale raporturi cu cârmuirea”, în fond o adaptare a 
principiului de tradiție bizantină a sintoniei puterii temporale a împăratului creștin cu Biserica și 
societatea creștină. Astfel în concepția Patriarhului doctrina marxist-leninistă nu era respinsă 
a priori, ci se încerca argumentarea principiilor sociale profesate de aceasta prin învățăturile 
biblice (Biserica trebuia pusă în slujba umanității, așa cum Iisus s-a pus în slujba oamenilor, a 
celor suferinzi, a săracilor și exploataților; materialismul nu era considerat ostil creștinismului, 
întrucât, în viziunea Patriarhului, doctrina trebuia judecată în conformitate cu ordinea socială pe 
care o inspira, ori regimul de democrație populară reprezenta punerea în practică a celor mai 
sfinte principii ale Evangheliei, în primul rând condividerea bunurilor; așadar poporul trebuia 
să fie recunoscător conducerii pentru că i-a adus pacea și i-a permis să se bucure de roadele 
23 Mai mult, înainte de Crăciun, profesorii catolici de la Universitatea din Târgu Mureș au fost avertizați 
să fie de acord cu atitudinea guvernului față de Biserica Catolică, iar pentru preoțime s-a încercat 
organizarea unor asociații schismatice (numele uneia, „Anti-Pius”, fiind elocvent). I.-M. Bucur, L. Stan, 
op. cit., p. 40-41 (documentul din Arhiva Radio Europa Liberă intitulat Guvernul României și Biserica 
Catolică [anii 1948-49]). 
24 Vezi prezentările diferitelor abordări istoriografice ale problemei în Lucian Turcescu, Lavinia Stan, 
Church Collaboration and Resistance under Communism Revisited. The Case of Patriarch Justinian 
Marina (1948-1977), „Eurostudia. Revue Transatlantique de recherche sur l’Europe”, Volume 10, 2015, 
Issue 1, p. 75-103. Vezi și Cristina Păiușan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul 
comunist, vol. 1, 1945-1958, București Ed. Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, 2001, 365 
p. (Documente); Adrian Gabor, Adrian Nicolae Petcu, Biserica Ortodoxă Română și puterea comunistă 
în timpul Patriarhului Justinian, „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București”, a. 
II, 2002, p. 93-154; George Enache, Ortodoxie și putere politică în România contemporană, București, 
Nemira, 2005, 592 p. (Biblioteca de istorie); Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul 
deceniu comunist, București, Curtea Veche Publishing, 2005, 296 p. (Istoria timpului prezent); George 
Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, 
Galați, Ed. Partener, 2009, 268 p. (Biserica Ortodoxă în dosarele securității, 1); Lucian Leuștean, 
Orthodoxy and the Cold War. Religion and Political Power in Romania, 1947-65, New York, Palgrave 
Macmillan, 2009, XII+273 p.; Cristian Gabriel Romocea, Church and State. Religious Nationalism and 
State Identification in Post-Communist Romania, London, Continuum, 2011 (pentru perspectivă cap. 4. 
Nationalist Orthodoxy and the Romanian State, p. 109-148 și cap. 5. The Marxist-Orthodox Symbiosis, 
p. 149-179) (Continuum religious studies); Bogdan Georgescu, Biserica Ortodoxă Română și puterea 
comunistă (1945-1964). Contribuții la studiul relațiilor între Biserică și Stat, București, Ed. Eikon, 2015, 
284 p. (Universitas. Istorie).   
25 Justinian, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru cler, ed. 
a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1949, p. 163; Alan Scarfe, Patriarch 
Justinian of Romania: His Early Social Thought, în Religion in Communist Lands, Centre for the Study 
of Religion and Communism, Chislehurst, Kent, vol. 5, no. 3, 1977, p. 167.
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muncii cinstite). În aceeași ordine de idei Biserica Ortodoxă Română a preluat teza necesității 
contribuției sale la formarea omului nou al noii societăți și, în consecință, în sensul respectiv 
trebuiau instruiți și „reciclați” și preoții26. Cursurilor pentru îndrumare preoțească le-a fost 
acordată așadar o maximă atenție, deoarece erau destinate continuei adaptări a discursului 
pastoral la noile condiții socio-politice, în spiritul „conlucrării rugăciunii cu munca”27: ele erau 
obligatorii pentru toți preoții din Patriarhia Română și erau organizate sub patronajul institutelor 
teologice cu grad universitar (de la București, Cluj și Sibiu). Întrucât se adresau unui număr 
atât de mare de membri ai clerului, cursurile de îndrumare misionară s-au desfășurat în mai 
multe locații (la București, Sibiu, Cluj, Arad sau Curtea de Argeș) și au fost structurate, în 1949, 
pe mai multe serii, durata acestora fiind stabilită la început la șase săptămâni28. În ceea ce 
privește ponderea tematicii conferințelor, trebuie precizat că inițial acelea cu tematică social-
politică dominau cursurile, constituind în general dublul prelegerilor pe teme religioase29, însă 
se pare că această abordare nu a avut un ecou prea fericit în rândurile clerului, iar în octombrie 
1949, spre exemplu, la deschiderea celei de-a cincea serii de cursuri de îndrumare preoțească, 
Liviu G. Munteanu, rectorul Institutului Teologic din Cluj indica faptul că dintre cele 48 de 
teme propuse atunci, 2/3 vor fi teologice și 1/3 politice30. De altfel, în urma desfășurării seriilor 
26 Statutul nr. 4593/1949 pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române conținea 
numeroase prevederi prin care întreaga structură și activitate ecleziastică erau controlate de autoritățile 
noului regim de la București. Astfel articolul 4 prevedea clar: „Controlul Statului, prevăzut de Constituția 
R.P.R. și de legea pentru regimul general al Cultelor, se exercită prin Ministerul Cultelor”, art. 13 preciza 
că deschiderea și închiderea sesiunilor Sfântului Sinod se va face prin decizie dată de Ministerul Cultelor, 
ministrul Cultelor putând asista – conform art. 14 – și lua parte la dezbaterile Sfântului Sinod, iar art. 134 
indica evidenta ingerință a guvernului de democrație populară în activitatea pastorală („Preoții, diaconii 
și cântăreții care au absolvit școlile de cântăreți bisericești, sunt obligați a face catehizare, conform 
normelor ce se vor stabili de Sfântul Sinod în înțelegere cu Ministerul Cultelor”). Amintita imixtiune 
apărea evidentă și la nivelul organelor de control ale Bisericii Ortodoxe Române – art. 158 stabilind 
că atât constituirea, cât și competența organelor disciplinare, precum și procedura de judecată se vor 
determina printr-un regulament special, întocmit de Sfântul Sinod și aprobat la propunerea Ministrului 
Cultelor, prin decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R. –, precum și la nivelul conducerii 
și organizării acesteia (art. 191 stipula că numirile în orice funcții bisericești vor trebui comunicate 
Ministerului Cultelor, iar art. 206 prevedea că dispozițiile statutului erau aplicabile „în cadrul și în 
conformitate cu legea regimului general al cultelor, prevăzută de Constituția R.P.R., iar regulamentele 
de aplicare a Statutului vor fi aprobate prin decizie de Ministerul Cultelor”, în plus devenind obligatorie 
aprobarea printr-un decret al Prezidiului M.A.N, la propunerea guvernului, prin Ministerul Cultelor, a 
modificărilor la Statut decise de Adunarea Națională Bisericească). „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 47, 
25 februarie 1949. Statutul a rămas în vigoare până la abrogarea sa la 22 ianuarie 2008.
27 „Monitorul Oficial”, nr. 87 bis, 13 aprilie 1948.
28 Justinian, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, op. cit., p. 171; Idem,  Pilde și îndemnuri în lupta 
pentru pace, vol. IV, București, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1952, p. 341, 435; 
„Biserica Ortodoxă Română”, a. LXVI, 1948, nr. 5-8, mai-august, p. 234. Vezi și Olivier Gillet, Religion 
et nationalisme. L’idéologie de l’Église orthodoxe roumaine sous le régime communiste, pref. Hervé 
Hasquin, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1997, 191 p. (Spiritualités et pensées libres); 
Gabriel Catalan, Biserica Ortodoxă Română și teologia ortodoxă românească sub impactul sovietizării 
în anii 1947-1955, „Vatra”, Târgu Mureș, a. XL, 2013, nr. 4-5, aprilie-mai, p. 83-94.      
29 În legătură cu cursurile de îndrumare misionară, Patriarhul se exprima în felul următor: „Adversarii 
noștri au căutat să arate că aceste cursuri urmăresc nu formarea preoților în apostolatul lor, ci din 
contră, urmăresc politizarea lor. Ei bine, preoții au venit la aceste cursuri și s-au înapoiat acasă cu 
fruntea senină, înconjurați și mulțumiți că, într-adevăr, și-au deschis orizonturi noi. Fiindcă la aceste 
cursuri au putut să discute timp de două luni și să ajungă să înțeleagă, că între doctrina socialistă și 
doctrina creștină, dacă sunt puncte de contradicție, ele sunt puține, în fața punctelor comune, în munca 
de ridicare a omului, de îmbunătățire a soartei lui, de fericire a lui. În interesul consolidării Patriei noastre, 
în interesul mulțumirii și fericirii omului, între Biserică și între Statul de democrație populară trebuie să fie 
raporturi de colaborare [...] Așadar preoții s-au înapoiat de la cursuri lămuriți asupra acestor probleme și, 
în același timp, ei au trecut la rândul lor să-i lămurească pe credincioși, arătându-le că orice îndoială din 
sufletul lor trebuie să se risipească, fiindcă credința este liberă, cultul oricărei religii este liber, regimul de 
democrație populară respectând credința religioasă a oricărui cetățean, nu numai a Bisericii Ortodoxe”. 
Cristian Sonea, Patriarhul Justinian Marina și Apostolatul social în contextul societății socialiste. Repere 
pentru o mărturie creștină în lumea contemporană, „Studia Universitatis «Babeș-Bolyai». Theologia 
orthodoxa”, LIV, 2009, nr. 1,  p. 149.
30 Sub patronajul Institutului Teologic Ortodox de la Cluj au fost organizate cursurile de la Cluj și Arad, 
fiind inițial preconizată susținerea a șase serii de cursuri, trei la Arad și trei la Cluj. Cursurile au fost 
concepute pentru 45 de zile (de exemplu, conferințele seriei I la Cluj erau programate în perioada 30 
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de cursuri misionare din anul 1949, Patriarhul Justinian a observat nemulțumirea generală a 
preoțimii, care se simțea îndepărtată de la misiunea ei prin îndoctrinare socialistă, iar în 1950 
a deschis cursuri „cu titlu de experiență”, în programul acestora fiind introduse și numeroase 
conferințe cu un accentuat caracter teologic, ceea ce a sensibilizat Direcția Generală a 
Securității, așa că, privite în ansamblul lor, cursurile de îndrumare pentru preoți – desfășurate 
apoi în următoarele decenii și reprezentând metoda oficială de formare a clerului – au fost 
deosebit de politizate la început31, în anii succesivi revenindu-se treptat la discuții cu caracter 
iunie – 6 august 1949), însă durata lor s-a redus apoi la 30 de zile. Cursurile au început la Cluj în 29 iunie, 
ziua sfinților Petru și Pavel – la deschiderea oficială participând și Stanciu Stoian, Ministrul Cultelor, care 
a rostit un discurs ce oferea pilde din Evanghelie și totodată din Karl Marx, Lenin și Gheorghiu-Dej – din 
21 august a debutat a II-a și a III-a serie, iar din 17 octombrie și până la 18 noiembrie s-a desfășurat seria 
a V-a. La București au fost organizate în anul respectiv patru serii, prima fiind chiar la începutul verii, ca, 
de altfel, la Arad, unde prima serie s-a încheiat le finele lunii iunie. Pentru preoțimea din Ardeal. așa cum 
arăta Episcopul Nicolae Colan în discursul său din 17 octombrie 1949, la deschiderea celei de-a cincea 
serii de cursuri pentru preoții din eparhiile Oradiei și Clujului, se punea problema reformatării clerului 
greco-catolic reintrat în rândurile Bisericii Ortodoxe Române („Aceste cursuri sunt foarte folositoare și 
pentru înfrățirea dintre preoții vechi ortodocși și reveniți [...] Aceste cursuri au o adâncă rezonanță în 
sufletele noastre și pentru că în săptămâna aceasta se împlinește un an de la reîntregirea Sf. noastre 
Biserici. Vinerea viitoare se vor aduna la Alba Iulia toți ierarhii, vicarii, consilierii și protopopii din Ardeal. 
Așa se va face aniversarea acestui mare eveniment din viața Bisericii și a neamului nostru”). În acest 
context, dincolo de temele de propagandă propuse preoților, se insista pe probleme teologice care 
să elimine eventualele contaminări și influențe ale catolicismului (spre exemplu, în sfera liturgicului, 
problema miridelor, mai ales la liturghiile Sf. Vasile cel Mare și Sf. Ioan Gură de Aur). Centrul de 
Îndrumare Preoțească, „Renașterea. Organul Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și 
Clujului”, Cluj, a. XXVII, 1949, nr. 23-24, 15 iunie, p. 1; Inaugurarea cursurilor de la Centrul de Îndrumare 
Preoțească din Cluj, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 25-26, 1 iulie, p. 1-2; Cuvântarea Dlui Prof. Stanciu 
Stoian, Ministrul Cultelor, Cuvântarea P.C.S. Prof. Dr. L. G. Munteanu, rectorul Institutului Teologic, la 
inaugurarea cursurilor de la Centrul de Îndrumare Preoțească din Cluj, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, 
nr. 27-28, 15 iulie, p. 2-4; O.B., Deschiderea cursurilor Centrului de Îndrumare Preoțească, seria a III-a, 
„Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 33-34, 1 septembrie, p. 1-2; Olimpiu T. Bucin, Deschiderea cursurilor 
Centrului de Îndrumare Preoțească seria V-a, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 41-42, 1 noiembrie, p. 2; 
I. Zăgrean, Problema miridelor. Însemnări pe marginea seminariilor de practică liturgică de la Centrul de 
Îndrumare Preoțească din Cluj, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 39-40, 15 octombrie, p. 3-4; nr. 41-42, 
1 noiembrie, p. 3-4; nr. 43-44, 15 noiembrie, p. 3;  Comunicatul nr. 6125/1949, „Renașterea”, a. XXVII, 
1949, nr. 37-38, 1 octombrie, p. 4; D. V. Sădeanu, Deschiderea cursurilor de îndrumare la Arad pentru a 
IV-a serie de preoți, „Biserica Ortodoxă Română. Buletinul Oficial al Sfântului Sinod”, București, a. LXVII, 
1949, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 50-57; Idem, Deschiderea cursurilor de îndrumare pentru a 
IV-a serie de preoți la București, „Biserica Ortodoxă Română”, a. LXVII, 1949, nr. 11-12, noiembrie-
decembrie, p. 58-69. Vezi și articolele Deschiderea cursurilor misionare, pentru a doua serie de preoți, 
la Institutul Teologic Universitar, București, Solemnitatea deschiderii cursurilor de îndrumare misionară 
a preoților de la Sibiu, respectiv Deschiderea cursurilor Centrului de Îndrumare Misionară de la Arad, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, a. LXVII, 1949, nr. 5-6, mai-iunie, p. 58-72, 73-89, 90-92.     
31 De exemplu, din cele 54 de conferințe cu care debutau cursurile Centrului de Îndrumare Preoțească la 
Cluj, doar aproximativ 15 (deci un procent sub 30 %) erau axate pe teme religioase, existând numeroase 
prelegeri de genul Interpretarea progresistă a istoriei omenirii; Ce este Statul. Statul de democrație 
populară; Constituția în R.P.R. Drepturile și datoriile poporului muncitor în R.P.R.; Organele principale 
ale Statului de democrație populară, sfaturile, justiția populară, armata populară, miliția etc.; Structura 
socială economică a R.P.R. Alianța între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, baza regimului de 
democrație populară; Metode pedagogice noi în formarea caracterului. Critica și autocritica; Planul de 
Stat 1949. Datoriile preotului pentru realizarea și depășirea lui; Problema națională și rezolvarea ei 
democratică în R.P.R. Rolul Bisericii în lupta contra șovinismului; Drepturile fundamentale ale omului 
în creștinism. Exploatarea omului de către om păcat strigător la cer; Rolul social și misionar al Bisericii 
Ortodoxe Române în R.P.R.; Prelucrarea rezoluțiilor R.P.R. care au legătură cu activitatea preotului; 
Problema muncii în creștinism; Creștinism și democrație; Aspectul moral și superioritatea orânduirii 
socialiste; Agricultura socialistă; Căile de dezvoltare ale agriculturii în R.P.R. Rolul G.A.S.-lui și S.M.T.-
lui în cadrul planului de Stat 1949; Procesul de dispariție a contrastului dintre sat și oraș în regimul de 
democrație populară (susținute nu neapărat de teologi, ci de istorici, economiști sau psihologi), unele fiind 
consacrate evoluțiilor din U.R.S.S. sau promovării bunelor raporturi dintre cele două biserici ortodoxe 
(Conferința Bisericească de la Moscova; Influențe slave în literatura și arta Bisericii Române. Relațiile 
bisericești româno-ruse; Rolul istoric al U.R.S.S. în zdrobirea fascismului și eliberarea popoarelor de sub 
jugul fascist; Situația internațională după cel de-al doilea război imperialist; Democrația sovietică; O.N.U. 
Lupta Lagărului democratic pentru pace trainică în frunte cu U.R.S.S.; Patriarhul Serghie al Moscovei, 
un mare teolog al veacului nostru). Tabloul conferințelor de la Centrul de Îndrumare Preoțească Cluj. 
Seria I, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 25-26, 1 iulie, p. 5.
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teologic32. Starea de nemulțumire în rândul preoțimii în legătură cu aceste cursuri era legată 
nu doar de aspectul teologic și spiritual și de gradul înalt de politizare al „reciclării preoțești” 
din 1949. Este de reținut că în urma cursurilor, preoții erau obligați să dea un examen, de 
rezultatul căruia depindea calificarea lor ulterioară și stabilizarea la parohie, existând și o nouă 
calificare a parohiilor33. În plus, pentru participarea la cursuri, preoților li se cereau importante 
sacrificii materiale, dificile în anii imediat următori războiului. Mai mult, fiecare preot trebuia să 
își găsească un înlocuitor la parohie pe perioada frecventării cursurilor, urmând ca la rândul 
său să își înlocuiască colegul, pe bază de reciprocitate34.

În acest context trebuie văzută declarația Patriarhului Justinian față de condamnarea 
pontificală a comunismului, poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române fiind exprimată clar în 
fața preoțimii reunite la București pentru „reformatare” spirituală, tocmai pentru ca amintitele 
idei să pătrundă adânc în rândurile largi ale clerului românesc și să fie transmise mai departe 
credincioșilor35. Cuvântul rostit de Patriarh la deschiderea cursurilor misionare este structurat 
în jurul a trei idei importante: condamnarea din start a poziției pontificale (apreciată drept cea 
mai gravă dintre erorile comise de pontifi de-a lungul secolelor prin excomunicările în masă), 
încercarea plasării deciziei de condamnare în cadrul evoluției Bisericii Catolice în epocă și 
problemelor acesteia, fiind căutate motivațiile care au determinat-o și în final, comparația 
făcută cu atitudinea Bisericii Ortodoxe în general și a celei române în special față de libertatea 
religioasă și față de comunism. Conținutul cuvântării, dincolo de dezaprobarea încălcării 
spiritului creștin prin interzicerea în primul rând a înscrierii într-un partid, separat de problema 
condamnării adeziunii la o doctrină atee (prin actul său, aprecia Patriarhul, Pontiful recunoaște 
că printre comuniști se găsesc și credincioși și că respectivele partide nu îi exclud din acest 
motiv, însă Papa îi exclude pe aceștia din Biserică, în ciuda faptului că sunt creștini), se încadra 
perfect pe linia promovării ideologiei importate după război de la Moscova și pe direcția poziției 
32 O. T. Bucin , op. cit.
33 În vara anului 1949 au apărut chiar o serie de articole în publicațiile oficiale ale Bisericii Ortodoxe 
Române care îndemnau către un nou model de viață preoțească, promovând ideea apostolatului 
social, idealul muncii misionare în contextul social de atunci și lăudând inițiativa cursurilor, îndemnurile 
conținute fiind, în fond, creștinești și cu numeroase referințe biblice. Vezi de exemplu Roman Răzlog, 
Preotul cel nou!, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 31-32, 15 august, p. 1; Ifr. Bordea, Misionarism social, 
„Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 31-32, 15 august, p. 5. Vezi pentru problemă și Rostul cursurilor de 
îndrumare misionară, „Biserica Ortodoxă Română”, a. LXVIII, 1950, nr. 3-4, martie-aprilie, p. 247-251.       
34 C. Sonea, op. cit., p. 152-153.
35 Miza absolvirii cu succes a acestor cursuri care vizau îndoctrinarea clerului era notabilă, întrucât 
prin noul Statut al B.O.R. din 1949, art. 123, se stabilea că numirea în posturi a preoților și a diaconilor 
se făcea cu titlu provizoriu și doar după cinci ani de activitate și după audierea unor cursuri speciale, 
clericii provizorii vor depune examenul de definitivare în fața comisiilor instituite de Sfântul Sinod, pe 
lângă fiecare Institut Teologic de grad universitar (Centru de Îndrumare respectiv), parohiile (împărțite 
pe trei categorii, cele din orașele reședință de raion sau regiune fiind de categoria I, din comunele 
suburbane ale orașelor reședință sau din orașele nereședință de cat. I și II, iar din comunele rurale 
de cat. I, II și III, e drept că fără diferențe la salarizare) fiind atribuite în funcție de calificativul obținut 
și astfel preoții putând fi menținuți în postul lor (dacă obțineau calificativul corespunzător parohiei pe 
care o ocupau), mutați într-o parohie mai bună (dacă obțineau un calificativ superior categoriei parohiei 
avute) ori transferați la o alta mai puțin dorită (dacă obțineau un calificativ inferior parohiei ocupate). 
Același articol din Statut stabilea că acei clerici „care nu vor obține calificativul de trecere sau cei care 
nu s-au prezentat la cursurile și examenele seriilor anului obligatoriu […] vor putea fi menținuți, cu titlu 
provizoriu, la o parohie de categoria III până la un nou examen, ce-l vor da după doi ani de la data 
primului”, în caz de nereușită sau neprezentare la acest al doilea examen urmând a fi eliminați definitiv 
din rândurile preoțimii. Mai mult, promovarea la o parohie mai bună se putea face doar după cinci 
ani de la examenul de definitivare și pe baza unui examen de promovare în fața comisiilor instituite 
de Sfântul Sinod, pe lângă fiecare Institut Teologic de grad universitar (art. 124), în București având 
posibilitatea de a fi transferați doar „preoții cu examenul de promovare din categoria I cu o activitate 
preoțească excepțională de 15 ani și după urmarea unor cursuri speciale și a unui examen special, 
depus în fața unei comisiuni la Institutul Teologic de grad universitar din București (Centrul de Îndrumare 
Preoțească)” (art. 125), iar peste tot în Patriarhie protopopul urmând să fie recrutat doar dintre preoții 
definitivi de categoria I, licențiați sau doctori în teologie (art. 126). O situație similară, de condiționare a 
deținerii parohiei de urmarea cursurilor indicate, exista și în cazul preoților cărora le fusese deja stabilită 
o parohie. Art. 203 stipula: „Preoții și diaconii în funcțiune la data publicării prezentului Statut, cu o 
vechime de 5-10 ani de preoție, sunt socotiți provizorii, urmând a depune examenul de definitivat în 
condițiunile art. 123, iar cei cu o vechime în preoție de peste zece ani sunt dispensați de examenul de 
definitivat, urmând să depună numai examenul de promovare în condițiunile art. 124”.
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anti-pontificale promovată de U.R.S.S. pe care liderii comuniști de la București au adoptat-o 
pentru a fi în consonanță cu aceasta. Este cunoscut că în iunie 1948, la a doua reuniune 
a Cominformului, în problema abordării chestiunii cultelor din țările de democrație populară 
s-a decis ca pentru bisericile ortodoxe și protestante să se adopte o politică de subordonare 
forțată față de interesele regimului, mijloacele variind de la constrângere prin teroare și șantaj 
la atragerea prin oferirea de avantaje notabile, in timp ce legăturile cu Sfântul Scaun trebuiau 
sistate, bisericile catolice de rit oriental urmând să fie desființate, iar față de Papă și catolicism 
adoptată o politică de denigrare propagandistică permanentă36. Doctrina apostolatului social 
promovată de Patriarhul Justinian Marina a constituit baza noilor evoluții ale teologiei Bisericii 
Ortodoxe Române în primii ani ai guvernării comuniste. Teologia socială, adeziunea mai mult 
sau mai puțin complezentă la politica internă și externă a partidului și a regimului de democrație 
populară emerge și din cuvintele Patriarhului (Biserica Ortodoxă, susținea întâi stătătorul ei, a 
apărat întotdeauna tradiția creștină consacrată de însuși fondatorul acesteia, care s-a sacrificat 
pentru umanitate; de aceea ea rămâne alături de popor, împotriva tuturor celor care încearcă 
să îl subjuge și este astăzi, sub regimul de democrație populară, care a decretat egalitatea de 
drepturi între toate cultele, mai liberă ca niciodată să se organizeze și să funcționeze, de aceea 
ia poziție împotriva celor care se amestecă în treburile interne ale Republicii Populare Române 
și condamnă uneltirile agenților imperialiști; ea se pune în serviciul intereselor poporului și 
îl ajută în lupta pentru justiție socială). De asemenea, din punct de vedere al perspectivei 
teologico-istorice, susține ideea supremației Bisericii Ortodoxe Române față de celelalte culte 
din R.P.R., mai ales față de catolicismul de rit latin și bizantin, discursul antipontifical fiind astfel 
argumentat în conformitate cu cel politic promovat de autoritățile regimului de inspirație stalinistă 
de la București (măsura luată de Pius al XII-lea, în viziunea Patriarhului Justinian Marina, nu 
este justificată de dorința de a apăra Biserica Catolică și de a facilita clerului ei exercitarea 
misiunii sale, întrucât în regimurile de democrație populară libertatea de credință e asigurată 
prin lege – aici ierarhul ortodox demonstrând teoria prin exemplul Poloniei, țară catolică și 
apreciind cazuri precum cel al Cardinalului József Mindszenty drept izolate și motivate de 
interesele de stat, respectivii fiind „spioni și conspiratori” împotriva țării lor –, ci din dorința 
de a-și apăra „propria poziție de putere temporală cezaro-papală”37, întrucât „Vaticanul este 
centrul celei mai vechi tradiții imperialiste”, care nu a avut nici cel mai mic scrupul în utilizarea 
tuturor mijloacelor sistemului capitalist, precum comercializarea lucrurilor sacre prin Banca 
S. Spirito38 și întreprinderea altor activități „având interese comune cu cercurile financiare 
anglo-americane”). Discursul antipontifical al Patriarhului Justinian în legătură cu decretul de 
condamnare a comunismului a introdus și problema poziției lui Pius al XII-lea față de al Treilea 
Reich în anii războiului, subliniind alierea pontifului cu Hitler și lipsa unei condamnări oficiale 
față de catolicii germani hitleriști (pe motivul apartenenței la un partid), contrapusă promovării 
de către ideologia fascistă a vechilor mituri și credințe germanice, inclusiv a cultului lui Odin, a 
36 Așa cum rezultă din comunicatul dat preoțimii de Eparhia Clujului, participanții, care urmau să fie 
găzduiți în căminul Institutului Teologic, ar fi fost obligați să achite 4500 de lei taxa pentru cazare și 1000 
de lei taxa de înscriere la cursuri. Cum acestea erau sume importante în momentul respectiv (de reținut 
că în anul 1950 salariul mediu net era de 337 lei), s-a venit cu soluția ca protopopiatele să adune de la 
fiecare preot bugetar 600 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea cursanților (cu precizarea 
că aceia care au posibilitatea, au îngăduința să recupereze 50% din această contribuție de la parohie), 
membrilor clerului revenindu-le în plus obligația acoperirii cheltuielilor de transport, a aducerii cu sine a 
celor necesare gurii și întreținerii (3 kg. de slănină sau untură ori 4 litri de ulei, 1 kg. de săpun, lenjeria 
de pat necesară, inclusiv salteaua). Pentru inaugurarea celei de-a doua serii de cursuri, cu începere din 
21 august 1949, erau solicitați preoților 6 litri de ulei și, în plus, 15 kg. de făină de grâu cernută, alături 
de obligațiile anterioare. Deschiderea cursurilor de îndrumare preoțească. Comunicat, „Renașterea”, a. 
XXVII, 1949, nr. 23-24, 15 iunie, p. 6; Cursurile de îndrumare preoțească. Seria II Cluj. [Comunicat] Nr. 
5051/1949, „Renașterea”, a. XXVII, 1949, nr. 29-30, 1 august, p. 6. Anuarul Statistic al României 1990, 
p. 123; Brîndușa Costache, Reformele monetare postbelice în contextul relațiilor româno-sovietice, 
„Arhivele Totalitarismului”, 2017, nr. 1-2, p. 86-104.  
37 În conformitate cu art. 68 pct. f) din noul statut al B.O.R. în fiecare parohie trebuiau să se înființeze 
cercuri misionare, „în vederea întăririi credinței și simțului moral al credincioșilor”, pentru funcționarea 
acestora preotul fiind asistat de membrii comitetului parohial, constituit din credincioși și credincioase. 
38 G. Catalan, op. cit.; Virgiliu Țârău, „Democrațiile populare” și atitudinea lor față de religie și biserică 
în anul 1948, în Anul 1948. Instituționalizarea comunismului, ed. Romulus Rusan, București, Fundația 
Academia Civică, 1998, p. 674.
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vexațiunilor suferite de Biserica Catolică în Germania vremii din dorința eliminării catolicismului 
politic de către naziști și a planului acestora de persecutare a bisericilor creștine în general39. 
Discursul teologic oglindește maniera în care ecleziologia ortodoxă a forțat întâlnirea unor 
puncte de convergență cu discursul marxist asupra patriei și patriotismului, critica marxistă a 
cosmopolitismului – opus internaționalismului – corespunzând contrastului tradițional dintre 
”concepția hegemonică” a Scaunului Apostlic și poziția ortodoxă, unde principiul autocefaliei 
constituia punctul central al argumentației anticatolice și antioccidentale. Din acest punct de 
vedere doctrina apostolatului social suferă puternice influențe din partea modelului rus, oferit 
de mitropolitul, apoi Patriarhul Serghie, care în 1927 a declarat public acceptarea autorității 
statului sovietic40, apropierile fiind vizibile în poziția față de apărarea patriei de primejdiile 
39 În discurs, Patriarhul îl înfățișează pe Pontif drept „patronul” – stăpânul Vaticanului, străin de principiile 
Mântuitorului, care potrivit pildelor evanghelice îi chema la sine pe cei oprimați și suferinzi și nu îi 
îndepărta prin excomunicare, apelul la terminologia ideologiei marxiste, ce contrapunea pe proletari 
patronilor, fiind evident. De altfel, alături de vexațiunile la care a fost supusă Biserica Catolică în România 
începutului anilor ‚50, antivaticanismul era prezent în numeroase studii și articole teologice ortodoxe din 
perioada respectivă, fiind combătute mai ales supremația, infailibilitatea și centralismul pontifical prin 
sintagma peiorativă „cezaro-papismul de drept divin”. Pentru a minimaliza dimensiunea religioasă se 
punea accentul pe puterea temporală a Pontifului (urmașul lui Petru era urmașul lui Cezar), Sfântul 
Scaun fiind văzut ca un suprastat, Sfântul Părinte ca un suveran temporal, Curia Papală ca un guvern 
preocupat de cele lumești, nunții fiind percepuți nu în dimensiunea lor reprezentativă și disciplinară, ci 
ca agenți diplomatici în sutană, iar spiritul în care acționa Biserica Catolică era injust considerat mai 
mult inspirat de cel pământesc roman și nu de cel creștin dictat de Sfânta Scriptură. Nu întâmplător din 
septembrie 1949, ca răspuns la poziția pontificală de clară condamnare a comunismului, apar în cele 
mai prestigioase reviste teologice ortodoxe din România articole anticatolice (vezi, de exemplu, seria 
Erezia primatului papal. Ce învață catolicii și ce spune Biblia, redactată de protopopul P. Deheleanu și 
tipărită în numerele 33-38, 41-42 din 1949, respectiv în numerele 1-3, 5-6 din 1950 din revista clujeană 
„Renașterea”). În regimul de democrație populară, antivaticanismul promovat de Biserica Ortodoxă 
se împletea cu o cultivare stimulată a panortodoxiei și panslavismului, pentru ca și în sens religios 
contactele cu Moscova să fie accentuate, în formula unui front ortodox subordonat pravoslavnicei 
Biserici Ruse (încă de la Conferința panortodoxă de la Moscova din 7-18 iulie 1948 prilejuită de 
aniversarea celor 500 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Ruse, la care a participat delegația 
B.O.R. în frunte cu Patriarhul Justinian și care a avut ca prima problemă în dezbatere raporturile dintre 
Sfântul Scaun și Biserica Ortodoxă, a fost trasată ca sarcină principală a Bisericilor surori ortodoxe 
combaterea catolicismului). De reținut că principala preocupare a ierarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse după 
Al Doilea Război Mondial a fost readucerea în sânul ei a grupărilor desprinse în perioada interbelică 
și, în sens mai larg, „reunificarea” Bisericii Greco-Catolice din Ucraina cu Biserica Ortodoxă Rusă, iar 
acest model a fost transferat mai apoi și în România, cu implicita combatere a catolicismului. La amintita 
conferință panortodoxă a participat și profesorul T.M. Popescu, prezentând acolo referatul Atitudinea 
Vaticanului față de ortodoxie în ultimii treizeci de ani, unde insista asupra politicii unioniste a Sf. Scaun și 
a pericolelor generate de aceasta. La „concurența confesională” a romano-catolicismului, care în secolul 
XX adoptase, în opinia profesorului, așa numita „metodă psihologică” prin care se dorea apropierea de 
„schismatici” prin cunoaștere reciprocă și înțelegere sufletească – concordatele și acordurile încheiate 
cu statele din Europa Centrală și Orientală nefiind altceva decât suporturi ale amintitei politici, iar 
Congregația pentru Bisericile Orientale și Institutul Pontifical Oriental instrumente în vederea intensificării 
propagandei și prozelitismului catolic – se propunea ca răspunsul să fie „organizarea unei centrale 
ortodoxe de informații despre acțiunea Vaticanului în Orient” care „ar înlesni tuturor Bisericilor ortodoxe 
cunoașterea acestei acțiuni și combaterea ei”, așa încât „prozelitismul romano-catolic […] să fie urmărit 
în toate direcțiile și combătut în toate laturile și cu toate mijloacele” (rezumatul referatului în M. Știrban, 
op. cit., p. 520-524). Documentul conferinței de la Moscova referitor la relațiile dintre Biserica Ortodoxă 
și Sfântul Scaun a afirmat clar necesitatea organizării ortodoxiei într-un front unic antipapalist. Vezi G. 
Catalan, op. cit.; A. Riccardi, Il Vaticano e la Mosca, 1940-1990, Roma, Ed. Laterza, 1992, p. 59-62; O. 
Gillet, Religie și naționalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, trad. Mariana 
Petrișor, București, Compania, 2001, p. 119-123 (AltFel); Teodor M. Popescu, Ortodoxie și catolicism, 
„Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române”, vol. IV, 1952, nr. 3-4, p. 481; Alexandru I. Ciurea, Rezistenţa 
Bisericii româneşti faţă de prozelitismul catolic, „Studii Teologice”, 1949, nr. 3-4, p. 224-225.
40 Vechi institut bancar roman care a funcționat din 1606, cu întreruperi, până în 1992. Fondat de 
Statul Pontifical ca o bancă publică (a fost înființată la 13 decembrie 1605 printr-un breve al Papei 
Paul al V-lea în vederea garantării funcționării Spitalului Santo Spirito in Saxia, după modelul băncilor 
napoletane care erau anexate unor instituții de caritate) a devenit treptat locul de depozitare al ordinelor 
religioase, congregațiilor și confraternităților catolice și chiar al unor privați. Inițial Pontiful a stabilit că 
banca nu putea acorda împrumuturi (deci nu făcea cămătărie) însă ulterior această prevedere nu a fost 
întotdeauna respectată, creditele fiind acordate la început spitalului și unor instituții caritabile, mai apoi 
și persoanelor private. Banca a fost închisă în 1798 de nou născuta Republică Romană, și-a reluat 
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fascismului (respectiv neofascismului), occidentalismului, imperialismului și cosmopolitismului, 
fiind susținută o politică anticatolică și antipapală și lupta pentru dreptate socială și pace41. 
Astfel în cuvântul Patriarhului Justinian la deschiderea cursurilor misionare din august 1949 se 
afirmă ideea că Biserica Ortodoxă Română nu dorește întoarcerea fasciștilor în țara noastră, 
cei care ne invadează și exploatează poporul, pervertindu-i credința „așa cum au făcut hitleriștii 
și hortiștii susținuți de Papa de la Roma”.

Finalul discursului Patriarhului contrapune poziția vaticană – destul de discutată, cum 
am evidențiat în analiza precedentă – a excomunicării comuniștilor (desemnați de Patriarhul 
Justinian prin sintagma „poporul muncitor”), dacă aceștia vor continua „lupta justă împotriva 
exploatării”, atitudinii Ortodoxiei românești de apropiere nu neapărat față de Armata Română, 
în anii respectivi reorganizată după model sovietic și ai cărei membri erau îndoctrinați în sensul 
dictat de Moscova42, ci față de oamenii care o compuneau, soldații, întâiul stătător al Bisericii 
Ortodoxe Române evidențiind ca pe un remarcabil succes în politica de rezistență față de 
ateism faptul că Biserica a solicitat – și cererea ei a fost acceptată – înscrierea în Statutul său 
de organizare, la articolul 135 (capitolul III, secțiunea I) a prevederii conform căreia preoții (în 
statut „membrii clerului, preoți, diaconi și cântăreți”) sunt obligați să asigure soldaților asistență 
și servicii religioase, ori de câte ori li se va solicita. Patriarhul insistă în discurs pe semnificația 
sintagmei „obligație”, întrucât art. 135 se oprește aici, fără a mai enunța măsurile disciplinare 
în caz de nerespectare a îndatoririi, însă ierarhul indică și explică direct preoțimii calea de 
urmat, precizând că refuzul îndeplinirii acestei obligații – și aici motivele unui posibil refuz pot fi 
facil subînțelese, fiind vorba în primul rând de presiunile guvernanților care încurajau ateismul, 
cu toate că doar la un paragraf distanță prelatul declarase că  „Biserica Ortodoxă e astăzi [...] 
mai liberă ca niciodată să se organizeze și să funcționeze” – implică pentru cler o încălcare a 
datoriei sale, care va fi pedepsită disciplinar. Formularea Patriarhului indică în acest pasaj din 
discurs, în manieră clară, ingerințele autorităților regimului de democrație populară în stabilirea 
prevederilor statutului, care nu a putut fi redactat doar în conformitate cu opiniile înalților ierarhi 
și ale forurilor conducătoare ale Bisericii.

Privit astfel în ansamblul său, discursul de la sfârșitul lunii august 1949 prin care Patriarhul 
Justinian a precizat atitudinea Bisericii Ortodoxe Române față de recenta poziție pontificală cu 
privire la comunism, exprimată prin decretul de condamnare nu doar a doctrinei, ci și a mișcării 
politice pe care acesta o generase, stă mărturie a puternicelor contraste pe care le evidențiază 
o analiză a stării și evoluției Ortodoxiei românești la începutul anilor ‛50: adaptarea de nevoie, 
pe de o parte, la discursul ideologiei marxiste (din dorința și chiar cu justificarea mai mult sau 
mai puțin consimțite, precizate foarte clar de înaltul ierarh în cuprinsul cuvântării, de a rămâne 
alături de popor) și tentativa de a rezista presiunilor constante și covârșitoare ale regimului 
de la București formatat după principii staliniste, care încerca să utilizeze Biserica – de altfel 

activitatea în anul 1800, însă a fost suprimată din nou în 1811 de ocupanții francezi. Redeschisă în 
1814 de Papa Pius al VII-lea, a funcționat în secolul al XIX-lea pe principiul neacordării de dobânzi pe 
depozite (de aceea depozitarii erau mai ales instituții religioase), veniturile realizate fiind vărsate către 
spital. După lichidarea sa la începutul secolului XX, banca a fost redeschisă în 1921 în formula unei 
societăți anonime și nu a mai fost conservat spiritul său inițial, însă era totuși proximă mediilor catolice. 
Banco di Santo Spirito. Cenni storici. Inventario guida dell’archivio storico. Documentazione fotografica, 
Roma, Associazione Bancaria Italiana, 1956, 56, 65 p. ( extr. din „Archivi stocrici delle aziende di credito”, 
vol. I-II); Luigi De Matteo, Introduzione storico-economica. Il Banco di Santo Spirito dalle origini al 1960, 
Roma, Banca di Roma, 2001, 180 p. (Banco di Santo Spirito, 1605-1992).
41 Relativ la reacția lui Hitler față de enciclica Mit brennender Sorge a Papei Pius al XI-lea din 10 
martie 1937, singura enciclică redactată de vreun papă în germană, realizată prin contribuția directă 
a cardinalului de atunci Eugenio Pacelli, prin care era condamnată discriminarea împotriva evreilor și 
neopăgânismul profesat de liderii naziști, reacție care a determinat o amplă campanie de persecuții 
împotriva Bisericii Catolice, există o amplă literatură. Pentru problemă vezi și John S. Conway, The 
Nazi Persecution of the Churches 1933–45, Ryerson Press, 1968, 474 p.; Gordon C. Zahn, I cattolici 
tedeschi e le guerre di Hitler, trad. Luciano Chiappini, Firenze, Vallecchi, 1973, XVI+214 p. (TV: Tascabili 
Vallecchi, 12); Wotan e Mosè: Jung, Freud e l’antisemitismo, a cura di Aryed Maidenbaum, Stephen A. 
Martin, trad. di Maria Irmgard Wuehl, Milano, Vivarium, 1997, 310 p. (Jung e dintorni, 1); Michael Phayer, 
Il papa e il diavolo: Pio XII, Hitler e l’Olocausto. La posizione della Chiesa dall’ascesa del nazismo alla 
condanna ufficiale dell’antisemitismo, Roma, Newton Compton, 2008, 282 p. (Controcorente, 45)
42 La 29 iulie 1927 locțiitorul de patriarh Serghie i-a trimis lui Stalin o scrisoare prin care exprima 
acceptarea formală de către Biserică a autorității statului bolșevic.
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imposibil de eradicat din sânul poporului român – ca instrument cu potențial de convingere și 
adaptare la noile perspective doctrinare .   

ANEXĂ43

LEGAZIONE D’ITALIA
         BUCAREST

Telespresso N. 1450/698
                           MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – ROMA 
Indirizzo: e  p.c.  AMBASCIATE D’ITALIA –     MOSCA – VARSAVIA 
                              LEGAZIONI D’ITALIA:  BELGRADO – BUDAPEST – PRAGA –SOFIA 

                                                                                                        Bucarest, 23 agosto 1949
OGGETTO: Dichiarazioni del Patriarca Ortodosso romeno in relazione al decreto del S.    Uffizio.
(Riferimento): 
Il Patriarca romeno Justinian, prendendo la parola all’apertura dei corsi di avviamento missionario 

del clero, ha, fra l’altro, precisato l’atteggiamento della Chiesa Ortodossa Romena di fronte al decreto 
del 13 luglio 1949, con cui il Sommo Pontefice ha approvato la decisione della Congregazione del S. 
Uffizio, presa nella seduta del 28 giugno u.s., nei riguardi del comunismo.

Secondo il Patriarca Justinian, fra tutti gli errori commessi dai Papi nel corso dei secoli con siffatte 
scomuniche in massa, quella decretata da Pio XII sarebbe il più grave.

„Che cosa ha spinto Pio XII” – si domanda il Patriarca – „ad applicare tale metodo coercitivo per 
costringere gli individui ed i popoli a sottoporsi alla sua volontà, metodo che non solo non è previsto 
dalle Scritture, ma è totalmente contrario allo spirito cristiano?”.

„La misura presa da Pio XII – egli dice – non è neppure lontanamente determinata dal desiderio 
di difendere la Chiesa Cattolica o di agevolare ai gerarchi ed al clero cattolico l’esercizio della loro 
missione. In tutti i Paesi di democrazia popolare – al pari che nella Repubblica Popolare Romena – la 
libertà di fede è assicurata dalla legge. Nella Repubblica polacca, ad esempio, il governo ha adottato un 
decreto con il quale si stabiliscono delle condanne per coloro che tentassero di calpestare la libertà di 
fede di chicchessia. Il caso del Cardinale magiaro Mindzenty – spia e cospiratore contro il suo Paese – e 
di altri alti prelati e sacerdoti non può essere considerato in alcun modo come una misura rivolta contro 
la Chiesa Cattolica, ma come una misura presa da un governo contro taluni cittadini che hanno violato 
le leggi dello Stato ed hanno tramato contro la sua sicurezza”.

„Se si tratasse della difesa degli interessi della Chiesa Cattolica e della libertà di fede dei cittadini, 
come si spiega che alla Congregazione del S. Uffizio è sfuggita la persecuzione compiuta contro la 
Chiesa Cattolica da parte degli hitleriani in Germania ed in Austria, dove furono soppressi dei monasteri 
cattolici e fu propagato ufficialmente il culto di Wotan, contro il Cattolicesimo? Lo stesso Pio XII invece 
di scomunicare i cattolici hitleriani, s’è alleato a Hitler nella nefanda guerra di quest’ultimo”.

„Il motivo reale dell’inconsulto atto della gerarchia cattolica consiste nel desiderio di difendere 
la propria posizione di potere temporale cesareo papale. Il Vaticano è il centro di più antica tradizione 
imperialista, il quale non ha avuto mai il minimo scrupolo di utilizzare tutti i mezzi del sistema capitalista, 
di mercanteggiare le cose sacre attraverso la «Banca S. Spirito» e di compiere altre imprese, aventi 
interessi comuni con i circoli finanziari anglo-americani. A tale scopo Papa Pio XII non ha risparmiato 
l’impiego di qualsiasi mezzo, anche se in contraddizione con la lettera e lo spirito della S. Scrittura”.

„Con il suo atto, il Papa riconosce che fra i comunisti si trovano anche dei fedeli e che i rispettivi 
partiti non li escludono dal loro seno per tale ragione. Il Papa però esclude costoro dalla Chiesa benchè 
cristiani. Che aberrazione! Quanto distante è il «padrone» del Vaticano da Gesù, Colui che si è sacrificato 
per i molti e gli oppressi, chiamandoli: «Venite a Me, voi oppressi e sofferenti ed io Vi riposerò» (Matteo 
XO.28.)44”.

43 O. Gillet, op. cit., p. 90-119; G. Catalan, op. cit.
44 Fenomenul a fost unul complex și a avut ca finalitate transformarea Armatei Române dintr-una 
națională, neangajată politic, într-o instituție aflată sub controlul unui partid. S-a pornit de la îndepărtarea 
forțată a vechilor ofițeri, înlocuiți cu elemente fidele regimului, dar fără experiență militară (9000 de ofițeri 
au fost deblocați în august 1946). Mai apoi, în anul 1947, au fost desființate armatele și au fost create, 
după model sovietic, regiunile militare, o intensă activitate în sensul fidelizării soldaților față de regimul 
de democrație populară fiind realizată prin Inspectoratul General al Armatei pentru Educație, Cultură 
și Propagandă. Tot după 1946 au fost tipărite și difuzate în Armata Română regulamentele militare 
sovietice, care le-au înlocuit pe cele de inspirație franceză din anii interbelici sau pe cele germane din 
perioada Războiului din Răsărit. La începutul anilor ‚50 a apărut figura consilierului sovietic (în realitate 
aceștia erau ofițeri ai serviciilor secrete), cu un rol politic, acela de a supraveghea Armata Română, 
suplinind concomitent lipsa de experiență a proaspetelor cadre militare, promovate pe baza originilor 
și ralierii la ideologia comunistă. Florin Șperlea, De la armata regală la armata populară. Sovietizarea 
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„La Chiesa Ortodossa ha difeso sempre la tradizione cristiana consacrata dal suo stesso 
fondatore, il quale s’è sacrificato per l’umanità. Per ciò essa rimane a fianco del popolo, contro tutti 
coloro che cercano di soggiogarlo. La Chiesa Ortodossa romena non desidera che i fascisti ritornino nel 
nostro Paese, ci invadano e sfruttino il popolo, nè pervertiscano la sua fede, così come hanno fatto gli 
hitleriani e gli horthyani, sostenuti dal Papa di Roma”.

„La Chiesa Ortodossa è oggi, sotto il regime di democrazia popolare, che ha decretato 
l’eguaglianza di diritti fra tutti i culti, più libera che mai di organizzarsi e di funzionare. Per ciò essa 
prende posizione contro coloro che si immischiano nelle facende della Repubblica Popolare Romena e 
condanna le trame degli agenti imperialisti. Essa si mette al servizio degli interessi del popolo e lo aiuta 
nella sua lotta per la giustizia sociale”.   

„A differenza del Vaticano, che minaccia il popolo lavoratore con la scomunica, se continuerà 
la giusta lotta contro lo sfruttamento, la Chiesa Ortodossa Romena ha chiesto e la sua richiesta è 
stata accolta di iscrivere nel suo Statuto di organizzazione al cap. III. S.I. art. 135, che «i sacerdoti 
sono obbligati a dare assistenza e servizi religiosi ai soldati ogni qualvolta lo richiederanno. Il rifiuto di 
adempiere questo obbligo costituisce una violazione che sarà punita disciplinarmente»”.

                                                                                              Il Ministro
                                                                                            (Scammacca)

armatei române (1948-1955), București, Ed. Ziua, 2003, 333 p. (Colecția Istorie); Dănuț Mircea Chiriac, 
„Democratizarea” Armatei regale în procesul trecerii României la regimul totalitar de stânga (1944-1947), 
„Polis. Revistă de Științe politice”, vol. VI, 2018, nr. 2(20), martie-mai, p. 219-229. Vezi și Christophe 
Midan, Crearea unei armate populare. O perspectivă franceză asupra evoluției forțelor armate române 
de la 23 august 1944 până în 1975, București, Editura Militară, 2015, 336 p.
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA ACTIVITĂȚII UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST DIN ORADEA. ACȚIUNI CULTURALE ȘI 

RECREATIVE (1968-1972)

         Cristian Culiciu*

CONTRIBUTIONS ON THE ACTIVITY OF THE ORADEA BRANCH OF THE UNION OF 
COMMUNIST YOUTH. CULTURAL AND RECREATIONAL ACTIONS (1968-1972)

Abstract

In communist Romania, young people, students, were obliged to be part of the Union of the 
Communist Youth. The organization was founded in 1922 after the Soviet model, but only after 1944 
functioned at it’s ”normal” capacity. It had local brances in every town and commune, also in factories, 
schools and public institutions. Oradea also had a local branch (a city/municipal committee) and tens of 
other organizations in the ”economical units”. They were organizing many types of activities, from those 
related to the workplace to cultural and recreational ones. In this paper, we will see some examples 
from the cultural area, structured in a few categories. Both the occasions and artistic groups formed by 
the young ones are talked about, and also sports competitions and trips in which they took part in. We 
analised a small period, from 1968 to 1972, considered to be a more ”liberal” part of the communist era 
in Romania.

Keywords: Union of the Communist Youth, Oradea, teens, activities, culture, sport, recreation, 
trips, music, dance

Uniunea Tineretului Comunist (U.T.C.) a fost o organizație de masă a elevilor, studenților 
și tinerilor din România. A fost creată după modelul Comsomolului sovietic, căruia Lenin i-a 
trasat ca sarcină principală „învățarea comunismului, prin îmbinarea studiului cu activitățile 
practice”1. Pentru Stalin, uniunea tinerilor comuniști era „cureaua de transmisie” a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, de unde erau recrutați viitorii nomenclaturiști2. Printr-o astfel 
de organizație, tinerii sovietici erau datori să contribuie la construirea societății fără clase, 
respectiv la apărarea statului sovietic de „dușmani”.

U.T.C. a fost creată formal în 19-20 martie 1922, când a avut loc, în București, Conferința 
generală a tineretului socialist, la câteva luni după înființarea Partidului Comunist din România 
(8 mai 1921). Având inițal denumirea Uniunea Tineretului Socialist, entitatea s-a transformat în 
U.T.C.dR. pe 1 mai 1924. Activitatea sa a fluctuat, cânt în ilegalitate, când deloc, revenind în 
forță după 23 august 1944. În urma înființării Partidului Muncitoresc Român (1948), organizația 
a devenit Uniunea Tineretului Muncitoresc, revenind la vechea denumire în 1965. 

Ne vom concentra atenția asupra finalului anilor ’60 și începutului anilor ’70, o perioadă 
cu schimbări, în care Uniunea nu mai avea caracterul exclusivist dinainte, iar diversitatea 
activităților a crescut. U.T.C. avea organizații și comitete la nivel județean, local, respectiv în 
școli, instituții, întreprinderi și cooperative agricole. Activitatea era continuă și se referea atât la 
aspecte educative, cât și de cele ce țineau de locul de muncă, voluntariat („muncă patriotică”) 
și divertisment/sport, cu timpul făcându-și loc activități legate de proslăvirea regimului, a P.C.R. 
și a șefilor statului. Aici vom pune accentul pe activitățile dedicate timpului liber. Membri erau 
tineri cu vârste cuprinse între 14 și 26 de ani, recrutarea începând în clasa a VIII-a, iar din 
clasa a X-a calitatea de mebru era obligatorie. Aveau prioritate elevii cu rezultate bune la 
învățătură și fără probleme „în dosar”. În total, U.T.C. avea, la nivel național, 2,25 milioane de 
membri în 1966, respectiv 2,4 milioane în 19713.
* Muzeul Țării Crișurilor, Oradea; cristian.culiciu@yahoo.com
1 Adrian Cioflâncă, „Repere pentru o istorie a Uniunii Tineretului Comunist”, în Anuarul Institutului de 
Istorie „A.D. Xenopol”, tom XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 529
2 Și în cazul României, U.T.C. era numită, prin Statut, „principala rezervă a Partidului Comunist Român 
(…) pentru construirea societății comuniste”. Vezi: Statutul Uniunii Tineretului Comunist din Republica 
Socialistă România, Editura Politică, București, 1971, p. 6
3 Adrian Cioflâncă, op. cit., p. 545
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„Mișcarea artistică de masă” avea prioritate în cumulul de activități ale tinerilor uteciști, 
alături de munca patriotică și, desigur, școala. Activitatea sportivă din școli, facultăți și din 
mediul rural, precum și „turismul de masă pentru tineret” erau organizate exclusiv de către 
U.T.C.4

În cadrul organizațiilor U.T.C. din Oradea funcționau grupuri artistice alcătuite similar 
celor ale muncitorilor din întreprinderi sau angajaților din instituții. Grupurile artistice erau de 
găsit atât în instituțiile de invățământ preuniversitar și superior, cât și în cooperativele agricole, 
întreprinderile industriale și instituțiile publice.

 De activitatea artistică a tinerilor din întreprinderi răspundea direct comitetul sindical iar 
Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. urmărea activitatea tuturor organizațiilor organizațiilor 
din urbe. 

Activitățile culturale și de timp liber ale organizațiilor U.T.C. erau de mai multe feluri: 
serbări școlare, recenzii, spectacole de muzică ușoară și populară, teatru, seri de dans, jocuri 
distractive, baluri, întâlniri cu actori, scriitori și alți oameni de cultură în sediile întreprinderilor, 
în instituții de cultură și școli. 

Pentru organizarea „activităților cultural-distractive”, organizațiile U.T.C. erau ajutate de 
Comitetele Municipal și Județean ale U.T.C. și P.C.R., de întreprinderile și instituțiile în care 
activau, dar și de alte instituții, precum Inspectoratul Școlar Județean, Teatrul, Filarmonica, 
Biblioteca municipală, muzeele etc. Programele de activități erau realizate anual și lunar, 
structurate pe categorii, cu desemnarea persoanelor responsabile de fiecare, care ulterior 
urmau un curs de instruire privind organizarea acestora. În fața Comitetului Municipal al U.T.C. 
erau prezentate rapoarte de activitate anuale generale privind activitatea organizațiilor de 
tineret, stabilindu-se inclusiv măsurile de luat pentru îmbunătățirea acestora.

În Oradea funcționa și un Club al Tineretului, unde erau organizate spectacole, seri 
literare, dezbateri. Clubul avea un ansamblu artistic ce prezenta spectacole de muzică ușoară 
și populară, atât în sediul său, cât și în municipiu și în localitățile din județ. În serile de joi, 
sâmbătă și duminică, aici se țineau seri de dans pentru tineret, iar împreună cu Întreprinderea 
Cinematografică erau organizate prezentări de filme5. Bilunar, erau organizate spectacole de 
muzică ușoară și populară, iar periodic și cu diferite ocazii aici se țineau conferințe, competiții 
sportive de interior, expuneri.

Activitatea Clubului Tineretului a fost supusă, în 1972, unor „îmbunătățiri” impuse de 
deciziile Comitetului Central al U.T.C. Astfel, erau propuse activități săptămânale în cadrul 
ciclurilor „Tribuna activităților internaționale”, „Tribuna juridică” și „Cadran politic”, iar în fiecare 
zi de luni aveau să fie organizate informări politice privind activitatea P.C.R., în prezența 
ziariștilor locali și a lectorilor Școlii Interjudețene de Partid. Erau propuse prezentări de cărți, 
întâlniri cu scriitori, discuții pe teme juridice, dezbateri privind „Proiectul de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste”. Lărgirea formațiilor artistice ale Clubului, 
precum și renovarea sediului erau alte măsuri propuse6.

În programul Comitetului Municipal U.T.C. pe 1968-1969 erau prevăzute mai multe tipuri 
de activități cu tineretul din școli și facultăți: înființarea de cercuri științifice, tehnice și cultural-
artistice, organizarea de societăți literar-artistice și științifice ale elevilor și concursuri, marcarea 
unor aniversări istorice, crearea de formații corale, brigade artistice de agitație, formații de 
teatru, a unei fanfare a tineretului, vizionări de filme și piese de teatru și întâlniri cu oameni de 
cultură, întreceri sportive și excursii7. Unii tineri aveau ocazia să participe la expoziții de artă 
plastică cu lucrări proprii, precum cea din galeria de pe strada Republicii, din 19688.

Între grupurile artistice de uteciști din Oradea, se remarcau, în toamna lui 1969, cele ale 
întreprinderilor Solidaritatea, Electro-Metal, Cootex, Poligrafia, Miorița, Crișul, I.E.M.B., F.C.O.. 
Pe de altă parte, între formațiile artistice cu o activitate redusă se numărau cele ale Comerț, 

4 Statutul Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, Editura Politică, București, 
1971, p.23
5 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 1/1969, f. 13
6 Ibidem, dosar 6/1972, f. 196-197
7 Ibidem, dosar 3/1968, f. 118-122
8 Crișana, anul XXIII, nr. 78/27 martie 1968, p. 3
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Drum Nou, Viitorul, Industria laptelui și Uzinei de Reparații9. 
De fapt, în unele unități economice, precum Înfrățirea, U.A.O., Viitorul, Uzina de 

Reparații și Metalica, numărul organizațiilor U.T.C. se redusese față de jumătatea anilor ’60, 
atât din cauza bazei materiale neperformante, cât și a lipsei „climatului favorabil” desfășuării 
activității10. Rare erau manifestările culturale ale tineretului din organizațiile I.C.I.L., Avântul, 
Uzina de Reparații, Fabrica de Spirt, Azbociment, iar în altele nu existau sau se desființaseră 
formațiile de cor, taraf de muzică populară și fanfare, din lipsă de doritori din generațiile mai 
tinere11.

Astfel, una dintre nemulțumirile Comitetului Municipal al U.T.C. (prim-secretar – Aurel 
Simuț) de la finalul anului 1969 era inconsecvența cu care erau organizate evenimente 
culturale: „considerăm că în activitatea cultural-artistică nu există continuitate, se mai folosește 
și acum practica de a se organiza și pregăti programe culturale doar cu ocazia unor concursuri, 
evenimente festive”. În plus, elevii participau în număr prea mic la evenimentele culturale 
din oraș: concerte, spectacole de teatru etc.12 În ce privește activitatea clubului studențesc 
al Institutului Pedagogic, el „nu satisfăcea nevoile de distracție”, Comitetul Municipal cerând 
organizarea, pe viitor, a mai multor întruniri tovărășești, reuniuni și baluri13.

În cadrul Liceului nr. 2 și a Liceului nr. 4 funcționa câte un cerc dramatic pentru elevii 
pasionați de teatru14. În mai multe școli existau reviste ale elevilor. Astfel, o parte a elevilor 
Liceului nr. 1 publicau în „Țara visurilor noastre”. În Liceul nr. 2 funcționa, la nivelul anului 1969, 
revista „Pași”, iar elevii Liceului agricol scriau pentru „Revista noastră”. Tot în acel an erau 
puse bazele societății literar-artistice „Speranțe bihorene”, care a publicat mai multe numere 
ale revistei „Nebănuitele trepte”. Studenții Institutului Pedagogic se promovau în revista 
„Gaudeamus”15.

Unele organizații țineau vizionări de spectacole de teatru sau televizate în colectiv, 
cum ar fi cele de la Drum Nou, Poligrafia, F.C.O., Crișul, ele organizând și șezători culturale, 
respectiv acțiuni de stimulare a formării, de către tineri, a unor biblioteci personale. În 1969-
1970, organizațiile U.T.C. F.C.O., Arta Crișana, Miorița, T.C.I.F. au inițiat un „Mic dicționar de 
cultură bihoreană” care să cuprindă texte despre istoria Oradiei, despre revista Familia și Iosif 
Vulcan, despre monumentele arhitectonice din Bihor etc.16

Totuși membrii Comitetului Municipal erau nemulțumiți că în întreprinderile Arta, Miorița, 
Metalica, Sinteza, Azbociment, fabricile de mobilă și zahăr nu se organizau „activități distractive 
pentru tineret”, iar pe șantiere exista „o slabă preocupare” pentru „pregătirea culturală a 
tinerilor”17.

În iarna 1970-1971, tinerii orădeni aveau pregătite mai multe manifestări. Pe timpul 
vacanței de iarnă, în cadrul liceelor din oraș funcționau cluburi ale elevilor. În perioada 21 
decembrie – 8 ianuarie, la Cinematograful Tineretului era organizat „Festivalul filmului pentru 
tineret”, iar între 27-30 decembrie, la Liceul „Emanuil Gojdu” avea loc campionatul individual 
de șah și tenis de masă; o altă întrecere sportivă era ținută pe Stadionul Voința – concursul 
de patinaj viteză pe municipiu. Societatea literar-artistică „Speranțe bihorene” a organizat, în 
cinstea aniversării republicii, o șezătoare literară cu recitaluri de poezii patriotice18.

Formațiile orădene susțineau spectacole atât în oraș, cât și în localitățile din județ și din 
țară. De pildă, în anul școlar 1969, elevii Liceului economic au prezentat programe artistice 
în fața locuitorilor satelor Botean și Săcădat, iar elevii Liceului Industrial Construcții Civile au 
organizat un spectacol în Oșorhei19. Tot în 1969, 16 perechi de dans ale Grupului școlar Oradea, 
16 perechi de dans de la Liceul nr. 4, formația corală a Școlii tehnice de construcții și formația 
9 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 1/1969, f. 4
10 Ibidem, f. 5
11 Ibidem, f. 6
12 Ibidem, f. 9
13 Ibidem, f. 10
14 Ibidem, f. 9
15 Ibidem, f. 8
16 Ibidem, dosar 8/1970, f. 108-109
17 Ibidem, f. 110
18 Ibidem, dosar 7/1970, f. 35
19 Ibidem, dosar 1/1969, f. 7-8
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corală a Liceului Pedagogic participau la faza zonală a unui concurs artistic, desfășurată în 
Timișoara20. Pentru accederea în formațiile culturale, organizațiile U.T.C. organizau campanii 
de promovare și apoi de selecție a tinerilor. Concursuri precum „Cel mai bun interpret de 
muzică ușoară”, „Cel mai bun recitator” și „Cel mai bun interpret de muzică populară” erau 
organizate în cadrul organizațiilor locale în anul 196921.

Sărbătorile naționale era prilej de spectacol din partea tinerilor uteciști. În aceeași 
notă erau sărbătoriți veterani de război, participanți în acțiunile privind Marea Unire și uteciști 
ilegaliști. Cu ocazia marcării semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România, elevii Liceului nr. 
2 și ai celui Pedagogic au prezentat un montaj literar-artistic, iar studenții Institutului Pedagogic 
de 3 Ani au prezentat montajul „Năzuințe împlinite”22.

Anual, organizațiile de tineret propuneau serbări, demonstrații și competiții sportive, 
împreună cu întâlniri cu membri ai biroului și secretarii Comitetelor Municipal și Județean ale 
P.C.R., cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii (1 Mai), Zilei Naționale a Tineretului (2 Mai), 
respectiv Zilei Naționale a R.S.R. (23 August).

Ziua de 2 Mai era marcată, anual, în cadru festiv, în acest sens fiind redactate planuri 
de măsuri pentru toate domeniile23. În anul 1968, Ziua Tineretului era sărbătorită în Parcul 
Bălcescu, cu program desfășurat între orele 16-23. Pentru buna desfășurare a activităților, 
Comitetul Municipal al U.T.C. pregătea planuri de măsuri. În acest caz, evenimentele erau 
pregătite de către un colectiv de organizare, care avea mai multe responsabilități. Între ele: 
amanajarea unui ring de dans și renovarea scenei, cu pavoazarea sa și montarea reflectoarelor 
și a luminilor, confecționarea a 500 de măști de carnaval, a 30 de figurine și a două lozinci 
cu inscripțiile „Bine ați venit la Carnavalul Tineretului” și „Trăiască 2 Mai, Ziua Tineretului din 
R.S.R.”. În plus, erau pregătite mese și scaune, dar și mâncăruri și băuturi, afișe și invitații24. 

Serbarea Tineretului 1968 a început cu parada sportivilor, pornită în fața Consiliului 
Municipal (Primăriei) și încheiată pe Stadionul Tineretului. Pe același stadion s-au desfășurat 
întreceri sportive la fotbal, handbal, baschet, atletism și ciclism. În paralel, programul de pe 
scena din Parcul Bălcescu a cuprins mai multe momente, între orele 18 și 23: muzică populară, 
cu participarea orchestrei populare „Crișana” și a echipei de dansuri de la Centrul Școlar 
Oradea și Miorița, muzică ușoară a formației de estradă a Clubului Tineretului, dans, iar în final 
retragerea cu torțe în direcția Teatrului de Stat25.

Un an mai târziu, Tineretul a fost sărbătorit în Parcul Bălcescu, în zona Silvaș, dar și în 
Parcul Muncitoresc (Parcul I.C. Brătianu). Cotidianul Crișana arăta că „pe scenele pregătite 
dinainte, sau înjghebate ad-hoc, tinerii muncitori, elevi, studenți, români și maghiari și-au întins 
mâna, s-au prins în joc”, unii bătând Fecioreasca, dar alții jucând fotbal, handbal și volei26.

În 1972, ziua de 2 Mai a fost marcată printr-un program în șanțul Cetății, cuprinzând 
cântece patriotice și folclorice, respectiv un program de estradă27. În paralel s-a desfășurat 
manifestarea, devenită tradițională, din Parcul Bălcescu, cu spectacol folcloric, spectacol de 
estradă și un concert de fanfară28.

9 Mai, Ziua Independenței României, era și ea marcată cu manifestări similare. Pentru 
că „anii de după eliberare sunt ani de mari victorii repurtate de poporul român sub conducerea 
20 Crișana, anul XXIV, nr. 136/11 iunie 1969, p. 3
21 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 1/1969, f. 9
22 Ibidem, f. 8
23 Planurile de măsuri cuprindeau activități, structurate pe domenii, pentru care erau emise termene de 
finalizare. Domeniile erau: activitate profesională și socială, muncă patriotică, acțiuni în rândul elevilor, 
activități propagandistice și culturale, activități sportive, excursii, activități referitoare la pregătirea 
militară a tinerilor, măsuri de îmbunătățire a activității organizatorice. Fiecare activitate era arondată 
unei organizații sau grup de organizații U.T.C. pentru pregătirea sa.
24 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 3/1968, f. 45-46
25 Ibidem, f. 46-47; Crișana, anul XXIII, nr. 105/4 mai 1968, p. 1-2
26 Ibidem, anul XXIV, nr. 104/4 mai 1969, p. 1
27 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 6/1972, f. 145
28 Ibidem, f. 149-151
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partidului comunist pentru edificarea socialismului în patria nostră” (Victor Bolojan, prim-
secretar de Bihor), tinerii uteciști participau la simpozioane, discuții și depuneri de coroane pe 
această temă, semnificația principală a momentului, referitoare la războiul de independență 
din 1877 trecânt cumva pe plan secund. În 1968 aveau loc mai multe simpozioane și programe 
artistice, atât în localul Clubului Tineretului, cât și în Casa de cultură din Băile Felix și cluburile 
I.E.M.B., Solidaritatea, Constructorul, Poligrafia. Ofițeri au ținut expuneri în fața elevilor Liceului 
economic, Liceului nr. 4, Școlii C.F.R.29

Ziua Națională era marcată cu fast, centrul de greutate al evenimentelor fiind demonstrațiile 
publice. Pentru 23 August, organizațiile de tineret pregăteau manifestări ce începeau din prima 
zi a lunii și aveau punctul culimnant pe 23. În 1968, Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. a 
alcătuit un program pe mai multe categorii: 

•	acțiuni de educare politică ideologică; 
•	activități cultural-artistice și distractive; 
•	activități sportive; 
•	activități turistice; 
•	muncă în rândul tineretului din industrie; 
•	muncă în rândul tineretului studios; 
•	muncă patriotică.
Astfel, pe întreg parcursul lunii, săptămânal erau programate spectacole de muzică 

ușoară și populară, „seri cultural-distractive” și joi ale tineretului în Clubul Tineretului. Formațiile 
Clubului efectuau deplasări în comunele din județ, asigurând programul unei chermeze pe 
stadionul Tineretului, pe 10 august. Un alt program cultural artistic era susținut în data de 18, 
urmare a „marșului tineretului” din centrul Oradiei până în Băile Felix. Marșul era conceput 
cu o participare de peste 4000 de tineri din instituții (inclusiv de învățământ), întreprinderi și 
de la Institutul Pedagogic; pentru aceasta erau pregătite drapele, flori, iar o fanfară a asigurat 
muzica pe tot parcursul manifestării, inclusiv pe scena din Băile Felix30. „Serbarea tineretului” 
s-a ținut în 24 august în Parcul Bălcescu și pe Stadionul Tineretului.

În program erau incluse manifestări sportive precum Cupa Tineretului la fotbal, 
Cupa Eliberării (atletism, baschet, fotbal, handbal, popice, șah, tenis de masă, volei, tir) și 
demonstrația sportivă timpul defilării de 23 August. Tinerii au putut efectua excursii în Tinca, 
Băile Felix-Cordău, Pădurea Neagră, Stâna de Vale-Vadul Crișului-Tinca-Meziad-Remeți31.

Pentru marcarea a 25 de ani de la evenimentele din 23 august 1944, Comitetul Municipal 
al U.T.C. a organizat, în aprilie 1969, un concurs pentru formațiile artistice ale elevilor din licee 
și școli profesionale, împreună cu mai multe întâlniri ale tinerilor cu activiști de partid, oameni 
de știință și cultură și ofițeri superiori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial32.

În 1972, Ziua Națională era sărbătorită similar, conform unui plan de măsuri. În muncă, 
prioritară erau depășirea producției cu 5%, creșterea productivității muncii și economisirea 
materiilor prime. Specifice zilei de 23 August au fost defilarea tinerilor în cadrul manifestației 
din centrul orașului, Cupa Vacanței la volei și handbal, iar în seara zilei de 24 în șanțul Cetății 
s-a desfășurat un program de muzică populară și dansuri populare a ansamblurilor Lioara și 
Crișana33.

O altă aniversare marcată de Comitetul Municipal al U.T.C. împreună cu organizațiile de 
tineret era ziua de 12 octombrie, „Ziua Eliberării Oradiei de sub jugul fascist”. Și în acest caz 
era pregătit un program cultural-artistic, mult mai restrâns față de cele propuse pentru Ziua 
Muncii, a Tineretului sau cea Națională. Ziua de 12 octombrie 1968 a fost sărbătorită pe platoul 
din fața statuii Ostașului Român din Parcul 23 August (1 Decembrie), printr-un program ce a 
inclus: cântece patriotice interpretate de fanfara militară, prezentarea semnificației zilelor de 
12 octombrie 1918, respectiv 12 octombrie 1944, respectiv montajul literar-muzical „Țara mea, 

29 Crișana, anul XXIII, nr. 110/10 mai 1968, p. 1/3
30 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 3/1968, f. 78-80
31 Ibidem, f. 66-68
32 Ibidem, dosar 1/1969, f. 14-15
33 Ibidem, dosar 6/1972, f. 189-192
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miracol românesc”, prezentat de către corul Liceului Pedagogic și recitatorii Liceului nr. 234.

1 decembrie, ziua Marii Unirii din 1918, a redevenit, după 1965, o zi de sărbătoare. În 
lunile septembrie-noiembrie 1968, tinerii uteciști au putut participa la expuneri în întreprinderi 
despre semnificația istorică a aniversării, seri literare, respectiv au putut efectua o excursie 
în Alba Iulia. În acel an, semicentenarul Unirii a beneficiat de un program întins pe două zile: 
30 noiembrie și 1 decembrie. În prima zi a avut loc o adunare festivă în sala mare a Teatrului, 
cu spectacol, timp în care în fața clăririi s-a ținut un concert de fanfară, încheiat cu Hora 
Unirii; pentru aceasta, Consiliul sindical municipal și Comitetul Municipal U.T.C. au chemat 
„4 formații de dansuri, îmbrăcate în costume naționale, precum și 3000 de cetățeni tineri și 
vârstnici”. Trei coloane a câte 1500 de tineri, fiecare cu câte o torță, au fost organizate să 
sosească în fața Teatrului dinspre Centrul școlar, Liceul nr. 1 și Liceul Pedagogic. Manifestarea 
a inclus pavoazarea Pieței Republicii (Ferdinand) cu drapele, becuri colorate și reflectoare. Pe 
1 decembrie, în școlile generale și în licee au avut loc programe culturale adaptate serbării, 
iar în Cluburile Tineretului, Poligrafia, Constructorul și Solidaritatea au fost prezentate montaje  
literarea, urmate de dans35. 

Ultima aniversare importantă din calendarul anului era cea a proclamării republicii – 30 
decembrie. În 1972, la marcarea a 25 de ani de la acel moment, profitând de organizarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. în 19-21 iulie, Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. a propus 
numeroase activități dedicate, întinse din luna mai, până în decembrie. Seria a urmat tiparul 
cunoscut, cu spectacole de muzică, populară (de pildă tradiționalul festival „Mândru-i cântecu-n 
Bihor” și Festivalul „Floarea de lotus” pentru elevi), ușoară și militară, seri de dans, matinee 
literare (inclusiv concursul de recital de poezie patriotică „Te slăvim Republică”), expuneri pe 
teme istorice, juridice și politice, întâlniri ale tinerilor cu ofițeri militari și veterani de război 
și întreceri sportive și circuite turistice. Alte activități erau sesiunea de comunicări a tinerilor 
ingineri „Folosirea judicioasă a metalului în cadrul prelucrărilor metalice”, cea de educație 
științifică „Universul și materialitatea lumii” și ciclul „Să muncim și să trăim în chip comunist”. 
Zilei de 30 decembrie i-a fost dedicat un spectacol festiv în incinta Clubului Tineretului și 
concursul pe teme politice „25 de ani sub soarele Republicii”36.

Alte manifestări erau organizate cu ocazia Zilei Recoltei, Zilei Forțelor Armate ale R.S.R. 
și Revelionului, precum cel din 1972, ținut în Restaurantul Oradea37.

Pe 16 și 19 martie 1972, Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. a marcat semicentenarul 
înființării Uniunii.

Pentru data de 16 a fost organizată o adunare festivă, cu participarea membrilor Biroului 
municipal și județean al P.C.R., a prim-secretarului de Bihor, Victor Bolojan, a unor activiști și 
foști activiști, respectiv persoane din conducerea întreprinderilor și instituțiilor publice locale, 
eveniment axat pe susținerea de discursuri și prezentarea unui spectacol muzical-coregrafic38.

Pentru 19 au fost pregătite momente solemne, precum depunerea de jerbe și coroane de 
flori la monumentele din Piața 23 August (Parcul 1 Decembrie), Cimitirul Municipal, respectiv 
sub plăcile comemorative ale unor foști ilegaliști comuniști: Iosif Rangheț, Béla Breiner, Haia 
Lifșiț, Minszki Ludovic și sediile Casei conspirative de pe strada Păcii, a Clubului Constructorul 
și a celei a sindicatelor unite de pe strada Cuza Vodă. Programul zilei a mai cuprins întreceri 
sportive, programul artistic „50 de drapele pe treptele luminii” de lângă Monumentul ostașului 
român, retragerea cu torțe prin fața Teatrului și „seri distractive pentru tineret” în cluburile din 
oraș39.

Premergătoare momentului, în municipiu au fost organizate și alte manifestări, precum 
„acțiuni de cunoaștere a documentelor de partid”, conferințe și simpozioane pe teme de istorie, 
întâlniri cu istorici, reprezentanți ai P.C.R. Bihor, foști militari și ilegaliști, dezbateri pe teme de 

34 Ibidem, dosar 3/1968, f. 100
35 Ibidem, f. 114-115
36 Ibidem, dosar 6/1972, f. 165-180
37 Crișana, anul XXVI, nr. 1/3 ianuarie 1971, p. 3
38 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 6/1972, f. 120-121
39 Ibidem, f. 1-3
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muncă, activități sportive, turistice și de pregătire a tinteretului pentru „apărarea patriei”40.

Alte manifestări cultural-recreative erau organizate periodic. În iunie 1968, în Clubul 
Tineretului era ținut Balul Intelectualilor, urmat de Balul cooperatorilor și Balul șoferilor, iar 
tinerii din cooperativele meșteșugărești au putut participa la expunerea „Viața și activitatea lui 
Iosif Vulcan”. În grădina de vară a Teatrului de Stat s-a ținut spectacolul festiv de sfârșit de an 
pentru elevii din licee și școli profesionale41

Un loc aparte aveau manifestările științifice, pe domenii diverse, erau organizate atât 
cu ocazia unor aniversări istorice, cât și periodic. În iunie 1968, în sediul F.C.O. era ținut 
simpozionul „Apariția omului pe pământ”, iar în întreprinderea Drum Nou simpozionul „Omul 
și natura”. Unul similar, cu titlul „Apariția vieții pe pământ”, era organizat pentru tinerii de pe 
șantierul Fabricii de Zahăr42. Alt tip de conferințe se referea la „Cum să ne comportăm în 
societate”43.

Literatura își făcea loc în seria de activități ale tinerilor prin matineele literare. În iunie 
1968, împreună cu membrii cenalurilor literare Iosif Vulcan și Ady Endre, era organizată 
discuția „Tinerețea și poezia”44.

Pe perioada vacanțelor școlare, în municipiu funcționau mai multe cluburi: Clubul turiștilor, 
Clubul înotătorilor, Clubul fotbaliștilor, baschetbaliștilor, voleibaliștilor45. Clubul Tineretului 
continua să organizeze evenimente, între care baluri și seri de dans.

Excursiile erau o altă formă de petrecere a timpului liber, organizate prin Biroul de 
turism pentru tineret, agenții și cercuri de tursim. În iunie 1968, elevii orădeni au putut vizita 
Pădurea Cordăului, zona Vadu Crișului și Peștera Scărișoara, iar apoi Pădurea Neagră, unde 
s-a ținut o serbare câmpenească. În aceeași vară era organizată o ciclotură până la Peștera 
Tășad46. Luna iulie a debutat cu o deplasare la Peștera Meziad, urmată de o alta pe Valea 
Drăganului. În aceeași lună, tinerii au putut vizita și Muntele Găina. În toamna și iarna aceluiași 
an, uteciștii orădeni au vizitat Peștera Meziad, zona Piatra Craiului, zona Șuncuiuș-Bratca, 
Peștera Scărișoara și Stâna de Vale47. În vara anului 1971, elevii au putut petrece câte o 
săptămână în tabăra din Padiș48.

Deplasările erau dublate de întrecerile sportive, coordonate de sectorul Sport al 
Comitetului Municipal al U.T.C.. Activitatea sectorului Sport se desfășura în baza unui calendar 
competițional care cuprindea, pe lângă competițiile obligatorii prevăzute de C.C. al U.T.C., 
acțiuni inițiate la nivel local.

În iarna 1970-1971, în cadrul „Olimpiadei de iarnă a elevilor” avea loc concursul de 
săniuțe „Săniuța de argint”, cu peste 50 de participanți la nivel municipal. În raportul întocmit 
ulterior, se menționează că „la Olimpiada de iarnă a elevilor s-a prezentat foarte bine Liceul 
Agricol, Liceul nr. 2 și Liceul nr. 4”. În aceeași iarnă s-a desfășurat un concurs local de șah, cu 
implicarea aproape a tuturor școlilor orădene49.

Dacă iarna era dedicată manifestărilor sportive de sezon, vara avea și ea atracțiile sale. 
Vacanța de vară era perioada cea mai bună pentru activități în aer liber, așa că, în 1968, 
elevii din Oradea au putut participa la Cupa Metalurgistului la fotbal, volei, șah și tenis de 
masă50. De asemenea, funcționau mai multe cluburi de amatori: Clubul înotătorilor, Clubul 
fotbaliștilor, baschetbaliștilor, voleibaliștilor51. În timpul vacanței școlare, pe Stadionul Voința 
erau organizate, lunar chermeze ale tineretului.

În iulie 1968 avea loc cupa de vară la volei între echipele întreprinderilor C.F.R., 

40 Ibidem, f. 116-118
41 Ibidem, dosar 3/1968, f. 51
42 Ibidem, f. 51-53
43 Ibidem, f. 54
44 Ibidem, f. 53
45 Ibidem
46 Ibidem, f. 51-53
47 Ibidem, f. 103
48 Crișana, anul XXVI, nr. 175/25 iulie 1971, p. 2
49 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 5/1971, filă nenumerotată
50 Ibidem, dosar 3/1968, f. 53
51 Ibidem
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Interindustrial, Înfrățirea, Avântul, I.R.T.A., I.E.M.B., Metalica și Metal-Lemn. În luna 
următoare avea loc Cupa Tineretului la fotbal cu tinerii din industria ușoară și cooperativele 
meșteșugărești52.

Cu ocazia Zilei Tineretului 1970, în Parcul Bălcescu avea loc Crosul Tineretului, cu 220 
de participanți din întreg județul Bihor53, iar printre întrecerile sportive desfășurate în anul 1971 
amintim Cupa Congresului U.T.C. la tenis de masă pentru elevi, cu 23 de participanți54, Trofeul 
Semicentenarul la baschet, între licee55, Cupa Semicentenarului la minifotbal pentru școlile 
generale56 și Ștafeta Semicentenarului, faza locală57.

În vara anului 1972, Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. a sintetizat mai multe activități 
sportive. Pe Stadionul Tineretului au fost programate, din 15 iunie până în 1 septembrie, jocuri 
sportive de volei, fotbal, handbal, baschet, alergare, plajă și vizionări de film. De asemenea, 
erau organizate Cupa vacanței pe municipiu, respectiv pe județ la handbal și volei. Jocuri 
sportive se desfășurau și pe digul Crișului, în cadrul Clubului Tineretului (șah, tenis de masă, 
inclusiv vizionarea de filme) și în sediul Liceului Sanitar58.

Constante erau „Cupa 12 Octombrie”, „Cupa 1 Decembrie”, „Cupa 30 Decembrie”, la 
diferite sporturi. Populare erau și concursurile cu premii, iar cel mai cunoscut dintre ele era 
„Cine știe câștigă”, organizat cu diferite ocazii și pe teme diverse, cum ar fi „Să cunoaștem 
frumusețile județului Bihor – Munții Apuseni”, dedicat celei de-a XXV-a aniversări a lui 23 
august 194459.

Tinerii orădeni din jurul anului 1970 erau angrenați în diferite activități, prezența nefiind 
constantă, însă. Evident, doar o parte a uteciștilor, cei talentați, deveneau cântăreți, artiști, 
sportivi. Deși participarea la activități culturale și recreative în cadru organizat contribuia la 
dezvoltarea personală a acestora, faptul că timpul din afara serviciului nu putea fi aranjat de 
către fiecare în mod liber era un mare minus al regimului.

52 Ibidem, f. 57-58
53 Crișana, anul XXV, nr. 102/5 mai 1970, p. 2
54 Ibidem, dosar 5/1971, f. 17
55 Ibidem, f. 18
56 Ibidem, f. 29
57 Crișana, anul XXVI, nr. 102/1 mai 1971, p. 1
58 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., 
dosar 6/1972, f. 69
59 Crișana, anul XXIV, nr. 90/17 aprilie 1969, p. 1
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Anexe

Tabel cuprinzând activitățile desfășurate sub coordonarea Comitetului Municipal 
Oradea al U.T.C. în luna aprilie 1972 - Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean 

Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., dosar 6/1972, f. 146-147
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Corul Școlii de Construcții în anul 1968 – Crișana, anul XXIII, nr. 105/4 mai 1968

Corul Liceului Pedagogic din Oradea în anul 1968 – Crișana, anul XXIII, nr. 112/12 mai 1968
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Echipa de dansuri populare a Clubului Tineretului din Oradea în anul 1970 – Crișana
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DESPRE AMORSAREA EVENIMENTELOR DIN 
DECEMBRIE 1989 DIN ROMÂNIA*

         Gabriel Moisa**

ABOUT THE BEGINNING OF THE EVENTS FROM DECEMBER 1989 FROM ROMÂNIA
Abstract

The paper presents examples of how throughout 1989 the events of 1989 were initiated in 
Romania, including through broadcasts from outside Romania. Most come with the coverage of a 
journalist, but in parallel they try to detect the mood of the population, its shortcomings, the possibilities 
of revolt so that, under certain conditions, it is willing to actively participate in the overthrow of the 
communist regime. The phenomenon detected in Bihor was quite present in the last months of 1989. 
The situation was increasingly complicated internationally with repercussions internally. Certainly this 
phenomenon was also related to what was to come in December 1989.

Keywords: Bihor County, coverage, tourist, journalist, December 1989

Într-un interviu din martie 2010, Virgil Măgureanu, întrebat fiind de scriitorul Stelian 
Tanase dacă evenimentele din decembrie 1989 au implicat şi o conspiraţie care presupunea 
prezenţa complotiştilor străini pe teritoriul României, adică a turiştilor, care să fi contribuit la 
căderea lui Nicolae Ceauşescu acesta a răspuns tranşant afirmativ subliniind că mai ales pe 
parcursul anului 1989 “s-au făcut tatonări în mai multe orase ca Iaşi, Timişoara, Cluj, de către 
persoane din afara Romaniei. Până la urma a fost aleasă Timişoara. Nu cred in conspiraţii, mă 
iau dupa evidenţe. Prezenţa unor trupe special angajate şi special dispersate în teritoriu nu 
poate fi negată, pentru că sunt documente”1. 

Aşadar, Virgil Măgureanu, complotist alături de Ion Iliescu pentru înlăturarea lui Nicolae 
Ceauşescu şi posesorul unor funcţii importante în perioada postdecembristă, nu se sfieşte să 
afirme deschis intensificarea turismului în România anului 1989.  Mai mult, acesta afirma într-
un dialog cu Alex Mihai Stoenescu faptul că partea de vest a României a fost un câmp tactic 
prin excelenţă în care s-a exersat mult în anul 1989 în vederea găsirii locului şi momentului în 
care să se demareze procesul schimbării de la putere a lui Nicolae Ceauşescu dacă acesta nu 
înţelegea să renunţe la putere sau să fie înlăturat de apropiaţi ai săi, aşa cum se întâmplase 
în celelealte state socialiste vecine. Virgil Măgureanu susţine că, în calitatea avută după 1990, 
a avut acces la o serie de documente care reliefau faptul că pe întreaga graniţă de vest a 
României au fost pregătite, începând cu Timişoara, o serie de “puncte de conflict la Arad, în 
zona Oradei şi chiar mai sus. Nu mai spun că şi Clujul era unul dintre pnctele vizate”2, afirmă 
Virgil Măgureanu. Prin puncte de conflict acesta afirma explicit că era vorba despre “diferite 
grupări care se agitau, diferite locuri unde lumea se agita spontan, nu în număr mare, dar 
suficient  cât să fie preluate aceste grupuri organizate pentru a le da amploare”3 şi a crea 
“acea nelinişte special întreţinută….de grupurile din afară, având misiuni de coagulare, de 
direcţionare a nemulţumirii”4. Această stare tensionată era întreţinută mai ales de cetăţeni 
veniţi din Ungaria unde, “cu luni înainte de izbucnirea evenimentelor din decembrie 1989 
din România, în aşa zisele tabere de refugiaţi au fost pregătiţi tineri, mai mult sau mai puţin 
refugiaţi, personae special antrenate să se întoarcă şi să provoace sau să întreţină aceste 
conflicte. Toţi aceştia, împreună cu alte grupări, aşa zisele grupuri de tuirişti sovietici….cei 

* Studiul este parte a unui volum aflat în lucru dedicat evenimentelor din anul 1989 din Bihor
** Muzeul Ţării Crişurilor, Universitatea Oradea, gabimoisa@hotmail.com
1 Virgil Măgureanu despre evenimentele din ‘89: A fost lovitură de stat, pe  /adevarul.ro/news/eveniment/
virgil-magureanu-despre-evenimentele-89-fost-lovitura-stat-1_50bd3ead7c42d5a663c8f8cf/index.html, 
(accesat la 23.06.2019)
2 De la regimul comunist la regimul Iliescu. Virgil Măgureanu în dialog cu Alex Mihai Stoenescu, Editura 
RAO Internaţional, Bucureşti, 2008, p. 14-15
3 Ibidem, p. 15
4 Ibidem
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care apar deja într-o imagine standard, în maşini Lada, tineri atletici, personae care s emişcau 
întotdeauna grupat  şi se vedea că-şi asigură propria securitate şi discreţie, prezenţa lor a fost 
a fost semnalată în acele puncte –cheie”5. În fine, Virgil Măgureanu, este convins de faptul că 
“în ce priveşte graniţa de vest, toată porţiunea acea legată nu numai de Ungaria, zona aceea 
de la Timişoara până sus la Satu Mare, a fost o zonă unde evenimentele erau pregătite să se 
producă”6. Pregătirea s-a făcut atât prin intermediul mass-media din Ungaria cât mai ales a 
celor care intrau în această zonă din Ungaria şi cristalizau acele puncte de conflict.  

Privind lucrurile în această grilă putem înţelege de ce supravegherea populaţiei s-a 
amplificat exponenţial în anul 1989. O atenţie cu totul aparte a fost acordată de Securitate 
străinilor care intrau în România. Unii dintre ei erau simpli turişti însă mulţi erau ziarişti 
care veneau să culeagă date despre România lui Nicolae Ceauşescu. Securitatea avea 
însă suspiciuni că majoritatea lor făceau parte din alte structuri de informaţii ale ţărilor de 
provenienţă sau ale altor state. Tocmai de aceea supravegherea lor era una draconică pe 
întreaga perioadă a şederii în ţară. 

Relaţia cetăţenilor români cu străinii era foarte strict reglementată în România încă din 
17 decembrie 1971 când Marea Adunare Naţională a adoptat Legea nr. 23 privind apărarea 
Secretului de Stat în Republica Socialistă România şi Legea nr. 24 privind cetăţenia română, 
prin care toţi locuitorii României erau obligaţi să declare legăturile cu străinii. În 25 iulie 1972 
au fost aduse unele completări prin Decretul nr. 304/1972 pentru modificarea Legii nr. 23/1971 
privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România. Practic, din acel moment, 
toate discuţiile vreunui cetăţean român cu unul străin trebuiau raportate, în caz contrar asupra 
sa plana pericolul pierderii libertăţii. 

În aceste condiţii străinii au fost puşi sub atenta lupă a Securităţii, mai ales cei asupra 
cărora existau suspiciuni că puteau fi în legătură cu servicii secrete străine. Numeroşi oameni 
simpli, ziarişti, diplomaţi, oameni de cultură etc.din diverse ţări sunt înregistraţi în documentele 
Securităţii ca fiind luaţi în vizor. Desigur că cei mai atent documentaţi erau diplomaţii, oamenii 
de cultură şi ziariştii consideraţi apriori că fac deservicii României, fie făcând parte din serviciul 
unor state occidentale capitaliste, fie în cel al unor state socialiste şi care ar încerca să genereze 
sub comanda Moscovei o politică de reforme şi în România. 

Monitorizarea lor arată că Securitatea avea dreptate în cele mai multe cazuri, iar 
argumentele sunt mai mult decât lămuritoare. Fenomenul era semnalat şi amplu dezbătut 
inclusiv în publicaţia oficială a instituţiei, Securitatea, unde se spuneau lucrurile pe nume fără 
ocolişuri. Acest lucru era posibil întrucât revista era destinată exclusiv angajaţilor instituţiei 
represive. De acolo reiese foarte clar modul în care acţionau sub diverse acoperiri unele 
servicii de spionaj străine pentru a cunoaşte realităţile României anului 19897.  

Documentele emanate de conducerea Securităţii române erau tot mai atente la 
problema prezenţei pe teritoriul României a unor cetăţeni străini. Pe întregul parcurs al anului 
1989 misiunile şi sarcinile primite în acest sens de organele de Securitate, mai ales cele din 
zonele de frontieră, erau tot mai prezente în diversele planuri de măsuri ale instituţiei. În egală 
măsură, erau vizate şi plecările cetăţenilor români peste hotare astfel că în 17 februarie 1989 
Direcţia pentru Paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei din Ministerul de 
Interne transmitea un ordin tuturor Inspectoratelor judeţene potrivit căruia pentru a preveni 
rămânerile în străinătate a unor cetăţeni români înainte de a primii avizul de plecare trebuiau 
să fie foate atent verificaţi. Ordinul stipula foarte clar că trebuie „luate toate măsurile care 
se impun pentru prevenirea deplasării în străinătate a persoanelor vulnerabile (cunoscute cu 
probleme)”8, adică a celor care odată plecaţi prezentau riscuri de a nu se mai întoarce. Având 
în vedere acest ordin, este mai greu de înţeles cum de în cursul anului 1989 au putut pleca în 
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Pavel Hoblea, Maramureşul – zonă etnofolclorică în atenţia serviciilor de spionaj şi a propagandei 
diversioniste, în Securitatea, nr. 3 (87), 1989, p. 51-56; Liviu Jiga, Navigatorii străini – o categorie de 
elemente care nu trebuie neglijată, în Securitatea, nr. 2 (86), 1989, p. 57-58; Mihai Crăciun, Florian Oprea, 
Recrudescenţa activităţilor naţionalist-iredentiste îndreptate împotriva  R.S. România. Necesitatea 
cunoaşterii stăpânirii fenomenului naţionalist-iredentist, în Securitatea, nr. 2 (86), 1989, p. 18-24 etc.
8 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fond documentar, dos. 3647, vol. 2, 
f. 37-38 (în continuare ACNSAS)
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străinătate o serie de cetăţeni români cunoscuţi ca fiind incomozi pentru regim şi după ce au 
criticat deschis realităţile româneşti de acolo s-au întors din nou în ţară. Este cazul lui Mircea 
Dinescu bunăoară. 

Numeroasele Planuri de Măsuri elaborate în anul 1989 de către ministrul secretar de 
stat şi şef al Departamentului Securităţii Statului din Ministerul de Interne, generalul Iulian 
Vlad, aprobate de ministrul de interne Tudor Postelnicu, acordau o atenţie specială prezenţei 
străinilor pe teritoriul României. Referinţele la aceştia erau din ce în ce mai dese în ultimul an 
de existenţă a vechiului regim, mai ales în preajma unor evenimente speciale. 

Măsuri cu totul speciale au fost luate în perspectiva desfăşurării Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1989. Întrucât momentul urma să fie unul triumfal şi triumfalist, utilizat în 
sens propagandistic de regim, în cadrul acestuia urmând să fie anunţată marea eliberare de 
sub imperialiştii străini prin plata integrală a datoriei externe, nimic nu trebuia lăsat la voia 
întâmplării9. 

În cadrul Planului de Măsuri Primăvara - 89, care viza pregătirea ireproşabilă a 
evenimentelor din perioada aprilie-mai 1989, adică sărbătorirea a 50 de ani de la „marea 
demonstraţie patriotică, antifascistă şi antirăzboinică şi a 100 de ani de la declararea zilei 
solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, precum şi sărbătorirea Zilei Tineretului şi 40 de 
ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistă România”10, erau stabilite 
mai multe măsuri specifice structurilor de securitate. Scopul era ca nimic să nu umbrească 
festivismul acestora. Pentru aceasta, evident, o atenţie specială a fost acordată prezenţei 
străinilor, turişti ori oficiali, pe teritoriul României. Ei erau văzuţi ca potenţiali provocatori, 
instigatori şi oameni care ar putea crea o stare de tensiune prin contactele cu cetăţenii români. În 
primul rând trebuia monitorizată întreaga activitate a ataşaţilor militari străini ai unor ambasade 
din Bucureşti, cunoscuţi cu legături în zone sensibile precum cele militare româneşti11.

Securitatea bihoreană a primit la rândul său instrucţiunile din planul în discuţie pentru 
a pune în aplicare toate măsurile care vizau „turburarea ordinii şi liniştii publice, ori a altor 
fapte care prezintă pericol social deosebit, inslusiv difuzarea de înscrisuri cu conţinut 
necorespunzător, luându-se măsuri operative ferme de prevenire şi contracarare”12. Un capitol 
aparte era destinat cunoaşterii şi supravegherii activităţii cetăţenilor străini aflaţi în Bihor pentru 
a preveni producerea de „acte ostile din partea acestora”13, iar asupra celor care intrau în 
ţară în perioada premergătoare acestor evenimente trebuia intensificat controlul informativ-
operativ deoarece exista un potenţial pericol ca ei să genereze o stare de spirit nefavorabilă 
realităţilor din România care ar fi putut conduce la situaţii nedorite. 

În lunile mai-iunie 1989 s-au desfăşurat în România alte evenimente cu implicaţii naţionale 
şi internaţionale. Este vorba despre vizita lui Todor Jivkov, iunie 1989, şi mai ales Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varşovia din 7-8 iulie 1989. În condiţiile unor 
realităţi din ce în ce mai complicate existente în blocul comunist au fost luate de asemenea 
măsuri serioase de siguranţă pentru eliminarea oricărui posibil incident care să genereze 
probleme sau schimbări în România. În acest sens, Iulian Vlad a întocmit un Plan de Măsuri 
intitulat Dialog – 89, în cadrul căruia un capitol important era destinat aceleiaşi prezenţe a 
străinilor pe teritoriul ţării. Acolo se stipula foarte clar faptul că „având în vedere caracteristicile 
situaţiei operative actuale”14 cetăţenilor străini care intră sau se găsesc în România trebuie să 
li se acorde o atenţie deosebită. 

Securitatea bihoreană urma să urmărească cu atenţie eventualele manifestări ostile 
din cadrul problemei naţionalist-iredentiste ale unor turişti şi ziarişti veniţi deopotrivă din ţări 
occidentale şi socialiste, dar mai ales Ungaria. În acest sens s-a acţionat pentru „cunoaşterea 
temeinică a situaţiei operative, a comentariilor şi reacţiilor cetăţenilor români de naţionalitate 
turcă, maghiară, sârbă, germană şi a altora, în scopul prevenirii producerii oricăror acţiuni cu 
caracter ostil, ori de dezordine ce ar putea fi preconizate de aceştia”15, existând indicii temeinice 
9 ACNSAS, fond documentar, dos. 10758, vol. 18, f. 1
10 Ibidem, f. 3
11 Ibidem
12 Ibidem, f. 2
13 Ibidem
14 Ibidem, f. 58
15 Ibidem, f. 60
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că s-ar pregăti ample proteste împotriva regimului cu concursul „străinilor aflaţi temporar în 
ţara noastră sub diferite acoperiri, acordându-se atenţie prioritară celor proveniţi din statele ce 
prezintă interes operativ nemijlocit”16, iar Ungaria şi URSS se aflau printre acestea, alături de 
state din occident precum SUA, Franţa, Olanda şi Germania.

Documentul invoca faptul că în România se aflau relativ mulţi străini cu diverse asoperiri, 
care contribuiau la crearea unei stări de spirit generale împotriva regimului Nicolae Ceauşescu. 
În aceste condiţii, fiecărui Inspectorat Judeţean de Securitate i se cerea să documenteze 
„interesul manifestat de serviciile de informaţii străine faţă de evenimentele politice de 
importanţă excepţională care vor avea loc în ţara noastră”17. Convinşi că între cetăţenii străini 
prezenţi sau care vor intra în România în această perioadă se află şi ofiţeri de informaţii ale unor 
ţări străine trebuiau să fie urmărite „preocupările, intenţiile şi comentariile din mediul străinilor, 
îndeosebi a diplomaţilor, ziariştilor şi turiştilor, în scopul asigurării unui control deplin al activităţii 
lor”18 dorindu-se stoparea oricăror tentative generatoare de stări tensionate cu potenţial de a 
degenera în revolte. În acest sens categoriile invocate au fost foarte atent urmărite pentru a 
se identifica orice „legături din rîndul autohtonilor şi prevenirii oricăror acţiuni ostile”19.  Exista o 
teamă foarte mare că, pe fundalul evenimentelor reformatoare din Ungaria, Polonia şi Uniunea 
Sovietică şi chiar a Cehoslovaciei şi Bulgariei se va încerca, mai ales în perioada desfăşurării 
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varşovia din 7-8 iulie 1989, a unor 
evenimente care să conducă la acţiuni împotriva regimului de la Bucureşti. Prezenţa străinilor, 
a corespondenţilor de presă, a ziariştilor, diplomaţilor, a unor agenţi străini cu acoperire de 
turişti sau chiar a simplilor turişti, reprezenta o mare vulnerabilitate din punctul de vedere al 
organelor de Securitate. 

Nu întâmplător se insista pe faptul ca în fiecare judeţ, mai ales cele de graniţă precum 
Bihorul, Securitatea să acţioneze pentru prevenirea „oricăror fapte cu caracter duşmănos din 
partea cadrelor şi agenţilor de spionaj, de incitare, instigare şi determinare a unor elemente 
să se angajeze în acţiuni ostile...”20. Aceste precauţii nu erau întâmplătoare deoarece existau 
suficiente semnale că s-ar pregăti acţiuni destabilizatoare care să conducă la internaţionalizarea 
problemei transilvane astfel încât, aşa cum s-a preconizat şi în Declaraţia de la Budapesta din 
16 iunie 1989, Transilvania să devină un spaţiu de complementaritate, teritoriul să fie declarat 
binaţional şi scos de sub suveranitatea statului român21. Dealtfel, subiectul a fost discutat de 
reprezentanţii Ungariei22, la insistenţele ei şi prin mijlocirea lui Mihail Gorbaciov, cu Nicolae 
Ceauşescu cu prilejul întâlnirii statelor Tratatului de la Varşovia la Bucureşti din 7-8 iulie 1989. 
Întâlnirea s-a desfăşurat loc în dimineaţa zilei de 8 iulie 1989, orele 8.15, înainte de  începerea 
sesiunii plenare a delegaţilor statelor Tratatului de la Varşovia. Cu acel prilej, reprezentanţii 
Ungariei au spus direct că Transilvania nu aparţine numai României şi că vor declanşa 
internaţionalizarea problemei Transilvania în cadrul ONU şi a altor organisme23. Venită pe 

16 Ibidem
17 Ibidem
18 Ibidem, f. 61 
19 Ibidem
20 Ibidem, f. 61-62
21 Este vorba despre Declaraţia româno-maghiară de la Budapesta din 16 iunie 1989. Acolo, urmare a 
întâlnirilor care au avut loc legate de reînhumarea lui Imre Nagy, şase români aflaţi în exil au acceptat 
să semneze o declaraţie alături de alte 12 unguri. În esenţă, aceasta sublinia faptul că Transilvania este 
un spaţiu de complementaritate, teritoriul este binaţional şi că cele două naţiuni, română şi maghiară 
nu pot exercita controlul asupra teritoriului decât într-un soi de condominium aflat atât sub controlul 
Budapestei cât şi al Bucureştiului. Transilvania urma să fie desprinsă de spaţiul suveranităţii României 
astfel că integritatea ţării nu mai exista. De fapt, în ciuda tuturor reglementărilor internaţionale, Declaraţia 
de la Budapesta stabilea o egalitate româno-ungară asupra dreptului de suveranitate al Transilvaniei 
între români, covârşitor majoritari, şi maghiari, minoritari, alături de alţii, în regiune. Ulterior, celor şase 
semnatari români, au mai semnat documentul alţii 11. Aceasta a fost elaborată pentru a servi în mod 
evident interesele Ungariei, semnatarii români neînţelegând sau nefiind interesaţi de consecinţe, dacă 
acestea ar fi fost. Dealtfel, ideea “Transilvania, spaţiul de complementaritate” nu a dispărut nici până 
astăzi în discursul oficial al vecinilor unguri şi al unor formaţiuni politice maghiare din România.   
22 La întâlnire au participat din partea ungară Nyérs Rezsö, secretar general al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Miklósz Németh, prim ministrul Ungariei şi Gyula Horn, ministrul de externe al Ungariei. 
23 Filip Teodorescu, Un risc asumat, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1992, p. 35-36
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fondul unor semnale aproape similare din partea iugoslavilor Ivo Lonçear şi Nikola Dizdarevici24 
cu câteva luni mai devreme, octombrie 1988, referitoare la Banat, care crease deja o stare 
de vizibil disconfort Bucureştiului, reacţia lui Nicolae Ceauşescu a fost foarte fermă împotriva 
poziţiei ungare, iar discuţiile s-au terminat foarte repede. Desigur, întâlnirea nu a beneficiat de 
obişnuita mediatizare în presa controlată total de cenzură. Totuşi, ca urmare a insistenţelor 
României, în comunicatul final al reprezentanţilor statelor participante se preciza foarte clar 
principiul neamestecului în treburile interne ale altui stat susţinându-se „caracterul inviolabil 
al frontierelor existente, a suveranităţîii şi a dreptului popoarelor de a-şi decide libere propriul 
destin”25. România a insistat foarte mult asupra asumării de către toate statele Tratatului de 
la Varşovia a acestui principiu. Se impune aici întrebarea de ce a insistat atât de mult Nicolae 
Ceauşescu pe inserarea acestui aspect? Credem că factorii de decizie români aveau semnale 
clare că invocata problemă transilvană putea deveni un element de şantaj aşa cum mai fusese 
în martie 1945. Desigur, în această situaţie Ungaria urma să fie beneficiarul principal în cazul 
în care Nicolae Ceauşescu nu începea reforme sau nu pleca de la putere. Poziţia lui Nicolae 
Ceauşescu s-a schimbat însă în momentul în care a cerut intervenţia în Polonia în august 1989, 
urmare a evoluţiilor de acolo26. Referitor la această chestiune nu toţi specialiştii interpretează 
poziţionarea lui Nicolae Ceauşescu drept una în care a cerut intervenţia directă în Polonia. 
Istoricul american Larry Watts îndeamnă la prudenţă şi invocă necesitatea unor cercetărio cât 
mai amănunţite asupra chestiunii27. La rândul său, Vasile Buga afirmă răspicat că nu există 
temeiuri certe pentru a face aprecieri categorice legate de intervenţia statelor Tratatului de 
la Varşovia în Polonia pentru a stopa mersul lucruilor în direcţia unei democraţii autentice28. 
Chestiunea rămâne, aşadar, de lămurit în continuare.

Câteva săptămâni mai târziu, la 22 septembrie 1989, într-o şedinţă a Comitetului Politic 
Executiv al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceauşescu nu mai era atât de vehement 
în favoarea intervenţiei din Polonia. Informându-şi tovarăşii asupra reacţiilor restului statelor 
socialiste la scrisoarea în care se invocă faptul că a cerut intervenţia în Polonia pentru 
salvgardarea socialismului de acolo, liderul politic român sublinia că „sovieticii au spus că 
împărtăşesc complet punctul nostru de vedere”29, care invoca oprirea derapajului de tip 
capitalist al polonezilor, dar că „tovarăşii polonezi au probleme serioase, să vedem cum vor 
acţiona”30. Nicolae Ceauşescu i-a informat pe cei prezenţi de faptul că sovieticii au recunoscut 
că „într-un anumit fel ei au încurajat şi sunt de fapt principalii vinovaţi de organizarea aşa 
zisei mese rotunde, că fără ei nu avea loc masa rotundă şi nu se întâmpla ce se întâmplă în 
Polonia”31. 

Referitor la chestiunea schimbărilor din această parte a Europei, Nicolae Ceauşescu a 
mai afirmat cu acelaşi prilej că sovieticii au recunoscut în răspunsul lor că nici în Ungaria nu 
s-ar fi putut întâmpla fenomenul liberalizării fără acordul Moscovei32. Ceauşescu îi informa pe 
tovarăşii români că până şi tovarăşii polonezii erau de acord cu menţinerea căii socialiste de 
dezvoltare a ţării lor dar că pentru moment nu aveau altă cale de ieşire decât cea în care se 
acţiona în acel moment. Răspunsul ungurilor a fost, în opinia lui Nicolae Ceauşescu, cel mai 
radical întrucât, spunea acesta, „ungurii ne-au spus că ei nu împărtăşesc părerea noastră, 

24 Cei doi asigurau preşedinţia rotativă a Iugoslaviei în acel moment.
25 ACNSAS, fond documentar, dos. 10758, vol. 18, f. 62
26 Vezi Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 21 august 1989, 
publicată în Clio 1989,  nr. 1-2/2005, p. 168 – 170; Ioan Scurtu, Revoluţia Română din Decembrie 
1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, 2006, p. 100 – 106; Ion Constantin, Din istoria Poloniei şi a relaţiilor româno-
polone, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2005, p. 213; leksander Iakovlev, Ce vrem să facem 
din Uniunea Sovietică. Convorbire cu Lilly Marcou, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 114
27 Larry L. Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă. România şi sfârşitul războiului rece, Editura RAO, 
Bucureşti, 2013, p. 651-659
28 Vasile Buga, Sub lupa Moscovei. Politica externă a României 1965-1989, Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, Bucureştri, 2015, p. 131
29 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 58/1989, f. 30-31 (în 
continuare ANIC)
30 Ibidem
31 Ibidem
32 Ibidem, f. 31
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că, sigur, sunt probleme, dar e o problemă a partidului polonez şi că, de fapt, noi însălcăm 
principiile pe care le-am spus şi ne amestecăm în treburile altora”33, cu referire la poziţia din 
august 1968, când România s-a opus intervenţiei militare din Cehoslovacia. Puncte de vedere 
ezitante faţă de poziţia României au mai fost ale partidelor comuniste din Iugoslavia, Italia şi 
Franţa. Celelalte partide comuniste, spunea Nicolae Ceauşescu, sprijineau punctul de vedere 
românesc „ceea ce înseamnă că noi am procedat just şi că aceasta corespunde intereselor 
ţărilor socialiste, a socialismului, a mişcării comuniste şi muncitoreşti, în general”34.

Probabil că semnalele erau dintre cele mai alarmante pentru structurile de securitate din 
zona de frontieră întrucât se insista pe o creştere a rigurozităţii controlului asupra celor care 
intrau sau ieşeau din România. Astfel, prin punctele de trecere a frontierei de pe raza judeţului 
Bihor s-a cerut ca începând din luna iunie 1989 pe lângă asigurarea unei evidenţe foarte stricte 
a străinilor aflaţi în ţară trebuia să se cunoască în permanenţă zona de dispunere a acestora 
astfel încât să se cunoască în permanenţă unde sunt şi cu cine se întâlnesc, acordându-se o 
atenţie deosebită cetăţenilor din ţările de interes, Ungaria şi Uniunea Sovietică din imediata 
vecinătate, Germania, SUA, Franţa, Olanda din spaţiul lumii occidentale, dar chiar şi „celor 
originari ori emigranţi din acestea”35. Toţi aceştia erau consideraţi ca fiind un potenţial pericol 
pentru stabilitatea regimului de la Bucureşti. Pe lângă cetăţenii acestor state, pentru cea de-a 
doua jumătate a anului 1989 trebuia să fie acordată o „atenţie deosebită şi cetăţenilor arabi şi 
turci, celor de origine kurdă, armeană, sârbo-croată...(...) în scopul prevenirii pătrunderii în ţară 
(...) a celor ce intenţionează să introducă armament, muniţii, substanţe toxice sau materiale de 
propagandă ostilă”36. 

Situaţia era tot mai sensibilă pentru organele de securitate, iar munca lor era din ce 
în ce mai solicitantă pentru a păstra intact regimul comunist din România. Probleme majore 
erau ridicate mai ales evenimentele care se desfăşurau în spaţiul public. În acest context, 
aniversarea împlinirii a 45 de ani de la momentul 23 august 1944 a fost o adevărată provocare 
pentru angajaţii Securităţii. Pentru buna desfăşurare a acestei manifestări a fost creionat un 
Plan de Măsuri intitulat Victoria-89. Responsabil de elaborarea sa a fost generalul-colonel 
Iulian Vlad, şeful Securităţii. 

Situaţia din cadrul blocului comunist era din ce în ce mai complicată având în vedere 
evoluţiile din Polonia, Ungaria şi, parţial, Cehoslovacia, mai ales că în România părea că 
nimic nu se clintea din loc în zona reformării regimului. În timp ce în Polonia opoziţia câştiga 
bunăoară în iunie 1989 primele alegeri parţial libere37, la Bucureşti, Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 27-28 iunie 1989 decidea ca la congresul care avea să 
fie organizat în noiembrie „tovarăşul Nicolae Ceauşescu, marele erou între eroii neamului, 
eminent conducător de partid şi de ţară, personalitate proeminentă a lumii contemporane, ce 
constituie cea mai sigură garanţie pentru triumful socialismului şi viitorului comunist al patriei, 
păcii şi colaborării între popoare”38 să fie reales în fruntea Partidului Comunist Român.

În acest context, au fost luate un set de măsuri concrete în cadrul Planului de Măsuri 
intitulat Victoria-89 astfel încât toate acţiunile preconizate să se desfăşoare fără nici un incident 
major. Din nou, o atenţie sporită era acordată membrilor comunităţii maghiare cunoscuţi ca 
având o atitudine naţionalist-iredentistă, mai ales a celor aflaţi în relaţie cu cetăţeni străini care 
se găseau în România. 

Securitatea Bihor primea la rândul său sarcini specifice astfel încât să ia măsuri de 
supraveghere a celor cu procupări iredentiste dar şi a activităţii cetrăţenilor străini din cuprinsul 
judeţului39. Asemenea directive primise fiecare securitate judeţeană. Scopul era de a „depista 
imediat elementele suspecte, pentru a preveni eventuale acţiuni teroriste, acte de dezordine sau 
alte acţiuni ostile”40, iar acolo unde existau cetăţeni străini aflaţi în ţară la invitaţia statului sau a 
33 Ibidem
34 Ibidem, f. 38
35 ACNSAS, fond documentar, dos. 10758, vol. 18, f. 68
36 Ibidem
37 Adrian Pop, Tentaţia tranziţiei. O istorie a prăbuşirii comunismului în Europa de Est, Editura Corint, 
Bucureşti, 2002, p. 205-206
38 ACNSAS, fond documentar, dos. 10758, vol. 16, f. 130
39 Ibidem, f. 132
40 Ibidem
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diferitelor intreprinderi economice, ca şi specialişti, aceştia trebuiau să fie angrenaţi în programe 
speciale în perioada 21-25 august 1989 astfel încât să fie în permanenţă supravegheaţi. 
Exista convingerea, aşa cum am mai afirmat, că între străinii prezenţi în România anului 1989 
mulţi aparţineau unor servicii de spionaj, pretabili la acţiuni ostile pentru destabilizarea ţării în 
conlucrare cu cetăţeni români. În acest sens ofiţerii de Securitate trebuiau să prevină orice 
„acte duşmănoase din partea agenţilor de spionaj  pretabili la acţiuni provocatoare, de incitare 
şi instigare a unor elemente ostile”41. În vederea asigurării tuturor măsurilor, toţi turişrii străini 
individuali sau grupurile de turişti străini au fost monitorizaţi pas cu pas, cu atât mai mult cu cât 
s-a observat că afluxul acestora în anumite zone ale ţării era în creştere. Între măsurile care 
au fost luate era şi aceea ca în ziua de 23 august 1989 atât turiştii individuali cât şi grupurile 
de turişti au fost dirijate spre alte zone decât cele cuprinse în programul oficial al acţiunii din 
fiecare reşedinţă de judeţ.

De asemenea, erau stabilite măsuri de întărire a controlului la frontieră, în scopul prevenirii 
pătrunderii în ţară a aşa numitelor elemente indezirabile. Astfel, în perioada premergătoare 
zilei de 23 august 1989 şi pe timpul acţiunilor festive din ziua respectivă toate intrările străinilor 
trebuiau făcute numai după o foarte atentă verificare existând indicii că ar încerca să pătrundă 
şi categorii de străini care ar intenţiona generarea unor acţiuni ostile ce conduce la apariţia 
unor probleme pentru regim. Toţi cei care prezentau caracter suspect erau opriţi la a mai 
intra până după derularea festivităţilor de 23 august 1989. Acţionând într-un judeţ de graniţă, 
Securitatea bihoreană era atenţionată în mod special în acest sens, alături de celelalte judeţe 
de frontieră42. 

Starea de tensiune şi de permanentă alertă este subliniată şi de o altă adresă înaintată 
şefilor de servicii judeţene de securitate la 27 iulie 1989, semnată de colonelul Gheorghe 
Raţiu, şeful Direcţiei I din Departamentul Securităţii Statului, care, având în vedere situaţia 
internaţională, inclusiv cea din imediata vecinătate a României, invoca existenţa posibilităţii ca 
urmare „a influenţelor sau incitărilor din străinătate....”43 în mai multe oraşe ale României, mai 
ales în Transilvania, să se încerce „comiterea unor acţiuni terorist-diversioniste, de atentat, 
de distrugere, anarho-contestatare”44 şi, ceea ce era şi mai periculos pentru ordinea de stat 
a României vremii, „de trecerea în forţă a frontierei de stat a României”45. Desigur, nu ştim 
încă dacă aceste precauţii nu erau excesive pentru momentul august 1989, însă ceea ce 
s-a întâmplat în decembrie 1989 explică în parte aceste măsuri sugerând că Securitatea 
avea informaţii destul de clare în acest sens. Nu întâmplător, colonelul Gheorghe Raţiu cerea 
măsuri deosebite faţă de cetăţenii români care lansau zvonuri alarmiste, cu scopul de a crea 
panică, nemulţumiri colective sau stări de spirit negative, cu implicaţii asupra securităţii interne 
a României. În vizor au fost luaţi în principal cei care au rude sau relaţii apropiate în cadrul 
„emigraţiei reacţionare, cunoscute cu activităţi potrivnice ţării noastre şi se află sub influenţa 
ostilă a acestora”46. Lor li se adăugau cetăţenii români cunoscuţi cu „manifestări naţionalist-
iredentiste, cu preocupări de a redacta lucrări cu un asemenea caracter sau care întreţin legături 
apropiate cu organizaţii reacţionare iredentiste din străinătate”47. Când era vorba despre acest 
subiect vizaţi erau în special cetăţenii români de etnie maghiară aflaţi în relaţii catalogate 
nepotrivite cu diverse organizaţii din străinătate, inclusiv din zona guvernului Ungariei, care 
readuceau în discuţie problema transilvană. 

Însă cea mai mare insistenţă era acordată în această adresă străinilor aflaţi pe teritoriul 
României deoarece existau date potrivit cărora aceştia contactează deja şi vor contacta şi 
în lunile următoare cetăţeni români „în scop de incitare, instigare sau provocare la acţiuni 
duşmănoase”48. Obiectivul final era acela de a schimba ordinea internă a României. În opinia 
colonelului Gheorghe Raţiu, mulţi dintre străinii care intrau în România erau de fapt „emisari 
ai centrelor recţionare din străinătate (cultice şi sectante, naţionalist-iredentiste, naţionalist-

41 Ibidem, f. 133
42 Ibidem, f. 136-138
43 Ibidem, f. 158
44 Ibidem
45 Ibidem
46 Ibidem, f. 158 verso-159
47 Ibidem, f. 159
48 Ibidem
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germane etc)”49, din state precum Ungaria, SUA, Olanda, Germania, Franţa etc. care urmează 
să contureze şi în România o stare de spirit favorabilă revoltelor şi schimbărilor aflate în curs 
de desfăşurare în celelalte state socialiste din imediata vecinătate a României. 

Indiciile potrivit cărora în perioada următoare adresei colonelului Gheorghe Raţiu din 27 
iulie 1989 urmau să intre fraudulos în ţară grupuri organizate care vor utiliza inclusiv mijloace 
violente pentru a trece frontiera erau din ce în ce mai multe. Tocmai de aceea se cerea maximă 
vigilenţă în zona de frontieră cu statele vecine, mai ales Ungaria, Iugoslavia şi URSS. În plus, 
apărea pentru prima dată şi ideea revenirii în ţară a fugarilor din România, plecaţi pentru a-şi 
căuta o viaţă mai bună. Fenomenul, absolut real, putea părea cât se poate de ciudat întrucât, 
odată plecat în străinătate în căutarea unei lumi mai bune, nu ar mai fi avut motive să se 
reîntoarcă într-o Românie cenuşie şi fără perspective. Existau însă multe informaţii potrivit 
cărora aceştia reveneau în ţară ca oameni ai diverselor servicii de spionaj străine urmând a 
genera „acte cu caracter anarhic sau turbulent”50 pentru a fragiliza regimul politic din România 
şi a contribui la crearea unei stări de spirit propice revoltei populare. Depistarea acestora era 
una dintre cererile imperioase ale şefului Direcţiei I-a din Departamentul Securităţii Statului. 

Complexele măsuri luate au făcut ca marcarea împlinirii a 45 de ani de la 23 august 1944 
să treacă fără probleme. Întrucât toamna anului 1989 urma să fie una în care se desfăşurau 
evenimente importante în plan intern precum Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, 20-25 noiembrie 1989, iar premergător acestuia Plenara Comitetului Central al P.C.R., 
24-25 octombrie 1989, Plenara Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, 26 octombrie 1989, 
Conferinţa Comitetului P.C.R. al municipiului Bucureşti, iar în judeţe Conferinţele Comitetelor 
Judeţene ale P.C.R. şi Ziua Recoltei, Ministerului de Interne, în mod special Departamentului 
Securităţii Statului, i se cerea implicare deplină astfel încât totul să fie sub control. 

Măsurile nu au întârzâiat să apară. La 24 octombrie 1989 general-colonel Iulian Vlad, şeful 
Securităţii, înainta ministrului de interne Tudor Postelnicu un Plan de Măsuri intitulat Forum – 
89. Acesta conţinea toate măsurile propuse de Iulian Vlad pentru bunul mers al evenimentelor. 
Documentul a fost avizat favorabil de Tudor Postelnicu. Întrucât situaţia internaţională era din 
ce în ce mai complicată, existând reale temeri că schimbările din statele socialiste aveau să se 
rostogolească şi în România prin intermediul străinilor care intrau în România a fost întocmit 
aşa numitul Plan de acţiune Borna prin care se încerca de fapt etanşeizarea frontierei de stat 
a României, „îndeosebi a celei de vest şi sud-vest”51. 

Din datele deţinute de Securitate prin punctele de fontieră cu Iugoslavia şi Ungaria în 
România intrau cetăţeni străini care urmează să întreprindă ceva pe teritoriul României fără a 
se cunoaşte cu exactitate ce şi când anume. Se intuia că este ceva legat de schimbările din 
lagărul socialist. Inspectoratele judeţene limitrofe frontierelor cu cele două state erau din nou 
atenţionate în mod special pentru a intensifica în lunile noiembrie-decembrie 1989 măsurile 
cuprinse în Planul Borna cu prioritate cele privind mişcarea străinilor, micul trafic de frontieră 
şi activitatea în punctele de trecere a frontierei52. De asemenea, trebuia să fie monitorizată şi 
mai atent frontiera verde pentru a preîntâmpina intrarea în România a unor străini şi grupuri 
de străini cu scopul de a provoca şi instiga populaţia la acte de dezordine şi de a determina 
stări de spirit negative, nemulţumiri colective ori alte situaţii cu implicaţii asupra tulburării ordinii 
publice53.

Evenimentele imediate pentru care a fost realizat Planul de Măsuri Forum – 89 au trecut 
fără convulsii interne semnificative. Lucrurile deveneau însă din ce în ce mai complicate în plan 
internaţional. Puterea politică din România comunistă era conştientă de acest lucru. Pentru a 
preîntâmpina scăparea lucrurilor de sub control după terminarea Congresului al XIV-lea al 
P.C.R., în condiţiile unei intensificări deosebite a interesului turiştilor străini faţă de România 
prin intrarea în ţară a unui număr din ce în ce mai mare de cetăţeni străini care invocau 
calitatea de turist, s-au luat primele măsuri ceva mai concrete. 

Audiat în Comisia Parlamentară Decembrie 1989 colonelul Gheorghe Raţiu afirma în 
1994 explicit faptul că „din 1986 şi până în 1989 ne-am confruntat cu un fenomen de plecare 

49 Ibidem
50 Ibidem, f. 160
51 Ibidem, f. 39 verso
52 Ibidem
53 Ibidem, f. 52
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masivă din ţară. plecare ilegală spre Ungaria. Noi îl numisem Filiera Maghiară de a ajunge în 
Occident. În 1989, fenomenul era invers, intrarea masivă în ţară dinspre Ungaria. Îi aveam 
pe ore şi pe zile, cum veneau, dacă erau aduşi de maghiari. S-a cerut anchetă. În acest caz 
s-a ordonat ca, până după Congresul al XIV-lea al Partidului, cei care sunt la prima abatere 
să fie cercetaţi în libertate, iar recidiviştii să fie condamnaţi la locul de muncă”54. Cei mai mulţi 
dintre cei care reveneau în România în toamna anului 1989 fuseseră internaţi în Lagărul de la 
Bicske, Ungaria, situat la 40 km. de Budapesta spre Viena, un Centru de instruire paramilitară 
conform colonelului Gheorghe Raţiu, unde urmau pregătire politică, ideologică, paramilitară 
fiind pregătiţi pentru acte de dezordine în oraşe. Pe lângă acesta alţi transfugi români se mai 
aflau la Tatabánya, Debrecen şi Békéscsaba. Numărul celor pregătiţi în astfel de tabere în 
Ungaria era estimat de autorităţile române la circa 20.00055. Unii dintre cei prinşi de Securitatea 
română au recunoscut că făceau parte din structuri paramilitare fiind special antrenaţi pentru 
acţiuni destabilizatoare menite a contribui la schimbarea regimul comunist de la Bucureşti56. 
De aceste lucruri era informată în detaliu inclusiv Elena Ceauşescu, fără a putea afirma cu 
precizie că datele ajungeau şi la Nicolae Ceauşescu în forma lor nudă transmisă de structurile 
de securitate. Aceasta îşi nota, surprinsă oarecum, în agenda personală în octombrie 1989 
că imgiranţi din Ungaria antrenaţi în tabere speciale treceau în sens invers graniţa româno-
ungară după ce în prealabil plecaseră peste aceeaşi frontieră verde în Ungaria57. Atitudinea 
acestor fugari i se părea Elenei Ceauşescu extrem de ciudată. Avea să înţeleagă fenomenul, 
poate, abia la sfârşitul lunii decembrie 1989.  

Odată trecut cu bine Congresul P.C.R. autorităţile s-au aplecat special asupra acestei 
probleme chiar la iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu, care dorea conservarea puterii cu orice 
preţ. Era clar că şi el fusese informat asupra fenomenului, chiar dacă nu la adevărata sa 
amploare. Astfel, la 2 decembrie 1989, generalul Vasile Milea, Ministrul Apărării Naţionale, 
Tudor Postelnicu, Ministrul de Interne şi preşedintele Pentru Problemele Consiliilor Populare, 
Gheorghe Pană, întocmeau un Plan Cadru de Măsuri privind prevenirea trecerilor frauduloase 
peste frontiera de stat a R.S. România58. Elaborat, aşa cum se stipula încă din preambul, „în 
baza preţioaselor indicaţii, orientări şi ordine date de Comandantul nostru suprem, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, în scopul intensificării activităţii de prevenire, descoperire şi neutralizare 
a acţiunilor de trecere frauduloasă peste frontiera de stat a R.S. România”59, documentul 
stabilea foarte precis modalităţile de colaborare între principalele instituţii de forţă în vederea 
împiedicării realizării în România a unor schimbări de genul celor petrecute în restul statelor 
comuniste, urmare a infiltrării de elemente indezirabile care ar putea genera revolte populare.  

Erau stabilite atât sarcini comune tuturor instituţiilor implicate, adică Trupelor de 
Grăniceri, Inspectoratului General al Miliţiei şi Organelor de Paşapoarte – P.C.T.F. din toată 
ţara, cât şi specifice fiecări instituţii cu atribuţii în domeniu, atât la nivel central cât şi teritorial. 
Pentru prima dată după mult timp în documentele oficiale apare ideea de activare în zonele 
de frontieră a Gărzilor Patriotice, care trebuiau să patruleze alături de grăniceri şi miliţieni 
pentru împiedicarea intrării străinilor în ţară. Era clar că autorităţile române erau informate de 
faptul că în România, mai ales dinspre frontiera de vest şi sud-vest intrau tot mai mulţi cetăţeni 
străini cu scopul de a genera schimbări în România. Pentru a supraveghea cât mai eficient 
zonele de frontieră s-a stabilit că inclusiv prezenţa cetăţenilor români acolo putea fi făcută 
numai în anumite condiţii. Astfel, în zonele avute în atenţie urmau a se instala „indicatoare 
de semnalizare şi evertizare a limitelor admise prin lege privind păşunatul, regimul culturilore, 
construcţiilor, accesul şi circulaţia persoanelor, mijloacelor de transport pe timpul zilei şi nopţii, 

54 Gheorghe Raţiu, Stenograma audierii la Comisia „Decembrie 1989”, 16 februarie 1994, apud. Grigore 
Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor. Să mori împuşcat ca un animal sălbatic, Editura Adevărul Holding, 
Bucureşti, 2010, p. 62
55 Lavinia Betea, Ultimul an din viaţa Elenei Ceauşescu. Agenda Tovarăşei în 1989, Editura Corint, 
Corint, 2018, p. 253
56 Gheorghe Raţiu, Stenograma audierii la Comisia „Decembrie 1989”, 16 februarie 1994, apud. Grigore 
Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor. Să mori împuşcat ca un animal sălbatic, Editura Adevărul Holding, 
Bucureşti, 2010, p. 62
57 Lavinia Betea, Ultimul an din viaţa Elenei Ceauşescu. Agenda Tovarăşei în 1989, Editura Corint, 
Corint, 2018, p. 252
58 ACNSAS, fond documentar, dos. 3647, vol. 2, f. 174
59 Ibidem
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punctelor de parcare a ambarcaţiunilor, de intrare  şi ieşire la (de la) activităţi economice; 
delimitarea perimetrului şantierelor, plajelor, locurilor de agrement şi punctelor turistice”60 
fiind interzise cu desvârşire inclusiv pescuitul, scăldatul şi adăpatul animalelor în zonele de 
frontieră neamenajate în acest sens. Întrucât aveau nevoie de coperarea sătenilor din zonele 
de frontieră documentul prevedea pregătirea „contrainformativă şi antiinfracţională a populaţiei 
din localităţile situate în zona de frontieră”61 astfel încît să fie dezvoltate reţelele informative 
care să ajute la depistarea indivizilor suspecţi sesizaţi în aria localităţii lor de domiciliu. Scopul 
era pe de o parte de a preveni „pătrunderea în zonă a persoanelor care nu au documente 
legale în acest scop”62, în vederea limitării plecării din ţară a cetăţenilor români, cât mai ales a 
străinilor care încercau să intre în România fără ştirea autorităţilor române. În cazul acestora 
din urmă se stabilea că odată prinşi „dacă nu au săvârşit pe teritoriul ţării noastre şi alte fapte 
prevăzute de lege, vor fi predaţi reprezentanţilor oficiali ai statelor ai căror cetăţeni sînt ori în 
care domiciliază, prin grija Direcţiei pentru Paşapoarte63”. În schimb, cetăţenii străini din ţările 
învecinate României „dacă nu au comis alte fapte penale, vor fi predaţi statelor respectiveprin 
împuterniciţii de frontieră ori delegaţii lor”64. 

Toate aceste precizări, ca dealtfel întregul Plan Cadru de Măsuri privind prevenirea 
trecerilor frauduloase peste frontiera de stat a R.S. România, vin să argumenteze existenţa 
în România a unei stări de nervozitate din ce în ce mai evidentă. Apariţia acestor măsuri 
speciale pentru zonele de frontieră demonstrează clar faptul că existau informaţii clare privind 
penetrarea frontierelor României de către cetăţeni străini nu numai prin punctele de trecere a 
frontierei ci peste tot unde era posibil. Cu siguranţă că Ministerul de Interne, în mod special 
Departamentul Securităţii Statului, avea şi date despre ceea ce urmau să facă aceştia în ţară. 
Cei prinşi, inclusiv cu documente asupra lor, au devoalat o serie de acţiuni la care trebuiau 
să participe în vederea generării de tensiuni şi dezordini sociale. Fenomenul a fost confirmat 
şi de generalul Ştefan Alexie, secretar de stat în cadrul Departamentului Securităţii Statului la 
sfârşitul anului 1989, prezent şi la Conferinţa Judeţeană a P.C.R. Bihor din 8 noiembrie 1989 
ca delegat oficial al conducerii centrale a P.C.R. Tocmai de aceea, măsurile luate la nivelul 
întregii ţări erau dintre cele mai draconice fiind activate diverse situaţii speciale prevăzute de 
legislaţia română care făceau trimitere la preîntâmpinarea tulburărilor de stradă. 

Luna decembrie 1989 a început cu activarea Situaţiei nr. 2 din Ordinul nr. 0230/15.05.1973 
care prevedea intensificarea măsurilor specifice pentru prevenirea şi descoperirea faptelor 
antisociale, pentru întărirea pazei şi ordinii publice, semn că gluma se îngroşa. Instituirea 
ordinului de alarmare a fost făcut şi pe fondul plecării din ţară a lui Nicolae Ceauşescu la 
Moscova unde în 4 decembrie 1989 a avut loc întrunirea conducătorilor ţărilor membre în 
Tratatul de la Varşovia. Aceasta a fost convocată ca urmare a întrevederii din Malta dintre 
Mihail Gorbaciov şi George Bush din 2-3 decembrie 1989. În seara zilei de 1 decembrie 1989 
toate unităţile Ministerului de Interne primeau ordinul ministrului Tudor Postelnicu prin care se 
transmitea că “începând cu data de 03. decembrie 1989 orele 08.00 până la 05 decembrie 
1989 orele 08.08, în toate unităţile Ministerului de Interne se instituie Situaţia nr. 2 din Ordinul 
nr. 0230/15.05.1973, cu luarea tuturor măsurilor specifice ce s eimpun pentru prevenirea 
oricăror evenimente”65. Aşadar, ordinul era în vigoare câtă vreme Nicolae Ceauşescu se afla la 
Moscova, semn că pe perioada lipsei sale din Bucureşti ar fi posibil inclusiv să se declanşeze 
acţiuni împotriva regimului.

În lipsa lui Nicolae Ceauşescu nu s-au întâmplat dezordini sociale care să pună în 
pericol regimul politic. Cu toate acestea, semnele fragilizării acestuia erau din ce în ce mai 
evidente, iar autorităţile erau conştiente de acest lucru. Nicolae Ceauşescu nu mai avea 
probabil încredere în fidelitatea unora dintre structurile de forţă ale statului. Tocmai de aceea, 
printr-un Decret al Consiliului de Stat nr. 313 din 11 decembrie 1989, Trupele de Grăniceri 
erau trecute din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în cea a Ministerului de Interne66. 
60 Ibidem, f. 181-182
61 Ibidem, f. 180
62 Ibidem
63 Ibidem, p. 184
64 Ibidem
65 Ibidem, f. 172
66 ACNSAS, fond documentar, dos. 3647, vol. 1, f. 241
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Era un semnal de alarmă legat de faptul că eficienţa acestora împotriva intrării străinilor în 
ţară avea de suferit. Decretul, apărut la o săptămână după revenirea liderului politic român de 
la Moscova, poate sugera că existau semnale clare că în România erau posibile evenimente 
nefavorabile regimului şi pentru asta era nevoie de decizii care „să conducă la prevenirea de 
evenimente, întărirea ordinii şi disciplinei militare”67. Decizia a fost necesară întrucât astfel ar 
contribui „la eliminarea gravelor abateri săvârşite de unele cadre şi militari în termen, inclusiv 
încercările de corupţie”68 dar mai ales în vederea „diversificării şi întăririi sistemuluid e pază şi 
apărarea frontierelor de stat a Republicii Socialiste România”69.  

Văzând toate aceste decizii, urmare a discuţiilor cu Mihail Gorbaciov de la Moscova 
din 4 decembrie 1989, unde Nicolae Ceauşescu nu simţise deloc sprijinul lidertului sovietic, 
ba dimpotrivă poate înţelesese în sfârşit mersul lucrurilor în lagărul socialist, înţelegem că 
Nicolae Ceauşescu se aştepta la acţiuni interne şi externe menite a-l da jos de la putere. 
Convingerea este întărită de reactivarea Situaţiei nr. 2 din Ordinul nr. 0230/15.05.1973 
pe perioada vizitei din Iran din 18-20 decembrie 1989. Ordinul, semnat de ministrul Tudor 
Postelnicu, era transmis tuturor unităţilor Ministerului de Interne la 15 decembrie 1989 şi el 
stipula că situaţia intra în vigoare începând cu 17 decembrie 1989 orele 08.00 până la 21 
decembrie 1989 orele 08.0070. Având în vedere declanşarea evenimentelor de la Timişoara 
din 16 decembrie 1989, a doua zi, 16 decembrie 1989, se revenea cu un alt ordin semnat 
de adjunctul ministrului de interne,  generalul-maior Gheorghe Dănescu, prin care se anunţa 
că „deoarece au apărut unele probleme neprevăzute”71 ordinul intra în vigoare cu o zi mai 
devreme, adică în dimineaţa zilei de 16 decembrie 1989 orele 08.00. Problemele neprevăzute 
apărute la Timişoara în 16 decembrie 1989 au escaladat situaţia tensionată din România astfel 
că în 17 decembrie 1989 adjunctul ministrului de interne, Gheorghe Dănescu, transmitea un 
nou ordin. Este vorba despre cel care semnala introducerea imediată în România a stării 
de necesitate. Ordinul stipula astfel că „începând cu data şi ora prezentei, în toate unităţile 
Ministerului de Interne, se intrtoduce starea de necesitate”72. Zarurile fuseseră aruncate în 
privinţa viitorului regimului de la Bucureşti. Gheorghe Dănescu sublinia ca imediat să fie luate 
„toate măsurile specifice din competenţă ce se impun pentru asemenea situaţie”73. În ciuda 
faptului că, trimis la Timişoara, generalul Iulian Vlad a ordonat structurilor locale ale Securităţii 
aplicarea de măsuri strict informative, nefiind de acord cu cele represive74, lucrurile au scăpat 
de sub control şi au degenerat în violenţe de stradă. Era începutul sfârşitului regimului Nicolae 
Ceauşescu. 

67 Ibidem
68 Ibidem
69 Ibidem
70 ACNSAS, fond documentar, dos. 3647, vol. 2, f. 206
71 Ibidem, f. 207
72 Ibidem, f. 208
73 Ibidem
74 Florian Banu, Liviu Ţăranu, Securitatea 1948-1989, vol. I., Monografie, Editura Cetatea de Scaun, 
Târgovişte, 2016, p. 219
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COLECŢIA MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR 
DE APARATE DE MUZICĂ MECANICĂ 

        Ronald Hochhauser*

MECHANICAL MUSICAL INSTRUMENTS FROM COLLECTION OF THE 
”ŢĂRII CRIŞURILOR” MUSEUM

Abstract

According to the records from the inventory registry book of the History Section, the collection 
of mechanical musical instruments was set up before 1965. One of the first devices of the kind that 
became part of the „Crisana Regional Museum” patrimony (that was the name of the cultural institution 
in that period) was the Herophon organette produced at the famous „Euphonika” Factory of Musical 
Instruments in Leipzig, on the territory of the German Empire (Germany Today). At present, the series 
based on the „old collection” is made up mainly of instruments purchased from various people, as well 
as of instruments confiscated by the customs authorities in Bors, Bihor county, and then transferred 
to the county museum. There is only one donation, an automatic recorder, classified in the category 
„Thesaurus” of the national cultural patrimony. Thus, the museum hosts at present a number of twenty-
three musical automata and devices for recording and reproducing sound that were manufactured 
between approximately 1882 and 1951:three organettes of different types, two street organs, an Edison 
Standard phonograph, a table polyphon, a euphonion music box with a record collection, a symphonion 
music box with a record collection, an orchestron, four gramophones, eight table, portable or suitcase  
pathephones and a mini portable pathephone. All these are filed in the informatics programme for 
movable cultural patrimony.

Keywords: collection, mechanical music, instruments, cultural patrimony 

Fără excepţie, aproape toate secţiile (Istorie, Arheologie, Artă, Etnografie, Ştiinţele 
Naturii) din cadrul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea păstrează, conservă și valorifică, pe 
lângă bunurile culturale destinate strict propriului domeniu, și un patrimoniu specific istoriei 
ştiinţei şi tehnicii, de o mare diversitate tipologică, componentă valoroasă a tezaurului cultural. 
Colecția de importanță tehnică a Secţiei de Istorie conține piese reprezentative evoluţiei 
înregistrării şi redării sunetului (aparate muzicale, discuri din ebonită și din vinil), radiotehnicii 
şi televiziunii, telefoniei (terminale și cartele), tehnicii fotografice, maşinilor de scris, maşinilor 
de cusut, orologeriei, producerii focului (cutii de chibrituri), respectiv tipăriturilor de specialitate 
(reviste şi cărți tehnice, cataloage de produse) şi de tip reclamă comercială (facturi și chitanţe 
personalizate, bonuri de casă, etichete de produse). Această colecție nu a fost cercetată de 
colegii noștri predecesori sub niciun aspect, motiv ce a impus aducerea ei în atenție!

Prezentul demers se limitează la constatările noastre asupra automatelor muzicale și ale 
aparatelor pentru înregistrarea și redarea sunetului, de pe urma revizuirii acestora pe unități 
și, de asemenea, a actelor de evidență aferente (registre inventar; fişe analitice întocmite de 
către noi, după preluarea colecției în cercetare)1. Ținem să menționăm că punctele de vedere 
enunțate, prevestesc apariţia catalogului de colecţie, aflat în lucru, intitulat Aparate de muzică 
mecanică în colecțiile Muzeului Țării Crișurilor.

Conform consemnărilor din registrul inventar, colecția de aparate de muzică mecanică 
a fost iniţiată încă înainte de 1965. Printre primele sisteme de acest tip, intrate în patrimoniul 
Muzeului Regional Crişana (aceasta era titulatura instituţiei de cultură în acea perioadă), 
remarcăm organeta  Herophon, produsă la vestita Leipziger Musikwerke Euphonika (Fabrica 
de instrumente muzicale „Euphonika” din Leipzig) de pe teritoriul Imperiului German (azi, 
Germania), înfiinţată în 1895. În următorii ani, seria s-a îmbogățit treptat cu piese realizate şi 
de alte firme renumite din Europa, enumerate în ordinea fondării:

a) Fabrik Leipziger Musikwerke vormals Paul Ehrlich & Co. AG (Fabrica de instrumente 

* Muzeul Ţării Crişurilor,  ronald.hochhauser@mtariicrisurilor.ro
1 O bună parte a colecției a fost prezentată la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii 
Mecanice, organizat de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din Iași, în septembrie 2005.
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muzicale din Leipzig, anterior Societatea pe acţiuni „Paul Ehrlich şi Compania” din Leipzig-
Gohlis), 1877; 

b) Sternberg Ármin és Testvére, Császári és Királyi Udvari Hangszergyár (Fabrica 
cezaro-crăiască de instrumente muzicale „Sternberg Ármin şi Fratele”) din Budapesta, Imperiul 
Austro-Ungar (azi, Ungaria), 1881;

c) Fabrik Lochmannscher Musikwerke AG (Fabrica de instrumente muzicale „Lochmann” 
S.A.) din Gohlis, Leipzig, 1885;

d) Polyphon Musikwerke (Fabrica de instrumente muzicale „Polyphon”) din Wahren, 
Leipzig, 1889;

e) The Gramophone Company Ltd. (Compania „Gramophone”, societate cu răspundere 
limitată) din Hillingdon (Hayes, Middlesex), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 
1897; 

f)Homophon Company GmbH (Compania „Homophon”, societate cu răspundere limitată) 
din Berlin, Republica de la Weimar (azi, Germania), 1905; 

g Erste Prager Musikwerke und Orchestrion Fabrik Diego Fuchs (Fabrica de instrumente 
muzicale şi orchestrioane „Diego Fuchs”) din Praga, Imperiul Austro-Ungar (azi, Cehia), 1906;

h) Московский Патефонный завод (Fabrica de patefoane din Moscova), Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste (azi, Federația Rusă), 1948.

Colecția mai include bunuri atribuite de noi firmei Euphonika și manufacturii Carl Reimer, 
de asemenea piese realizate de societăți neidentificate, însă furnizate de comercianți cunoscuți 
din epocă: 

h) Compania Anglo-Americană din București, cu sucursale la Pitești și Câmpina;
i) N. Mischonzniky-Furnisorul Curţei Regale, tot din Bucureşti;
j) Huzly István  și  J.Kopecky, comercianți din Timișoara.
În prezent, aceasta este alcătuită, mai cu seamă, din piese achiziționate de la persoane 

fizice şi din obiecte transferate de la organul de control vamal din Borş, județul Bihor. Un 
singur automat constituie obiectul unei donaţii, în opinia noastră, realizate în mod constrâns. 
Muzeul județean păstrează posterităţii azi, un număr de douăzeci şi trei de automate muzicale 
şi aparate pentru înregistrarea şi redarea sunetului, cele mai importante fiind clasificate în 
categoria Fond sau Tezaur al patrimoniului cultural național (Fig. 1).

Fig. 1. Aparatele colecției de  muzică mecanică, în ordinea cronologică a datării lor

Nr. 
crt. Autor/Atribuire Tip/Clasificare Comerciant Datare Dimensiuni(cm): 

L x LA x I 
Număr

inventar

Intrat în 
colecţie/Mod 

deținere

1. Paul Ehrlich & 
Co., Leipzig

Organetă 
Ariston - 1882-1910 42x42x24 9813 1977/transfer

2. Euphonika, 
Leipzig

Organetă 
Herophon

Erstes & 
Gröstes Musik 
- Waarenhaus 

von „Josef 
Leopold 

Pick”, Wien 
(Cea dintâi  şi 
mare casă de 
muzică „Josef 
Leopold Pick”), 

Viena

1890 48x48x30 6268

Nu este 
consemnat/ 
provine din 

Colecția 
veche

3. Euphonika, 
Leipzig

Organetă 
Manopan, 
model de 

masă/ Tezaur, 
Ordin nr. 2446 
din 22.04.2013

- 1895-1896 84x40,5x47 11454 1982/
achiziție

2
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4. - / Euphonika, 
Leipzig

Euphonion cu 
disc vertical/ 
Fond, Ordin 
nr. 2448 din 
21.10.2009

Huzly István, 
Timișoara

aproximativ 
1897 60x60x135 5845 1971/

achiziție

5.

Sternberg 
Ármin şi 
Fratele, 

Budapesta

Fonograf  
Edison 

Standard/ 
Fond, Ordin 
nr. 2448 din 
21.10.2009

Sternberg 
Ármin şi Fratele, 

Budapesta
1898-1900 30x21x21 6248

Nu este 
consemnat/ 
provine din 

Colecția 
veche

6. Lochmann, 
Leipzig

Symphonion 
cu disc vertical - aproximativ 

1900 64x34x135 25585 2019/
achiziție

7. Anonim  Pian mecanic -
sfârşitul 

secolului al 
XIX-lea

81x?x64 5404 1972/transfer

8. Anonim Gramofon -
începutul 

secolului al 
XX-lea

31,5x31,5x17 5443
Nu este 

consemnat/
achiziție

9. Anonim Gramofon -
începutul 

secolului al 
XX-lea

46x46x25 6257 1969/transfer

10. Anonim Melodion 
Carmen Sylva

Compania 
Anglo-

Americană, 
Bucureşti

începutul 
secolului al 

XX-lea
35x35x22,5 6953 1973/transfer

11. Anonim Gramofon -
începutul 

secolului al 
XX-lea

32x32x18,5 7050 1973/transfer

12. Polyphon, 
Leipzig

Polyphon cu 
disc orizontal, 

model 
45, ediție 
Premium/ 

Tezaur, Ordin 
nr. 2448 din 
21.10.2009

Josef Leopold 
Pick beeid. 

Schätzmeister 
| k.u.k 

Hoflreferant, 
Musik-

Wareenhaus, 
Wien, (Casa 
de muzică 

„Josef Leopold 
Pick” evaluator 

atestat, 
referentul curţii 
regale), Viena

aproximativ 
1905 57x52x35,6 4867 1968/donație

13. Diego Fuchs, 
Praga

Orchestrion/ 
Fond, Ordin 
nr. 2446 din 
22.04.2013

- 1906-1915 110x50x215 5408 1972/transfer

14.

The 
Gramophone 

Company Ltd., 
Hillingdon 
(Hayes, 

Middlesex)

Patefon 
portativ His 

Master’s 
Voice, model 
101/ Fond, 

Ordin nr. 2246 
din 22.04.2013 
(doar piesa cu 
nr. inv. 22760)

- 1927-1931 42x29x14

17232

18236 

22760

Nu este 
consemnat/ 

transfer

2000/transfer

2012/ 
achiziție

3
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15.

Columbia 
Graphophone 
Company Ltd., 

Londra

Patefon 
portativ 

Columbia-
Grafonola

- aproximativ
1929 37x30,5x15 9897 1977/

achiziție

16.

Columbia 
Graphophone 
Company Ltd., 

Londra

Patefon 
portativ 

Columbia-
Grafonola, 
model 202

Musikhaus 
„Metrophon”, 
Wien (Casa 
de muzică 

„Metrophon”)

aproximativ 
1929 41x28,5x16 20001 2003/

achiziție

17.
Homophon 
Company 

GmbH

Patefon 
portativ 

Homocord 
Electro

- aproximativ 
1929 40x30x15 18221 2000/

achiziție

18. Anonim

Patefon 
Perfection, 
model de 

masă

N. Mischonzniky-
Furnizorul 

Curţii Regale, 
Bucureşti

aproximativ 
1932 40x34,5x29,5 10500

Nu este 
consemnat/

achiziție

19. - / posibil Carl 
Reimer Orgă de stradă J.Kopecky, 

Timişoara 1936 97x77x112 5403 1972/transfer

20. Anonim Minipatefon 
portativ - aproximativ 

1930-1940 39x?x? 6261 1965/
achiziție

21.
Fabrica de 
patefoane, 
Moscova

Patefon 
portativ/ Fond, 
Ordin nr. 2246 
din 22.04.2013

- 1949-1951 41,5x29x16,5 22759 2012/
achiziție

O semnificativă parte dintre piese prezintă interes istoric, artistic şi decorativ, ştiinţific şi 
tehnologic în egală măsură, şi aceasta pentru faptul că au fost considerate obiecte de lux în 

4

Fig. 2. Polyphon cu disc orizontal, model 
45, ediție Premium. Cu mici excepţii, 

acest aparat care utilizează înregistrări 
prin perforare pe discuri din metal, servea 

pentru uz individual, în cerc restrâns.

Fig. 3. Fonograf  Edison Standard, un aparat cu 
înregistrare directă a sunetului prin procedeu mecanic. 

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, micile 
magazine şi cafenelele au investit în fonografe cu 

monede, care ofereau clienţilor, după exigenţă, muzică 
de divertisment şi voie bună.
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trecut. Piesele colecției au devenit relicve în timp, iar acum sunt de actualitate din nou. Ele 
se prezintă în diferite stări de integritate şi de conservare: de la foarte bună la deteriorată. În 
momentul analizei noastre, am constatat că cele deteriorate au fost preluate şi înregistrate, 
fie în această stare, fie s-au degradat între timp, datorită depozitării inadecvate şi a urmăririi 
defectuoase a stărilor lor de conservare. Cu toate că nu au fost investigate ştiinţific vreme de 
aproape 40 de ani şi nici nu au făcut obiectul unor restaurări generale, deşi se impunea mod 
imperios, salutăm grija colegilor antecesori faţă de aceste mărturii ale performanţei tehnice. 
Intuind importanţa lor din punct de vedere muzeologic sau, poate, numai întâmplător, aceştia 
au cuprins în anterioara expoziţie de bază a Secţiei de Istorie, două din aparatele la care ne 
referim: polyphonul de masă şi fonograful Edison Standard  (Fig. 2, Fig. 3)!

2006 a fost anul când muzeul județean, al optulea la nivel național, a găzduit expoziția 
itinerantă „Tonomatul cu amintiri”, gândită şi materializată de colegii noştri de la Muzeul Ştiinţei 
şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din Iaşi. Cu ocazia evenimentului expoziţional au fost prezentate 
publicului şi bunuri culturale de profil din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor: pe lângă cele două 
aparate exemplificate ceva mai înainte, a fost etalată şi o organetă (Fig. 4). Puterea fermecată 
a muzicii mecanice, trezind un sentiment de bună-dispoziţie, ca şi descoperirea şi retrăirea 
atmosferei de epocă creată atunci, cu ajutorul aparatelor muzicale, sunt motivele care au 
condus la organizarea în anii următori a unor expoziţii temporare cuîncă din 1922 pe Bulevardul 

Regele Ferdinand (azi, pietonala străzii Republicii); Salonul 
de gramofoane „Columbia”, amplasat în 1929 în Piaţa 
Regina Maria (azi, Piaţa Regele Ferdinand); Magazinul 
„Technica” şi Biroul de presă „Hegedüs”, existente în 1929, 
dar a căror localizare nu am reuşit să o determinăm până 
în prezent; Firma „Ligno Ferra” reprezentanţa în Ardeal 
a Societăţii Anonime „Ferrocomerciala” din Bucureşti, 
situată în 1929 pe str. Dimitrie Cantemir (azi, Iuliu Maniu), 
Magazinul „Leonardo”, situat în 1933 pe str. Avram Iancu 
(azi, str. Independenţei), în locul în care îşi desfăşura activitatea la începutul secolului al XX-
lea Magazinul firmei „Sonnenfeld József fiul”, primul amintit în enumerarea noastră;  Librăria 
„Viaţa Nouă”, aflată în 1947 pe Bulevardul Regele Ferdinand (azi, pietonala străzii Republicii). 
Aproape fiecare din aceste prăvălii a cunoscut o dezvoltare însemnată, având o ofertă bogată 
şi diversificată de fonografe, de euphonioane, de gramofoane, de patefoane şi, concomitent, 
de ace de patefoane şi de discuri din ebonită, aşa cum au reflectat și reclamele ziarelor locale 
din epocă: Nagyvárad, Nagyváradi Napló, Szabadság, Tiszántul,Gazeta de Vest sau Crișana.  

Aşadar, o colecţie nu prea numeroasă, dar care este chemată spre a călăuzi iubitorii 
de ştiinţă şi artă decorativă în vremuri în care muzica era considerată un lux, un agrement 
destinat, în principal, categoriilor sociale de vârf: personalităţi de înalt rang bisericesc şi familii 
bogate. Mulţumită fie şi acestui aspect, seria merită a fi popularizată şi valorificată printr-un 

5

Fig. 4. Organetă Manopan, model de masă. 
Aparatul  utilizează înregistrări prin perforare 

pe benzi din carton. Era folosit în scopuri laice 
distractive la domiciliu ori la crearea bunei 

dispoziţii în localurile cu cerinţe mai modeste

Fig. 5. Orchestrion – aparat cu 
înregistrare pe cilindru cu pini.

Avea rolul substituirii şi imitării unei 
orchestre. Servea la destinderea 
atmosferei în saloane, cafenele, 

restaurante ori serbări populare în 
aer liber.
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catalog care va reuni, sub o formă reexaminată și adăugită, și studiile noastre anterioare cu 
referire la subiect, din diferite periodice: Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” 
Iaşi  și Muzeul Ţării Crişurilor – publicaţie de promovare a valorilor culturale şi de patrimoniu 
din Bihor.
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Recenzii

Kupán Árpád, Francmasonii în Oradea. Notaţii istorice, Editura Convex, Oradea, 2018, 
208 p.

Kupán Árpád este cunoscut în istoriografia orădeană pentru mai multe lucrări de istorie 
locală1. Volumul monografic privind organizațiile francmasonice orădene și activitatea lor a fost 
publicat pentru prima dată în limba maghiară în anul 2004, la Editura Societății Ady din Oradea, 
cu titlul „Szabadkőművesek Nagyváradon”. Traducerea în limba română aparține avocatului 
Ștefan Herchi, această variantă fiind lansată în anul 2019.

Volumul începe cu un preambul și un cuvânt introductiv, primul semnat de Biró Béla, 
respectiv Kupán Árpád. Aria temporală a studiului privește, în cea mai mare parte, sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, o perioadă de dezvoltare urbanistică și 
umană a Oradiei. Urbea este văzută, aici, de către Biró Béla, drept „unul din centrele luptei 
intelectuale din Europa centrală și estică”. Argumentul este susținut de autorul cărții, care 
precizează încă din introducere că francmasoneria orădeană era între cele mai puternice 
din Ungaria. Scopul cercetării îl reprezintă aflarea datelor cu privire la apariția și dezvoltarea 
mișcării francmasonice în Oradea, fără a se intra în detalii privind ceramonii și ritualurile 
specifice, cum arată autorul.

Cartea este structurată pe mai multe capitole, informațiile curgând dinspre general către 
particular, respectiv cronologic. Lucrarea a fost construită pe baza unei bibliografii cuprinzând 
lucrări generale și specifice, privind istoria francmasoneriei ungare și transilvane și istoria 
Oradiei, documente de arhivă, inclusiv corespondență, literatură francmasonă (între care 
longeviva Publicație Oficială a Marii Loji Simbolice din Ungaria, „Kelet”), dar și presă (din presa 
locală interbelică a fost consultată doar cea maghiară).

Caracterul secret și ocult al fracmasoneriei este laitmotivul istoriei mișcării, pe care 
Kupán Árpád o începe din antichitate și o duce rapid către epoca modernă, cu precizarea că 
„adevărata istorie” a sa a început în Anglia anilor 1700. Francmasonii englezi, exponenți ai 
burgheziei, se întâlneau în cârciumi și restaurante, iar în 1717 au decis înființarea marii loje 
conduse de un mare maestru. Următoarele decenii au însemnat înființarea de loje în Europa 
Occidentală, iar apoi în America de Sud, în plină luptă a națiilor pentru libertate. Revoltele erau 
conduse de masoni, inclusiv Horea în Transilvania și Tudor Vladimirescu în Țara Românească 
fiind membri ai lojelor. Pașoptismul intră și el în aceeași serie. La începutul secolului XX, 
în toată Europa, francmasonii s-au poziționat împotriva regimurilor imperiale, respectiv pro 
drepturile omului. Kupán Árpád ne oferă și o perspectivă cantitativă a prezentului: din cei 
circa cinci milioane de membri ai lojilor masonice, patru milioane trăiesc în America. Totodată, 
respinge ideea că masoneria ar fi (fost) o „organizație ocultă”.

Primele loji transilvănene au fost înființate în Brașov și Sibiu, urmate de altele în Banat, 
Crișana, Maramureș și Bucovina, în toate orașele importante. A existat și o lojă regională a 
Ardealului. Loja din Miercurea Ciuc avea ca scop „răspândirea moravurilor și cunoștințelor 
folositoare”, iar cea din Cluj a fost creată „în vederea dezvoltării științelor naturii”. Membri erau 
oameni de afaceri, bancheri, avocați, medici, funcționari publici, profesori.

Oradea a avut mai multe loji: Probitate (1790-1792), Regele László (1876-1920), Bihor 
(1913-1937), Emanoil Gojdu (1922-1937). Membrii erau majoritar evrei, apoi maghiari, având 
scop cultural, educațional și caritabil. Loja orădeană László Király a crescut accelerat după 
1878, primind în rândul său persoane cunoscute precum arhitectul Rimanóczy Kálmán senior, 
farmacistul Molnár Lajos, industriașul Brüll Sámuel. Cei câteva zeci de membri derulau 
„activități intelectuale” (discursuri, educație, însușirea catehismului francmasonic), dar și 
1 Dintre acestea amintim: Hűség és helytállás : Biharszentjánosi krónika („Loialitate și credință: istoria 
Sântionului”), Varadinum Script Kiadó, 2008; Párhuzamos életrajzok: nagyvárad egykori hírességei 
(„Biografii paralele: foste celebrități din Oradea”), Europrint, 2010; A mozi évszázada Nagyváradon („Un 
secol de cinema în Oradea”), 2007; Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei : a városépítő 
Rimler Károly ; a városmentő dr. Soós István polgármester („Liderii marilor schimbări din Oradea: 
clădirea orașului sub Rimler Károly; viața orașului sub primarul dr. Soós István”), Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2012
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acțiuni de caritate, de pildă îmbrăcarea copiilor săraci și înființarea cantinei săracilor.
Kupán Árpád leagă dezvoltarea lojii orădene de existența Marii Loji Simbolice ungare, de 

colaborarea internațională între loji, dar și de crearea, de către loja László Király, a lojii clujene. 
Autorul are în vedere perioadele de prosperitate, dar și de criză a mișcării francmasone 
orădene. Etapa de dezvoltare antebelică a culminat cu inaugurarea sediului lojii, în 1902, în 
capătul dinspre oraș a Parcului Rhédey, în care, după doi ani, avea loc ședința itinerantă cu 
reprezentații a 16 loji din Ungaria. Prin astfel de exemple, autorul scoate în evidență importanța 
majoră a lojii orădene.

Implicarea lojii orădene în viața politică, socială, economică și culturală este susținută 
prin apelarea la articolele de presă, Kupán Árpád exemplificând cu înființarea Societății pentru 
Științe Sociale, colaboarea cu asociația Holnap, preocuparea pentru dezvoltarea educației 
populare, respectiv crearea unei comisii având sarcina de a pregăti proiectul înființării unei 
universități din Oradea. Legăturile cu partidele politice, în special în timpul Primului Război 
Mondial, au fost și ele amintite, aici fiind vorba atât despre loja László Király, cât și de loja 
Bihar.

Kupán Árpád merge cu istorisirea până în perioada interbelică, când au funcționat în 
paralel lojile de limbă maghiară, respectiv de limbă română, la care s-a adăugat loja evreiască 
Jezirah. Are în vedere organizarea lor, însă unele date sunt preluate din texte memorialistice, 
surse cu o acuratețe mai redusă. O atenție anume a fost acordată violențelor din timpul 
congresului studențesc din decembrie 1927, pe care autorul le numește pogrom, deși în 
realitate nu a fost înregistrat niciun deces. Zece ani mai târziu, francmasoneria a fost interzisă 
în România, iar lojile au fost dizolvate. În finalul cărții au fost incluse câteva date privind 
reînființarea Marii Loji Naționale a României după căderea regimului comunist, urmate de un 
tabel al tuturor lojilor care au funcționat în Transilvania și o listă a membrilor lojelor orădene în 
anii ’20. 

Din păcate, nu toate citările, unele cu mai multe paragrafe, au menționată sursa, probabil 
din eroarea autorului. De remarcat faptul că traducătorul a efectuat studii suplimentare în 
procesul traducerii, respectiv a identificat și explicat termeni și concepte masonice, separat de 
trimiterile bibliografice. O notă negativă a volumului este dată de problemele de tehnoredactare: 
lipsa unor alineate și erori de tastare și ortografie, iar unele intertitluri au rămas pe ultimul rând 
al paginii. O poezie nu a fost tradusă, probabil din rațiuni de a evita alterarea textului/ritmului 
versurilor și a rămas în limba maghiară. Volumul se încheie cu un indice de nume, refăcut 
în urma traducerii cu noile pagini, dar din care au fost omise câteva trimiteri față de indicele 
original.

Lucrarea reprezintă o bibliografie necesară, ea umple un gol istoriografic, iar pentru 
Oradea arată nu o istorie izolată, ci un element de legătură între mai multe aspecte ale vieții 
cotidiene: politică, economie, social.

Cristian CULICIU

Niall Ferguson, Piaţa și Turnul-Reţele. Ierarhii şi lupte pentru putere, Editura Polirom, 
Iaşi, 2018, 440 p. 

Niall Ferguson este un eminent istoric, cercetător și profesor la Harvard, Stanford și 
alte institute academice de mare calibru. Este autorul unor extraordinare lucrări de istorie 
comparată a civilizațiilor (Civilizația.Vestul și Restul- apărută la editura Polirom); a redactat 
o prodigioasă biografie dedicată lui Henry Kissinger, carte netradusă încă în română, și o 
serie de alte  cărti ce au ca preocupare istoria Imperiului Britanic, istorie a banilor sau, nu 
mai puțin interesanta lucrare despre familia Rotschild. Ferguson este un spirit conservator, 
lucid, deosebit de articulat, cu o capacitate de analiză și sinteză globală, diseminare a unor 
amănunte ce fac parte dintr-un angrenaj istoric, economic sau social. Are niște certe calități 
de a putea vedea atât fenomenul general cât și amănuntul în aparență cel mai nesemnificativ. 

Piața și Turnul-Rețele. Ierarhii și lupte pentru putere, carte a lui Niall Ferguson, apărută la 
Polirom în 2018, are misiunea de a destructura și analiza acest complex binom rețea-ierarhie, 
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binom, care din cele mai vechi timpuri se află la baza organizării și funcționării societății umane. 
Cartea este destul de bine scrisă, deși autorul are tendința de a începe un subiect, și de a-l 
continua câteva pagini mai târziu. Scriitura sa este cursivă, nepretențioasă. Cititorul mai mult 
sau mai puțin avizat poate descifra mecanisme ce pun în mișcare istoria. Pe scurt, ierarhia 
se referă la putere și funcționează pe verticală, iar rețeaua corespunde spațiului de influență 
pe orizontală. Idealul este a îmbina aceste două forme pentru a da rezultate aproape perfecte 
în zona puterii. Puțini oameni sau organizații au avut darul și șansa să poată hibridiza în mod 
strălucit aceste două elemente. Unul a fost Henry Kissinger, un maestru al jocurilor de culise 
în geopolitica mondială. De altfel Ferguson i-a dedicat o generoasă biografie în două volume. 
Familia Rotschild a fost un alt caz unde influența  și ierarhia au fost instrumente folosite pentru 
atingerea unor scopuri economice și nu numai.

Autorul ne poartă într-o lume labirintică, cu organizații oculte de tipul Illuminati, subiect 
generos pentru teorii ale conspirației. Întâmplarea face ca aceasta organizație a fost cât se 
poate de reală, însă a funcționat puțin și nu a influențat pe cât se crede istoria. Goethe a fost 
unul care a făcut parte din acest club de intelectuali iluminiști.

Rețele nu există exclusiv în societate. Ferguson face o analogie corectă cu corpul uman, 
care este o construcție anatomică ce se bazează pe o serie de rețele. Rețeaua, în sens social 
sau nu, reprezintă un comportament extrem de natural. Ea poate fi spontană sau organizată 
minuțios. Rețelele sunt mai flexibile, se pot adapta și răspândi mai ușor ca ierarhiile. Însă 
fără ierarhie, societatea umană ar degenera în haos.  Societățile slabe au nevoie de ierarhii 
puternice și stabile. Rețelele sunt cele care inovează (mai rapid), ierarhia e cea care asigură 
stabilitatea. Rețelele colonizatoare au fost modalitățile prin care principalele puteri europene 
și-au răspândit influența și s-au îmbogățit.

Reforma, și tiparul lui Gutenberg au proliferat datorită rețelelor și au schimbat total 
societatea europeană de atunci. Nu toate rețelele au perpetuat inovația și dezvoltarea 
societară. Islamul a fost un astfel de caz. El a instituționalizat cucerirea teritorială, blocând 
inovația și tehnologia. Sau cum spune Ferguson „În timp ce unii ucideau, alții studiau”. O 
analiză foarte bună pe această temă o găsim în „Civilizația. Vestul și Restul” de Niall Ferguson, 
apărută la Polirom in 2011.

Compania Indiilor de Est a fost o poveste de succes a ierarhiei administrației britanice, 
funcționând mai degrabă ca o rețea.

Un caz deosebit de interesant și real a fost chestiunea lojilor masonice, care au dinamizat 
și schimbat paradigma la nivel global. Ferguson ne vorbește despre „Părinții Fondatori” 
americani, care au fost in mare parte masoni și au contribuit decisiv la revoluția americană 
și nașterea statului american. Masoneria a îmbinat cu succes ierarhia cu rețeaua. George 
Washington, primul președinte american a depus jurământul pe o Biblie a Lojii Masonice din 
New York. Tocqueville remarca aptitudinea americanilor de a valoriza și a exploata la maximum 
dreptul de libere asociere, drept prevăzut în Constituție, și consecințele uimitoare ce decurg 
din acestea.

Rețelele de putere europene au fost cele care au influențat echilibrele geopolitice din 
Europa. Familia de Saxa Coburg Gotha este o poveste de succes în sensul acesta. Căsătoriile 
dintre membri săi au aranjat diferite interese de ordin politic și au influențat jocurile strategice 
de moment.

Rotschild este un alt nume greu al istoriei, care în egală măsură a produs legende dar 
și care a avut un succes global. Ferguson ne rezumă rețeta lor de succes care a constat în 
deținerea unui capital imens, precum și relații politice de cel mai înalt nivel. Din acest cerc 
apropiat al familiei Rotschild făceau parte Cancelarul austriac Metternich, Regele Leopold al 
Belgiei și alții.

Aceste rețele nu au însemnat numai bani și influență politică. Ele s-au bazat și pe vechi 
prietenii, religie comună sau pe legături de familie.

Imperiul Britanic, cel mai mare imperiu din istorie, a fost și el o consecință a puterii și 
flexibilitatii rețelelor. Corect afirma Feguson, că, „Imperiul Britanic nu ar fi fost atât de întins, și 
nici nu ar fi dăinuit așa de mult dacă s-ar fi bazat doar pe ierarhie”.

Oxford și Cambridge au fost nuclee importante a establishmentului britanic, și o baza 
incontestabilă a unor viitoare rețele extrem de influente și puternice. Organizații precum cea 
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a „Apostolilor”  din care făceau parte intelectuali ca Bertrand Russel sau A.N.Whitehead au 
contribuit din plin la succesul acestor rețele. Nu mai puțin faimosul grup al celor „Cinci de la 
Cambridge” (Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt, John Cairncross) în 
fapt spioni KGB recrutați din băncile Universității, a constituit o rețea extrem de puternică.

Marea Britanie prin intermediul puterii ierarhiei militare și a influentelor rețele a reușit 
să creeze prima globalizare de succes. A contat enorm, desigur, și că lumea financiară și 
telegraful fusesera apanajul lor.

Rețeaua socialist-comunistă și interesele geopolitice de moment au favorizat izbucnirea 
Revoluției bolșevice și răspândirea comunismului în mai multe părți ale lumii.

Ferguson analizează în mod strălucit figura lui Henry Kissinger. Fost emigrant, profesor 
și cercetător la Harvard, acesta a avut o frumoasă carieră ajungând consilier de securitate 
națională și secretar de stat sub doi președinți americani. Kissinger a fost un veritabil nod 
de rețea, un eficient policy maker, un activ jucător și o personalitate care a reușit să domine 
ierarhia prin intermediul rețelei. A îmbinat capacitatea de a-si construi relații în cele mai diverse 
medii, cu o cunoaștere foarte precisă a ierarhiei și a modului de a o folosi. Nu degeaba afirma 
cineva că Henry Kissinger încă își așteaptă urmașul în secolul XXI. La cei peste 90 de ani, 
Kissinger încă lucrează și este destul de relevant.

Ferguson aduce în discuție figura emblematică a lui George Soros, deopotrivă miliardar, 
inamicul public numarul unu și izvor nesecat de teorii ale conspirației. Rețeaua globală a ONG-
urilor sale, școlile și facultățile înființate de el se bazează pe un capital generos acumulat în 
timp. Deși circulă multe teorii ale conspirației pe seama sa, cert este că acest om, împreună 
cu o influentă rețea financiar-bancară din care făceau parte Chase Manhattan, J.P. Morgan, 
Bank America au speculat împotriva lirei sterline și au devalorizat-o cu 15% doar într-o singură 
zi, aducând lui Soros și asociațiilor lui un profit consistent. Paguba constatată de Ministerul 
Britanic de Finanțe a fost de aproximativ trei miliarde de lire sterline.

Un capitol important al acestei cărți este dedicată rețelelor terorist-salafiste, fie că aceste 
se numeau Al-Qaeda sau Stat Islamic. Răspunsul inițial al coaliției internaționale a fost de 
combate o rețea cu ierarhia militar-statală, fapt ce s-a dovedit ineficient. Rețeaua teroristă a 
fost mult mai flexibilă și mai rapidă. S-a adaptat și s-a multiplicat foarte bine. Bombardamentele 
și armele inteligente nu au reușit decât parțial să provoace niște pagube. Este uimitor cum 
aceste rețele au reușit să se reproducă și să influențeze psihologic mulți tineri din vestul 
Europei. Rețeaua salafistă a reușit perfect să imite o entitate statală, având capacitatea de a 
opera militar, aduna fonduri și a stăpânit un teritoriu egal cu al Marii Britanii. „Pentru a combate 
o rețea, ai nevoie de o altă rețea” a fost principiul de bază care a determinat răspunsul militar-
strategic adecvat.

Marea criză economică declanșată în 2008 s-a propagat tot prin intermediul rețelei 
internațional-financiare. Falimentul băncii Lehman Brothers a declanșat o criză în lanț ce s-a 
extins în întreaga lume.

Niall Ferguson analizează efectele revoluției tehnologice și a rețelelor sociale care 
au determinat o reconfigurare majoră a societății și a economiei mondiale. Facebook, 
Amazon, Ebay, Google sunt niște giganți economici și nu numai. Trăim într-o lume extrem de 
interconectată. Inginerii care au proiectat aceste rețele sociale au intuit foarte bine trăsăturile 
personalității umane și efectele ce decurg din folosirea acestor rețele. Doar averea fondatorului 
Amazon este aproximativ cât a PIB-ului României. Prezentul este deja puternic legat de lumea 
internetului. Viitorul va fi aproape sigur influențat de puterea acestei rețele.

Tehnologia, rețelele sociale au jucat și vor juca roluri importante în economie și alegeri 
politice. „Primăvara arabă”, alegerile din S.U.A., Wikileaks sunt doar câteva capitole care au 
avut legătură cu aceste rețele tehnologice și care au schimbat total fața lumii. Fenomene 
precum „Fake news” sau spargerea conturilor electronice de email, furtul de date, monedele 
virtuale fac și ele parte din noul peisaj al paradigmei internetului. 

Lumea tehnologiei este extrem de dinamică și interconectată. Societatea mondială 
nu este neapărat mai bună sau mai rea. Dar internetul aduce în prim plan, distribuie în 
timp real adevărata față a lumii creând impresia unor chestiuni nemaiîntâlnite. Depinde de 
discernământul fiecăruia ce să creadă și cum să folosească aceste instrumente.

Fără dubiu, este o carte interesantă, destinată atât celor inițiați, cât și publicului larg. 
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Niall Ferguson este un autor atractiv polivalent, realizator al unor documentare excelente, care 
de fiecare dată propune subiecte extrem de interesante, pe care le analizează bine și într-o 
manieră inteligibilă.

Mihai BĂLAN

Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea, Editura Eikon Bucureşti, 2019, 328 p.

Volumul cuprinde o selecție de studii, neexhaustivă, privind presa culturală locală din 
Oradea și Bihor. Această primă parte a selecției – Studii (I) - indică o intenție de a continua cu 
o viitoare aducere în atenția cititorilor a subiectului jurnalismului cultural într-un context istoric 
relevant, așa cum a procedat și în prezentul volum.

Ideea de jurnalism cultural merită, ea însăși, anumite clarificări și ne raliem perspectivei2  
potrivit  căreia putem concepe trei moduri de reflectare asupra jurnalismului cultural:

1. Ca produs al revistelor sau  redacțiilor de cultură
2. Ca jurnalism despre cultură (cu teme precum estomparea genurilor, digitalizarea, 

profesionalizarea, chiar ”criza jurnalismului”) 
și
3. Ca jurnalism de artă sau de arte (restrâns la artele plastice și cultura populară).
Florin Ardelean afectează studiilor sale primele două moduri, fiind el însuși un jurnalist 

cultural dar, situându-se, totodată, onest și echidistant, pe poziția de cercetător în domeniul 
istoriei presei culturale locale.

Volumul  este o interesantă combinație de  teme: pe de o parte autorul urmărește soarta 
unor publicații culturale în diferite ipostaze istorice (Familia, Tribuna Bihorului, Aurora Română,  
revistele de cultură de cultură din perioada 1990-2000, iar pe de altă parte portetizează 
anumite personalități culturale precum Iosif Vulcan, Mihai Eminescu, Traian Birăescu, Teodor 
Neș, Vasile Lucaciu, Vasile Mangra, în vreme ce, într-un al treilea plan al cercetării, întrezărim 
evenimente și proiecte care, la niveluri diferite și cu un impact diferit,  au în comun puterea 
de a fi coagulat creația și creatorii de cultură: proiectul edificării conștiinței naționale - Marea 
Unire de la 1918, proiectul  expresiei modernității reflectat de revista Familia sau proiectul 
multicultural al Oradiei și soarta comunităților etnice locale.

Dinamica publicațiilor culturale este în dependență de nenumărați factori, cel economic 
nefiind unul colateral. Din păcate, așa cum observă Marian Petcu în Postfața volumului, nu se 
cunosc date utile privind tirajele, numărul abonamentelor sau ponderea și comportamentul de 
consum cultural al populației alfabetizate din anii de început ai revistei Familia, dar eforturile și 
performața editorului Iosif Vulcan care a reușit să publice vreme de 42 de ani revista sunt bine 
nuanțate și augumentate în volum.   

Perspectiva istorică, interesantă fără îndoială, îl determină pe autor să urmărească 
evoluția revista Familia  cu istoria ei prodigioasă,  de la prima serie apărută la Pesta între anii 
1865 și 1880 sub numele de Foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni, la următoarele 
serii apărute la Oradea sub numele consacrat de Familia,  până la decada 1990-2000, când 
revista, potrivit autorului, ”și-a găsit cadența” (p.152) și s-a aliniat, conservându-și prestigiul 
”manierismului de croazieră” împărtășit de câteva alte reviste literare românești contemporane.

O taxonomie a temelor abordate în cele 1.820 de ediții ale Revistei Familia, realizată 
atent de Florin Ardelean  cuprinde  articolele cu caracter religios, omagial-festiviste, articole 
de interes documentar și istoric,  de actualitate, de impact și cu caracter educațional-formativ. 
Revista a cunoscut avatarurile și ”modele” lumii moderne în vremurile pe care le-a cunoscut, 
înregistrând interesul pentru noutatea de secol al XIX-lea  a interesului pentru psihologie și 
psihanaliză, dar și pentru  fizică, paleoantropologie sau tehnică aplicativă,  căci Iosif Vulcan, 
el însuși ”un spirit modern articulat pe o concepție conservatoare privind istoria și destinul 
popoarelor” (p.31), contaminat de mediile cosmopolite ale Budapestei și Vienei, la curent 
2 Riegert, K., Roosvall, A., & Widholm, A.  (2018, August 28). Cultural Journalism. Oxford Research 
Encyclopedia of Communication. Consultat pe 14 Dec. 2019, pe https://oxfordre.com/communication/
view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-796.
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atât cu psihanaliza freudiană cât și cu intuiționismul bergsonian, s-a străduit să ofere spațiu 
editorial atât literaților cât și celor care puteau să prezinte descoperirile științifice și tehnice ale 
vremii, precum telegrafia și telefonia.

În ceea ce-l privește pe Iosif Vulcan,  autorul încearcă să-l debaraseze de atributul 
restrictiv și oarecum trivial de ”naș” al lui Mihai Eminescu3, evidențiindu-i trăsăturile portetului 
de intelectual progresist și activitatea remarcabilă de gazetar aflat la direcția prestigioasei 
reviste de cultură.

Marea Unire analizată între transcendență (Nihil sine Deo)- încredințarea  unor autori4  
precum Sever Bocu, că pendulăm între ”bunul Dumnezeu” și sacrificiul poporului și imanența 
dată de factori culturali, politici și externi (p.49), aduce și în paginile Familiei articole cu trimitere 
la existența conștiinței naționale ca suport al acțiunii colective și individuale și ca garant al 
menținerii culturii și limbii, așa cum afirma Iosif Vulcan. Temerea produsă de amenințările 
unei politici de asimilare a imperiului austro-ungar vizând inclusiv românii ardeleni, în secolele 
XIX-XX este justificată în zona Oradea și Bihor, arie vulnerabilă în privința deznaționalizării 
atât din punct de vedere legislativ (pp.52-53), cât și prin acțiunile unor personaje precum cele 
ale unormembri din familia Tiszace-și avea fieful la Oradea. Tocmai de aceea edificarea și 
afirmarea conștiinței au fost obiective ale spiritelor iluministe ale mediilor culturale românești 
din care a făcut parte Iosif Vulcan5, proprietar chibzuit de gazetă și om conciliant dar totdată 
charismatic și vizionar,  preocupat de ”apostolatul și spiritul unității culturale” relizabil prin 
intermediul celor trei piloni: biserica, școala și teatrul. Din fericire visul Marii Uniri ca și proiectul 
Familiei s-au realizat, chiar dacă Iosif Vulcan nu a trăit suficient timp pentru a vedea înfăptuită 
Marea Unire; aceste visuri oau durat în timp, contrazicând blestemul adamismului românesc6 
(”carență etnică” (p.66)), al unei veșnice situări în proiect, al cantonării în începuturi care nu își 
găsesc împlinirea. 

La momentul Marii Uniri Oradea și-a adus obolul: la 12 octombrie 1918 în Oradea a fost 
gândită și redactată Declarația de autodeterminare a românilor din Transilvania prin contribuția 
avocatului Aurel Lazăr. 

20 de ani mai târziu, la Oradea urma să apară, sub semnătura lui Tiron Albani o monografie 
intitulată Douăzeci de ani de la Unire. Monografie comemorativă, cu o listă prodigioasă de 
colaboratori de anvergură națională și locală precum Nicolae Iorga, Ion Clopoțel, Ion Flueraș, 
Eugeniu Speranția ș.a.m.d. Această monografie ”reflectă, cu bune și cu rele, spiritul vremurilor 
în care a fost elaboreată și publicată” (p.216) și rămâne, în ciuda faptului că a fost cenzurată, un 
document valoros, inegal în compoziție, cuprinzând mărturii privind Marea Unire, a perioadei 
care a anticipat-o și a celei care a urmat-o.

Teodor Neș, o altă personalitate evocată în volumul lui Florin Ardelean, colaborator 
valoros al revistei Familia în perioada interbelică, și-a lăsat amprenta prin anvergura sa 
intelectuală și printr-o perspectivă raționalistă asupra modelului educației complete de care 
tinerii au nevoie, printr-o perspectivă de școală modernă și a necesității universităților libere; 
ideea unei școli ferite de intruziuni politice, care să potențeze curajul și libertatea de gândire. 
Contribuția lui Teodor Neș menține standardele unei prese culturale de calitate.

Revista Familia a reușit să supraviețuiască fără derapaje indecente în perioada comunistă, 
păstrându-și politica editorială și ferindu-se de ideologizarea obligatorie a vremurilor, cu 
unele compromisuri inerente, oferind însă spațiu multor personalități culturale consacrate dar 
și tinerilor, supraviețuind prin artificii economice (publicarea de reclame comerciale). După 
revoluția din decembrie 1990, Familia păstrează rubricile tradiționale, de succes , dar tonul 
editorialelor se schimbă (p.140) iar actualitatea invadează spațiul dedicat dezbaterii pe tonurile 
cele mai acute. Colocviile, Zilele și Saloanele Revistei Familia programează teme generoase 
și incitante aducând împreună în Oradea, oameni de cultură  de marcă ai nației.

Tribuna Bihorului, publicație militantă, de un ”patriotism luminat” (p.176) este unul 
dintre exemplele alese de Florin Ardelean pentru a ilustra contribuția mediatică la construcția 
3 Este foarte cunoscută ”rebotezarea”, la debutul său în 1866 în paginile revistei Familia din Mihail 
Eminovici în Mihai Eminescu.
4 Sever Bocu, Cine a făcut România Mare, articol publicat în Cele trei Crișuri în 1929
5 Urmat la direcția Familiei mai apoi de M.G. Samarineanu, care a urmat aceeași linie.
6 Vezi și articolul semnat de Gabriela Ravaru (Goudenhooft), Adamism și profeție în cultura română, în 
Aurora, nr.14/2002.
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conștiinței naționale, chiar dacă gazeta a fost tributară unui emergent spirit mesianic, explicabil 
în contextul istoric al momentului, de altfel, care cerea atașamente și nu neutralitate editorială. 
Bucurându-se doar de o scurtă existență, a fost o gazetă de un entuziasm fervent în preajma 
Marii Uniri, ”un fir de pai de care (românii) și-au agățat speranțele, un reper al nădejdii”(p.160), 
declarându-se drept ”Organ poporal al Consiliului Național Român din Oradea-Mare”, cu 
articole programatice, așa cum a fost cel intitulat Luați lumină!, nu doar pentru că apărea în 
preajma Paștelor, ci pentru că își propunea adresativ: ”să vă smulgem din gheara străinului 
(...), să vă slobozim din robia neștiinței, (...) să vă luminăm mințile, și să curățim simțirile, ca 
să înviați și să vă bucurați de învierea neamului vostru (...) să facem din Bihor o nebiruită 
fortăreață la granița de apus a României mari” (p.164). 

Gazeta publica știri despre armată, în contextul în care se discuta problema trasării liniei 
de demarcație cu Ungaria și existau anumite temeri ca aceasta să lase Oradea și Bihorul de 
partea ungară, astfel încât armata era așteptată să ajungă și la Oradea, să o elibereze. Denunța 
prin știrile despre cruzimile prilejuite de sfârșitul războiului și dezmembrarea armatei ungare, 
abuzurile comise asupra populației românești. Trata teme de interes, precum împroprietărirea 
țăranilor cu pământ, reforma agrară fiind mult așteptată după război, dar anunța și reforma 
învățământului. 

Revista Cele Trei Crișuri și Traian Birăescu, ”ambasadorul jurnalist al bănățenilor în 
Bihor” (p.180). sunt o marcă a jurnalismului cultural, pe care Florin Ardelean o analizează 
cu minuțiozitate indicând reperele între care trebuie să se situeze acest avatar al demersului 
gazetăresc. Traian Birăescu, istoric și etnograf, patriot care a evaluat critic decizia istorică privind 
împărțirea și ”înstrăinarea” unei părți a Banatului intrat în componența Iugoslaviei, numindu-l 
”Alsacia de dincolo de linia demarcațională” (p.186), a atras atenția asupra politicii autoritariste 
de deznaționalizare românilor din Banatul sârbesc, denunțând cenzura și oprimarea presei 
românești, închiderea școlilor și a bisericilor românești.

Volumul scris de Florin Ardelean conține o secțiune privind revistele de cultură din 
perioada 1990-2000: Cele trei Crișuri, Unu, Familia română, Aletheia, Aurora, Cetatea Biharea, 
Țara Crișurilor și Vestul românesc, precum și revistele ecleziastice Legea românească și 
Vestitorul unirii.

În această secțiune spiritul lucid al autorului se face recunoscut, iar analiza critică pe 
care o face evidențiază un fenomen dualist și ambivalent al perioadei analizate: pe de o parte 
tendința de propensiune a spiritului rafinat și a dorinței de a crea și consuma cultură, iar pe 
de alta, ”căderea în frivol” (p.260), delegitimarea exercițiului intelectual de către cel mundan, 
cotidian, al supraviețuirii.

În cea din urmă secțiune două personalități interesante ne sunt prezentate cu talentul 
literar al autorului; ele par schiță a unor portete literare, dacă nu ar fi făcute cu acuratețea 
instrumentelor omului de știință; etse vorba despre Vasile Mangra și Vasile Lucaciu: doi 
intelectuali proeminenți având cariere didactice și ecleziastice asemănătoare; primul ortodox, 
al doilea greco-catolic, acționând o perioadă politic și administrativ convergent, cărturari și 
patrioți, luptători pentru drepturile românilor ardeleni, ca apoi să se despartă până la o cruntă 
opoziție și divergență. Vasile Mangra devine la începutul secolului al XX-lea trădător de neam, 
colaboraționist al politicienilor maghiari. Scenariile pline de dramatism pe care Florin Ardelean 
le construiește în încercarea de a explica derapajul lui Vasile Mangra fac din lectura acestui 
volum o bucurie pe care rareori o întâlnim în lucrările academice, îndeobște aride și lovite de 
ermetism. 

Finalul cărții este ocupat de expunerea un proiect al multiculturalității orădene, contribuția 
comunității evreiești la cultura locală, ilustrată plastic prin trista parabolă a măslinelor zdrobite.7   
Proiectul evreiesc la Oradea a însemnat: spitale (Hekdeș), școli publice, edificii urbane, servicii, 
comerț, industrie, afaceri prospere etc. Comunitatea evreiască a fost maghiarizată în anii 
dualismului austr-ungar, iar membrii acestei comunități, spre deosebire de români, au acceptat 
asimilarea cu entuziasm, contribuind la modernizarea orașului ridicat din starea provincială 
la statutul de ”Paris de pe malul Peței”, la rangul de oraș invidiat de toată lumea (p.305), cu 
7 Autorul îl citează pe Emil Cioran, care nota în Caiete,  în aprilie 1963  ”o frază din Talmud  îndrăgită 
de Kafka: ”Noi, Evreii, asemenea măslinelor, nu dăm ce e mai bun din noi decât atunci când suntem 
zdrobiți”
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palate, băi, cafenele, restaurante, într-o ambianță de armonie și prosperitate . 
Oradea ”epocii de aur” (1870-1914) reprezintă chintesența a ceea ce au văzut evreii 

în apus și au vrut să aducă acasă, un vis pentru împlinirea căruia unii dintre ei au acceptat, 
ca pierdere colaterală, deznaționalizarea și nașterea unei noi etnii, cea a ”evreilor neevrei”, 
prin fuzionarea elitelor evreiești cu cele maghiare. Epoca de aur a unui oraș superb, înfloritor 
a suferit însă un șoc îngrozitor prin dictatul de la Viena, legile rasiale, ghetoul și deportarea 
masivă a evreilor din Oradea în 1944, când ”27 de mii de suflete porneau spre Auschwitz 
încărcate în vagoane pentru vite” (p.312) în ciuda ”norocului” de a fi devenit cetățeni maghiari 
între timp. 

Volumul se încheie lasându-ne suspendați între speranță și îndoială. Speranța 
străbate disperată din rândurile unei tinere evreice, Simon Magda, care, ajunsă în lagărul 
de exterminare scria: ”Oare nu-i totul numai un coșmar? Poate că peste puțin timp o să mă 
trezesc”8 Dezamăgirea este a autorului, lucid, conștient de ”imensele depozite ale urii” care 
livrează marfă non-stop și care ne pot arunca oricând în dezastru.

În concluzie, o carte științifică fermecătoare, care ne introduce într-o lume a umbrelor 
luminând în fiecare moment un portret sau un altul, un eveniment, un proiect, cu flacăra 
chibritului unui jurnalist de cultură.

 
 Gabriela GOUDENHOOFT

8 Simon Magda, Pe marea bandă rulantă, Editura pentru literatură, București, 1969, p.32, apud Florin 
Ardelean, op.cit.p.312
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IN MEMORIAM

DR. IOAN CRIŞAN

O mare durere s-a abătut asupra Muzeului Ţării Crişurilor: moartea neaşteptată a lui 
Ioan Crişan, unul dintre colegii noştri care au făcut cinste instituției, tocmai prin respectul 
demonstrat întotdeauna față de locul de muncă și prin corectitudinea arătată în afirmarea 
punctelor sale de vedere în domeniul istoriei Bihorului și nu numai. 

Ioan Crișan s-a născut la 31 martie 1951 în comuna Cefa și a activat peste trei decenii 
din viața sa profesională în cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. A fost absolvent al 
Facultății de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic din Oradea în anul 1973, unde l-a avut 
ca mentor pe prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu. Și-a aprofundat studiile de istorie la Facultatea 
de Istorie-Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1978. Între 1973 și 
1985 a lucrat ca profesor în învățământul gimnazial, iar din 1985 a intrat în colectivul Muzeului 
Țării Crișurilor din Oradea, la secția de Patrimoniu. Rezultatele muncii sale i-au adus calitatea 
de cercetător științific în anul 1992, dar și de expert în patrimoniul arheologic mobil, 2002, și 
arheolog expert din anul 2006. În anul 2001 a devenit doctor în istorie al Universității Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca, cu o lucrare despre așezările rurale bihorene în secolele X-XIII.

A fost un om atașat satului bihorean, cu precădere a celui de baștină, Cefa, căruia i-a 
dedicat mai multe lucrări științifice și pe care l-a cercetat cu mult drag și acribie științifică, ceea 
ce i-a atras și titlul de cetățean de onoare al comunei Cefa primit în anul 2007. 

Dintre lucrările științifice publicate de-a lungul anilor amintim aici câteva, care au fost 
apreciate de specialiștii în domeniu: Așezări rurale medievale din Crișana. Secolele X-XIII, 
2006, Cefa I, de la începuturi până în secolul al XVII-lea, 2007, Cefa, locuire medievală și 
premodernă. Studiu arheologic și istoric, 2016 etc. 

Considerăm însă că încununarea muncii de cercetător a istoriei Bihorului este contribuția 
adusă la Istoria Bihorului, prima sinteză scrisă asupra zonei după 1918, în capitolele III și IV, 
Crișana romanizare sau românizare, Bihorul în Evul mediu. La începuturile evului mediu până 
la invazia tătară (1241). 

Ca muzeograf a participat la realizarea a numeroase expoziții de istorie și arheologie, 
foarte apreciate prin rigoarea lor, și la elaborarea planului tematic al noii Secții de arheologie a 
Muzeului Țării Crișurilor, care urmează să fie pusă în operă în lunile următoare.

Dispariția lui ne întristează profund, știut fiind că era unul dintre istoricii români care 
a iubit lumea românească și a pus-o mereu în prim-plan, cu multă pasiune și obiectivitate, 
întotdeauna în respectul celuilalt.

Sit tibi terra levis!

Aurel CHIRIAC

Necrolog




