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Crisia”, ca publicație periodică a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, și-a început
”
drumul prin lume sub auspicii faste, într-o vreme când regimul comunist din România trecea
prin faza sa liberală și când marile muzee naționale, regionale și județene găzduiau cercetări
istorice serioase. La Oradea s-au potrivit nu numai împrejurările generale, ci și acelea locale,
fiindcă spiritul mentor al revistei a fost și, din fericire, este încă onoratul profesor Sever
Dumitrașcu, dascăl și specialist recunoscut pe mai multe meridiane, devenit, între timp,
orădean cu sufletul. Așa cum a creat, alături de colegi, școală istorică serioasă la Oradea,
profesorul Sever Dumitrașcu a întemeiat și școala de publicistică istorică românească în
orașul de pe Crișul Repede.
Revista Crisia” s-a validat de-a lungul vremii, autorii crescând număr de număr
”
calitatea studiilor și articolelor legate de Crișana, dar și de alte spații românești și europene.
Din seria de reviste fondate în acei ani de dezgheț ideologic, au mai rămas puține până în
timpul nostru dezorientat, mercantil și pragmatic. Spre cinstea făcătorilor ei, Crisia” apare
”
neîntrerupt de cinci decenii, făurindu-și o tradiție și arătând o carte vizită în stare să-i
sporească trăinicia pentru încă cinci secole.
La ceas aniversar, urez acestei publicații crișene de istorie, arheologie și alte domenii
conexe împliniri viitoare de același calibru cele trecute și prezente, spre cunoașterea vieții
oamenilor care au trăit odinioară și care sunt parte integrantă a vieții noastre și a urmașilor
noștri.
Felicitări și mulți ani!
Ioan-Aurel Pop
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ROSTUL ANUARULUI CRISIA

Este de necontestat faptul că a fi Consecvent în a edita, an de an, timp de 50 de
ani, o culegere de studii de arheologie și istorie face cinste, pe de o parte, instituției care
a patronat-o, iar, pe de altă parte, generațiilor care au trudit la apariția acesteia. Din 1970,
specialiștii Muzeului Țării Crișurilor, dar și de la alte instituții cu profil socio-uman (exemplu
Institutul Pedagogic de 3 ani Oradea), au reușit să ofere tiparului o sumă de articole și studii
care au servit și servesc încă cunoașterii istoriei locului. Strădania generațiilor de muzeografi
și cercetători orădeni, dar nu numai, a asigurat Continuitatea tipăririi Anuarului, în ciuda
vicisitudinilor unor vremuri care urmăreau controlul ideologic asupra tuturor publicațiilor
din România. Vârsta semicentenară însă demonstrează că Anuarul Crisia a reușit să își atingă
implicit Recunoașterea.
Suntem convinși că în lumea publicațiilor muzeale din România, anuarul orădean
de arheologie și istorie este printre cele care a învățat să reziste timpului, de la apariție până
astăzi. Și care va dăinui firesc, tocmai pentru că a devenit o Certitudine în lumea publicațiilor
de acest fel din țară și nu numai.
Legământul nostru, al celor care păstoresc acum Anuarul Crisia, este de a asigura
existența acestuia pentru totdeauna.
Dr. Aurel CHIRIAC
Director general – manager Muzeul Țării Crișurilor – Complex muzeal
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REVISTA CRISIA LA CEAS ANIVERSAR
– 50 DE ANI ÎN SLUJBA ISTORIEI NAȚIONALE
Gabriel MOISA
Alin BALOTĂ
ANNIVERSARY CLOCK CRISIA MAGAZINE
– 50 YEARS IN FAVOR OF NATIONAL HISTORY
ABSTRACT
This year marks half a century since the publication of Crisia magazine. Over time, it has become one of
the most prestigious Romanian publications. The stated purpose of the journal was to publish the results
of history and archeology research, through studies and materials related mainly to Bihor County. The crisis
was par excellence a local publication. This did not affect the importance of the periodical. By capitalizing on
some unique and interesting information related to the history of Bihor, he made an important contribution
to the development of Transylvanian historiography.
Keywords: 50 years, Cris County Museum, Oradea, Crisia, history, archaeology

Revista Crisia a fost şi este publicaţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Iniţial aceasta nu
a fost revista muzeului orădean ci a Facultăţii de istorie-geografie din cadrul Institutului pedagogic
din Oradea şi l-a avut ca fondator pe istoricul Sever Dumitraşcu.
Primele două numere ale periodicului au apărut sub egida respectivei instituţii1, ca urmare
a organizării unei sesiuni ştiinţifice intitulate Dacii, istoria şi civilizaţia lor”. Aceste prime numere2
”
au conţinut, aproape în exclusivitate, lucrările participanţilor la această acţiune. În consecinţă, nu
surprinde deloc predominanţa materialelor de arheologie şi de istorie a dacilor.
Cum facultatea orădeană avea deja un un periodic cu oarecare tradiţie, Lucrări ştiinţifice,
odată cu numirea profesorului Sever Dumitraşcu în funcţia de director al Muzeului Ţării Crişurilor
din Oradea, revista Crisia a devenit publicaţia ştiinţifică a colectivului de istorie de la această
importantă instituţie de cultură regională și europeană3.
Fiind un pandant al facultăţii la primele două numere, colectivul redacţional a fost format
din cadre didactice de la Facultatea de istorie-geografie: Al. Săndulache, I. Berindei, E. Deliman,
T. Pavel, Fl. Benţe, M. D. Drecin, V. Binder, şi S. Dumitraşcu în calitate de redactor responsabil.
Odată cu mutarea periodicului la Muzeul Ţării Crişurilor componenţa colectivului de
redacţie a suferit firesc modificări substanţiale. Din 1973 acesta a fost format din Doina Ignat, N.
Chidioşan, I. Ordentlich, L. Borcea, I. Marinescu, V. Faur, secretar de redacţie, S. Dumitraşcu,
redactor responsabil, în calitate de director al instituţiei4. Începând cu 1977 Colectivul de redacţie
*
**
1
2
3
4

Universitatea din Oradea, Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail:gabimoisa@hotmail.com
Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: alinbalota@yahoo.com
Institutul pedagogic din Oradea, 1963-1973. Monografie, Oradea, 1973, p. 267-277
Crisia, nr. I, 1971; Crisia, nr. II, 1972
Idem, nr. III, 1973
Ibidem
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a cunoscut noi schimbări. Ivan Ordentlich nu s-a mai numărat printre aceştia, în schimb au fost
cooptaţi în componenţa colectivului: Lucia Cornea, B. Ştefănescu şi Gh. Gorun5. În 1979 Barbu
Ştefănescu a părăsit colectivul redacţional, devenind membru al secţiei de etnografie, locul său fiind
ocupat de B. Mihoc şi Tóth J.
După dispariţia lui I. Marinescu din acest colectiv, în 1980, componenţa sa a rămas
neschimbată până în 1984, când au avut loc o serie de modificări substanţiale în regimul anuarelor
muzeului, prin reorganizarea întregii activităţi publicistice. Ca urmare a dispariţiei a două din cele
trei anuare editate de instituţie: Nimphaea şi Biharia, singurul care a rămas în continuare a fost
Crisia, revista colectivului de istorie. Ca urmare, din acelaşi an 1984, Colectivul de redacţie a fost
la rândul său reformat. Acesta era alcătuit din S. Dumitraşcu, redactor responsabil, V. Faur, secretar
de redacţie, L. Borcea, N. Chidioşan, Lucia Cornea, Maria Zintz, A. Chiriac, M. Paina, Fl. Dudaş,
ultimul alături de N. Chidioşan pierzându-şi calitatea de membru din anul imediat următor.
Anuarul orădean a cunoscut două etape distincte în evoluţia sa: 1971-1983 şi 1984-1989.
În prima perioadă Crisia a fost exclusiv o publicaţie a colectivului secţiei de istorie, cu excepţia
primelor două numere. Între 1984 şi 1989, prin desfiinţarea celorlalte reviste ale Muzeului, Biharea,
a secţiilor de etnografie şi artă, Nimphaea, a secţiei de ştiinţele naturii, Crisia a devenit singurul anuar
al instituţiei în care publicau specialiştii tuturor secţiilor.
De momentul 1984 s-a legat şi ultima mare remaniere a colectivului redacţional. Alături
de membrii proveniţi firesc din colectivul secţiei de istorie, S. Dumitraşcu, V. Faur, L. Borcea,
N. Chidioşan şi Lucia Cornea, a fost cooptat şi câte un reprezentant al celorlalte secţii în parte,
Maria Zintz, artă, A. Chiriac, etnografie, M. Paina, ştiinţele naturii şi Fl. Dudaş, Oficiul Judeţean
de Patrimoniu. Din 1984 anuarul Crisia, înglobând de fapt şi celelalte două anuare, a avut capitole
speciale acordate artei, etnografiei şi ştiinţelor naturii.
Exceptând primele două numere, rubricile permanente au fost, până în 1983, aproape
aceleaşi: Studii, Documente, Articole şi Note, Recenzii, Monografii, Bibliografii. Începând din 1984,
alături de rubricile deja consacrate ale compartimentului istoric au apărut subdiviziuni noi dedicate
etnografiei, artei şi ştiinţelor naturii.
Între colaboratorii revistei amintim, printre alții, pe Doina Ignat, Sever Dumitraşcu, Nicolae
Chidioşan, Ivan Ordentlich, Ana Ilea, Ioan Stratan, Eugen Chirilă, Veronica Covaci, Lucia Cornea,
Aurel Chiriac, Gheorghe Gorun, Mihai D. Drecin, Nicolae Gudea, Viorel Faur, Barbu Ştefănescu,
Gelu Neamţu, Mihai Racoviţan, Gheorghe Şora, Mircea Popa, Constantin Mălinaş, Emödi Janos,
Blaga Mihoc, Tóth Janos, Ioan Marinescu, Radu Popa, Sergiu Haimovici, George Cipăianu,
Pompiliu Teodor, Camil Mureşanu, Ioan-Aurel Pop, Nicolae Bocșan, Ioan Bolovan, Ioan Horga,
Sorin Șipoș, Florina Ciure, Gabriel Moisa, Doru Marta, Gruia Fazecaș, Florin Gogâltan, Keith
Hitchins, Francesco Leoncini, Adriano Papo, Gianfranco Giraudo.
În prezent, bordul de redacție este format din prof. univ. dr. Aurel Chiriac, director, prof.
univ. dr. Gabriel Moisa, redactor-şef, dr. Florina Ciure – editor, dr. Gruia Fazecaș – editor executiv, dr.
Cristian Culiciu, secretar de redacție, iar membri sunt C.S. II dr. Doru Marta și drd. Tiberiu Ciorba.
Membrii comitetului științific sunt nume importante ale istoriografiei românești și
europene: academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
”
academician prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu, Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca și membru
”
corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj”
Napoca, Institutul de Istorie George Barițiu”; prof. univ. dr. Cesare Alzati, Università Cattolica del
”
Sacro Cuore, Milano, prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof.
”
univ. dr. Gianfranco Giraudo, Universitatea Ca’Foscari, Veneţia; prof. univ. dr. Francesco Leoncini,
Universitatea Ca’Foscari, Veneţia; prof. univ. dr. Adriano Papo, Universitatea din Udine; prof. univ.
dr. Doru Radosav, Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; C.S. I. dr. Florin Gogâltan, Institutul
”
5

Idem, nr. VII, 1977
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de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca; Dr. Matteo Taufer, Universitatea
din Leipzig; Dr. György Feiszt, Vas County Archives of Szombathely; dr. Gizella Nemeth, Centro
Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste).
Scopul declarat al revistei a fost acela de a publica rezultatele cercetărilor de istorie şi
arheologie, prin studii şi materiale referitoare în principal la judeţul Bihor. Crisia a fost prin
excelenţă o publicaţie locală. Acest lucru nu a impietat cu nimic asupra importanţei periodicului.
Prin valorificarea unor informaţii inedite şi interesante legate de istoria Bihorului, acesta şi-a adus o
contribuţie importantă la dezvoltarea istoriografiei transilvănene.
Materialele prezente în revistă au avut o dispunere pe epoci destul de echilibrată. Un minus
a existat numai în cazul cercetărilor circumscrise istoriei contemporane, acestea din urmă subsumate
prea mult unei istorii a mişcării muncitoreşti şi socialiste sau unei istorii militare, în vogă mai ales în
anii ′80.
Revista Crisia s-a remarcat în primul rând prin constanţă. Puţine publicaţii de gen au avut
apariţii anuale sistematice precum anuarul orădean, poate doar Apulum şi Sargetia. Prin aceasta s-a
dovedit încă o dată seriozitatea şi predispoziţia spre cercetare a colectivelor de istorie și arheologie ale
instituției muzeale orădene. De asemenea, publicația beneficiază de un comitet științific prestigios,
care asigură revistei un înalt standard științific, materializat prin includerea în cele mai relevante baze
de date internaționale. Cea mai importantă dintre acestea este incontestabil ERIH Plus, fiind printre
puținele reviste din România care fac parte din aceasta.
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STUDII ȘI ARTICOLE

MULTILAYERED SETTLEMENTS OF THE BRONZE AGE
IN THE CRIȘURI RIVERS BASIN.
STATE OF RESEARCH (2016)
Gruia FAZECAȘ,
Florin GOGÂLTAN
ABSTRACT
In this outline concerning the archaeological researches carried out in the last five years in the multilayered settlements of the Bronze Age in “northwest Romania”, we preferred to use the phrase Crişuri River
Basin Basin collocation (because the Criş River is formed in Hungary) instead of other geographic or historic
terms.
A number 33 sites considered as multilayered settlements has been considered. Starting from the
2013 state of research, before the start of our project “Living in the Bronze Age Tell Settlements. A study
of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of Carpathian Basin” we have tracked the information we
acquired over the last five years about this type of habitation. Thus, land surveys conducted to identify
all sites, whether are or not aerial photographs, digital terrain modeling, geomagnetic and soil resistance
research, topographical surveys and 14C data samplings were mentioned.
The outcome of these researches is obvious: it is clear that over the past five years, important steps have
been taken in multilayered settlements knowledge. But numerous aspects, such as absolute chronology,
geomagnetic surveys, excavations are still at an unsatisfactory level, a lot of problems are still unresolved,
in order to approach a coherent view over the Middle Bronze Age period (2000/1900 – 1600/1500 BC) in
Crișuri Rivers Basin.
Keywords: Bronze Age, multilayered settlements, landscape archaeology, Crișuri Rivers Basin

As we have previously stated, in our opinion the various terms used over time in order to
designate our research area are inadequate1. We believe that the most viable and correct name for
the area under consideration here is the Crişuri Rivers Basin. For the territory of Romania one uses
the term ‘Crişuri Rivers’ and not Criş/Körös, as the latter is formed on the territory of Hungary
through the merging of five rivers (Ier, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru and Crișul Alb). For
more clarity, this area is delimited to the north and north-east by the watershed between Crasna
Basin on one hand and the Barcău and Ier Basins on the other. As for the southern border of the
Crişuri Rivers Basin, it is located in the interfluve between Crișul Alb Basin and Lower Mureș Basin.
To the west, our research has stopped at the border with Hungary (Fig. 1)2.
*
Our interest in the Bronze Age multi-layered settlements located in western Romania
started over 20 years ago. A synopsis of the first author’s B.A. (coordinated by the late Prof. Ioan
* Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: gruia74@yahoo.com
* * Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca / Universitatea de Vest Timișoara; e-mail: floringogaltan@gmail.com
1 Fazecaș, Gogâltan 2018b, 112, n. 1; Fazecaș, Gogâltan 2019a, 319, n. 4; Fazecaș, Gogâltan 2019b, 55-56, n. 20. Fig. 1.
2 Fazecaș, Gogâltan 2018b, 111-112; Fazecaș, Gogâltan 2019a, 319-320, Fig. 1; Fazecaș, Gogâltan 2019b, 55-56,
Fig. 1; Fazecaș 2019.
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Andrițoiu) was published shortly after the defence of his thesis3. It consisted of an updated catalogue
of settlements belonging to the Otomani pottery style, a catalogue that excluded sites dated to the
periods Bz A1 and Bz D, as well as settlements belonging to the so-called Transylvanian “enclave”4.
A further study by the first author discussed various methods of establishing a site’s catchment
area5, methods that can also be applied for the Bronze Age settlements located in the Crișuri Rivers
Basin6. Unfortunately, compared to previous years7, the archaeological investigation of Bronze Age
settlements from this region declined significantly after 19898. In this context, the history of the
Otomani communities could only be reconstructed based on the analysis of older discoveries9.
The second author of this paper has devoted his research activity to establishing a proper
terminology for the multi-layered Bronze Age settlements in the Carpathian Basin10, reconstructing
the historical background that led to the stratigraphic build-up on these sites11, determining their
chronological evolution12, along with the factors that favoured their development13, investigating
their fortification systems14, their economic and social functions15, as well as aspects related to their
ritual practices16 or their geographic distribution17. With the exception of the data coming from
his own excavations18, he mostly pursued these topics by analysing the information available in the
dedicated literature.
The research of the multi-layered settlements in western Romania entered a new stage with
the implementation of the project Living in the Bronze Age Tell Settlements. A study of Settlement
Archaeology at the Eastern Frontier of Carpathian Basin during 2013-201619. The first objective of this
project was to produce a catalogue of all Bronze Age tell, tell-like and mound-like settlements from
the eastern frontier of the Carpathian Basin20. According to the existent information, 46 sites of this
type could be located in the Western Romania Plain (out of the total of 188 such sites located in the
Carpathian Basin)21. Out of these 46 sites, a number of 33 multi-layered settlements were located in
the Crișuri Rivers Basin22.
Due to cuts to the original budget of the project in 2014, the research strategy had to be
adapted accordingly23. A change in the research strategy was also warranted by the fact that, while
our project was pending evaluation (a process that took almost 2 years), two new projects aiming
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
17
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Fazecaș 1997.
Andrițoiu 1992, 54-61; Rotea 1994.
Fazecaş 2000.
Fazecaş, Lakatos 2003.
Reference is being made here especially to the activity of Ivan Ordentlich during the 60’s and 70’s (Ghemiş,
Fazecaș 2014) and that of Nicolae Chidioșan (Néméti 2003; Moisa, Ghemiș 2003), both of whom made a
lasting contribution to the research of the Bronze Age in Criș Rivers Basin.
Fazecaş 2004.
Fazecaş 2003; Fazecaş, Marta 2005; Fazecaş 2010.
Gogâltan 2002; Gogâltan 2003b.
Gogâltan 2003a; Gogâltan 2004; Gogâltan 2005a.
Gogâltan 2005b.
Gogâltan 2006.
Gogâltan 2008.
Gogâltan 2005c; Gogâltan 2010; Gogâltan 2011.
Gogâltan 2012; Gogâltan 2014a.
Gogâltan 2017.
Undertaken in the tell sites from Foeni-Cimitirul Ortodox (Gogâltan 2014e, with the references therein), Foeni-Gomila Lupului (Gogâltan 2014f, with the references therein) and Semlac-Livada lui Onea (Gogâltan 2014k,
with the references therein).
The project had the code PN-II-ID-PCE–2012–4-0020.
Gogâltan et al 2014.
Gogâltan 2014b, 14, Pl. I.
Gogâltan, Fazecaș 2018b, Fig. 1; Gogâltan et al 2020, 77.
Gogâltan 2016, 88–89.
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Catalogue of sites:
1. Andrid “Dealul Taurilor = Bikadomb” (Satu Mare County). A multi-layered settlement of an island
type is mentioned in the older literature at the southern edge of the current village, in an old meander
of the Ier River (pl. I/1)30. The site was investigated through magnetometric measurements, core
drillings and aerial photography within the German-Romanian project dedicated to the research
of the multi-layered settlements located in the Ier River Valley and the Carei plain31.
2. Ateaș “Holumbul Voghiului” (Bihor County). Several earthen mounds are located within
the range of the current municipality, some of which are most likely tumuli burials dating to
the end of the Copper Age/Eneolithic or the beginning of the Bronze Age. The Bronze Age
tell site, known by locals as “Holumbul Voghiului” is located north of the municipality in a
marshy area (Pl. I/2)32. Although it lies close to the main road, access to the site is restricted
due to periodic floods. Even in the summer there are times when the entire area of the site
is surrounded by water. Within our project we investigated the site through core drillings
in order to determine the thickness of its deposits. However, after a depth of ca. 1,50 m,
the drill stopped on a hard clay floor, without reaching the deposits at the base of the tell33.
Several aerial photographs were taken by Dr. Dan Ștefan, however we did not receive the
digital terrain model34. We could also identify a rather large outer settlement south of the
central mound, on a higher ground.
3. Cadea “Dealul chel = Koposz domb” (Bihor County). I. Ordentlich mentioned the existence
of a fortified settlement in this location dating to the first and second phases of the Otomani
pottery style35. However, during field surveys conducted within our project in March 2016,
24 Reference is being made here to the German-Romanian project coordinated by T.L. Kienlin and L. Marta
(Marta et al 2010; Kienlin, Marta 2014; Kienlin et al 2017) and to the research grant TE 50/304 led by Zs. Molnár (Molnár, Nagy 2013).
25 Nicodemus, O’Shea 2015, with the references therein.
26 Molnár, Ciută 2017, with the references therein.
27 Gogâltan 2015; Fazecaș at al 2015; Lie et al 2015; Fazecaș et al 2016a; Fazecaș et al 2016b; Fazecaș et al 2017a;
Fazecaș et al 2017b; Fazecaș 2018, 104-112; Fazecaș, Lie 2018; Găvan et al 2018; Gogâltan, Cordoș 2018; Gogâltan, Fazecaș 2018; Gogâltan 2018; Gogâltan et al 2018; Fazecaș, Gogâltan, 2019a; Fazecaș, Gogâltan, 2019b;
Gogâltan 2019; Lie 2019; Gogâltan et al 2020.
28 Reference is being made here to the systematic excavations carried out in Toboliu and Sântion.
29 Gogâltan 2016; Sava, Gogâltan 2017.
30 Marta 2014a, with the references therein.
31 Information kindly provided by T.L. Kienlin and L. Marta.
32 Ghemiş 2014a, with the references therein; Gogâltan et al 2020, 77-78.
33 The drillings were coordinated by M.A. Lie.
34 The aerial photography was undertaken as part of a contract between the Romanian Academy of Sciences,
Cluj-Napoca branch (represented by Dr. Florin Gogâltan) and SC Vector Studio SRL (represented by Dr Dan
Ștefan) (Gogâltan 2016, 89, n. 29).
35 Gogâltan 2014c, with the references therein.
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to investigate Bronze Age settlements in the Ier River Valley and the Carei Plain were initiated24. At
the same time, the systematic investigation of the tell settlements from Pecica-Șanțul Mare25 and
Carei-Bobald26 continued. In this context, we decided to focus our investigations on two microregions in western Romania: the Lower Mureș Valley and the Crișuri Rivers Basin. Several classical
field surveys have been carried out in these two regions in order to locate on the field all the sites
mentioned in the archaeological literature; adding to this, systematic field surveys and various noninvasive investigations along with archaeological excavations were carried out on selected sites.
Some of the results of these investigations have already been published27 or are in print28. While
there are already two papers detailing the results obtained in the Lower Mureș Valley29, we would
like to present in the following paragraphs the results obtained in the Crișuri Rivers Basin.
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36
37
38
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only pottery sherds dating to the second phase of the Otomani style could be found on the
mound located south of the municipality. No traces of a fortification system could be seen
on the field (Pl. I/3). The site was identified by its toponym “Koposz domb”. In our opinion,
this settlement is not a multi-layered one and should therefore be taken out of the list of
multi-layered sites.
Căuașd “La islaz” (Bihor County). There are mentions in the older literature of the existence
of a tell dating to the first and second phases of the Otomani pottery style36. During our
field investigations in March 2015 we could not locate in the field the site mentioned by
I. Ordentlich. After talking to the locals, we could identify however another settlement at
about 1 km south-west of the find-spot mentioned by Ordentlich. The site is located between
two springs, at the base of the high terrace of the Culișer River. All the pottery collected on
the surface could be dated to the second phase of the Otomani style. Hence, this site can
also be eliminated from the list of multi-layered settlements.
Crestur “Cetățuie = Várhegy” (Bihor County). The older literature mentioned the existence
of a fortified Otomani settlement located on a promontory in this location37. Following
several field surveys undertaken in 2013, 2014 and 2015 by the first author together with
C. Ghemiș and M. A. Lie, it could be noticed that the site makes use of the natural defences
in this position, and has the appearance of a tell surrounded by several ditches and earthen
ramparts. The site is located on a terrace, south of a reservoir situated on the Făncica Valley.
Although aerial photographs have been undertaken by D. Ștefan in 2014, up to the present
moment we did not receive any of these photographs or the digital terrain model. In May
2016 we carried out a systematic field survey in order to determine the extent of the outer
settlement (Pl. I/5). Also with this occasion we undertook several drillings on the central
mound, thus managing to confirm a stratigraphic build-up of over 1 m consisting of at least
two settlement phases (Pl. I/4).
Dindești “Cetate = Várdomb” (Satu Mare County). The settlement is located at the southwestern edge of the municipality, on a terrace overlooking the former Ecedea swamp,
and dates to the end of the Early Bronze Age and beginning of the Middle Bronze Age38.
Several non-invasive investigations have been carried out at the site: topographic survey,
magnetometric measurements, core drillings and aerial photography39.
Diosig “Colonie” (Bihor County). There are mentions in the older literature of a multilayered settlement dating to the second and third phases of the Otomani pottery style in
this spot (Pl. II/1)40. In spring 2015 we carried out test excavations at the site, which only
yielded one settlement layer dating to the phase Otomani II41. The site should thus be
excluded from among the list of multi-layered settlements.
Grăniceri (Arad County). I. Ordentlich mentions the existence within the range of the
municipality of a multi-layered site belonging to the Otomani pottery style, without
providing details regarding its precise location42. No field surveys have been carried out here
so far.
Otomani “Cetatea de pământ = Földvár” (Bihor County). The site was discovered in 1920
by E. Andrássy during a hunt and was located on an island created by the Ier River. The
archaeological excavations undertaken here by M. Roska and I. Ordentlich have revealed

Fazecaş 2014a, with the references therein; Gogâltan et al 2020, 78.
Ghemiş 2014b, with the references therein.
Marta 2014b, with the references therein.
Informations kindly provided by T.L. Kienlin and L. Marta.
Gogâltan 2014d, with the references therein.
All recent information regarding this site can be found at Fazecaș, Gogâltan 2018a.
Gogâltan 2014g, with the references therein.
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Ordentlich et al 2014a, with the references therein.
Ordentlich et al 2014b, with the references therein.
Gogâltan et al 2020, 78.
Chidioșan 1974, 54.
Borovsky 1894, 55; Középesy 1901, 367; Chidioșan 1974, 54.
Gogâltan et al 2020, 77-78.
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Information kindly provided by L. Marta and T.L. Kienlin.
Marta 2014c.
Gogâltan 2014i, with the references therein; Gogâltan et al 2020, 78.
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the existence of a Middle Bronze Age multi-layered settlement. (Pl. II/2)43. Subsequently,
several field surveys have been conducted in 2014, 2015 and 2016 (with the participation
of M. A. Lie). The toponym used by the locals is “Földvár”. The site is located in a fertile
agricultural area and is heavily ploughed. We did not yet receive the aerial photography
and the digital terrain model of the site from D. Ștefan. The establishment of buffer strips
along the course of the Ier River in the area of the site has led to significant changes in the
surrounding landscape; this is why the site is no longer located on an island. Pottery sherds
are only visible on the surface of the former island.
Otomani “Cetățuie = Várhegy” (Bihor County). The Otomani culture’s eponymous site was
identified by the same E. Andrássy, and was subsequently investigated by M. Roska and a
team consisting of K. Horedt, M. Rusu and I. Ordentlich44. Currently, the promontory where
the tell is located lies in a forested area, a fact that rendered aerial photography inapplicable
(Pl. II/3). Traces of the older excavations can still be seen in the forest, and should benefit
from a topographic survey. Also visible is a ditch of a substantial size that surrounds the
tell proper. South of the area encircled by the ditch scatters of pottery sherds attest to the
existence of an outer settlement45.
Petreu “Zongora” (Bihor County). There were mentions in the older literature of a fortified
Otomani settlement on a promontory located at the confluence of two streams that unite
and subsequently flow into the Lacu Pădurii Valley, a right-hand tributary of the Barcău
River46. In these first mentions of the site, the toponym “Ungora” appears47; however, the
locals know this place as “Zongora”. During a field survey undertaken in spring 2018 (G.
Fazecaș) it could be observed that on the promontory there is a circular mound with a
diameter of ca. 90 m (Pl. III/1). The outer settlement extends north and north-west of the
mound, and was documented by the distribution of ceramic sherds specific to the second
phase of the Otomani pottery style, which could be found on the surface up to a distance of
300 m from the central mound48.
Pir “Cetate = Vársziget” (Satu Mare County). The site, known since the end of the 19th century,
and excavated during the second half of the previous century, consists of an island located in the
marshy area of the Ier River49. Magnetometric investigations and aerial photography have been
carried out at the site within the project “Bronze Age Settlement Patterns in the Transylvanian Ier
Valley” coordinated by the University of Cologne and Satu Mare County Museum50.
Pișcolt “Ógát” (Satu Mare County). The site, whose existence is known since the end of
the previous century, has been investigated through aerial photography, magnetometric
measurements and core drillings51.
Roșiori “Cetatea de pământ = La sere = Földvár” (Bihor County). Excavations undertaken at
this find-spot by I. Ordentlich and N. Chidioșan in 1968 and 1971 have led to the discovery
of a tell settlement52. The site is located on the eastern edge of a terrace that borders the
course of the Ier River, close to its confluence with the Barcău River (Pl. III/2). A field survey
was carried out here in 2014 by G. Fazecaș and M. A. Lie. Also in 2014 D. Ștefan took aerial
photographs of the site, however these are still unavailable to us. In 2015 the authors of this
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paper visited the site once more in order to determine the extent of the outer settlement.
Unfortunately, this outer settlement was largely destroyed during the communist period by
the construction of greenhouses. This is also the reason why magnetometric investigations
cannot be conducted in this area. Another interesting observation was that the ditch, which
had a substantial size, completely surrounded the mound, even though the tell is located on
a high terrace overlooking the Ier River Valley.
Salonta “Bogd” (Bihor County). In 2013, during a survey carried out within the Salonta
municipality, Cristian I. Popa identified a potential archaeological site located 6,5 km west of
the city centre. Subsequent field surveys (undertaken by C. I. Popa and G. Fazecaș) have also
identified on the left bank of the former course of the Culișer River a circular mound with a
diameter of approximately 55 m and a height of ca. 1,5 m, encircled by a ditch with a width
ranging from 15 to 25 m and having a relative depth of 0,75 m. This ditch was surrounded by
an earthen rampart that was less visible on the ground (Pl. III/3). Pottery sherds belonging to
the first two phases of the Otomani style have been collected from the surface53.
Salonta “Dealul trupului = Testhalom” (Bihor County). The existence of a tell-like settlement in
this spot was mentioned in the older literature; in 1958, N. Chidioșan excavated a test trench
here, with the resulting assemblage being published at a later date by G. Fazecaș54. The site has
been strongly damaged as a result of more recent building activity and is located on a terrace
overlooking a tributary of the Culișer River. The test trench from 1958 revealed the existence of
two layers: underneath the topsoil (ca. 30 cm) that had a lot of pottery sherds, there was a lightbrown layer (ca. 25 cm thick), which represented the preserved cultural layer; underneath this
layer there was another light-yellow layer with green pigments and occasional pottery sherds.
In 2013, during a field survey undertaken by G. Fazecaș and C.I. Popa in the area of the site,
only pottery sherds belonging to the second phase of the Otomani pottery style were collected
from the surface of the settlement (Pl. IV/1). A subsequent field survey carried out in 2015
by the authors of this paper led to similar results. Also in 2015 D. Ștefan carried out aerial
photography at the site (Pl. IV/2); however, no digital terrain model of the site was generated.
All these lines of evidence indicate that this is not a multi-layered settlement.
Săcueni “Cetatea boului = Ökörvár” (Bihor County). This multi-layered settlement
belonging to the Sanislău and Otomani pottery styles, known since the ’70s, was successively
investigated by I. Ordentlich, N. Chidioșan and T. Bader55. The site is in fact a former island
of the marshy Ier Valley, known by locals as “Ökörvár” (Pl. IV/3). A first topographic survey
of the site was undertaken in 197756. In 2014 D. Ștefan took aerial photographs of the site;
however these remain inaccessible for us. In spring 2016, the authors of this paper carried
out a field survey in the area of the site that led to the discovery of a settlement that could be
dated to the end of the Early Bronze Age to the north and west of the island.
Sălacea “Dealul Vida = Vida hegy” (Bihor County). The tell site located on the upper terrace
overlooking the former meandering Ier River bed (Pl. V/1) is known in the literature since
the beginning of the 20th century. A systematic archaeological investigation of the site was
undertaken by I. Ordentlich57. The first topographic survey was performed in 197758. Several
field surveys were undertaken within our project, along with aerial photography (conducted
by D. Ștefan; the results are still inaccessible to us). It was thus that the existence of an outer

53 The pottery assemblage collected with this occasion will be published by C.I. Popa and G. Fazecaș. Gogâltan et
al 2020, 77.
54 Fazecaș 2014c, with the references therein.
55 Gogâltan 2014j, with the references therein.
56 Dumitrașcu, Hadnagy 1982, 359, nr. 13.
57 Ordentlich et al 2014c, with the references therein.
58 Dumitrașcu, Hadnagy 1982, 359, no. 15.
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Sava 2014.
Fazecaș 2014d, with the references therein.
Fazecaș 2014e, with the references therein.
These measurements were undertaken in 2015 by Geoservice Kft. from Budaörs, Hungary, and have been financed by the Borș town hall.
63 Fazecaș et al 2016b; Fazecaș et al 2017a; Gogâltan et al 2020, 80, 82-84, Fig. 6.7, 6.10-6.11.
64 Gogâltan 2015, 73, fig. 22; Gogâltan, Fazecaș 2018. It should be noted that the upper Bronze Age layers from
this area of the tell have been strongly disturbed by the later Medieval construction activity.
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settlement in the southern part of the terrace could be confirmed. Similar to the situation in
Otomani “Várhegy” and Roșiori, even though the site was already located on a high terrace,
it was still fortified through an impressive ditch encircling the mound.
19. Sântana “La nord de oraș” (Arad County). This recently discovered site59 is located in the
immediate vicinity of the Comlăuș district of Sântana and consists of three small mounds
surrounded by a ditch each (Pl. V/2). Field surveys undertaken in the area beginning with
2007 by V. Sava and the authors of this paper led to the collection of a significant amount
of ceramic sherds specific to the Cornești-Crvenca pottery style. The magnetometric
measurements and aerial photographs taken by D. Ștefan during the spring of 2014 are
unfortunately unavailable yet.
20. Sântandrei “Fosta grădină C.A.P.” (Bihor County). There are mentions in the literature of
archaeological investigations undertaken at this spot during 1967 and 1968, which led to
the discovery of assemblages specific to the first, second and third phases of the Otomani
pottery style60. Due to increased local developments of the real estate taking place at the end
of the previous century, the entire area was negatively affected by construction activities,
with no measures being taken to protect the region. This process continues to this day. We
could not identify the site mentioned in the literature on the ground, despite undertaking
repeated field surveys in the region between 2014 and 2018; furthermore, due to the
inaccessibility of the field documentation, we cannot know for sure if we are dealing with a
single site or several finds-pots from where the pottery material was collected.
21. Sântion “Dealul Mănăstirii = Klastrom domb” (Bihor County). This settlement has
yielded the first assemblages that were later associated with the Otomani pottery style
on Romania’s territory. Several test trenches opened in 1954 confirmed the existence
of a multi-layered settlement in this spot lying on the high terrace of the Crișul Repede
River61. At the time our project started, the local town hall had already started taking
several steps for the protection of this site. These steps consisted of a topographic survey
of the settlement, its cleaning, and the placing of a commemorative plaque celebrating 800
years since the first written mention of the settlement, etc. Encouraged by these measures,
we decided to concentrate our efforts in order to investigate this tell site. Several aerial
photographs of the site were taken in 2014 by D. Ștefan (Pl. V/3), who also generated the
digital terrain model (Pl. VI/2) and conducted magnetometric investigations (Pl. VI/1).
Unfortunately, due to the large quantity of reinforcing bars present on the surface of the tell,
the magnetometric measurements did not produce any relevant results. Magnetometric
measurements undertaken outside of the mound did not confirm the existence of an outer
settlement, suggesting instead the existence of a former water course in the area. The
electrical resistance survey carried out on the mound revealed the existence of an Early
Medieval church (Pl. V/4)62 . In summer 2015 two test trenches were opened on the mound
in order to reveal the site’s stratigraphy (Pl. VI/3-4)63. With this occasion, a radiocarbon
sample was collected from the Bronze Age deposits of the site that seems to indicate that
the Bronze Age occupation on this tell is relatively contemporary with the first occupation
period at Toboliu64. The archaeological investigation of the site is still in progress.
59
60
61
62
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22. Socodor “Căvăjdia” (Arad County). Due to older investigations, we know that there was
a tell-like settlement with ceramic material specific to the Cornești-Crvenca pottery style
in this area65. Field surveys undertaken by Fl. Gogâltan and V. Sava in 2015 and 2016
have revealed the existence of a small terrace overlooking the swampy region of the Crișul
Alb River. The site was delineated from the rest of the terrace through a ditch, which also
separated the mound from the outer settlement. The aerial photographs taken by D. Ștefan
during the spring of 2016 are unfortunately still unavailable to us.
23. Șiclău “Vatra satului” (Arad County). M. Rusu and E. Dörner mentioned the existence of a
settlement similar to the ones in Socodor and Vărșand around the houses no. 212 and 21366.
No field surveys have been undertaken here so far.
24. Șilindru “Fiziș = Füzék” (Bihor County). I. Ordentlich mentioned the existence of a fortified
settlement (with ditch and rampart) dating to the first and second phases of the Otomani
pottery style on a promontory located at the edge of the Füzék stream67. In summer 2015,
while trying to locate the site on the ground, we noticed that the find-spot indicated by
J. Németi and Zs. Molnar is incorrect68, due to the existence of a water reservoir in that
location. Following the information provided by a local archaeologist that knows the area
well – Sándor Csorba – we managed to precisely locate the settlement; however, no field
surveys have been conducted there so far.
25. Șimian “Locul grădinilor = Kerthelyek” (Bihor County). There are mentions in the literature
of a fortified settlement dating to the first two phases of the Otomani pottery style on the
northern slope of a hill in the area69. A field survey undertaken by G. Fazecaș and D. Marta
revealed that the topographic mapping done by A. Hadnagy in 198070 referred to a heavily
exploited sand dune where no traces of an archaeological site could be observed (Pl. VII/1).
26. Tarcea “Dealul de mijloc = Közép hegy” (Bihor County). I. Ordentlich mentioned the
existence of a fortified settlement here dating to the first and second phases of the Otomani
pottery style71. In 1980 A. Hadnagy conducted a topographic survey of the site72. In summer
2016 the authors of this paper tried to identify the site on the ground. It could thus be
noticed that the site is located on a terrace west of the current municipality where several
vineyards and agricultural fields are located. Due to the abundant vegetation, we could not
precisely locate this site.
27. Tarcea “Dealul mare = Nagy = Nagy domb” (Bihor County). I. Ordentlich mentions the
existence of a fortified settlement in this spot dating to the first and second phases of the
Otomani pottery style 73. In 1980 A. Hadnagy conducted a topographic survey of the site74.
We tried to locate the site on the ground in summer 2016. Unfortunately, due to the presence
of agricultural crops, we could not identify the site.
65
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Petric 2014 with the references therein.
Gogâltan 2014l, with the references therein.
Gogâltan 2014m, with the references therein.
Németi, Molnar 2002, 165.
Gogâltan 2014n, with the references therein.
Dumitrașcu, Hadnagy 1982, nr. 62. The topographic mapping preserved in the Archives of the Criș Country
Museum in Oradea does not indicate the existence of a fortified settlement.
Gogâltan 2014o, with the references therein.
Dumitrașcu, Hadnagy 1982, nr. 56. The topographic mapping preserved in the Archives of the Criș Country
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28. Tarcea “Holmul mare = Nagy halom” (Bihor County). T. Bader was the first to mention the
existence of a fortified settlement in this location, without providing further details; this
information was subsequently used by other specialists as well75. The site located close to the
main road, on the left side of the entrance to Tarcea from Oradea, consists of a mound with
a diameter of ca. 90 m and a height of approximately 15 m (as indicated by the topographic
survey undertaken by A. Hadnagy76). In summer 2016 the authors of the present paper
carried out a small field survey here. No artefacts were found on the vegetation-covered
slopes of the mound; however, from the base of the mound we collected several sherds
belonging to the second phase of the Otomani pottery style (Pl. VII/2).
29. Toboliu “Dâmbul Zănăcanului” (Bihor County). The site was originally known in the
published literature as Girișu de Criș “Alceu”77. The results of the investigations carried out
here during the ’60s were only published in very short reports, despite the importance of
the finds uncovered78. The artificial mound is located on the first terrace of a stream that
flowed into the Crișul Repede River (Pl. VII/3). The site is located 7,2 km south-east
of the tell in Sântion. In spring 2015, a systematic surface survey was carried out here in
order to determine the extent of the outer settlement79. Three trenches were excavated
on the tell in order to determine its stratigraphy80. During excavation, a number of three
radiocarbon samples were collected; magnetometric measurements were also carried out
by D. Ștefan in order to reveal the elements of the fortification system and the layout of
the outer settlement (Pl. VIII/1), along with micro-stratigraphical investigations (Pl. IX/1)
and aerial photographs that generated the digital terrain model of the site (Pl. VIII/2).
The results of the archaeological investigations are under analysis by M. A. Lie, within his
doctoral dissertation hosted by the University of Cologne.
30. Tulca “Holumb” (Bihor County). The existence here of a tell settlement dating to the first
two phases of the Otomani pottery style was mentioned in the literature81. After a first field
survey undertaken in 2007, followed by another survey in 2015, we could observe that the
said “mound” does not meet the expected criteria for a multi-layered settlement. We could
not find a single sherd at the surface of this natural mound.
31. Vărșand “Movila dintre vii = Lapóshalom” (Arad County). Due to older investigations,
we know that there was a tell-like settlement with ceramic material specific to the second
phase of the Otomani pottery style in this location82. The field survey carried out in spring
2016 by V. Sava and Fl. Gogâltan revealed that the surface of the site was much larger than
previously thought. Unfortunately the aerial photographs took by D. Ștefan in 2016 are still
inaccessible to us. In the absence of the digital terrain model, we cannot reconstruct the
exact measurements of the site.
32. Vășad “Cartierul țiganilor = Cigány tanya” (Bihor County). There are mentions in the literature
of a multi-layered settlement dating to the end of the second phase and the beginning of the third
phase of the Otomani pottery style (Pl. IX/2)83. The field survey undertaken by the authors in
spring 2015 has revealed that this is in fact a single-layered settlement that most likely dates to the
beginning of the Late Bronze (the Cehăluț-Hajdúbagos/Pișcolt pottery style).
75
76
77
78
79
80

27

CR ISI A

Gruia FAZECAȘ • Florin GOGÂLTAN

33. Vășad “Dealul viilor” (Bihor County). There are mentions in the literature of a multi-layered
settlement dating to the end of the second phase and the beginning of the third phase of the
Otomani pottery style84. A field survey undertaken by the authors in spring 2015 led to the
collection of Middle Bronze Age pottery sherds; however, we could not detect any element
that would indicate that this settlement was a multi-layered one (Pl. IX/3).
*
Beginning with the autumn of 2016, the non-invasive investigation of the multi-layered
settlements in the Crișuri Rivers Basin has been resumed, this time together with Prof. T.L. Kienlin
and his Assistant dr. Alexandra Găvan. All tells we identified on the ground were investigated
through magnetometric measurements and aerial photography. Excavations in Toboliu and Sântion
continued. The obtained results are spectacular, and we hope that their publication will follow the
standards set by the recently published book summarizing the results of investigations conducted
on the contemporary sites from the Borsod region (north-east Hungary)85.
We would like to thank our colleagues Marian A. Lie, Cristina Cordoș, Alexandra Găvan,
Ana (Ignat) Deac, Demjen Andrea, Doru Marta and Tobias Kienlin, who contributed to the
investigation of the multi-layered sites located in the Crișuri Rivers Basin.
List of plates:
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”
”
Voghiului” tell; 3) Southern view of Cadea Koposz domb” settlement; 4) Drilling
”
operation in Crestur Várhegy” site; 5) The results of sistematic surface survey at Crestur
”
Várhegy”.
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Pl. X: Multilayered sites belonging to the Middle Bronze in the Crișuri Rivers Basin. The numbers
on the map correspond to the discovery catalog number.
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TOPORUL DE PRESTIGIU DIN EPOCA BRONZULUI DE LA
VINŢU DE JOS (SIBIŞENI)
Cristian Ioan POPA
The Bronze Age prestige axe from Vinţu de Jos (Sibişeni)
ABSTRACT
In 1996, the research team in the archaeological site from Vințu de Jos-Deasupra Satului was presented
with an ornate sandstone axe that had been found by accident. The item was whole, naviforme, approximately
centrally perforated and its sides had rich spiralling incised decorations. Another, more rudimentary decoration
that was probably made subsequently is still visible on its upper part. It is most likely an imported item,
possibly from the south-Danube or Aegean region, used by its owner as a prestige good. The axe is a unique
item for the current Romanian space and it must have belonged to the Wietenberg II Bronze Age settlement
that was documented both as a rich settlement and as a necropolis which was located in its vicinity.
Keywords: Bronze Age, Wietenberg, stone axe, spiralling decorations, sceptre

Introducere1
În cursul cercetărilor sistematice întreprinse în întinsul sit arheologic aparţinând culturii
Wietenberg de la Vinţu de Jos – Deasupra Satului2 (Transilvania, România), în vara anului 1996 un
localnic a prezentat colectivului de cercetare un topor din piatră ornamentat. Piesa a fost lăsată spre
studiu şi desenată după care a fost înapoiată descoperitorului3. Deoarece reprezintă un unicat ne
vom apleca în special asupra sa.
Descrierea piesei
Toporul este lucrat din gresie de culoare cenuşie. Este naviform, perforat aproximativ în zona
centrală, cu suprafeţele relativ plate. Unul dintre capete prezintă o mică ceafă, cu lăţimea de 1 cm;
capătul opus, mai alungit, raportat la perforaţie, este ascuţit, cu urme de deteriorare. Părţile laterale
ale piesei sunt ornamentate cu motive diferite, realizate prin incizarea în roca moale. Pe una dintre
părţi (convenţional numită 1”) este redat motivul unei spirale înlănţuite (fig. 1/d). Din bucla cea
”
mai mare, aflată la unul din capetele motivului, spirala se continuă cu o linie ce o mărgineşte la partea
inferioară şi se uneşte cu prima spirală, din capătul opus. Pe partea laterală opusă ( 2”) este incizat
”
un motiv format din spirale acvatice”, înlănţuite, ce formează o friză încadrată în părţile de sus şi jos
”
de o linie incizată (fig. 1/b). Pe una dintre feţele sale a fost incizată o bandă cu linii dispuse în zigzag,
*
1
2

3

Universitatea 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: cristi72popa@uab.ro; cristi72popa@yahoo.com
”
Versiunea în limba engleză a acestui studiu a fost publicată în Journal of Ancient History and Archaeology,
6.4/2019, p. 30-40.
Facem aici precizarea cuvenită că situl a intrat în literatura de specialitate prin două denumiri diferite: Sibişeni
şi Vinţu de Jos. Localitatea Sibişeni, de sine stătătoare cândva, acum este aparţinătoare comunei Vinţu de Jos.
Pentru descoperirile mai vechi, a se vedea Gooss 1876, p. 414; RepArhAlba 1995, p. 145 (inclus la Pianu de Jos);
213; pentru necropola Wietenberg, vezi Paul 1995, p. 164-197 şi Popa 2019, iar pentru cercetările din anii 19941998, vezi Andriţoiu et al. 2004, p. 141-192.
Toporul a fost prezentat lui Ioan Andriţoiu, coordonatorului şantierului arheologic de la Vinţu de Jos-Deasupra
Satului. Fotografiile au fost realizate de colegul Radu Totoianu.
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sub forma literei M” (fig. 1/c). Calitatea execuţiei, mult inferioară motivelor spiraliforme, ne face
”
să credem că este opera unei ale mâini, însă aparţine tot epocii bronzului.
Dimensiuni: lungime = 12,5 cm; lăţime maximă = 4,6 cm; grosime = 2,5 cm, diametrul
perforaţiei = 2 cm (fig. 1, 5).
Posibilităţi de analiză şi interpretare
Toporul din piatră se încadrează între formele întâlnite în aria culturii Wietenberg. În tipologia
lui Nikolaus Boroffka acesta aparţine tipului SD2 ( Doppelaxt”), căreia îi aparţin exemplarele
”
descoperite la Cetea4 (fig. 8/2) şi în nivelul I de la Derşida5 (Romania), cu deosebirea că acestea
au capetele simetrice iar perforaţia este centrală. Un topor similar acestora provine, de asemenea,
din inventarul unui tumul de la Helmsdorf (Germania)6 (fig. 8/1). La toporul de la Vinţu de Jos
perforaţia este uşor excentrică, iar capetele diferite, unul fiind ascuţit, celălalt retezat. Mult mai
aproape ca formă este, în schimb, un topor ce provine din cimitirul eponim al culturii Komarov
(tumulul 48)7 (fig. 8/3), contemporan evoluţiei sitului Wietenberg de la Vinţu de Jos. Şi în cultura
Hatvan avem descoperiri similare8.

Fig. 1. Topor de piatră ornamentat din aşezarea Wietenberg de la
Vinţu de Jos-Deasupra Satului (desen)
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4
5
6
7
8

Boroffka 1994, p. 217, Taf. 24/15.
Chidioşan 1980, p. 61, pl. 38/26, toporul este confecţionat din cuarţit.
David 2002, Taf. 278/13.
Klochko 1993, p. 9, fig. 1/7.
Kalicz 1968, pl. 79/8.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hampel 1896, pl. CIII; Müller-Karpe 1980, Taf. 282/A5; Shalganova 1995, p. 300, fig. 4/65; 5/81, 84.
Kiss 2007, p. 121, fig. XXIV/e.
Kiss 2007, p. 121, fig. XXIV/d.
Vasul a fost interpretat ca un askos (Marc et al. 2015, p. 82-83, pl. II). Pentru încadrarea sa în rândul vaselor de tip
askos a pledat şi C. Kacsó (Kacsó 2014, p. 14-15, fig. 4/2), cu toate că noi credem că a funcţionat, mai degrabă, ca un
rython. Că poate fi aşa o sugerează şi rython-ul micenian în formă de barcă de la Lapithos (Tassios 2008, fig. 36).
Boroffka 1994, Typentafel 15/26-27; 23/29; Gogâltan, Marinescu 2018, p. 32, fig. 22.
Kaul 1998, I, p. 11-12, 23, 30, 46, 52, 153, 161, fig. 3-4, 40, 62, 101, 115, 308, 375; Kaul 1998, II, p. 213, fig. 84,
139 ş.a.; Jensen 2003, fig. 61; Kaul 2004, p. 129-130, fig. 14/10-11.
Vulpe 1970, Taf. 20/301-302; 69/3; David 2002, Taf. 11/2-4; 27/1-3; 117/3.
Kaul 1998, II, p. 177-180, fig. 175-176; Kaul 2004, p. 124, fig. 14/4.
Bonev 1995, fig. 2, 7.
Fields 2006, p. 24 (foto).
Müller-Karpe 1980, Taf. 207/1-4.
Bonev 1993, p. 73, fig. 22/1 = 35/4.
Vulpe 1965, p. 129.
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Topoare de forma celui de la Vinţu de Jos, bogat ornamentate, mici replici din ceramică (clay
model of axes), sunt întâlnite frecvent în aria culturii Gârla Mare-Žuto Brdo9 (fig. 9). Prezenţa
lor este însoţită în acest mediu cultural de modele de bărci, tot din ceramică, precum cele de la
Orsoja (Bulgaria)10 şi Darda (Croaţia)11 (fig. 10/4-6), oferind sugestii pentru forma naviformă” a
”
topoarelor din piatră. Privit nu doar de sus, ci şi din profil, exemplarul de la Vinţu de Jos seamănă cu
o ambarcaţiune.
Cu toate că toporul provine dintr-unul din cele mai tipice situri ale culturii Wietenberg,
oarecum surprinzător cele două tipuri de spirale de pe topor nu se regăsesc identic în decoraţia
vaselor ceramice ale acestei culturi. Spirala cu o singură spiră ( 1”) (fig. 1/d) practic nu are analogii
”
perfecte pe artefactele Wietenberg. Ceva apropiat poate fi invocat prin spirala (cu dublă linie) de pe
un vas în formă de pasăre Wietenberg de la Uroiu – Sigheti (Romania)12 (fig. 11/1). Cealaltă spirală
( 2”) (fig. 1/b) are câteva analogii în olăria Wietenberg, mai cu seamă din faza III13 (fig. 2/2-5).
”
În posibila desluşire a semnificaţiei piesei trebuie interpretat, în primul rând, bogatul decor
incizat de pe suprafaţa sa. Ornamentul adâncit reproduce două tipuri de spirale întâlnite într-un
mediu pan indo-european” al epocii bronzului, pe spaţii foarte largi. În general, observăm că aceste
”
două motive sunt prezente pe obiecte cu semnificaţie cultică, relevând semnificaţia lor în relaţie în
acele artefacte. Astfel, tipul de spirală 2” este întâlnit, în variante diverse, pe piesele de bronz din
”
Scandinavia. De pildă, apare frecvent pe bricele (eng. razor”) din bronzul târziu danez, formând
”
motive în formă de barcă14 (fig. 12/1-4). Influenţa acestei simbolistici o regăsim în topoarele din
bronz de tip Hajdúsámson-Apa-Ighiel-Zajta întâlnite în Bazinul Carpatic (de pildă, la Hajdúsámson,
Săpânţa şi Gaura)15, pe putem observa, alături de decorul spiralic local, şi reprezentări de ambarcaţiuni
(ships-representations)16 (fig. 12/5-6).
În spaţiul balcanic apare în decorul discurilor din aceeaşi perioadă de la Vulchitrun (cca. 1300
BC)17. În Grecia, tipuri diverse de spirale, uneori modelate într-un mod apropiat au fost sculptate pe
una dintre stelele funerare de la Micene18 (fig. 13) sau pictate pe sarcofagele din piatră de la Hagia
Triada, Larnakes ori Palaikastro19.
Interpretările sunt totuşi dependente de limitele oferite de studiul simbolisticii preistorice. Putem
doar bănui ce semnificaţie aveau aceste simboluri pentru posesorii unui astfel de topor. Or, interpretarea
unor simboluri s-a alterat şi modificat în timp sau, poate, chiar în aceeaşi epocă existau interpretări diferite
unui simbol. Un bun exemplu îl oferă sensul urmat în timp de cele două tipuri de spirale de pe toporul de
la Vinţu de Jos. De la începutul mileniului I BC (sec. 8 BC) datează o piesă din lut, cu protome zoomorfe,
descoperită la Yunatsite (Bulgaria)20, care reproduce cele două motive spiraliforme întâlnite pe toporul de
la Vinţu de Jos. Această descoperire ilustrează perpetuarea combinaţiei dintre cele două tipuri de spirale pe
artefacte din epoca fierului. Supravieţuirea unor motive Wietenberg în decorul ceramic al vaselor culturii
Basarabi, din prima epocă a fierului, a fost avută şi ea în vedere şi explicată prin persistenţa acestorape
artefactele din os, lemn sau pe ţesături21.
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Fig. 2. Tipuri de spirale prezente pe toporul din piatră de la Vinţu de Jos (1), pe vasele ceramice Wietenberg
(2-4) şi pe vase din argint geto-dacice (sec. 4-3 BC – 5 and sec. 1 BC – 6-7) (after Gogâltan, Marinescu 2018 –
2; Boroffka 1994 – 3-5; Spânu 2012 – 7-8)

1

2

Fig. 3. Spirale de pe toporul de piatră de la Vinţu de Jos (1) şi de pe rython-ul de la Uroi (2)
(after Marc et al. 2015 – 2)

Fig. 4. Parte din ornamentaţia simbolică a unei piese de cult de la Yunacite, din prima epocă a fierului
(Bulgaria) (after Bonev 1993)

Importanţa simbolisticii acestui tip de spirală, numită acvatică” rezidă şi din faptul că o
”
regăsim şi peste un mileniu în ornamentaţia vaselor sacre de argint din lumea geto-dacică, precum
la Sâncrăeni (sec. 1 BC)22 (fig. 2/7-8). Același decor poate fi regăsit și pe falerele sarmatice, datate
în sec. II-I B.C.23 and helmets of the Montefortino type A-B24. Daniel Spânu numeşte acest motiv
undă frântă” şi îl include între motivele abstracte, preluat din lumea elenistică 25. Trebuie avută
”
însă în vedere legătura cu motivul vulturului” prezent pe pocalul mare din tezaurul princiar de
”
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22 Spânu 2012, fig. 26/1.3c, 2.2; 26/18; 115/1-2; 117-118, 121-124; Egri, Rustoiu 2014, fig. 2/6-7; 3/8, 15; 4/10-13.
23 Bârcă 2002, fig. 5-6; Bârcă 2006a, p. 223-224, fig. 132-133; Bârcă 2006b, p. 144-146, fig. 5/1; 5a/1; 35/7; 35a/13; 37/3; 37a/3; Bârcă, Symonenko 2009, p. 87-88, fig. 24/1-2, 6; Sîrbu, Bârcă 2016, fig. 9.4/1, 3; 9.6/3; 9.9/1.
24 Bârcă 2006a, p. 208, fig. 146/2; Bârcă, Symonenko 2009, p. 290-291, fig. 117/1, 5; Simonenko 2009, p. 139, 146,
fig. 113.
25 Spânu 2012, p. 102.

Toporul de prestigiu din epoca bronzului de la Vințu de Jos (Sibișeni)

L

· 2 02 0

la Agighiol şi pe cel de la Metropolitan Museum din New York 26, precum şi pe cel de la Rogozen27,
care coboară mult datarea, până în sec. 4-3 BC, dar modifică şi posibila interpretare. Prin urmare,
dacă pentru epoca bronzului suntem tentaţi să vedem în acest tip de spirală una acvatică”,
”
sugerând valurile unei ape, în epoca fierului simbolul se transformă într-o înlănţuire de valuri”,
”
ce pot ilustra, în egală măsură, şi unduirea unor nori28, terminate la partea superioară cu capete de
vulturi (fig. 2/6). Aşadar, întrebarea care se pune este următoarea: nu cumva şi spirala acvatică”
”
este tot o reprezentare zoomorfă stilizată a unui simbol care abia în epoca fierului se dezvăluie ca
fiind al unor capete de vulturi?
Pe una dintre feţele sale, toporul de la Vinţu de Jos poartă şi un decor incizat secundar
(fig. 1/c; 7/1). Execuţia sa este ulterioară frumoasei ornamentaţii cu spirale şi mult inferioară ca
tehnică. Cu toate acestea, ea se încadrează în tipologia motivelor cunoscute în epoca bronzului,
deci aparţine aceleiaşi epoci, însă este opera unui meşter mult mai puţin priceput. Pentru acest
motiv, în ansamblul său, nu am găsit analogii. Însă pentru decorul incizat în forma literei M”, ce
”
apare încadrat în banda incizată, avem unele similitudini. De pildă, se poate avea face paralele cu
decorul prezent pe toporul din epoca bronzului găsit la Giurgeşti (România)29 (fig. 7/3), care
prezintă bune analogii cu ornamentaţia incizată a unui topor din Bulgaria30 (fig. 7/2). În relief
sunt realizate, în schimb, motivele similare de pe tăişul superbului topor din piatră de la NăeniZănoaga, din aria culturii Monteoru31 (fig. 7/4), în cea a culturii catacombelor32 (fig. 7/5) sau de la
Lozna33, toate aparţinând epocii bronzului. Simbolul literei M” sau W” apare şi pe alte artefacte
”
”
ale epocii bronzului. Cel mai apropiat exemplu de situl de la Vinţu de Jos este cel de la CraivaPiatra Craivii, unde îl întâlnim reprodus în tehnica Furchenstich pe un fragment ceramic realizat
în manieră Wietenberg, cu influenţe nordice (fig. 7/6). Semnul M” sau W” a fost identificat ca
”
”
simbol al Casiopeei, fiind frecvent reprodus pe artefacte şi construcţii de cult. Prezenţa sa este
atestată, de pildă, în construcţii cu simboluri cultice de la Tiszaug (Ungaria)34 ori pe plastica
culturii Gârla Mare-Žuto Brdo culture35.

Concluzii
Până la această descoperire, în aria culturii Wietenberg nu apăruseră topoare din piatră
ornamentate. Toporul din piatră de la Vinţu de Jos credem că poate fi încadrat în faza Wietenberg II.
Acesta este momentul în care spirala joacă rolul dominant în ornamentarea artefactelor din ceramică
şi metal, existând categorii de piese unice pentru această etapă (cum ar fi frumoasele Tonröhren),
decorate cu acest motiv36. Din păcate, lipsa unui context nu oferă posibilitatea de a lua în discuţie
alte aspecte care s-ar fi putut dovedi importante. Nici măcar nu putem preciza dacă piesa provine din
cuprinsul aşezării (cum pare totuşi probabil) sau din arealul necropolei.
Este toporul un produs local sau unul de import? Iată o întrebare mai mult decât una retorică.
Recent, s-au analizat spiralele şi meandrele culturii Wietenberg şi s-au comparat cu cele ale lumii
miceniene. Concluzia autorilor studiului este că spirala autentică” miceniană37 nu apare pe ceramica
”
de tip Wietenberg. Spiralele Wietenberg ar transmite, mai degrabă, o simbolistică posibil zoomorfă
abstractizată. Prin urmare, ornamentica acestei culturi ar fi apărut şi s-ar fi dezvoltat independent
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sîrbu, Florea 1997, p. 81, fig. 10/4-5; 11/1-3; Constantinescu et al. 2014, p. 652, fig. 9-11.
Sîrbu, Florea 1997, fig. 25/2.
Idee sugerată prin fotografia publicată de Dietrich, Dietrich 2011, fig. 6.
Niculică et al. 2004, p. 276, 286, 291, fig. 4/5; Diaconu 2010, p. 7-8, fig. 2/1.
Nikolov 2010, p. 96, fig. 3/2. Toporul, fără context, provine dintr-o colecţie locală din Krivodol; Minkov 2014, fig. 4.
Motzoi-Chicideanu, Şandor-Chicideanu 2017, p. 69-77, pl. 5.
Kośko 2002, p. 60, fig. 19/5; Minkov 2015, fig. 6; Motzoi-Chicideanu, Şandor-Chicideanu 2017, p. 74, pl. 10/6.
Diaconu 2010, p. 7, 18, fig. 5/6. Alte topoare din piatră cu decor incizat din spaţiul românesc sunt departe de
simbolistica noastră, precum piesa de la Bordei Verde; vezi Munteanu 1991, p. 408-409, fig. 14.
Csányi, Stanczik 1992, fig. 76; Lazarovici 2002, p. 173-180, fig. 10.
Biehl 2008, pl. 2/2.
Kacsó 1998.
Vezi Dietrich, Dietrich 2011, fig. 7.

49

CR ISI A

Cristian Ioan POPA

de cea miceniană. Cu toate acestea, nu este exclus un contact la nivelul elitelor şi a bunurilor de
prestigiu, care să fi pătruns din lumea miceniană spre Transilvania38. Lipsa unor produse similare,
nu doar în aria culturii Wietenberg, ci şi a altor culturi învecinate şi contemporane, calitatea şi forma
execuţiei decorului-simbol format din spirale ne conduc spre concluzia că avem de-a face cu un
artefact de import. Decorul liniar scrijelat pe faţa toporului vine în logica noastră, întrucât doar el
trebuie să fie opera unui membru local al comunităţii Wietenberg de la Vinţu de Jos, după intrarea
în posesia sa. Care ar fi originea toporului? Este greu de dat un răspuns, însă credem că trebuie să
îi căutăm o origine sud-dunăreană sau egeeană, de unde a ajuns în Transilvania pe aceeaşi filieră pe
care au pătruns şi alte bunuri dedicate elitelor locale, fie ca daruri, fie ca bunuri importate sau luate
ca pradă de război.
Bunurile de prestigiu Wietenberg descoperite în cadrul aşezării de la Vinţu de Jos nu se
rezumă doar la această piesă. O altă descoperire de excepţie este sceptrul din corn ornamentat
depus într-o groapă cultică, ce poate fi datată în faza Wietenberg II39. Astfel de bunuri de identificare
în societatea preistorică intracarpatică fac parte din setul de valori sacre, unele dintre ele, precum
sceptrele, fiind bunuri transmisibile din generaţie în generaţie. Aşa reiese cu claritate cel puţin dintrun pasaj al operei homerice Iliada (II, 45-46), în care Agamemnon îşi ia trainicul sceptru ce-avea
”
din străbuni şi în grabă se duce”.
Valoarea sacră a unui obiect nu trebuie să o vedem însă limitată doar la o materie primă
40
anume . Probabil trebuie să vedem în utilizarea metalului, pietrei sau cornului o legătură directă cu
ceremonii specifice din ciclul anual, ce implicau doar anumite materiale şi forme41. De pildă, altfel
un banal topor din piatră a fost înzestrat” cu două semne din scrierea Linear A, incizate tot pe una
”
dintre feţele toporului42, ceea se spune multe despre importanţa acordată acestor piese în epoca
bronzului, chiar dacă materia primă era una ieftină şi uşor de procurat. În acelaşi timp, poate fi bănuit
şi un anume conservatorism specific epocii metalelor, în care, cu toate că bronzul era accesibil, se
utilizează în continuare piatra. Toporul de la Vinţu de Jos vine să completeze aceste aparent excepţii,
care iată, astăzi le putem privi tot mai evident ca o regulă.
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Explanation of Figures
Fig. 1. Ornate stone axe from the Wietenberg settlement from Vinţu de Jos-Deasupra Satului
(drawing).
Fig. 2. Types of spirals present on the stone axe from Vinţu de Jos (1), on the Wietenberg
ceramic vessels (2-4) and on the Getae-Dacian silver vessels (4-3 centuries BC – 5 and
1st century BC – 6-7) (after Gogâltan, Marinescu 2018 – 2; Boroffka 1994 – 3-5; Spânu
2012 – 7-8).
Fig. 3. Spirals on the stone axe from Vinţu de Jos (1) and on the rython from Uroi (2) (apud
Marc et al. 2015 – 2).
Fig. 4. Part of the symbolic ornaments on a religious item from Yunacite, from the Early Iron
Age (Bulgaria) (apud Bonev 1995).
Fig. 5. Ornate stone axe from the Wietenberg settlement in Vinţu de Jos-Deasupra Satului
(photo Radu Totoianu).
Fig. 6. Funerary vessel from the Wietenberg necropolis in Vinţu de Jos-Deasupra Satului,
decorated with Wietenberg spirals (after Paul 1995).
Fig. 7. Detail of the later incised decorations on the axe from Vinţu de Jos (1); the zigzag motifs
in the shape of the letter “M” on the Bronze Age axes from “Krivodol” (2), Giurgeşti (3),
Năeni (4) and in the catacomb culture (5) and on the Wietenberg pottery from CraivaPiatra Craivii (6) (apud Nikolov 2019 – 2; Niculică et al. 2004 – 3; Motzoi-Chicideanu,
Şandor-Chicideanu 2017 – 4-5; inedit – 6).
Fig. 8. Stone axes discovered in Helmsdorf (1), Cetea (2) and Komarov (3) (apud David 2002
– 1; Boroffka 1994 – 2; Klochko 1993 – 3).
Fig. 9. Clay model of axes form Gârla Mare-Žuto Brdo culture (apud Shalganova 1995 – 1-2,
4-7; Hampel 1896 – 3).
Fig. 10. Sides and profiles of the stone axe from Vinţu de Jos (1) and the sides of the clay models
of axes (2-3) and of the clay boat models belonging to the Encrusted Pottery Culture (46) (apud Shalganova 1995 – 2-3; Kiss 2007 – 4-6).
Fig. 11. The Wietenberg bird-shape vessel Uroi-Sigheti (1) and rhytons in the shape of Mycenaean
ships, Lapithos (2) (apud Marc et al. 2015 - 1; Tassios 2008 - 2).
Fig. 12. Razors from the Bronze Age in Denmark (1-4) and Hajdúsámson-Apa-Ighiel-Zajta type
bronze axe (5-6) (after Kaul 1998, I – 1-4; Vulpe 1970 – 5-6).
Fig. 13. Tomb stelae (LH 1-118) from Shaft Grave V, Grave Circle A, Mycenae (LH I-II B) (apud
Fields 2006).
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Fig. 5. Topor de piatră ornamentat din aşezarea Wietenberg de la Vinţu de Jos – Deasupra Satului (foto Radu
Totoianu)
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Fig. 6. Vas funerar din necropola Wietenberg de la Vinţu de Jos – Deasupra Satului, decorat cu spirale
Wietenberg (apud. Paul 1995)
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Fig. 7. Detaliu cu decorul incizat ulterior al toporului de la Vinţu de Jos (1) şi motivele în zigzag sub formă
literei „M” de pe topoarele din epoca bronzului de la „Krivodol” (2), Giurgeşti (3), Năeni (4) şi în cultura
catacombelor (5) şi de pe ceramică Wietenberg de la Craiva – Piatra Craivii (6) (apud. Nikolov 2019 – 2;
Niculică et al. 2004 – 3; Motzoi-Chicideanu, Şandor-Chicideanu 2017 – 4-5; inedit - 6)
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Fig. 8. Topoare din piatră descoperite la Helmsdorf (1), Cetea (2) şi Komarov (3)
(apud. David 2002 – 1; Boroffka 1994 – 2; Klochko 1993 – 3)
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Fig. 9. Modele din lut ale unor topoare din cultura Gârla Mare-Žuto Brdo
(apud. Shalganova 1995 – 1-2, 4-7; Hampel 1896 – 3)
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Fig. 10. Părţile laterale şi profilele toporului din piatră de la Vinţu de Jos (1) şi cele ale modelelor de topoare
din lut (2-3) şi ale modelelor de bărci din lut aparţinând arealului cultural cu ceramică încrustată (4-6) (apud.
Shalganova 1995 – 2-3; Kiss 2007 – 4-6)
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Fig. 11. Vasul în formă de pasăre de tip Wietenberg de la Uroi-Sigheti (1) şi rhytonul în formă de ambarcaţiune
miceniană de la Lapithos (2)
(apud. Marc et al. 2015 - 1; Tassios 2008 - 2)
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Fig. 12. Brice aparţinând epocii bronzului din Danemarca (1-4) şi şi topoare de bronz de tip HajdúsámsonApa-Ighiel-Zajta (5-6) (apud. Kaul 1998, I – 1-4; Vulpe 1970 – 5-6)

Fig. 13. Stelă funerară din mormântul V cu puţ de la Micene, cercul A de morminte
(LH I-II B)
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PRELIMINARY REPORT ON THE 2019 EXCAVATION
UNDERTAKEN ON THE OUTER SETTLEMENT OF THE
TELL FROM TOBOLIU (BIHOR COUNTY)
Alexandra GĂVAN,
Marian-Adrian LIE**,
Tobias KIENLIN***
ABSTRACT
This paper details the preliminary results of an excavation undertaken in the outer settlement
surrounding the tell in Toboliu – Dâmbu Zănăcanului. The excavation consisted of a single unit (labelled
as Trench 4) measuring 5.80 × 12.30 m and aimed to establish the date, cultural context and construction
details of a structure visible in the geomagnetic plan in this part of the site that was interpreted as
a possible house (Fig. 1-2). This was the first trench opened on the outer settlement surrounding the
tell site from Toboliu and it was located approximately 630 m north and 50 m west of the centre of
the settlement mound (Fig. 1). Previous non-invasive investigations at the site consisting primarily of
geomagnetic prospections and surface surveys (Lie et al. 2019, 356-357, fig. 4-5) indicated that the area
under investigation was part of the outer settlement of the tell in Toboliu, with geophysical anomalies
corresponding to the surface distribution of Middle Bronze Age (MBA) pottery sherds and burnt daub
fragments. This area was chosen for excavation mostly due to accessibility reasons, since it was one of
the few surfaces of the outer settlement that was left uncultivated during 2019. Furthermore, a large
anomaly was visible in the geomagnetic plan of the outer settlement in this area, which was potentially
interpreted to represent the remains of a house (Fig. 2).
Keywords: tell sites, outer settlement, Bronze Age, Eastern Carpathian Basin, excavation

Site description and archaeological background
The Bronze Age site from Toboliu– Dâmbu Zănăcanului is a multi-component settlement
consisting of a central mound, two enclosing ditches and a vast contemporary outer settlement
encompassing ca. 84 ha and extending to the north, east and west of the mound (Lie et al. 2019).
The complete stratigraphic sequence of the mound has been revealed through excavations
conducted between 2014 and 2017. The archaeological deposits in the central part of the tell were
4 m thick and consisted of seven overlapping house phases. The entire evolution of the mound
can be approximately placed between the 19th and 16th centuries BC (Lie et al. 2019, 363), being
thus largely parallel to the evolution of the MBA according to the Hungarian and Transylvanian
chronology (Fischl et al. 2015; Gogâltan 2015). Besides excavations, non-invasive investigations
undertaken here beginning with 2014 (systematic surface survey, geomagnetic surveys, and aerial
photography) have revealed the existence of a large outer settlement surrounding the mound. A
systematic fieldwalk was conducted in 2015 on a surface of 211.19 ha around the tell in order to
establish the boundaries of the outer settlement; pottery sherds that could be securely assigned to
the MBA were found on a surface of about 158 ha. However, the highest density of finds with clear
* University of Cologne, Department of Prehistoric Archaeology; e-mail: agavan1@uni-koeln.de
* * Romanian Academy – Iași Branch, Institute of Archaeology; e-mail: quirinus_lie@yahoo.com
* * * University of Cologne, Department of Prehistoric Archaeology; e-mail: tkienlin@uni-koeln.de
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clusters of pottery sherds and frequent fragments of daub with twig impressions, which are giving
a more accurate estimation of the actual size of the outer settlement, come from an area of c. 84 ha
(Fazecaș, Lie 2018).

Fig. 1. The Bronze Age site from Toboliu – Dâmbu Zănăcanului: geomagnetic plan and location of trench 4
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Geomagnetic prospections carried out by the Department of Prehistoric Archaeology,
University of Cologne over the course of four campaigns beginning with 2016 and covering a
large part of the outer settlement (approximately 75 ha) offered more data on the size, structure
and layout of this outer settlement. Moreover, there was a good match between the extension of
settlement activity to the north, west and east of the mound as indicated by the surface finds and
the results of the magnetometry. Since the systematic fieldwalk on the entire surface of the outer
settlement has only revealed MBA material, it can be presumed that the anomalies we can detect
in the magnetometer data (consisting of houses and pits) were indeed contemporary with the
occupation on the central mound. Our trial excavation from 2019 targeted one of the anomalies
located in the northern part of the site that was interpreted as a possible house (Fig. 1-2). The
particular objectives of this excavation campaign were to establish the state of preservation of these
potential houses ahead of a larger project, determine the depth of cultural deposits in this part of the
site, and establish the date of the occupation.
Although open outer settlements surrounding Bronze Age tells are known from a couple
of sites such as, for example, Vráble - Fidvár (Rassmann et al. 2018) in Slovakia, the Borsod region
(Kienlin et al. 2018), Jászdózsa – Kápolnahalom (Stanczik, Tárnoki 1992, 120) and Százhalombatta
– Földvár (Artursson 2010, 107) in Hungary, Mošorin – Feudvar (Falkenstein 1998, 266–268) in
Serbia, and several tells located in Western Romania (for the most recent overviews, see Kienlin et al.
2017; Gogâltan et al. 2020), they were mostly documented only through non-invasive investigations
such as magnetometric prospections, core drillings, and surface surveys. The lack of excavations or
of available radiocarbon dates from these outer settlements means that their chronological relation
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with the mound and its enclosure(s), as well as their dynamics relative to each other through time
cannot be properly reconstructed. Only in Pecica – Şanţul Mare have excavations been undertaken
on the outer settlement. These have consisted of four small test units measuring 2 × 2 m and 2 × 4 m
that have revealed deposits belonging to the MBA, dated to approximately 1770-1720 BC and thus
corresponding to phase four identified on the central mound (Nicodemus 2014, 140, fig. 6.6). In
this context, it was the aim of our excavation to gather more information on the structure and extent
of the occupation on an outer settlement of a Bronze Age tell.

Fig. 2. Toboliu – Dâmbu Zănăcanului: detail of the geomagnetic plan and location of trench 4

The 2019 campaign
Our investigation was carried out between 19.08.2019 and 4.09.2019. The excavation
unit measured 5.80 × 12.30 m, and was positioned in order to encompass the entire surface of the
anomaly visible in the geomagnetic plan (Fig. 2). The altitude at this point was 102.054 m above the
sea level. The trench was aligned along the orientation of the supposed house walls, roughly NorthWest – South-East. The topsoil (Cx. 001), consisting of light-brown soil with plant and root material
heavily disturbed by agricultural works, was removed by spade. The first intact deposits were reached
at a depth of approximately 0.30 m below the current ground level (Cx. 002). This cultural layer
began immediately below the plough zone, possibly indicating that a substantial part of the cultural
layer was ploughed away – a likely scenario considering the intense agricultural activities in the area.
The deposit consisted of a dark brown compacted soil with small fragments of daub and occasional
flecks of charcoal; in the North-Western corner of the trench, the ploughed soil reached deeper than
in the rest of the unit. Within the cultural layer (Cx. 002), several small pottery sherds were found.
However, despite repeated cleaning and scraping of the surface, no discrete features or postholes
could be identified at this depth (Fig. 3).
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Fig. 3. Trench 4 – first planum.

After documenting the planum at this depth, we then proceeded to excavate further. The
soil had the same colour and consistency, with slightly more pottery sherds being identified at
this depth. Two samples were taken for radiocarbon dating, one bone sample and one charcoal
sample. After reaching a depth of 0.60 m below the current ground level, it was decided to clean and
scrape the excavation area in order to detect possible features (Fig. 4, 1). One feature with a round
outline having a diameter of 0.35 m (Cx. 003), clearly delineated by its colour and consistency, was
interpreted as a possible posthole. However, upon excavation, the feature, whose fill consisted of
brown soil mixed with burnt daub fragments, turned up to be only 0.05 m deep. This feature was
subsequently interpreted as representing an old fireplace.
Going deeper, it could be observed that the soil did not change its colour or consistency,
however fewer sherds were uncovered. Another sample for radiocarbon dating (charcoal) was
collected from the northern part of the trench at the depth of 0.80 m below the ground level. Another
circular concentration of small burnt daub fragments located 4.7 m south of the northern profile and
2.8 m west of the eastern profile was labelled as Cx. 005. The feature had a diameter of 0.36 m and
a depth of 0.07 cm, and was also most probably an old fireplace. A further feature (Cx. 004) could
be delineated in the North-Western corner of the trench at the depth of 0.90 m below the current
ground level. This feature had an oval shape, measuring 0.78 × 1.18 m and could be distinguished
based on its colour and looser consistency (dark brown soil with many small fragments of burnt
daub and flecks of charcoal). Besides this feature, no other remains were distinguishable on the third
planum (Fig. 4, 2).
Going deeper, from a depth of about 0.95 m below the current ground level, it could be
observed that the number and frequency of pottery sherds and burnt daub fragments continually
decreased. Moreover, small spots of yellow soil were observed throughout the excavation unit. At a
depth of 1.12 m below the current ground level the yellow virgin soil was reached in all parts of the
trench, except for the North-Western corner of the unit, where Cx. 004 penetrated a further 0.37 m
into the virgin soil (Fig. 4, 3). The fill of the pit (that at this depth measured 1.73 × 1.24 m - Fig. 5)
contained a few pottery sherds (Pl. 2,2; 5, 3, 7, 12), poorly preserved animal bones, and occasional
flecks of charcoal.
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Fig. 4. Trench 4 – second (1), third (2) and fourth (3) planum
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Fig. 5. Cx. 004
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Discussion
Although our excavation revealed an occupational build-up approximately 0.80 m thick
(Fig. 6) at the northern margin of the outer settlement, no house remains were found within the
limits of the trench. While features Cx. 003, Cx. 004 and Cx. 005 had the right shape and size to
account for three of the circular anomalies visible in the geomagnetic plan (thus confirming the
validity of the geomagnetic prospection), no features that could account for the linear anomalies
interpreted as possible house walls were found within the excavation unit. The same situation
was also encountered at Corneşti – Iarcuri, where a trench opened in 2015 inside Ring II in order
to excavate a rectangular anomaly interpreted as a house revealed the existence of two cultural
layers and several pits in this part of the site, but no house remains (Bălărie et al. 2016, 52). This
situation was repeated in 2016, when another trench targeted at investigating another rectangular
anomaly did not yield any house remains or postholes (Heeb et al. 2017, 224). There are several
possible explanations for this situation (see, for example, Löcker et al. 2015), one of them being
that geophysical instrumentation can detect even heavily eroded or weathered house remains, due
to the fact that the soil might preserve a “signature” in the shape of a house (Kvamme et al. 2006,
249). We do not know if this was also the case at Toboliu. Soil samples for geoarchaeological and
micromorphological analyses taken from the unit excavated here will hopefully shed more light on
this issue.
As for the assemblage, only extremely fragmented pottery sherds and very few animal bones
have been uncovered. To our surprise, all the diagnostic sherds straddle the Middle Bronze Age –
Late Bronze Age transition, although our systematic field survey revealed sherds that we assigned to
the MBA (see above). Some diagnostic sherds uncovered within the excavated unit can be assigned
to the so-called Cehăluţ-Hajdúbagos pottery style from the earliest stages of the Late Bronze Age
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(LBA I - Gogâltan 2015, 73, fig. 10; see also Németi 2009) (Pl.1-5). In any case, the CehăluţHajdúbagos assemblages continue MBA pottery traditions, especially those of the Otomani III
pottery style (Németi 2009, 212), which at times makes it hard to differentiate from assemblages
dating to end of the MBA and those that already belong to the beginning of the LBA (see also
Duffy et al. 2019, 74-76). This period corresponds from a relative chronologic point of view to the
uppermost occupation layer identified on the central mound, which also yielded ceramic sherds
specific to the Cehăluţ-Hajdúbagos pottery style (Gogâltan et al. 2020, 87). This is an interesting
situation and could lead to new perspectives in the interpretation of the site’s overall development.
Two charcoal samples and one animal bone sample have been collected for radiocarbon dating.
We are currently waiting for the results of these dates, hoping that they will shed more light and
bring more certainty in the dating of this part of the site. A similar situation can be encountered at
Otomani – Cetatea de pământ/Földvár, where the upper layer of the site apparently also contained
Cehăluţ-Hajdúbagos pottery (Németi 2009, 212); this also seems to have been the case at Pir –
Cetate/Várdomb and Curtea Cetăţii/Várudvar, where a LBA Cehăluţ-Hajdúbagos settlement seems
to have covered both MBA find-spots (Kacsó 2013, 19). On the other hand, at Andrid – Dealul
Taurilor, Cehăluţ-Hajdúbagos pottery sherds were only collected from the area outside of the
fortified mound (Marta 2014, 28).

Fig. 6. Trench 4 – Northern Profile

The overall state of preservation of the ceramic assemblage uncovered in Trench 4 of
the outer settlement from Toboliu is very fragmentary and degraded. In many cases it could be
observed that the outer surface of the sherds was worn out, thus the impossibility of recognizing
any decoration or other typical features on them. However in several cases some shape and plastic
designs could be observed.
From the partially preserved profiles of some ceramic vessels the following shapes could be
identified:
1. Urns/Pots (Pl. 2/3; Pl. 4/5): the preserved fragments represent the rim and neck of
the pots. Both of them have an everted rim. The lack of decoration and the small
representation of the vessel make it difficult to make more comparisons with other
similar shaped pots from the Cehăluţ-Hajdúbagos repertoire.
2. Barrel shaped vessels (Pl. 2/4; 3/5): The first specimen (Pl. 2/4) displays a raised band
decorated with round digital marks. Similar imprints are present on the straight rim of
the vessel. The second fragment (Pl. 3/5) displays a large oval-shaped knob. (Nemeti
2009, Pl. I/1-4 flower-pot shaped and barrel-shaped vessels; Chidioșan, Emödi 1982,
Fig. 4/7; Chidioșan, Emödi 1983, Fig. 7/3-6; Ignat 1984, Pl. II/2,3; Bulzan et al. 2000,
Pl. IV/6; Pl. V/2,4; Kacsó 1997, Pl. I/2; Pl. V/5)
3. Jug? (Pl. 2/2): The rim is decorated with a knob.
4. Bowls (Pl. 3/4, Pl. 4/2-4): The first bowl (Pl. 3/4) has a knob pulled from the rim. Pl.2/3
has the outer surface completely exfoliated, so no further interpretations can be made
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regarding its decorative style. Pl. 4/4 has a small lobe rising from the rim surrounded by
semicircular thin grooves. (Nemeti 2009, Pl. I/ bowls 3, Pl. II/ Palm bowl 2; Chidioșan,
Emödi 1982, Fig. 4/3; Chidioșan, Emödi 1983, Fig. 5/6; Kacsó 1997, Pl. 2/1-3).
5. Cups (Pl. 2/1; 3/2, 3): The specimens from Pl. 2/1 and Pl. 3/3 have knobs on the
maximum diameter of their bodies. Pl. 2/1 is also decorated on the same part of the cup
with vertical thin grooves. A thin rim which probably presents a broken small lobe (Pl.
2/2) could also be tentatively assigned to this group. (only for shape Nemeti 2009, Pl.
II/ cups 2,4) (Ignat 1984, Pl. III/1, Kacsó 1997, Pl. VIII/2)
6. Pyraunos (Pl. 1/6): A small fragment belonging to a portable heart. It presents a broken
circular aperture.
Plastic decorative techniques are represented by the following:
1. Incisions (Pl. 1/2,3,5; Pl. 5/2,4,8-10,12): Fragments that present a typical disposition are
the following: Pl. 1/3 with three vertical parallel incisions that start at the limit between
the neck and body of the vessel. Pl.1/5 displays a triangle-like motif on the upper part
of the vessels body that probably continues symmetrically on a horizontal band. Pl.5/2
presents two horizontal incisions under which an oblique band of parallel incisions fill
the visible upper part of the body. It is uncertain whether they form a continuous band
of oblique parallel incisions or if they fill in a triangle-shaped band.
2. Thin grooves (Pl. 1/4; Pl. 2/1; Pl. 4/4; 5/3,7,11): Unlike the grooves that are made by
digital imprints, thin grooves are probably obtained with the help of a blunt/rounded
pointed tool. The examples from Pl.1/4 and Pl.5/7 both represent the decorated bottom
of the vessel. However Pl. 5/7 has a more complete representation where the grooves are
represented by four arches bent inwards facing a circular impression made by the same
tool. The rest of the thin grooved examples are discussed within the next paragraph of
combinations of decorative techniques.
3. Grooves (Pl. 5/1,5): Pl. 5/1 horizontal parallel grooves disposed on the neck of the pot.
Here a raised band can also be observed, which is triangular in section. Pl. 5/5 displays
parallel grooves disposed in a bent/semi-circular pattern.
4. Large circular impression (Pl. 1/2): Only a small part of it is preserved. Usually it has a
small knob within its centre.
5. Circular impression (Pl. 3/1): usually displayed in a continuous horizontal line at the
limit between the body and the bottom of what appears to be a small cup.
6. Oval shaped impressions (Pl. 5/10): At the lower part of the incision a slightly more
sunken part can be observed.
7. Knobs: Regarding the position they occupy within the overall part of the pot two
categories can be differentiated: a). Knobs displayed on the body of the pot (Pl. 1/7,8;
Pl. 2/1; Pl. 3/1,5; Pl. 5/3,11) and b). Buttons placed on the rim (Pl. 2/2; Pl. 3/4).
8. Lobes (Pl. 3/2; Pl. 4/4; Pl. 5/6): Unlike the other two examples the lobe from Pl. 5/6
is of a larger size. The main difference between lobes and knobs found on the rim is the
fact that the knob is placed and the lobe is pinched directly from the fabric of the vessel.
9. Raised band (Pl. 2/4): It is decorated with circular digital impressions, which match the
same shape and size of the ones placed on the top part of the rim.
Combinations of decorative motifs:
1. Large circular impression combined with parallel incisions (Pl. 1/2). Due to the small size
of the preserved sherd no further interpretations can be made regarding its decorative style.
2. Thin grooves and knobs placed on the maximum diameter of the vessel’s body (Pl. 2/1;
Pl. 5/3, 11). All of the aforementioned examples seem to represent fragments of cups.
On Pl. 2/1 and Pl. 5/3 the knobs are placed on the maximum diameter (middle of the
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body) and the thin grooves are vertical and form a band continuing on the rest of the
middle of the pot. Example Pl. 5/11 displays a knob pushed from the inner part of the
fabric and the parallel thin grooves surround it in a semi-circular manner (it is uncertain
in this case whether they cover the upper or the lower part of the body).
3. Lobe raised from the rim and parallel semicircular grooves surrounding the lower part
(Pl. 4/4): This example is represented by a partially preserved bowl.
4. Two parallel horizontal incisions combined with oval shaped impressions (Pl. 5/10).
The closest parallels for this ceramic assemblage can be found in the recently discovered
site from Toboliu Râtul Alceului (Lie 2019, 29-48), which is located at a distance of about 1.7 km
South-West from the present investigated area and 1.5 km South-West from the settlement mound.
Since the site was only investigated through field surveys, the collected assemblage is scarce and
fragmentary. However, some common elements can be seen, as is the case of the vessels decorated
on the bottom with grooves presented at Pl. 1/4 and Pl. 5/7 (see Lie 2019, Pl. 7/15), and those with
lobes raised from the vessel’s rim Pl. 3/2; Pl. 4/4; Pl. 5/6 (see Lie 2019, Pl. 7/2-4).

Conclusions
Summing up, while no house remains were uncovered, our excavation proved that even at
a distance of about 630 m north of the tell there were fairly thick Bronze Age deposits (of about
0.80 m) pointing towards an intense settlement activity. The stratigraphy at this part of the site
basically consisted of one cultural layer. It is really interesting that all uncovered pottery can be
assigned to the very beginning of the LBA in the region and thus corresponds to the uppermost
layer identified on the tell. While the fragmentary state of the pottery sherds uncovered do not
allow for a more precise chronological assignment, we hope that the radiocarbon samples that are
currently being processed will offer a more secure basis for dating the settlement activity in this
part of the site.
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Pl. 1. Toboliu – Trench 4, Cx. 002.
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Preliminary report on the 2019 excavation undertaken on the outer settlement of the tell from Toboliu (Bihor County)

Pl. 2. Toboliu – Trench 4, Cx. 002: 1, 3-4; Cx. 004: 2.
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Pl. 3. Toboliu – Trench 4, Cx. 002.
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Preliminary report on the 2019 excavation undertaken on the outer settlement of the tell from Toboliu (Bihor County)

Pl. 4. Toboliu – Trench 4, Cx. 002.
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Pl. 5. Toboliu – Trench 4, Cx. 002: 1-2, 4-6, 8-11; Cx. 004: 3, 7, 12.

PUMNALUL DE BRONZ DE LA PĂDURENII, COMUNA
MINTIU GHERLII, JUDEȚUL CLUJ
Ioan BEJINARIU*
Alin HENȚ**
1

THE BRONZE DAGGER FROM PĂDURENII, COMMUNE OF MINTIU GHERLII, CLUJ
COUNTY
ABSTRACT
In this paper we intend to publish a bronze dagger accidentally discovered in the locality of Pădurenii,
commune of Mintiu Gherlii, Cluj County, in the place called “Cobor”. On the occasion of field survey, we
came to the conclusion that the dagger was found in a place where the narrow top of the hill widens and
is relatively flat. Moreover, in the close vicinity of the place of discovery, it can be observed at least four
barrows, two of which are relatively large, with a maximum diameter between 20 and 30 m and a current
height between 1, 50 and 3 m. The barrows are located south from the place where the dagger was found. To
the north of this place, the top of the hill narrows again and rises in a visible manner. On this part there are
another 5-6 smaller and less dominant barrows, but they can be easily recognised. A last barrow, this time
larger, is located right at the highest point of the hill, in the northern part, where there is also a bifurcation
of the higher area to the east. Our object of study is the blade of a bronze dagger with a trapezoidal tang,
with four holes for rivets, placed two by two on each side of the tang. Two of the holes are still visible while
the other two are only partially preserved. The blade is slender, with a sharp point and a raised rib in the
middle and present a rhombic section. Moreover, the edge is relatively damaged in large parts and has a
jagged appearance. Dimensions: total length: 24.20 cm; tang length: 3.50 cm; maximum width of the tang:
3.80 cm; maximum width of the blade: 2.20 cm; weight 76.20 g.
Regarding the chronology of this type of daggers with trapezoidal plate and four rivets, we found that
the vast majority of discoveries are coming from Central Europe and Eastern parts of the Carpathian Basin
and are attributed to a chronological sequence synchronous with the Koszider deposits, in other words in
the final stages of the Middle Bronze age period. Although lacking a clear context of discovery, we believe
that our object can be placed in the third stage of the Middle Bronze Age period from Transylvania. However,
we cannot exclude even a dating of the dagger in the first stages of the Late Bronze age period, especially
since we are talking about a “foreign” piece to the local cultural milieu.
In the context of presenting this discovery, the authors resume also the problem of the presence of
bronze pieces with Central European origins from the Middle Bronze Age period, discovered on the territory
of Transylvania. A large number of discoveries can be noticed (deposits, isolated discoveries, pieces from
settlements and burials) in the southwestern part of Transylvania, especially on the corridor of Mureș River
and its main afluents starting from the second stage of the Middle Bronze Age period. On the other hand,
for the northern half of Transylvania, the findings of this type are less numerous. It is important to mention
here the bronze sword from Spermezeu and the dagger / short bronze sword from Căianu Mic. However,
an important group of bronze objects with origins in Central European metallurgy can be noticed in the
Șimleului Depression, the connecting area between the Upper Tisza region and the northern part of the
Transylvanian Plateau, including the “Someșan Corridor” (the bronze sword from Vălișoara, Sălaj County).
However, all these discoveries date back to the last stages of the Middle Bronze Age period from Transylvania
(Middle Bronze Age III), and culturally they can be related to the period of the evolution of the Wietenberg III
phase. Their presence can be related to the exploitation of salt resources in the basin of Someșul Mare River
(Băile Figa, Săsarm, Caila, Cepari, etc.) and especially to the circulation of this precious resource to the west,
in the area of the Hungarian Great Plain, intensely inhabited but lacking this vital resource.
Keywords: Transylvania, Central Europe, bronze dagger, longdistance relations, salt
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Cu ocazia studierii unui depozit de bronzuri aflat în colecția Muzeului de Istorie Gherla a
fost identificată o altă piesă de bronz, o descoperire separată ce provine din localitatea Pădurenii
(fostă Țop, ung. Czoptelke), comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj (Pl. 1/1-2). Este vorba despre un
pumnal de bronz descoperit cu detectorul de metale în punctul Cobor”. În vara anului 2020 am
”
efectuat o cercetare de teren în zona indicată de către descoperitor. Este vorba despre o culme lungă,
împădurită, care delimitează pe partea dreaptă lunca largă a văii Someșului. Cu ocazia cercetărilor
de suprafață am constatat cu pumnalul a fost descoperit într-o zonă unde culmea foarte îngustă se
lărgește mult și este relativ plată, iar în imediata apropiere a locului descoperirii pot fi văzute cel
puțin patru movile dintre care două de mari dimensiuni, cu un diametru cuprins între 20 și 30 m
și o înălțime actuală între 1,50 m și 3,00 m. Tumulii se află spre sud de locul indicat al descoperirii
pumnalului. La nord de acest loc culmea se îngustează din nou și urcă în mod vizibil. Pe această
porțiune apar alți 5-6 tumuli mai mici și mai puțin semeți însă ușor de sesizat. Un ultim tumul, de
această dată de dimensiuni mai mari se află chiar în locul cel mai înalt al culmii, spre nord unde există
și o bifurcație a zonei înalte către est (Pl. 2/1-3).
Descrierea piesei. Este vorba despre lama unui pumnal cu placă trapezoidală la mâner, cu
patru găuri pentru nituri, plasate două câte două pe părțile laterale ale plăcii. Două dintre găuri
sunt încă vizibile, în timp ce celelalte două se mai păstrează doar parțial. Lama este sveltă, cu vârful
ascuțit și cu o nervură reliefată pe mijloc și este rombică în secțiune. Tăișul este relativ deteriorat pe
mari porțiuni și are un aspect zimțat. Deoarece piesa era într-o stare de conservare precară, după
descoperire a fost conservată cu parafină și acoperită în totalitate cu rășină epoxidică, iar acum
are un aspect practic artificial. Dimensiuni: lungimea totală: 24,20 cm; lungimea plăcii: 3,50 cm;
lățimea maximă a plăcii: 3,80 cm; lățimea maximă a lamei: 2,20 cm; greutatea 76,20 g (Pl.3/1-2).
Prin dimensiunile sale piesa descoperită la Pădurenii se plasează oarecum la limita dintre pumnalele,
respectiv spadele cu placă trapezoidală la mâner.
J. Hampel ilustrează în 18861 probabil printre primele pumnale cu placă trapezoidală la
mâner și patru orificii pentru nituri cunoscute pe atunci, dintr-o colecție particulară din vechea
Ungarie. Lamele de pumnal cu placa trapezoidală la mâner, cu patru orificii pentru niturile cu care
se fixa mânerul, probabil realizat din material organic sunt considerate de către I. Bóna printre
artefactele comune depozitelor de tip Koszider din Bronzul mijlociu, cu mențiunea că le consideră
a fi caracteristice mediului tumular2. Zece ani mai târziu, B. Hänsel menționează 13 descoperiri,
toate localizate în vestul Bazinului Carpatic3. Spre deosebire de piesele similare din zona de sud a
Germaniei aflate în contexe atribuite orizontului depozitelor Lochham, lamele de pumnal de acest
tip descoperite pe teritoriul Ungariei au tendința de a fi mai svelte, iar acest aspect este determinat de
evidenta subțiere a lamei. În depozitul de la Dunapentele - Kosziderpadlás II o lamă de pumnal de
acest tip se asociază cu un ac de tip Wetzleinsdorf ceea ce confirmă contemporaneitatea cu orizontul
depozitelor din partea de sud a Germaniei4. A. Moszolics preciza că lamele de pumnal cu placa
trapezoidală și patru nituri pentru fixarea mânerului sunt caracteristice orizontului depozitelor
Kosziderpadlás, însă există și descoperiri, precum una din estul Austriei (probabil inventarul unui
mormânt de la Neckenmarkt) care s-ar plasa între acest orizont de depozite și cel considerat mai
târziu, al depozitelor orizontului Forró5. Pe teritoriul Slovaciei, J. Vladar menționa în 1974 patru
descoperiri de lame de pumnal de acest tip, toate localizate în partea de sud a Slovaciei, datate în
Bronzul mijlociu6. Lamele de pumnal cu placă trapezoidală și patru găuri pentru nituri nu lipsesc
nici din descoperiri de pe teritoriul Poloniei. M. Gedl precizează că majoritatea descoperirilor de
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În zona comunei Mintiu Gherlii se cunosc mai multe monumente tumulare însă nici despre acestea nu există
indicii referitoare la încadrarea cronologică: Crișan et alii 1992, 278.
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asemenea piese de pe teritoriul polonez apar în contexte culturale pre-Lausitz și se datează din
etapa mijlocie a perioadei a II (= perioada HGZ mijlocie de la nord de Alpi) până la sfârșitul acestei
perioade și începutul celei următoare. Și Gedl le consideră a fi de inspirație tumulară.7 În monografia
dedicată descoperirilor de pumnale de bronz din sudul Germaniei, H. Wüstemann menționează că
piesele cu placă trapezoidală la mâner și patru orificii pentru nituri sunt un tip caracteristic mediului
central-european al culturii mormintelor tumulare și reprezintă unul dintre tipurile de bază din
compoziția orizontului depozitelor Lochham din etapa Bronz B1.8 În așezarea de la Soltvadkert
din Ungaria centrală, respectiv în cea de la Želiezovce, din sudul Slovaciei au fost descoperite tipare
pentru turnarea unor pumnale cu placă trapezoidală la mâner9. Prima dintre așezări este atribuită
orizontului Koszider, iar cultural este încadrată în perioada tumulară timpurie.10
Al. Găvan menționează descoperirile de pumnale de bronz cu placă trapezoidală apărute
în contexte arheologice ale așezărilor de tip tell din Bazinul Carpatic și analizează datarea anterior
propusă pentru acestea (Mozsolics, David , etc.). Le datează în perioada MBA III dar nu exclude
evoluția lor și în LBA I11 Pe teritoriul României se cunosc relativ puține descoperiri de lame de
pumnal cu placă trapezoidală și patru găuri de nit pentru fixarea mânerului. O piesă de acest fel
provine dintr-o descoperire veche, anterioară anului 1900 din zona orașului Oradea (de pe teritoriul
fostei fabrici de cărămidă Knapp) și pare să fie vorba despre un depozit sau inventarul unui mormânt
compus dintr-o spadă ornamentată de tip Apa și un pumnal cu placă trapezoidală și patru nituri.
Pumnalul are o lungime de 21 cm12. O altă piesă de acest tip provine de la Săcuieni, Bihor. Este
o descoperire întâmplătoare din anul 1972, din punctul numit Locul de casă”. Măsura 34,9 cm
”
în lungime, iar lățimea maximă a lamei era de 2,70 cm13. Este menționată de către T. Bader prima
dată drept lamă de pumnal, în monografia epocii bronzului din nord-vestul României publicată în
197814. Ulterior piesa este considerată de către același autor spadă scurtă cu mâner plat și este datată
în orizontul Koszider15. Zs. Molnár datează piesa de la Săcuieni în Bronzul mijlociu III16. În fine o
lamă de pumnal cu placă trapezoidală și patru nituri a fost descoperită într-un complex închis din
Oltenia (Cârna, punctul Nasta”) atribuit culturii Gârla Mare. Este vorba despre un pumnal cu placă
”
trapezoidală, cu patru găuri pentru nit, cu lama îngustă, cu secțiunea biconvexă și vârful ascuțit.
Măsoară 15,6 cm în lungime, iar lățimea lamei este de 2,3 cm. Descoperirea este atribuită etapei Br.
B1 sau etapei ulterioare17. Așadar piesa aflată în colecția muzeului din Gherla ar fi singura, cunoscută
până acum, de pe teritoriul Transilvaniei.
Precizam la începutul acestui studiu că lama de pumnal a fost descoperită în preajma unei
grupări de tumuli, însă nu este cert dacă are sau nu vreo legătură cu aceștia. Cu ocazia cercetărilor de
suprafață efectuate nu au fost descoperite în zona tumulilor alte materiale arheologice care să ofere
indicii pentru încadrarea cronologică a acestora18. În ceea ce privește datarea acestui tip de pumnale
cu placa trapezoidală și patru nituri am văzut că majoritatea descoperirilor din zona Europei centrale
și din partea de est a Bazinului Carpatic sunt atribuite unei etape cronologice sincrone cu depozitele
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de tip Koszider, cu alte cuvinte în perioada finală a Bronzului mijlociu. Descoperirea noastră deși
lipsită de un context arheologic foarte sigur credem că poate fi încadrată în etapa a III a Bronzului
mijlociu din Transilvania, însă nu putem exclude chiar și o datare în prima etapă a Bronzului târziu mai
ales că vorbim despre o piesă străină” mediului cultural local. Câteva informații despre potențialul
”
arheologic al zonei comunei Mintiu Gherlii se regăsesc în Repertoriul arheologic al județului Cluj19,
însă lipsesc săpăturile arheologice în stațiunile Bronzului mijlociu identificate în zonă cu excepția
unui sondaj realizat de Gh. Lazarovici și M. Meșter în punctul Ciuleneș”, unde a fost documentată
”
arheologic existența unei așezări a culturii Wietenberg, cu materiale ceramice decorate în stilul fazei
Wietenberg III20.
În acest context al descoperirii unei piese străine” mediului cultural al Bronzului mijlociu
”
din Transilvania, piesă prezentă mai ales în descoperiri provenite din părțile Europei centrale
credem că este necesar să prezentăm și analizăm într-o manieră sintetică și alte descoperiri ale unor
bronzuri de factură central-europeană de pe teritoriul Transilvaniei. I. Andrițoiu menționa din sudvestul Transilvaniei, de pe valea Mureșului o serie de descoperiri (depozite și piese provenite din
diverse contexte arheologice) de la Deva, respectiv Sebeș pe care le consideră de factură central”
europeană”21. Acest gen de descoperiri sunt analizate și de către C. Kacsó22. Din zona orașului Sebeș
provin și alte obiecte de factură central-europeană, cum ar fi depozitul compus din pandantive în
formă de ancoră și două piese discoidale de bronz. Pandantivele de acest tip sunt caracteristice zonei
de la vest de Dunăre, iar depozitele de tip Tolnanémedi, unde le regăsim mai frecvent, apar mai
ales în zona unde sunt atestate descoperirile purtătorilor ceramicii încrustate pannonice23. De la
Sebeș se mai cunoaște o spadă de bronz cu mâner plin (descoperire întâmplătoare)24. Piesele de
metal de factură central-europeană descoperite în zona Sebeșului sunt încadrate în etapa Bronz
mijlociu II (Gogâltan), iar o datare apropiată este presupusă și pentru depozitul de coliere-bară de
la Deva25. De la Luduș (jud. Mureș) dintr-o necropolă aparținând purtătorilor culturii Wietenberg
se cunoaște un pandantiv lunular de bronz. Interesant este că această piesă de origine vestică apare
depusă (împreună cu resturile cinerare) într-o urnă cu analogii în privința formei și mai ales a
decorului tot în zonele de la vest de spațiul transilvănean26. Câteva piese de metal de factură centraleuropeană apar și în descoperiri din sud-estul Transilvaniei, în afara culoarului Mureșului. Este
vorba despre un pandantiv în formă de inimă și un ac cu capul în formă de vâslă descoperite într-o
stațiune Wietenberg II de la Păuleni.27 Din așezarea Wietenberg de la Sighișoara menționăm un ac
cu capul în formă de păstaie, precum și un alt ac cu capul sferic perforat vertical. Ambele piese sunt
considerate de către I. Andrițoiu caracteristice Europei centrale, iar tot el menționează descoperirea
la Band a unui alt ac cu capul sferic28. Primele două piese sunt puse în legătură cu locuirea din faza
Wietenberg II din stațiunea de la Sighișoara29. Din sud-vestul Transilvaniei mai menționăm depozitul
de la Sarmizegetusa (Sarmizegetusa I) constând din patru pandantive rotunde cu spin și urechiușă
de prindere30, precum și o altă piesă similară de la Turdaș (jud. Hunedoara)31. Din zona localității
Brădești (jud. Alba) provine un fragment de spadă de bronz, probabil cu placă rotunjită la mâner și
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patru nituri32, iar de la Rimetea, din același județ se cunoaște o spadă scurtă cu mâner plin, asociată
într-o depunere probabil, cu alte piese de bronz33. Printre piesele de bronz descoperite la Cetea (jud.
Alba) se numără și un fragment dintr-un colier-bară din cupru sau bronz asemănător pieselor din
depozitul de la Deva34. De la Hărman (jud. Brașov) provine un depozit atribuit Bronzului mijlociu
din care face parte, printre altele, un topor cu tub de înmănușare de tip Křtĕnov, o altă piesă de
factură central-europeană35.
I. Andrițoiu pune în legătură prezența acestor piese de bronz, mai ales obiecte de podoabă
de factură central-europeană cu rolul văii Mureșului și a văilor adiacente (valea Târnavei Mari) ca și
rute ale schimbului între Transilvania și zonele Europei centrale, pe care au ajuns spre vest resusele
spațiului transilvan și mai ales sarea36. O opinie similară este împărtășită și de către C. Kacsó deși
arheologul băimărean este conștient de nivelul mai degrabă teoretic și ipotetic al unei asemenea
afirmații, din păcate nesusținută de argumente arheologice37. În acest context C. Kacsó este de
părere că zona Transilvaniei a fost spațiul care a mijlocit”, grație trecătorilor ce surmontează zonele
”
înalte, inclusiv circulația pieselor de factură central-europeană în teritoriile est- și sud-carpatice38.
Alături de piesele de metal în partea de sud-vest a Transilvaniei apar și alte piese cu caracter special”
”
care se înscriu și ele în sfera celor care indică raporturi cu zonele central- și nord-europene Dintr-o
descoperire recentă și anume necropola culturii Wietenberg de la Sebeș - Între Răstoace menționăm
apariția mai multor mărgele confecționate din pastă vitroasă39.
Piesele de factură central europeană nu lipsesc nici din mediul Bronzului mijlociu din
jumătatea de nord a Transilvaniei. Menționăm spada de bronz cu placă la mâner descoperită la
Spermezeu (jud. Bistrița – Năsăud)40 precum și o altă spadă cu placă trapezoidală la mâner ce ar fi
fost descoperită la Vălișoara (com. Letca, Sălaj)41. Tot din sud-vestul județului Bistrița-Năsăud, din
localitatea Căianu Mic provine o spadă sau pumnal cu mâner plin42. Toate cele menționate sunt din
păcate descoperiri întâmplătoare, datate în perioada mijlocie a epocii bronzului, iar relația lor cu
mediul cultural al acestei perioade din partea de sud-vest a Bistriței și estul Sălajului este una posibilă,
dar nu certă. O serie de descoperiri sugerează zona Sălajului drept cale principală pentru aceste
pătrunderi” de piese de factură central-europeană spre nordul Transilvaniei. Este vorba în principal
”
de traseul văii Crasnei, continuat de culoarul someșan. Din prima zonă avem descoperirea de la Doh
(jud. Sălaj) a unui ac de bronz de tip Wetzleinsdorf, un tip comun depozitelor și unor descoperiri ale
perioadei Koszider43. Piesa poate fi legată de locuirea culturii Wietenberg din punctul La izvoare”44.
”
Un grup important numeric de descoperiri ce indică relații cu părțile central-europene cunoaștem
din zona centrului de putere de la Șimleu Silvaniei (jud. Sălaj), cu o densă locuire ce aparține etapei
Wietenberg III. Este vorba despre un depozit (Șimleu Silvaniei II) compus dintr-o spadă scurtă de
tip Au și o brățară de bronz cu extremitățile lățite45. În acest context menționăm și cele două tipare
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pentru turnarea unor catarame pentru centură46 de tipul celor redate pe valva unui tipar descoperit
în Slovacia de vest, la Dojč47, iar dintre descoperirile mai vechi achiziționate înainte de 1918 de către
Muzeul din Debrecen (și astăzi dispărute, se pare) de la bijutier din Șimleu Silvaniei ne putem referi
cel puțin la un ac cu capul în formă de pecete48.
Comparând cele două zone ale provinciei intracarpatice la care ne-am referit se observă că
toate piesele de metal ce provin din partea de nord a Transilvaniei, inclusiv cele din zona Depresiunii
Șimleului sunt atribuite ultimei perioade a Bronzului mijlociu (Bronz mijlociu III - Gogâltan49),
deși avem de-a face mai ales cu descoperiri întâmplătoare. În partea de sud-vest a Transilvaniei, mai
ales pe culoarul Mureșului pătrunderea pieselor de metal de factură central-europeană se petrece
cu o etapă mai devreme (perioada Wietenberg II), iar prin mijlocirea acestei artere respectivele
produse ajung, la același moment cronologic și mai departe în podișul Târnavelor și chiar în sudvestul Transilvaniei. În zona Depresiunii Șimleului care reprezintă o unitate de legătură între
regiunea Tisei superioare și jumătatea de nord a Transilvaniei au apărut în contexte Wietenberg II
la Derșida Dealul Balota” (M 3)50 și Giurtelecu Șimleului Coasta lui Damian”51 câteva mărgele
”
”
din pastă vitroasă, asemănătoare unora dintre piesele recent descoperite în necropola de la Sebeș.
Aceste descoperiri atestă, cel puțin pentru zona Depresiunii Șimleului relații, mai degrabă sporadice
cu spațiul central-european încă din etapa Bronz mijlociu II. În anumite părți ale Europei Centrale
confecționarea mărgelelor dintr-o pastă vitroasă, asemănătoare sticlei are tradiții care merg în timp
până la începutul mileniului III î. Chr.52 În schimb indicii mai vizibile ale acestor relații, materializate
în piese de metal de factură central-europeană apar abia cu o etapă mai târziu. Spada de la Spermezeu
și spada/pumnalul de la Căianu Mic sunt descoperiri ce provin din zona surselor de sare din bazinul
hidrografic al Someșului Mare (Băile Figa, Săsarm, Caila, Cepari, etc.)53, iar spada de la Vălișoara
apare în zona adiacentă traseului unuia dintre cele mai vechi drumuri ale sării care urma firul
Coridorului someșan”, iar din zona Jiboului se îndrepta spre vest grație văii Crasnei54. Credem că și
”
în acest caz, ca și în cazul descoperirilor de pe valea Mureșului prezența acestor piese se datorează
exploatării acestei importante resurse naturale din bazinul Someșului Mare și apoi distribuirii ei spre
vest, către comunitățile din Câmpia Tisei și mai departe, în zonele unde sarea lipsea.
Descoperirile de piese de metal de factură central-europeană atribuite perioadei Bronzului
mijlociu, apărute în zona bazinului Someșului Mare și pe rutele naturale ce converg spre acesta sunt
numeric mai reduse comparativ cu partea de sud-vest a Transilvaniei (culoarul Mureșului și râurile
tributare). Acest aspect poate fi pus pe seama stadiului actual al cercetărilor, dar ar putea avea și alte
explicații. Una dintre ele rezidă poate în rolul important al văii Mureșului în rețeaua supraregională
a schimbului din epoca mijlocie a bronzului, dar și probabil în importanța și mai ales amploarea
exploatării surselor de sare aflate în vecinătatea acestei artere. Acest ultim aspect este foarte bine
reliefat și în perioada următoare, cea a Bronzului târziu și la începutul primei epoci a fierului mai ales
prin marile acumulări și depuneri de piese de metal55 și evident prin apariția unor noi centre de putere
care controlau accesul la resurse și traficul pe valea Mureșului56. Pentru bazinul Someșului Mare
cercetările arheologice sistematice derulate în situl de la Băile Figa, semnificative pentru exploatarea
preistorică a sării din Transilvania au scos la iveală evidențe ale unei exploatări timpurii, însă se
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Bejinariu 2015, 58, pl. 44/4.
Bača, Bartík 2012, 39-41, fig. 1/1.
Soroceanu 1998, 239.
Gogâltan 1998, 196-201.
Chidioșan 1980, 23, pl. 7/3a.
Bejinariu 2005, 389, pl. 12/2; Bejinariu 2015, 57.
Klochko, Stolpiak 1995, 246.
Kavruk 2018, 14.
Măluțan 1984, 249-255; Bejinariu, Marta 2018, 37-46.
Ciugudean 2015, 9; Ciugudean et alii 2006, 51-52.
Uhnér et alii 2019, 192-198.

Pumnalul de bronz de la Pădurenii, comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj

Lista planșelor:
Planșa 1.1. Localizarea satului Pădurenii (comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj) pe harta
României; 2. Localizarea satului Pădurenii (română Țop; maghiară Czoptelke) în
ridicarea topografică iozefină.
Planșa 2. 1-3. Imagini din zona locului de descoperire a pumnalului de bronz;
Planșa 3. 1-2. Pumnalul de bronz de la Pădurenii (comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj) foto și
desen.
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pare că exploatarea sistematică, pe scară largă a acestui zăcământ și a altora din apropiere, așa cum
rezultă din datele 14C începe în jurul anilor 1600 / 1500 î. Chr.57, într-o perioadă corespunzătoare
ultimei etape a Bronzului mijlociu, atunci când s-ar data pumnalul de bronz descoperit la Pădurenii
(comuna Mintiu Gherlii, jud. Cluj).

List of plates:
Plate 1.1.
The postion of Pădurenii village (commune of Mintiu Gherlii, Cluj County) on the
Romania’s map; 2. The position of Pădurenii village (Romanian Țop; Hungarian
Czoptelke) on the Josephinian Land Survey;
Plate 2. 1-3. Images of the area where the bronze dagger was discovered.
Plate 3. 1-2. The bronze dagger from Pădurenii (commune of Mintiu Gherlii, Cluj County) photo
and drawing.
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TEZAURUL DE MONEDE DE LA SÂNNICOLAU ROMÂN
(JUD. BIHOR). ASOCIEREA DINTRE TIPURILE
MONETARE MEDIEȘU AURIT ȘI TOC-CHERELUȘ
Corina TOMA*
The coin hoard found at Sânnicolau Român (Bihor County).
Relationship between Medieșu Aurit and Toc-Chereluș coin-types
ABSTRACT
The article brings back to attention the La Tène coin hoard found (during the 70’s) at Sânnicolau Roman
(com. Cefa, Bihor County). The content of hoard has only been partially recovered: 24 from circa 100 coins,
one of them Toc-Chereluș type, and the others Medieșu Aurit type – group c. Using the relationship between
these two type of coins, we reopen the discussion about the characteristics of Medieșu Aurit type-coins, and
the issue of dating them in relation with the Toc-Chereluș scyphate.
Keywords: Sânnicolau Român coin hoard, Medieșu-Aurit type, Toc-Chereluș type, large and small flan,
cronology.

În urmă cu peste patru decenii, în revista Crisia a fost publicat un tezaur monetar descoperit
în așezarea de epocă La Tène din hotarul localității Sânnicolau Român (com. Cefa, jud. Bihor)1.
Numărul monedelor găsite în preajma anului 1972 nu este cunoscut, dar, potrivit estimărilor
descoperitorilor, tezaurul ar fi conținut peste 100 de monede, dintre care au fost recuperate 23 de
monede de tip Medieșu Aurit – grupa c (Ohne Kinn - mit Schnabelpferd) și o monedă de tip TocChereluș (Mit Bartkranzavers)2. Asocierea inedită a două tipuri monetare cu areale de distribuție
diferite și datările controversate ne determină să readucem în discuție descoperirea de la Sânnicolau
Român. Urmărind analiza făcută de editorii tezaurului, Sever Dumitrașcu și Alexandru Sășianu,
ne îndreptăm atenția asupra caracteristicilor monedelor atribuite tipului Medieșu Aurit și a datării
acestora prin prisma asocierii cu scyphatele” Toc-Chereluș.
”
*
1

2

Muzeul Țării Crișurilor, Oradea; e-mail: corinatoma00@yahoo.com.
S. Dumitrașcu, Al. Sășianu, Tezaurul de monede dacice de la Sânnicolau Român (jud. Bihor), în Crisia, 7, 1977,
pp. 9-26. Pentru alte semnalări și situația arheologică a zonei vezi: Repertoriul monumentelor naturii, arheologice,
istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 67/357; Al. Săşianu, Moneda antică
din vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980, p. 159/114; S. Dumitraşcu, I. Crişan, Cuptoare de ars oale
descoperite la Sânnicolau Român, jud. Bihor, în Crisia, 18, 1988, pp. 42-119 (41-43); Iidem, Descoperiri şi cercetări
arheologice din anul 1988 de la Sânnicolau Român, în Crisia, 20, 1990, pp. 97-128 (99-100); S. Dumitraşcu,
Cercetări arheologice de la Sânnicolau Român, jud. Bihor, în Materiale și cercetări arheologice, Bucureşti, 1992, pp.
187-194.
În colecția Muzeului Țării Crișurilor din Oradea se păstrează 22 de monede (Registrul de evidență comun nr.
inv. 6786, Registrul numismatic nr. inv. 4). Două dintre monedele Medieșu Aurit publicate în anul 1977 provin
dintr-o colecție privată (D. Bara, Monedele geto-dacilor descoperite la Sânnicolau Român (jud. Bihor), în Buletinul
Societății Numismatice Române, 67-69 (1973-1975), 121-123, pp. 75-76; Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., pl. II/8 și
III/11).
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Clasificarea tipologică a editorilor vs. corpus-ul ștanțelor
Editorii au împărțit monedele Medieșu Aurit de la Sânnicolau Român, incluse în grupa c a
acestui tipul monetar, în două grupe, fiecare dintre ele cu câte două variante (Tab. 1)3. Clasificare
a fost făcută în funcție de particularitățile reprezentărilor monetare și de mărimea pastilei,
autorii încercând să surprindă caracteristicile fiecărei variante. Fără o raportare directă la această
construcție tipologică, dar în strânsă legătură cu procesul de batere, pentru cele 23 de monede
Medieșu Aurit – grupa c au fost identificate, la modul general, cinci ștanțe de avers și două ștanțe
de revers4.
În urma reîntregirii tezaurului5 și a încercării de identificare a ștanțelor cu ajutorul fotografiei
și a desenului digital – în fapt, a imaginii imprimate cu ștanțe astăzi pierdute6 –, pentru monedele
menționate am reconstituit un corpus alcătuit din șase ștanțe de avers (A1-A6) și două ștanțe de
revers (R1-R2) (pl. 1-3, Tab. 1). În cazul ștanțelor de revers, situația a rămas neschimbată; cea de-a
doua ștanță a fost recunoscută pe o singură monedă, atribuită de editorii variantei A a grupei a
III-a (pl. 3: 4/8). Deosebirea dintre ștanțele de revers nu constă în forma triunghiulară alungită
”
și ascuțită a copitelor calului”7, de altfel, identică în ambele cazuri cu reprezentarea de pe reversul
monedelor Medieșu Aurit – grupa b, ci este dată de diferențe, insesizabile, ivite în forma și poziția
elementelor ce compun imaginea monetară (pl. 4).
La fel se întâmplă în cazul ștanțelor de avers, unde diferențele de reprezentare a efigiei,
uneori, aproape imperceptibile, sunt scoase în evidență de suprapunerea desenelor digitale (pl. 4).
Între ștanțele A1 și A2 asemănarea merge până la identitate. Deosebirile sunt mai ușor sesizabile
în zona ochiului și a ornamentului arcuit ce înfățișează urechea, dar numărul mic al monedelor și
starea lor de conservare (pl. 1) nu ne permit să stabilim dacă ceea ce am numit ștanța A2 a rezultat
în urma unor corecții aduse ștanței A1, sau ea este o variantă a acesteia din urmă. Monedele bătute
cu perechile de ștanțe A1-R1 și A2-R1 au fost încadrate de editori în varianta B a grupei a III-a (Tab.
1). Tot aici au fost incluse și monedele bătute cu ștanța de avers A3, apropiată în mai mare măsură
de ștanța A2 decât de ștanța A1 (pl. 1 și 4). Monedele bătute cu ștanța de avers A4 au fost împărțite,
în mod eronat, în grupe diferite: trei monede în grupa a II-a (varianta B) și două monede în grupa
a III-a (varianta B) (pl. 2; Tab. 1). Prezența celor trei globule în interiorul unghiului ce reprezintă
ochiul – nota distinctivă a ștanțelor de avers A5 și A6 ce formează varianta A a grupei a II-a (pl. 2)8
– ar legitima atribuirea monedelor ștanței A4 variantei B a grupei respective. Dar, în ciuda acestei
trăsături comune, ștanța de avers A4 se distinge de ștanțele A5 și A6 prin restul elementelor ce
compun efigia, maniera de reprezentare a frunzelor de laur apropiind-o de ștanța A3 (pl. 4). Relația
stilistică a ștanței A4 cu ștanțe încadrate în grupe diferite, ce a dus, din cauza reliefului șters și a
coroziunii avansate (pl. 2), la împărțirea greșită a monedelor bătute cu perechea de ștanțe A4-R1, ne
atrage (din nou) atenția asupra efemerității clasificărilor tipologice – construcții artificiale, necesare
3
4
5

6
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Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., pp. 11-13.
Iidem, op. cit., p. 15.
În depozitul numismatic, monedele din tezaurul de la Sânnicolau Român au fost găsite în componența tezaurelor
formate din monede de tip Toc-Chereluș descoperite la Almaș și Feniș (jud. Arad). Separarea monedelor și
refacerea structurii celor trei tezaure – fiecare înregistrat la un singur număr de inventar, fără referire la monedele
conținute – s-a făcut pe baza informațiilor publicate la scurtă vreme după descoperire: E. Chirilă, N. Chidioșan,
Tezaurul de monete dace de la Almaș, în Acta Musei Napocensis 2, 1965, pp. 111-120; E. Chirilă, I. Ordentlich, N.
Chidioșan, Tezaurul de monede dace de la Feniș, Oradea, f.a. (1966 sau 1967); Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., pl.
II-IV).
Pentru metoda folosită vezi: C. Toma, O. Georgescu, Reexaminarea monedelor atribuite tipului Agriș-Șilindia.
Studiu de caz privind identitatea iconografică a tipurilor monetare celto-dacice, în L. Munteanu, C.-D. Nicola, G.
M. Talmațchi (eds.), Studia Numismatica et Archaeologica. In honorem magistrii Virgilii Mihăilescu-Bîrliba oblata,
București – Piatra Neamț, 2018, pp. 119-140 (122-123).
Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., pp. 11 și 15.
Iidem, op. cit., p. 12.
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Alte exemplare de tip Medieșu Aurit cu „modul mare”
În literatura de specialitate, emisiunile Medieșu Aurit – grupa c au fost cunoscute, până
la descoperirea tezaurului de la Sânnicolau Român, printr-o singură monedă găsită undeva în
Transilvania și publicată de Miklós Dessewffy11. Moneda respectivă a fost reluată de Karl Pink și
așezată, în concordanță cu părerea lui Dessewffy, la finalul perioadei de batere a emisiunilor Mit
Schnabelpferd (tipul Medieșu Aurit în tipologia lui Preda)12, ambii numismați atragând atenția asupra
creșterii în diametru, formei scyphate, stilizării accentuate a imaginii și deprecierii metalului13. Relația
dintre această piesă și monedele de la Sânnicolau Român a fost remarcată de editorii tezaurului, care
au încadrat-o în grupa a III-a (varianta B)14, piesa aparținând perechii de ștanțe A3-R1.
În seria emisiunilor Medieșu Aurit cu modul mare” poate fi încadrată și moneda inedită
”
descoperită în satul Gălpâia (jud. Sălaj), publicată de către Eugen Chirilă și Alexandru V. Matei15
(pl. 5/5). Moneda lucrată din argint de calitate inferioară (cca. 50%)” a fost atribuită grupei b a
”
clasificării propuse de Preda pentru acest tip monetar, dar autorii au menționat că piesa se deosebește
de restul grupei prin diametrul mai mare (27 mm) și ornamentul în formă de X din fața calului. Pe
baza caracteristicilor tehnice și a cronologiei stabilite de Preda, moneda de la Gălpâia a fost datată
spre mijlocul secolului II î.Hr. Autorii nu au menționat monedele de la Sânnicolau Român, dar au
caracterizat moneda ilustrată de Dessewffy la nr. 1234 ca fiind cea mai recentă din seria emisiunilor
târzii de tip Medieșu Aurit, precedată în timp de moneda de la Gălpâia și de alte trei exemplare cu
diametru lărgit, identificate în colecția muzeului Royal Coin Cabinet” din Stockholm16.
”
9
10
11
12

13
14
15
16

Iidem, op. cit., pp. 15 și 18. Pornind de la numărul mic al ștanțelor de revers și maniera de reprezentare a calului,
editorii au afirmat că monedele au fost emise într-un singur atelier, activ vreme de trei sau patru decenii, probabil
cel care a bătut și piesele din tezaurul de la Medieșu Aurit.
În general, se consideră că, în cazul în care ștanțele au fost gravate manual și nu s-a apelat la soluții precum
nicovalele multiple sau matrițele-mame, raportul firesc dintre ștanțele de revers (care se uzează mai repede) și
cele de avers ar fi de 2:1.
M. Dessewffy, Gróf Dessewffy Miklós barbárpénzei. IV. Belyegváltozatok es új szerzemények, Budapest, 1915, p. 79,
táb. 50/1234 (27x28 mm și 8,86 g).
Pentru împărțirea pe grupe a monedelor din tezaurul de la Medieșu Aurit: Ö. Gohl, Koísztobókus éremlelet
Aranyos-Medgyesen, în Numizmatikai Közlöny, 2, 1903, pp. 57-61 (57-59). Cele două grupe au fost transformate
de Preda în grupele a și b ale tipului monetar Medieșu Aurit (C. Preda, Monedele geto-dacilor, București, 1973,
pp. 288-289). În tipologia lui Pink, monedele grupei a corespund emisiunilor Ohne Kinn - Mit Dreieckshals ( cu
”
gât triunghiular”), iar monedele grupelor b și c echivalează cu emisiunile Ohne Kinn - Mit Schnabelpferd ( calul
”
cu cap în formă de cioc”) (K. Pink, Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Braunschweig, 1974, pp.
57-58).
M. Dessewffy, Újabb adatok a koísztobókus pénzek csoportjához, în Numizmatikai Közlöny, 14, 1915, pp. 12-14
(13, fig. 8); Pink, op. cit., p. 59, taf. 17/331.
Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., pp. 11-12.
E. Chirilă, Al. V. Matei, O monetă dacică inedită din județul Sălaj, în Acta Musei Porolissensis, 3, 1979, pp. 87-89.
Iidem, op. cit., p. 88. Pentru monedele din muzeul suedez: D. F. Allen, Celtic Coins in the Royal Coin Cabinet.
Stockholm, în Nordisk Numismatisk Årsskrift, Lund (?), 1972 (1973), pp. 5-26, nr. 16, 18-19. Deoarece lucrarea nu
ne-a fost accesibilă, relația iconografică a acestor exemplare cu monedele din tezaurul de la Sânnicolau Român
și moneda Dessewffy nr. 1234 nu poate fi adusă în discuție.
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pentru organizarea materialului numismatic, dar condiționate de calitatea imaginii și de acuitatea
percepției vizuale a privitorului.
În concluzie, diferențele dintre reprezentările monetare sunt foarte mici și, susținuți de
legăturile strânse dintre ștanțe, considerăm, asemeni editorilor tezaurului9, că monedele Medieșu
Aurit– grupa c de la Sânnicolau Român au fost bătute într-un singur atelier, mai exact, că ștanțele
au fost gravate de aceeași persoană, baterea nefiind de foarte lungă durată. Raportul dintre numărul
ștanțelor de avers și cele de revers, nefiresc dacă îl comparăm cu așteptările numismaților10, nu poate
fi adus în discuție, câtă vreme analiza se bazează pe un lot atât de mic de monede.
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Diametrul și greutatea monedelor Medieșu Aurit – grupa c
Emisiunile monetare Medieșu Aurit – grupa c au câteva caracteristici definitorii: diametrul
mai mare al pastilei monetare, forma ușor convex-concavă și deprecierea metalului, care le apropie
– din punct de vedere tehnic și, implicit, cronologic – de scyphatele dacice de tip Toc-Chereluș,
Rădulești-Hundeoara, Aiud-Cugir și Petelea – cu bustul zeiței Artemis. Dimensiunea flanului a jucat
un rol cronologic major, atenția numismaților fiind focalizată pe creșterea” în diametru a pastilei
”
monetare. Pentru monedele menționate, flanul prezintă oscilații mari ale diametrului și greutății:
emisiunile Medieșu Aurit – grupa c variază între 24-28 mm și 7-9 g (Tab. 1), scyphatele Toc-Chereluș,
cu valori de greutate ușor crescute (7-10 g), măsoară între 26-30/31 mm17, iar cele intracarpatice
Aiud-Cugir, Rădulești-Hunedoara și Petelea – cu bustul zeiței Artemis ajung la 29-34 mm și o greutate
de 8-11 g18. Mărimile oscilante fac aproape imposibilă identificarea standardelor” de batere, dar,
”
prin greutatea lor, emisiunile Medieșu Aurit – grupa c se apropie de scyphatele Toc-Chereluș, fără a
atinge însă diametrul maxim al acestora din urmă.
Forma neregulată și lipsa unui control asupra greutății pieselor îndreaptă atenția spre modul
de obținere a pastilelor monetare. Folosind observațiile cu caracter general făcute de Preda, editorii
au presupus că metalul a fost turnat în niște orificii cu forme și capacitate adecvată sistemului
”
ponderal întrebuințat”. Pastilele astfel obținute au fost supuse baterii, care, deși efectuată la cald”, a
”
dus, din cauza calității slabe a argintului, la fisurarea flanului19. Deoarece monedele au fost separate
în funcție de dimensiunea flanului monetar, pentru monedele cu modul mai mare și pastilă subțire”
”
(26-27 mm), editorii au reiterat ipoteza decupării flanului dintr-o tablă ciocănită – propusă de Preda
pentru emisiunile Inotești-Răcoasa și scyphatele Toc-Chereluș –, în sprijinul căreia au invocat forma
neregulată și urmele lăsate după tăiere”20.
”
Deocamdată, în Dacia preromană nu au fost identificate tipare folosite pentru obținerea
pastilelor monetare, dar analiza celor peste patru sute de monede Toc-Chereluș recuperate din
tezaurul de la Feniș (monedele de la Chereluș, la care Preda face referire, fiind păstrate la Budapesta21)
înlătură posbilitate decupării dintr-o tablă ciocănită. Pastilele monetare au fost realizate prin turnarea
aliajului sau topire granulelor de metal direct în tipare, care jucau astfel și rolul de creuzet, așa cum
demonstrează forma neregulată și muchiile arcuite, cu grosimi inegale produse de distribuirea
neuniformă a metalului topit în alveolele respective22.
Monedele Medieșu Aurit – grupa c din tezaurul de la Sânnicolau Român au aceleași
caracteristici, excepție fac tocmai monedele cu pastilă mai groasă și modul mai mic” (24-25
”
mm) ce alcătuiesc varianta A a grupei a II-a, adică piesele bătute cu perechile de ștanțe A5-R1 și
A6-R1 (Tab. 1)23. Observate cu atenție, aceste monede cu muchiile drepte sugerează efectuarea
unor operațiuni de tăiere a marginilor (lise) rămase în afara cercului perlat, prin îndepărtarea
17 Calculul a inclus 451 de monede din cele 471 ale tezaurului de la Feniș (jud. Arad), păstrate în colecțiile
Muzeului Țării Crișurilor și Complexului Muzeal Arad (C. Toma, Fl. Mărginean, Tezaurul monetar de la Feniș.
Studiul ștanțelor aplicat monedelor de tip Toc-Chereluș, manuscris).
18 Preda, op. cit., pp. 294-323.
19 Idem, op. cit., p. 375; Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 14.
20 Ibidem; Preda, op. cit., pp. 374-375. Ipoteza a fost lansată ca urmare a interpretării analizelor metalografice
efectuate pe un lot de cca. 50 de monede (din serii și tipuri diferite) care, cu o singură excepție, au relevat o
structură de turnare. Structura de batere indentificată în cazul monedei de tip Inotești-Răcoasa a fost explicată
prin aceea că pastila lui (n.n. a exemplarului), destul de subțire, n-a mai fost turnată, ci detașată dintr-o tablă
”
ciocănită. Poate că, în afară de unele piese de tip Inotești-Răcoasa să mai existe o serie de monede de tip
Hunedoara târzii, ale căror pastile să fi fost obținute tot din tablă ciocănită și nu prin turnare. Ne referim în mod
special la tezaurele de la Chereluș, unde se întâlnesc o serie de piese foarte subțiri și unele fragmentare, care ar
putea eventual să fi fost obținute pe calea acestui procedeu”.
21 I. Winkler, Tezaurele de monede dacice de la Chereluș (jud. Arad), în Studii și cercetări de numismatică, 4, 1968, pp.
69-102.
22 Toma, Mărginean, op. cit.
23 Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 14.
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părților neregulate obținându-se un flan rotunjit, cu o grosime relativ egală. Fenomenul nu este
inedit. Procedeul a fost identificat pe monedele Toc-Chereluș24, unde, într-unul dintre cazuri,
operațiunea rămasă neterminată a permis observarea zonelor șlefuite după tăiere și a urmelor
de daltă25. Potrivit studiului ștanțelor, monedele Toc-Chereluș supuse tunderii” au fost alese
”
întâmplător, operațiunea vizând partea lisă, lată de câțiva milimetri, rămasă ca urmare a diferenței
dintre diametrul pastilei monetare și cel al ștanțelor, diferență sesizabilă și în cazul emisiunilor
Medieșu Aurit26.
Printre monedele cu modul mai mic”, alături de piesele variantei A a grupei a II-a, se numără
”
una dintre cele șapte monede bătute cu perechea de ștanțe A1-R1, incluse în varianta B a grupei a III-a
(Tab. 1/nr. inv. 13). Amprentarea aceleiași perechi de ștanțe pe pastile cu diametre diferite, situație
sesizată adeseori în cazul monedelor de tip Toc-Chereluș, ne determină să considerăm că separarea
emisiunilor Medieșu Aurit – grupa c din tezaurul de la Sânnicolau Român în funcție de diametrul pastilei
monetare este nefondată și, dincolo de posibilitatea micșorării modulului prin decuparea marginilor,
variațiile în diametru ale pastilelor monetare pot fi cauzate de imposibilitatea controlării cu precizie
a cantității de metal turnat și a modului de distribuire a acestuia în alveolele tiparului ceramic.

Compoziția aliajului
Un aspect strâns legat de procesul de batere este compoziția aliajului din care au fost bătute
monedele, citată, alături de diametru, drept criteriu în repartizarea tipologică și cronologică a
monedelor. Editorii au sesizat calitatea slabă a argintului, sugerată de fisurile apărute în urma baterii,
opt dintre cele 23 de monede Medieșu Aurit – grupa c fiind considerate, fără a fi efectuate analize
metalografice, emisiuni subaerate (fourrèes), adică piese cu miezul de aramă, acoperit cu o foiță de
”
argint”27.
Recent, alături de un lot format din monede Toc-Chereluș selectate din tezaurele de la Feniș
și Pecica, au fost investigate metalografic cinci monede de tip Medieșu Aurit – grupa c din tezaurul de
la Sânnicolau Român, trei fiind alese dintre cele considerate a fi subaerate”28. Rezultatele obținute
”
au indicat utilizarea unui aliaj argint-cupru-staniu cu valori medii de cca. 32% argint, 54% cupru și
10% staniu, fără ca monedele etichetate ca fiind subaerate să coboare sub aceste standarde. Pentru
scyphatele Toc-Chereluș, analizele au indicat utilizarea unor aliaje de același tip: argint-cupru-staniu,
dar, în majoritatea cazurilor, conținutul de argint este de sub 26%, procente mai mari (45-60%) fiind
identificate exclusiv pentru monedele bătute cu perechi de ștanțe situate la începutul procesului de
batere, grup din care face parte și piesa din tezaurul de la Sânnicolau Român29. În privința placării
24 Toma, Mărginean, op. cit. Pentru fotografiile acestor monede vezi: Chirilă, Ordentlich, Chidioșan, op. cit., pl.
2/16, 6/60, 10/91, 11/110.
25 Iidem, op. cit., pl. 13/124.
26 Editorii au presupus că decuparea a precedat batere: Cîmpul de decorare a unora dintre piese cu modul mai
”
mare și pastila mai subțire se restrânge către centru, rămînînd în jurul cercului perlat, în exteriorul acestuia,
un spațiu nefigurat care variază între 2-4 mm. Acest spațiu nefigurat apare ca urmare a tăierii rondelelor la
greutatea corespondentă sistemului ponderal întrebuințat. Abia după finisarea rondelei și cîntărirea ei se trecea
la faza aplicării ștanțelor” (Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 15).
27 Iidem, op. cit., pp. 14-15. În categoria pieselor subaerate au fost incluse monedele nr. 4/7, 8, 11, 20, 21, 22, 23 și
24.
28 Analiza metalografică efectuată prin metoda Fluorescenţei de Raze X a fost efectuată, în anul 2018, de către
Bogdan Constantinescu, Daniela Stan și Cristiana Tătaru în cadrul Cabinetului Numismatic al Muzeului
Național de Istorie a României din București. Lotul a conținut monedele nr. 4/5, 7, 17, 23 și 24.
29 B. Constantinescu et alii, Rezultatele analizelor metalografice (XRF) efectuate pe monede de tip Toc-Chereluș din
descoperirile de la Feniș și Pecica (jud. Arad), în Cercetări Numismatice, 26, 2020 (predat redacției). E. Stoicovici,
I. Winkler, Studiul constituției și compoziției unor monede antice prin cercetări metalografice, în Acta Musei
Napocensis, 4, 1967, pp. 449-456 (454, Tab. 1, pl. III/34). Compoziția metalografică a unui exemplar Medieșu
Aurit – grupa a din colecția Cabinetului numismatic al Institutului de Istorie și Arheologie Cluj: 75% Ag, 4,1% Cu
și oxizi+carbonați de cupru 20,9%.
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monedelor Toc-Chereluș, investigațiile metalografice realizate prin metoda fluorescenței de raze X și
prin scanarea cu ajutorul microscopului electronic (SEM)30 nu au condus la rezultate concludente,
nici măcar pentru exemplarele pe suprafața cărora se observă, cu ochiul liber, urmele unui strat”
”
foarte subțire de culoare argintie31.
Fisurile apărute pe marginea unora dintre monedele Medieșu Aurit – grupa c se datorează
presiunii la care a fost supusă pastila monetară în momentul baterii, efectuate probabil la rece”,
”
procentul ridicat de cupru scăzând capacitatea de deformare a aliajului. În cazul monedelor TocChereluș, baterea efectuată fără încălzirea în prealabil a pastilei monetare este dovedită de relieful inegal
amprentat, de crăpăturile frecvente (apărute în centru sau spre marginea pastilei) și de urmele lăsate,
pe un lot semnificativ de monede, de loviturile repetate aplicate ștanței mobile (i.e. ștanța de revers)32.
Datarea tezaurului de la Sânnicolau Român
Pornind de la lărgirea diametrului, scăderea în greutate și deprecierea argintului, editorii
au atribuit emisiunile Medieșu Aurit - grupa c perioadei târzii de dezvoltare a monetăriei dacice”,
”
considerând că prezența monedei Toc-Chereluș rezolvă și problemele de cronologie”33. Astfel, prin
”
prisma asocierii dintre cele două tipuri monetare, caracterizate ca fiind contemporane, tezaurul a
fost datat în a doua jumătate a secolului II î.Hr., mai exact în ultimele două decenii sau poate chiar spre
sfârșitul secolului până aproape de anul 100 î.Hr.34. Cronologia propusă suprapune parțial datarea
tradițională a emisiunilor Medieșu Aurit – grupa b35 și intră în contradicție cu cea vehiculată pentru
emisiunile Toc-Chereluș.
a. Datarea și filiația emisiunilor Medieșu Aurit – grupa b
Emisiunile Medieșu Aurit – grupa b au fost datate de Iudita Winkler în a doua jumătate a
secolului II î.Hr., iar Constantin Preda le-a plasat către mijlocul secolului, considerând că ele
marchează prin stil și nominal, o etapă de trecere de la prima fază principală de dezvoltare a
”
monetăriei de tip greco-macedonean din Dacia, la cea de-a doua și ultima în același timp”36. Datarea
a fost propusă înainte de publicarea tezaurului de la Sânnicolau Român și Preda a ezitat să atribuie
monedele cu modul mare” ilustrate de Dessewffy (nr. 1232 și 1234, pl. 5/6-7) tipului Medieșu
”
Aurit, apreciind că emiterea lor ori s-a făcut în alte ateliere, ori poate reprezintă o etapă ulterioară a
”
emisiunilor cu modul mic”37. Descoperirea de la Sânnicolau Român nu a adus modificări esențiale.
Cu o ușoară nuanțare, tipul monetar Medieșu Aurit, care îngloba acum și emisiunile cu modul mare”,
”
a fost atribuit fazei a doua a monetăriei geto-dace”, baterea având loc pe la mijlocul secolului II î.Hr.,
”
sau imediat după această dată38. Cronologia emisiunilor Medieșu Aurit – grupa b este importantă,
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30 M. Munteanu et alii, Analize elementale efectuate asupra unui lot de monede dacice de tip Toc-Chereluș,
comunicare în cadrul Simpozionului de Arheometrie, ediția a II-a, 17 decembrie 2019, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca.
31 Toma, Mărginean, op. cit. În cazul aliajelor ce conțin argint sub pragul de 70%, în urma oxidării metalelor
mai puțin nobile (cuprul și staniul), se produce un fenomen de creștere a concentrației de argint la suprafața
monedelor. Originea acestui fenomen nu a fost pe deplin explicată, ipotezele vizând segregarea intervenită în
timpul turnării pastilei monetare, tratamentelor termice, proceselor chimice datorate coroziunii și operațiunilor
de curățare de după descoperire (vezi L. Beck et alii, Silver surface enrichment of silver-copper alloys: A limitation
for the analysis of ancient silver coins by surface techniques, în Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
Section B Beam Interactions with Materials and Atoms, 226, 2004, pp. 153–162).
32 Toma, Mărginean, op. cit.
33 Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 16 și urm.
34 Iidem, op. cit., p. 17; Sășianu, op. cit., p. 21.
35 Preda, op. cit., p. 289.
36 Winkler, Considerații asupra tezaurului de la Medieșu Aurit, în Tezaure monetare din județul Satu-Mare, Satu
Mare, 1968, pp. 5-17 (12); Preda, op. cit., p. 293.
37 Idem, op. cit., p. 290.
38 Idem, Istoria monedei în Dacia Preromană, București, 1998, pp. 202-204.
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căci una dintre variantele sale reprezintă prototipul iconografic al emisiunilor grupei c ce alcătuiesc
tezaurul de la Sânnicolau Român (pl. 5/4).
Prototipul iconografic al monedelor Medieșu-Aurit – grupa b nu a fost identificat (pl. 5/4).
Emisiunile Medieșu Aurit – grupa a, considerate de Pink ca fiind modelul pentru aversul emisiunilor
grupei b39, au în majoritate greutăți și diametre care variază între cca. 11-12 g și 22-23 mm, dar apar și
exemplare cu aceeași greutate și diametre de 26 mm40 (pl. 5/3). Filiația propusă de Pink și acceptată
de Preda a fost respinsă de Winkler, care a susținut ipoteza unei surse comune de inspirație41.
Modelul iconografic pentru aversul emisiunilor Medieșu Aurit – grupa a și, totodată, dacă Winkler
are dreptate, al emisiunilor grupei b a fost identificat de Pink ca fiind reprezentat de monede cu loc
de descoperire necunoscut, cu greutăți de cca. 11 g și diametre cuprinse între 25-26 mm42 (pl. 5/2),
care copiază, la rândul lor, emisiuni ceva mai grele (cca. 12 g), cu diametre asemănătoare, găsite în
bazinul superior al Tisei (Muncaci/Mukacevo, Ucraina)43 (pl. 5/1). Pentru emisiunile grupei b din
tezaurul de la Medieșu Aurit, greutatea și diametrul scad la 7-10 g și 21-23 mm, în timp ce emisiunile
grupei c din tezaurul de la Sânnicolau Român au aproximativ aceeași greutatea, dar diametrele cresc
la valori de 24-26 mm. Evoluția dimensiunilor pastilelor monetare subminează încercarea de a
ordona cronologic emisiunile de tip Medieșu Aurit în funcție de diametrul pastilei monetare, căci
emisiunile cu modul mare” nu sunt neapărat emisiuni târzii”. Potrivit schemei filiative înfățișate,
”
”
diametrele de 25-26 mm nu sunt specifice numai emisiunilor Medieșu Aurit – grupa c, căci exemplare
cu modul mare”, apropiat de monedele-prototip, apar și în cazul grupei a și, după cum vom arăta mai
”
jos, chiar și sânul grupei b.

b. Datarea propusă de Al. Sășianu pentru emisiunile Medieșu Aurit – grupa c
În funcție de dimensiunea pastilei și de calitatea aliajului, Alexandru Sășianu a separat
emisiunile grupei c și a avansat pentru monedele cu pastilă mică și argint bun” din grupa a II-a
”
a tezaurului de la Sânnicolau Român o datare diferențiată: anii 140-130 î.Hr., celorlalte monede
revenindu-le ultimele două decenii ale secolului II î.Hr.44. Prin prisma aliajului, considerat a fi
argint bun”, Sășianu a apreciat că acestea ar fi contemporane cu scyphatele Petelea – cu bustul
”
zeiței Artemis45. Legăturile dintre ștanțe, monedele cu diametre diferite bătute cu aceeași
pereche de ștanțe (A1-R1), compoziția omogenă a aliajului și relația scyphatelor de tip Petelea
cu tetradrahmele Macedoniei Prima – asupra cărora planează suspiciunea pătrunderii târzii în
39 Pink, op. cit., pp. 56-58.
40 Pentru dimensiunile monedelor Medieșu Aurit – grupa a: Winkler, op. cit., p. 5, pl. I/1 (cele două monede din
tezaurul de la Medieșu Aurit măsoară 24-25 mm și au o greutate de 11,4, respectiv 11, 5 g); M. Dessewffy, Gróf
Dessewffy Miklós barbár pénzei, Budapest, 1910, p. 20, táb. 18/448 (12,5 g; 23 mm), 449 (8,5 g; 22x23 mm), 450
(11,9 g și 23 mm); Idem, Gróf Dessewffy ..., 1915, p. 79, táb. 50/1229 (12,7 g; 26 mm), 1230 (11,7 g; 22x23 mm),
1231 (12,3 g și 23 mm); Pink, op. cit., p. 59, taf. 17/321 (11,63 g) și 322 (10,63 g). Exemplarul din arhiva casei
de licitații Dr. Busso Peus Nachf., Auction 425, Lot 152, 7-8 noiembrie 2019; 11,8 g (https://www.numisbids.
com/n.php?p=lot&sid=3473&lot=152; 21.07.2020).
41 Preda, Monedele ..., pp. 290 și 293; Winkler, op. cit., pp. 5, 10-11.
42 Pink, op. cit., p. 58, Taf. 17/320 (11,46 g) și Dessewffy, Gróf Dessewffy ..., 1915, p. 79, táb. 50/1228 (11,7
g; 26 mm) sau Idem, Újabb adatok ..., p. 13/moneda nr. 1. Un alt exemplar în arhiva casei de licitații Roma
Numismatics Ltd, Auction 17, Lot 169, 28 martie 2019; 11,53 g, 26 mm (https://www.numisbids.com/n.
php?p=lot&sid=3081&lot=169, 04.08.2020).
43 Pink, op. cit., p. 57, Taf. 17/318 (12,8 g) și 319 (12,9 g). Trei exemplare în arhiva casei de licitații Gorny&Mosch
Giessener Münzhandlung, Auction 142, Lot 1043, 10 octombrie 2005; 12,85 g; Gorny&Mosch Giessener
Münzhandlung, Auction 147, Lot 1045, 7 martie 2006; 13,09 g; Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung,
Auction 207, Lot 11, 15 octombrie 2012; 13,14 g (https://www.acsearch.info/search.html?similar=1385283,
04.08.2020).
44 Sășianu, op. cit., p. 21.
45 Ibidem; E. Chirilă, V. Lucăcel, Un tezaur dac din nord-vestul Transilvaniei. Contribuții la tipologia și circulația așa
numitelor imitații ale tetradrahmelor Macedoniei Prima în Dacia, Zalău, 1970, p. 7.
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Dacia, alături de tetradrahmele de Thasos, abia în deceniul al doilea al secolului I î.Hr.46 – anulează
împărțirea pe grupe cronologice a emisiunilor Medieșu Aurit – grupa c în funcție de diametrul și
aliajul pastilei monetare.
c. Relația cronologică dintre emisiunile Medieșu Aurit – grupele b și c
Greutatea monedelor Medieșu Aurit – grupa c variază între parametri aproximativ identici
cu cei stabiliți pentru monedele grupei b, care le-au servit drept model, dar acestea din urmă au
diametre de numai 21-23 mm47. Creșterea în diametru a emisiunilor grupei c a fost considerată un
reper cronologic sigur, dar menținerea relativă a greutății și modificările iconografice ce nu țin de
degradarea stilistică survenită în timp, ci constau în adăugarea unor elemente noi (cercurile de perle
ce încadrează imaginea și ramura din fața calului) sugerează că monedele din grupele b și c au fost
bătute aproximativ în aceeași perioadă de timp.
Relația iconografică dintre monedele celor două grupe ale tipului Medieșu-Aurit este
importantă. În compoziția tezaurului de la Medieșu Aurit (jud. Satu Mare), printre emisiunile
grupei b apare un exemplar remarcabil, trecut cu vederea, care se deosebește de celelalte printr-o
iconografie aparte: pe avers, efigia se alungește și prima frunză din cununa de laur atinge arcul de
deasupra frunții, iar pe revers, corpul calului este reprezentat fără chenar, dar cu patru picioare48.
Moneda are dimensiunile specifice emisiunilor grupei b (între 21-23 mm și 9,94 g), dar această
variantă iconografică apare amprentată și pe monede cu diametre de 24-26 mm și greutăți cu
puțin peste 10 g: una descoperită în localitatea Sátoraljaújhely, ilustrată de Dessewffy în 191549,
altele apărute recent pe site-urile caselor de licitații (pl. 5/6)50. Amprentarea aproape neschimbată
a acestei variante iconografice pe monede cu diametre diferite susține ideea baterii monedelor
atribuite grupelor b și c aproximativ în același interval de timp, mai degrabă decât existența unui
decalaj cronologic de câteva decenii, propus pe baza creșterii” în diametru a pastilei monetare și
”
a scăderii în greutate.
46 Gh. Poenaru-Bordea, C. Condrea, Date noi privind tezaurul de la Adâncata, jud. Dâmbovița, în Acta Valachica, 2,
1972, pp. 109-131; V. Mihăilescu-Bârliba, Dacia răsăriteană în sec. VI-I î. Hr. Economie şi monedă, Iaşi, 1990, p.
85; E. Preda, N. Palincaș, A Tetradrachms Hoard from Settlement “A” at Popești (District Giurgiu), în Dacia, N.S.,
48–49, 2004–2005 (2005), pp. 77–98 (85-86).
47 Exemplarele Medieșu Aurit – grupa b din compoziția tezaurului cu același nume au greutăți cuprinsă între 7,510,5 g și diametre de 21-23 mm: Gohl, Koisztobókus ..., p. 58; Dessewffy, Gróf Dessewffy ..., 1910, pp. 19-20, táb.
18/443-444; Winkler, op. cit., p. 6. Exemplarele provenite din alte descoperiri se mențin în cadrul acelorași
valori. În privința diametrului, excepție face exemplarul din tezaurul de la Stoiana (jud. Cluj) care măsoară
19 mm, dar are o greutate de 10,29 g (Dessewffy, op. cit., p. 19-20, táb. 18/445-447; p. 40, táb. 33/807 (9,05 g și
23x24 mm)).
48 Winkler, op. cit., p. 9 și 10, pl. III/30. Monedele Medieșu Aurit – grupa b se împart, în funcție de caracteristicile
reprezentării de revers, în două variante: 1. corpul calului redat cu o linie de contur, un fel de chenar și 2.
corpul calului plin, fără chenar. Monedele cu calul fără chenar” se divid în două subvariante: a) calul cu trei
”
picioare (e.g. monedele Dessewffy táb. 18/445 și Pink taf. 17/327) și b) calul cu patru picioare (exemplarul
din tezurul de la Medieșu Aurit, Winkler pl. III/30). Aceste două subvariante cu calul „fără chenar” apar și
pe monede cu un diametru mai mare de 24 mm: cele cu calul cu trei picioare pe emisiunile din tezaurul de
la Sânnicolau Român, cu adăugarea ramurii și a cercului perlat, și cele cu calul cu patru picioare pe moneda
găsită la Sátoraljaújhely și pe cele fără loc de descoperire scoase la vânzare de diverse case de licitații, vezi
notele urm. și pl. 5. Varianta „cu chenar” (pl. 5/5), căreia îi revin majoritatea exemplarelor din tezaurul de la
Medieșu Aurit, a servit drept model pentru emisiunea descoperită la Gălpâia, jud. Sălaj (Chirilă, Matei, op.
cit., pl. 1).
49 Este vorba de moneda descoperită la Sátoraljaújhely/Slovenské Nové Mesto (localitate de graniță împărțită
astăzi între Ungaria și Slovacia (Dessewffy, Újabb adatok..., p. 13-14/5: 24x26 mm și 10,58 g; Idem, Gróf
Dessewffy ..., 1915, p. 79, táb. 50/1232; Pink, op. cit., p. 59, taf. 17/330).
50 Roma Numismatics Limited, Auction 18, Lot 168, 29.09.2019; 25 mm, 10,61 g (https://www.acsearch.
info/search.html?id=6333428, 21.07.2020); Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 269, Lot 45,
09.03.2020; 10,67 g (https://www.acsearch.info/search.html?id=6802609, 21.07.2020).
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d. Datarea emisiunilor Toc-Chereluș
Până la descoperirea tezaurului de la Sânnicolau Român, emisiunile monetare Medieșu Aurit
– grupa b și cele de tip Toc-Chereluș au fost așezate în succesiune cronologică, iar mai apoi, datorită
asocierii lor, emisiunile Medieșu – Aurit grupa c au fost considerate ca fiind contemporane cu cele
de tip Toc-Chereluș. În această relație, Sășianu a respins cronologia tradițională a emisiunilor TocChereluș: mijlocul secolului II î.Hr. și primele decenii ale secolului următor51, avansată în funcție de
datările propuse pentru monedele de tip Crișeni-Berchieș faza b și pentru apariția tetradrahmelor
Macedoniei Prima și a celor de Thasos, și a datat tezaurul în a doua jumătate a secolului II î.Hr.,
”
mai exact în ultimele două decenii sau poate chiar spre sfârșitul secolului până aproape de anul 100
î.Hr.”52. În restrângerea cronologiei emisiunilor Toc-Chereluș, Sășianu s-a bazat pe ideea mai veche
a pătrunderii denarului roman republican înainte de anul 100 î.Hr., dar studiile ulterioare arată că
denarii au pătruns masiv în Dacia preromană abia în anii 75-65 î.Hr., la scurtă vreme după apariția
drahmelor de Dyrrhachium și Apollonia53.
Cronologiile propuse de Preda sau Sășianu pentru monedele Toc-Chereluș nu pot fi acceptate.
Într-un studiu dedicat filiației tipului monetar Toc-Chereluș, am ajuns la concluzia că aceste emisiuni
copiază aversul monedelor Crișeni-Berchieș faza b și reversul celor de tip Sirmium, ambele, emisiuni
monetare bătute în zona scordiscă54. Cronologia emisiunilor Crișeni-Berchieș faza b, considerate
o vreme emisiuni transilvănene, care a coborât, în ultimele decenii de cercetare, dinspre prima
jumătate și mijlocul secolului II î.Hr. spre sfârșitul acestuia și, mai probabil, la începutul secolului I
î.Hr.55, restrânge, prin prisma relației prototip-imitație, datarea monedelor Toc-Chereluș.
e. Concluzii
În consecință, prezența monedei Toc-Chereluș în compoziția tezaurului de la Sânnicolau
Român coboară datarea emisiunilor Medieșu Aurit – grupa c și, implicit, data ascunderii tezaurului
din a doua jumătate sau sfârșitul secolului II î.Hr., cândva, după începutul secolului I î.Hr., monedele
fiind îngropate în afara zonelor de distribuție atribuite celor două tipuri monetare56. Datarea
51 Pentru datarea tipului monetar Toc-Chereluș vezi: Chirilă, Chidioșan, op. cit., pp. 117-118 (mijlocul secolului II î.Hr.,
procesul de batere începând în prima jumătate a secolului); Chirilă, Ordentlich, Chidioșan, op. cit., p. 22 (a doua
jumătate a secolului II î.Hr., probabil anii 120-110 î.Hr.); E. Chirilă, P. G. Hurezan, M. Barbu, Tezaurul monetar de
la Feniș (Cronologia și semnificația istorică), în Ziridava, 15-16, 1987, pp. 55-58 (56: spre sfârșitul secolului II î.Hr.
și, poate, la începutul secolului următor); Winkler, op. cit., pp. 84-85 (a doua jumătate a secolului II î.Hr. - sfârșitul
secolului II î.Hr./începutul secolului următor); Preda, op. cit., pp. 320-321, 404-406 (imediat după mijlocul secolului
II î.Hr., pentru ca baterea să înceteze după primul sfert/primele trei decenii ale secolului I î.Hr.).
52 Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 17; Sășianu, op. cit., p. 21.
53 N. Conovici, Contribuţii privind cronologia şi circulaţia drahmelor de Dyrrhachium şi Apollonia la Dunărea
de Jos, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Contribuţii, 1, 1985, pp. 35-43 (41); K. Lockyear, Aspects of
Roman Republican Coins Found in Late Iron Age Dacia, în V. Spinei, L. Munteau (eds.), Miscellanea numismatica
Antiquitatis: In honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata, Iași, 2008, pp. 147-176.
54 C. Toma, “The iconographic lineage” of Toc-Chereluș coin-type. Relationship between Dacian scyphates and the coins
from the Scordisci territory, în Acta Musei Napocensis, 57/1, 2020 (predat redacției).
55 V. Dautova-Ruševljanin, P. Popović, Le trésor de monnaies barbares de Krčedin, în Numiszmticar, 4, 1981, pp.
15-47 (37-38); P. Popović, Le monnayage des Scordisques. Les monnais et la circulation monétaire dans le centre des
Balkans IVe-Ier s. av. n. è., Beograd-Novi Sad, 1987, pp. 79-81.
56 Tipul monetar Medieșu Aurit a fost localizat în zona de nord și nord-vest, pe cursul superior al Tisei și în valea
Someșului. Monedele Toc-Chereluș se grupează în zona dintre Mureș și Crișul Alb, descoperirea de la Sânnicolau
Român determinându-l pe Alexandru Sășianu să propună extinderea limitei nordice spre valea Crișului Repede.
Extinderea spre nord a arealului de distribuție Toc-Chereluș, într-o zonă în care se întâlnesc tipuri monetare variate,
fiecare specifice altui areal, este discutabilă. Funcția acestor monede nu este lămurită (autorul propunând relațiile
comerciale intertribale) și răspândirea lor nu reflectă o distribuție graduală dinspre un centru de producție spre
periferie, descoperirile comasându-se (sub formă de tezaure) în zone bine delimitate (Gohl, Koísztobókus ..., p. 58);
Pink, op. cit., pp. 51, 58-59; Preda, Monedele ..., pp. 293 și 311; Dumitrașcu, Sășianu, op. cit., p. 18-19; Sășianu, op. cit.,
pp. 19-20; Chirilă, Hurezan, Barbu, op. cit., p. 56; Preda, Istoria monedei ..., p. 211).
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tezaurului în funcție de noua cronologie a monedelor Toc-Chereluș și observațiile pe marginea
caracteristicilor tehnice și iconografice ne determină să presupunem că monedele din seria Medieșu
Aurit separate în cadrul grupelor b și c au fost bătute aproximativ în aceeași perioadă de timp, pe care
o plasăm, spre sfârșitul secolului II î.Hr. și începutul secolului următor.
Tab. 1. Catalogul monedelor Medieșu Aurit – grupa c din tezaurul de la Sânnicolau Român (jud.
Bihor): clasificarea tipologică, corpus-ul ștanțelor și caracteristicile tehnice.
Clasificarea tipologică
(Dumitrașcu, Sășianu 1977)
Grupa a II-a, varianta A

Perechile de ștanțe
(Toma 2020)
A5-R1

Grupa a II-a, varianta B

A6-R1
A4-R1

Grupa a III-a, varianta A
Grupa a III-a, varianta B

A1-R2
A1-R1

A2-R1
A3-R1
A4-R1

Nr. inv.
4/2
4/4
4/3
4/5
4/6
4/7
4/9
4/10
4/12
4/13
4/15
4/17
4/20
4/22
4/14
4/24
4/16
4/18
4/21
4/19
4/23

Diametrul
(mm)
24,6x24,5
24,8x24,1
25,5x25,4
26,5x26,6
27,1x27,1
26,7x27,4
27,6x26,4
27,6x27,2
25,8x24,9
24,44x24,4
27,1x27,1
25,9x26,4
26,4x25,8
26,1x26
26,03x21
fragm.
26,4x25,8
24,7x27,6
26,2x26,3
26,88x26,7
26,3x25,8

Greutatea
(g)
8,52
9,38
8,73
8,06
8,48
7,82
7,60
7,90
8,07
8,18
9,07
6,75
7,70.
8,04
8,54
6,09
7,52
8,31
8,04
8,05
7,12

Proveniența monedelor ilustrate în Planșa 5:
1. Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 207, Lot 11, 15 octombrie 2012
(https://www.acsearch.info/search.html?id=1385283).
2. Roma Numismatics Ltd., Auction 17, Lot 169, 28 martie 2019
(https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3081&lot=169, 10.08.2020).
3. Roma Numismatics Ltd., Auction 18, Lot 166, 29 septembrie 2019,
(https://www.biddr.com/auctions/romanumismatics/browse?a=707&l=746737, 10.08.2020).
4. Künker Münzauktionen und Goldhandel, Spring Auction Sale 2015, Lot 7023
(https://www.kuenker.de/en/archiv/stueck/82360, 10.08.2020).
5. Moneda descoperită la Gălpâia, jud. Sălaj (Chirilă, Matei, op. cit., p. 89/Pl. I).
6. Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 269, Lot 45, 9 martie 2020
(https://www.acsearch.info/search.html?id=6802609, 10.08.2020).
7. M. Dessewffy, Gróf Dessewffy ..., 1910, p. 40, táb. 33/807.
8. Monedă din tezaurul de la Sînnicolau Român, jud. Bihor (nr. inv. 4/21).
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ROYAL AND PALATINE CONGREGATIONS IN BIHOR
COUNTY (13TH-14TH CENTURIES)1
Sorin ȘIPOȘ*
ABSTRACT
Like everywhere in Europe, in the Hungarian Kingdom, in the 13th century, several judicial assemblies were
taking place, the ones in Székesfehérvár (Alba Regia) standing out. Since the second half of the century, on
Saint Stephen’s Day, gatherings (synodum, concillium) in which the King was crowned started to take place,
however it was also there that the various complaints of the servant were examined. The stipulations of the
Golden Bull, in the year 1222, also encompass the first elements that reveal additional functions of these
gatherings. Out of the 17 general assemblies, two were presided by Ladislaus IV, in 1279, and by Bela 4th, in
1291, and the one in 1284 by Roland Borșa and Bartolomeu, bishop of Oradea, by royal order, and 3 were
presided by Dousa, in the capacity of judge delegated by the king. The 11 remaining assemblies were palatine
assemblies, among which one was presided by Filip the palatine, three by Vilhem Drugeth, palatine and judge
of the Cumans, one by Ladislaus, duke of Oppeln, palatine and judge of the Cumans, and two by Nicolae of
Gara, palatine and judge of the Cumans. Regarding the judged matters, the majority of them were problems
related to property, iniquities, robberies, murders, establishing borders, document confirmations, tribute
exemptions and customs rights confirmations. In the general assemblies presided by Ladislaus IV and Andrew
III were pronounced rulings, through which the nobles that had betrayed the king were sentenced to death
and had their properties seized. These were the gatherings where the most complicated matters were judged.
An important congregation was the one presided by Roland Borșa, voivode of Transylvania, and Dominic,
bishop of Oradea, which regulated the customs rights in the kingdom, in this case, the Birtin customs. In most
of the trials, the actors involved are members of the nobility and representatives of the clergy, and only in one
case do we have the representatives of a community filing a lawsuit against a noble for land.
Keywords: Royal and Palatine Congregations, Bihor County, Hungarian Kingdom, 13th-14th centuries

Like everywhere in Europe2, in the Hungarian Kingdom, in the 13th century, several judicial
assemblies were taking place, the ones in Székesfehérvár (Alba Regia) standing out. Since the second
half of the century, on Saint Stephen’s Day, gatherings (synodum, concillium) in which the King was
crowned started to take place, however it was also there that the various complaints of the servant
were examined3. The stipulations of the Golden Bull, in the year 1222, also encompass the first
elements that reveal additional functions of these gatherings4.
According to the aforementioned document, the king was obligated to hold annually on
Saint Stephen’s Day a gathering in Alba Regia, where the palatine, the judge of the royal court (iudex
curie regie), had to participate personally along with him5. In an apparently contradictory manner,
1
*
2
3
4
5

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. 304-312.
Universitatea din Oradea; e-mail: sorin.sipos@yahoo.com
Gheorghe I. Brătianu, Adunările de stări în Europa și Țările Române, București, 1996.
Susana Andea, Congregațiile palatinale și voievodale sec. XIII-XIV, Cluj-Napoca, 2013, 7-8.
Documente privind istoria României, veacul XI,XII,XIII, vol. I, [f.l.], 1951, p. 189-193. Following DRI, C,
XI,XII,XIII/I.
Ibidem, p. 190-191; Susana Andea, op.cit., 2013, 7-8.
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the gathering of the estates offered the necessary support to the king to impose himself on the
estates, but, at the same time, the gathering also became the best means that the estates had at hand
in order to limit the potential abuses coming from the king6.
The documentary information of the 13th century that concerned the judicial practices on
the Hungarian territory suggests the occasional functioning of some judicial assemblies. The highestranking dignitary of the kingdom, the king, led such assemblies, by convoking several neighboring
counties7. In order to turn the congregational system into a functional one, the king resorted to the
formula of instituting some provincial congregations, probably meant to pull the representatives of
the nobility from under the suffocating authority, exerted, in counties, by the aristocratic clans, and,
at the same time, meant to remove the obvious disadvantage in which the nobility found itself in
relation to the barons at the general congregations of the kingdom8.
As soon as the right of judgment, exclusively belonging to the king, was extended by royal
order to other high-ranking dignitaries too, the palatine appeared at these gatherings as well9. The
initial and sole goal, for quite a while, consisted in the extermination and restraining of the thieves
and wrongdoers, to which was then added the judging of the acts of violence, the cases concerning
the land possessions following suit at the end of the 13th century10. The beginnings of the reign of
Charles I of Hungary brought changes in the carrying out of these palatine gatherings. They are almost
out of the picture and the role of itinerant judges is now fulfilled by royal judges designated by the
king. In this position we find Dousa of Debrecen, in northwestern Transylvania, royal judge delegated
by the king (judex specialis, judex per dominium regem deputatus)11. Within the general congregations
(congregationes generales), presided by the king in exceptional situations, and usually by the palatine of
the Hungarian king, in which all the nobility in the county (counties) was obligated to participate, a
special case are the gatherings announced through shouts in the places with human agglomerations,
markets, fairs etc. At such proclaimed congregations (proclamata congregatio), the participation was
general, not anymore restricted to the nobility, at least according to the documentary declarations.
It’s the place where the lists of wrongdoers from the areas, with the thieves, with the document, seal,
money forgers etc. are drafted, being included on the list amounting to the capital punishment, with
the loss of all movable and immovable properties possessed by the people in question12.
In Bihor County, in the 13th to 14th centuries, general gatherings with the participation of the
representatives of several counties were held, presided by the king or by a representative of the king,
the palatine, the count of the Cumans or the royal judges designated by the king. In the neighboring
counties, such gatherings were also convoked, in which representatives of Bihor county participated
and where causes related to the county were discussed.
The first one, in chronological order, is the general assembly (congregation generalis) in
Oradea, on January 30th 1279, in fact an announced gathering, in which partook the barons/nobles
and the people of other estates and conditions in the counties of Bihor (Byhor), Solnoc (Zonuk),
Satu Mare (Zathmar), Crasna (Crazna), Békés (Bekes), Zarand (Zarand) and Szabolcs (Zabouch),
when the deeds of Toma of Kany were judged13. Since the time of Ladislaus IV of Hungary, the idea of
provincial assemblies had been imposed, where the provincial nobility could express its point of view
6
7
8
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Susana Andea, op.cit., p. 8.
Ibidem, p. 36.
Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregațional,
Cluj-Napoca, 2007, p. 215.
Susana Andea, op.cit., p. 36.
Ibidem, p. 36.
Ibidem.
Ibidem, p. 43.
Documente privind istoria României. Editorial board: Ion Ionașcu, L. Lăzărescu-Ionescu, Barbu Câmpina, Eugen
Stănescu, David. Prodan, Mihail Roller, veacul XIII, C. Transilvania, vol. II (1251-1300), The Publishing House of
the Academy of People’s Republic of Romania, 1952, p. 225. Following DRI, C, XIII/II. Susana Andea, op.cit., p. 58.
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Ibidem, p. 166.
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without being intimidated by the magnates and barons of the kingdom. The Bihor, Solnoc, Satu Mare,
Crasna, Békés, Zarand and Szabolcs counties constituted, according to Tudor Sălăgean, a well-defined
congregational province. What is more, the general congregations were convoked according to the
old administration forms and the historical realities. The counties participating in the congregation of
Oradea overlapped almost entirely with the territory of the duchy led by Menumorout14.
The assembly addressed the attitude of some nobles in the kingdom, members of the group that
had supported Bela IV in the conflict with Stephen V. The document talks about the events that took
place at the beginning of the reign of Ladislaus IV (1272-1290). After the death of Stephen V, the nobles
in exile, having Nicolae Köszegi as their leader, from the Herder family, seized control of the capital.
The function of voivode of Transylvania was taken over by one of the most constant supporters of the
aristocratic restauration regime, Nicolaus, son of Paul Geregye15. The latter managed during this period
to lay the foundations for an important family domain in the counties of Bihor, Solnoc and Crasna,
through methods that the testimonies of the epoch considered illegal and violent16. The authority in
the kingdom was exerted by Queen Elisabeth, but the baron groups Csák and Hérder will exert an
effective authority over the country, that will bring about numerous conflicts between the Csák group,
that supported Stephen V, and the ones from the Herder family, supporters of King Bela IV.
The document refers to the military conflicts in the years 1278 and 1279, between the two
groups, carried out in Bihor County too, where Nicolaus, son of Paul Geregye, had numerous supporters.
According to the king, that’s when numerous abuses and iniquities, treacheries and machinations against
the royal crown were performed. The king reminisces those moments in the following terms: “Toma
of Kany – going after our disloyal people, first the voivode Nicholas, son of Pavel, and then Gregen, his
brother – committed many acts of disloyalty and robberies in our country and, settling in the fortress
of voivode Nicholas and of Gregen, called Palota, that man Toma deserted all the domains of our loyal
nobles in the Borşa lineage: of Count Toma and of magister Ioan, sons of Barnaba, of magister Roland
and Ştefan, sons of that count Toma, causing them 300 marks worth of damage – because they, during
the upheaval and fights stirred up in our country by our disloyal barons, remaining steadfast in the loyalty
owed to us and our crown, by no means wanted to join our disloyal barons17”
Thoma of Kany was being accused in front of the general assembly that he had joined some
powerful nobles, namely the former voivode of Transylvania, Nicolaus Geregye, and his brother,
Gregen, with the intent of undermining the king’s authority. Because of that, Thoma of Kany and
the members of the Geregye family are accused of acts of disloyalty and robbery. In the summer of
1276, the palatine Peter Csák had devastated the episcopal cathedral in Veszprém, action shortly
followed, on February 21st 1277, by the destruction by the Transylvanian Saxons of the cathedral in
Alba Iulia, whose protagonists were Roland, son of Mark, and the former voivode of Transylvania,
Nicolaus Geregye, mentioned in the document18. The latter had withdrawn, since 1275, after the
coming to power in Transilvania of the Csáki family, on his vast properties in Bihor county, protected
by a system of fortifications that included fortresses like Adrian, Piatra Şoimului and Palota. In this
region, the Geregye lineage could count on the services of a number of affiliated noble families,
among which were Kata, Mykula and Kany19.
Thoma de Kany settled in one of the fortifications of voivode Nicolaus Geregye, Palota,
from where he deserted the domains of the nobles in the Borşa lineage. The members of the Borşa
family were prejudiced, namely count Toma and magister Ioan, sons of Barnaba, as well as Roland
and Ştefan, sons of count Toma Borşa.
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The Bihor branch of the Borșa family entered, at a time that can’t be specified, in the
possession of some properties located in the majorly Romanian region on the upper course of the
Crişul Negru river. The unusually rapid ascension of the Bihor branch of the Borşa lineage, until
the highest levels of the political hierarchy of the Hungarian Kingdom, can find its explanation only
in the favorable conjuncture around the year 1280, caused by the support that the family of count
Toma enjoyed from the part of two eminent personalities of the moment: archbishop Lodomerius,
former bishop of Oradea, who had become in 1279 archbishop of Strigoniu, and Ladislaus IV.
The military operations in this region extended, due to the fierce resistance of Nicolaus
Geregye and his allies, until the late autumn of 1278, some of the rebels’ centers continuing their
resistance also during the next year20. The document also shows the causes for which the Borşa
family suffered iniquities from the part of Thoma of Kany21.
Ladislaus IV the Cuman, after coming of age and achieving military successes, especially the
victory in Marchfeld on August 26th 1278 against Otokar II Przemysl, but also against the Kőszegi
clan and the Geregye family, decides to rectify the abuses and punish the traitors. The king convokes
in Oradea the general congregation, in order to judge the crimes and abuses committed by Thoma
of Kany22. Toma didn’t participate in the assembly in Oradea to defend himself against the brought
accusations and, according to medieval law, was sentenced to death for treachery, for the occupation
of domains and for the inequities committed23. The village of Vrws24, unjustly occupied and ruled
without a royal diploma, in Bihor county, a vineyard located on the land of the Church in Oradea,
on the place called Pyspukmal25, and all movable goods were confiscated from him26. All the seized
goods were given by the king to count Toma and magisters Ioan, Roland and Ştefan and to the other
sons of count Toma, namely Iacob, Ladislaus, Benedict and Ioan, as well as to the sons of magister
Ioan, namely Petru, Ioan and Nicolae27.
20 Ibidem, p. 184.
21 “[...] because they, during the upheaval and fights stirred up in our country by our disloyal barons, remaining
steadfast in the loyalty owed to us and our crown, by no means wanted to join our disloyal barons. And when,
the childhood years already gone, we reached by God’s mercy adulthood and assumed with full right the leading
of our country, restraining the wrongdoers and robbers with the help of God, we decided to bring the citizens
of our country, which have so far suffered such grave injustices and damage on the part of the wrongdoers and
robbers, back to the old state of tranquility and peace.“ DRI, C, XIII/II, p. 202.
22 “Consequently, going to Oradea, in Bihor, with some of our barons from the seven counties, namely Bihor, Solnoc,
Sătmar, Crasna, Bekes, Zarand and Szabolcs, we called the general assembly in Oradea. Given that the abovementioned Toma of Kany – who didn’t see to it to come to our gathering, was blamed in front of our Majesty for
the sin of theft and robbery and was publicly shown as robber of the citizens of our kingdom by all the nobles and
people of any estates who had come from the seven counties to our gathering in Oradea, and through their showing
this, we were convinced that the aforementioned Toma of Kany robbed all the domains of count Toma and of the
stated magisters Ioan, Roland and Stephen, causing them three hundred marks worth of damage.“. Ibidem, p. 202.
23 “For the iniquities and acts of disloyalty, us sentencing this Toma of Kany to death”. Ibidem, p. 202.
24 Abandoned settlement in Hajdu-Bihar county (Hungary).
25 The abbey hill (in Hungary).
26 DRI, C, XIII/II, p. 202.
27 [..] I gave and gifted to the above-mentioned, count Toma and magisters Ioan, Roland and Ştefan and to the
”
other sons of count Toma, namely Jacob, Ladislau, Benedict and Ioan, as well as to the sons of the forenamed
magister Ioan, namely Peter, Ioan şi Nicholas, and through them to the inheritants and the successors of their
inheritants, his village <Toma’s>, Vrws, located in Bihor county – which the aforementioned Toma didn’t possess
as royal donation nor from fair temperance, but he had invaded forcefully during the time when his voivodes, the
forenamed Nicholas voevod and Gregen, were behaving very iniquitously in our country and especially in the
land of Oradea – together with all its uses between the old landmarks and borders, with which its boundaries
were established and with which it was controlled by its previous owners. <We also put it> and its vineyard up
for sale, located near the land of the church in Oradea, in the place called Pyspukmal and all its goods, movable
and even immovable, which, although compared to the robberies and damages caused by the forenamed Toma
of Kany to count Toma and magisters Ioan, Roland and Stepehen, seem to be few, we still give it to them for all
the damages and robberies they endured, to own them steadfastly and for good”. Ibidem, p. 202-203.
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The next general assembly convoked in Bihor County took place on August 1st 1284, in the
village of Episcopia Bihorului, under the lead of Bartolomeu, bishop of Oradea, and Roland Borșa,
recently named voivode of Transylvania and count of Szolnok28. Unusual are also the manner of
convocation and the drafting of the paper. The document mentions that King Ladislaus mandated
the two, at the request and advice of the barons and nobles in the kingdom, regarding the collection
of customs duties in inappropriate places. In the general assembly, the matter advanced by the noble
Toma, son of Pancrațiu from the Chanad lineage, regarding half of the customs in Birtin, was judged.
Toma presented as evidence a privileged document, drafted by the chapter of Oradea with regard to
half of the customs in Birtin29. The other half of the customs was owned by magister Achon, son of
Paul30. There had been misunderstandings and trials between Toma and Laurențiu, sons of Pancrațiu
from the Chanad lineage, and count Paul, son of Each, for the Birtin customs and for the settlements
of Săcădat (Zadádoth), Ineu (Inew), Săbolciu, Țețchea (Chetka) and Birtin (Berthem), which were
eventually solved through the ruling of King Bela IV on March 29th 125631. In the royal document of
1256, it was being specified that Ladislau and Toma had received half of the customs in Birtin, which
was being requested in Vadu Crișului, and count Paul leaves it with full rights, whether the Călata
road opens or not, to the aforementioned Laurențiu and Toma and their descendants, just like their
father had and all their other ancestors had had it before the arrival of the Tatars32. This document,
authenticated in the chapter of Oradea, was most likely presented by magister Toma, in front of the
general assembly held in Episcopia Bihor. The borders of Birtin triggered a process that ended with
a deal between the parts in front of the Convent on Oradea’s Hill, when the agreement between
count Nicolae, son of Ioan, and Ladislaus and Toma, sons of Pancrațiu, regarding the borders of the
Șuncuiuș, Birtin and Josani ( Jofamezew) settlements was authenticated33. On this occasion, in the
delimitation of the three lands took part honest neighboring men, namely: count Paul, son of Each,
precisely the one whom the sons of Pancrațiu settled in front of King Bela IV a few years back, as well
as Lampert, son of Nicolae, and others34.
The document wasn’t specifying how much was to be paid for the goods transported through
the customs and the products for which customs duty was collected. The leaders of the gathering,
along with the four judges of the nobles in the county, asked the nobles from Bihor present and the
gathering about the amount of the customs duty in Birtin. They answered that the Birtin customs
had been arranged and established since old times, without mentioning the amount that had to
be paid. In this situation, Bartolomeu, bishop of Oradea, and Toma, voivode of Transylvania, after
consulting with the four judges, decided that at the Birtin customs, for each cart loaded with salt,
two boulders of salt and two small dinars should be collected. Likewise, for each cart loaded with
freight, cloth, wine or other commodities, a customs duty of half a grossus was to be requested.
Half of the custom tax was to be taken by count Toma, and the other half to be left for magister
Achon. The assembly decided not to collect taxes from the ones traveling on horseback or on foot,
or from the empty or even loaded crates that were going from one place to another, however without
trading35.
After the reign of King Ladislau IV the Cuman, assassinated by order of the archbishop
Lodomerius36, prince Andrei, the nephew from the first marriage of Andrei II with Tomasina
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Morosini, who came from a rich family of patricians in Venice, succeeded him on the throne37. Andrei
III tried to consolidate the royal authority, severely weakened during Ladislau the Cuman, but
didn’t manage to establish peace in the kingdom, due to the lack of support from the high nobility38.
In September 1290, Andrei III organized in Buda a general congregation of the Kingdom, that
confirmed and adopted its reforming program, offering it a status of organic law39. At the beginning
of 1291, the king headed towards Alba Iulia, where the general congregation of Transylvania was
convoked, in order to submit to the assembly his reforming program. On his way to Alba Iulia, the
king stopped by in Oradea, on December 31st 1390, where he remained at least until January 7th40.
The general congregation taking place in Oradea on January 5th 1291, presided by King
Andrei III, fell within his general policy of strengthening the authority of the central power, of
identifying and attracting the loyalty of as many of the nobles as possible. At the congregation
convoked in Oradea took part all the nobles and other people of authority (universis nobilibus et
omnibus aliis generalibus hominibus) from the counties of Bihor (Byhariensis), Szabolcs (Zabouch),
Satu Mare (Zatmar), Solnoc (Zolnuk), Crasna (Crazna). The nobles present at the general
congregation declared Ștefan, son of Mihail, son of Ubul, a public criminal, destroyer and killer41.
Ștefan was accused of causing 600 marks worth of damage to the villages of Petru, son of Anghel, and
of Ladislau, son of Aldar. The accusation was also extended to the killings that he had committed on
the occasion of the robberies and destructions. Ștefan fled from the royal court, right on the day of
the general gathering, and hid. The general gathering decided that for all the accusations, the noble
should be sentenced to death, decreeing that wherever the convict Ștefan would be found, he should
be killed, without being judged42. We don’t have information about the enforcement of the decision
for Ștefan, son of Mihail. We note that the general assembly presided by the new king Carol Robert,
the same Ștefan, in his and his brothers’ name, was claiming back a bunch of domains. Probably the
death sentence wasn’t carried out during the reign of Andrei III, and after the coming to the lead of
the kingdom of Charles I, the noble asked for justice.
In some situations, although the convocation was made in the name of the king, the one
presiding the general congregation could be a high-ranking clerk of the Kingdom of Hungary,
empowered by the king to preside the assembly. This is what happened in the first half of the 14th
century, when Charles I delegated magister Dousa, count of Bihor and Szabolcs and judge for the
general assemblies convoked for five counties in the northwestern parts of the kingdom. At the
death of King Andrew III, a fierce battle for succession started in the kingdom. It required the active
intervention and involvement of the Holy See for the pretender Charles III to be recognized as King
of Hungary by the aristocratic groups in the country.
In Sălacea, on August 1st 1317, magister Dousa presided the assembly in which took part
representatives of five counties, also called special assembly (in congregationem nostra speciali),
together with Emeric, bishop of Oradea43. The complaint judged in the gathering was that made
by Ștefan, son of Mihail, son of Ubul, and by his brothers, Ladislaus and Emeric, against the former
palatine Omodeu and his sons, Ioan and Ladislaus, who had unjustly occupied some domains, their
restitution being decided after a thorough investigation44. The decision pronounced by magister
Dousa, at the request of nobleman Cosma cel mic from Bihor county, confirmed the two privilege
37
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Pal Engel, Regatul Sfântului Ștefan, p. 136.
Ibidem, p. 136-137.
Tudor Sălăgean, op.cit., p. 228.
Ibidem, p. 231.
Ibidem, p. 231.
Ibidem, p. 454.
Susana Andea, op.cit, p. 63.
[....] that have unjustly invaded their domains Semjémy, Napkur, Szent Michàly and Tuth. After a thorough
”
investigation of the matter, magister Dousa returned the forenamed domains to their legitimate owners “Documente privind istoria României. veacul XIV, C. Transilvania, vol. I (1301-1320), p. 276. Following DIR, XIV/I.
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Ibidem, p. 276.
Ibidem, p.112-113
Today it’s part of the now called Kállosemjéu village.
De Magno Semien, nowadays called Kállosemjéu, village in Szabolcs county (Hungary).
Susana Andea, op.cit., p. 64. DIR, XIV/I, p. 278.
DIR,vol. II (1321-1330), p. 94.
Nowadays Micske, pustă aproape de Oradea.
Plain on the territory of the Roșiori commune, Bihor county.
DIR,vol. II (1321-1330), p. 94.
Ibidem, p. 94.
Susana Andea, op.cit., p. 73.
Probably Szöreg, village in Csanád county, Hungary.
DIR, XIV/ III, p. 328.
Susana Andea, op.cit., p. 76.
DIR, XIV/III, p. 419.
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letters from King Charles45, through which he was pulled from under the authority of any clerk in the
county and received the Resighia (Rezege) customs46. In 1268-1269, King Ștefan cel Tânăr gifted
Cosma, son of count Cosma, from the Guthkeled lineage, some “lands called Neek, who belonged
to our fortress Bihor, located near Eriu, in Bihor county, which we spared and got out of dependence
from those fortresses”47. The king gifted to the same Cosma a piece of land called “Ragald, located
near Eriu and in the county of Sătmar, which had belonged to a serf of the Sătmar fortress, dead and
without heirs, and settled as guest by our beloved mother, Queen Mary, right on this land or in this
village, pulled out from under the jurisdiction of the queen and of our fortress”48.
A special assembly took place in Debrecen, on August 19th 1317, presided by the same
magister Dousa, for the aforementioned counties. The matter judged was the one raised by Petru,
son of Ioan, for the occupation of his domain Eghazas Semyen49 by the people in Semienul Mare50,
deciding for its restitution and the establishing of regulations against its unjust use51.
Another congregation presided by Filip, the palatine of Hungary, judge of the Cumans and
count of Zips and Ujvar, was carried out on October 30th 132352, in Myxe53, Bihor County. In the
presence of the county’s nobles and of 8 jurors, the Deapoi54 customs was abolished, which had
been settled against the law by the sons of Lucaci, and the customs right was reinforced in Parhida
for Ioan, son of Ivanka, son of count Cosma55. It was decided that the ones who won’t respect the
decision made in the assembly and will follow a different road will have all their things confiscated56.
On July 5th 1334, near Bihor Abbey, a new congregation presided by Nicolae Drugeth took place,
the palatine and judge of the Cumans, in which the nobles from Bihor participated. Among the
matters debated in the gathering was also the one related to the Nogzygeth island, about which it
was decided that pertained to the Cherechiu (Keraky) and Chiribiș (Therebes) possessions, and not
to Marghita, like magister Lachk, count of the Szekelys, had claimed57. Another matter discussed in
the assembly was about the monasteries dedicated to “Saint John”, located next to the Criș River,
that is in Sânton and Zeureg, towards which Leuku, son of Mykou and Zoard58, son of Chepan
manifests the intention of filing a suit for their retrieval59.
On September 18th and 21st 1335, the palatine of Hungary and judge of the Cumans Vilhelm
Drugeth presided near the Saint Stephen Monastery, the protomartyr in Dealul Orăzii, the gathering
of the nobles from the counties of Bihor and Crasna. The palatine confirmed, together with the four
judges of the nobles, the fact that the Rikus estate was of inheritance60. A few years later, on June
20th 1337, near the Saint Stephen Monastery in Oradea’s Hill, the same palatine, in the general
congregation of the Bihor and Crasna counties, confirms contestation and the forbiddances raised
by Ladislaus and Nicolae of Nagysemjén, against selling by Ioan, son of Edigiu, of the domain parts
and the border part in Kallö61.
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A general assembly of the counties of Bihor and Crasna, led by Nicolae, palatine of Hungary
and judge of the Cumans, took place near Oradea, between August 22nd and 29th 1349, in which the
destruction of some skiffs was discussed. At the request of one of the parts, the matter was postponed
and its judging was decided to be done in Buda62.
Nicolae, palatine of Hungary, presided the congregation in Oradea, on July 20th 1355, in
which all the nobles in Bihor participated, when the palatine gifted the Tarnuk estate, in Bihor
county, which had come in his possession as a result of the proscription of Pousa of Tarnuk63. At
the request of Jacob and Paul, sons of Dousa, the palatine offered them, on the basis of kinship, the
Tarnuk estate. The document drafted in the gathering also mentions the fact that the the nobles
and the assessors in Bihor county surrendered the sons of Pousa of Tarnuk, because they had been
outlawed64.
The general assemblies succeed each other at close intervals. There are gatherings in which
only the representatives of the nobility in Bihor county participate and general gatherings in which
nobles from more counties participate. In the 14th century gatherings were convoked in which only
representatives of the Bihor and Crasna counties took part. On June 29th and July 6th 1360, the
general congregation for the counties of Bihor and Crasna was carried out near the village of Santău,
presided by Nicolae Konth, palatine and judge of the Cumans. In the gathering, the matter raised
by Petru, son of Mihail of Sanislău, was discussed, against the people in Sălacea, led by Petru and
Gheorghe, judges in Sălacea, that they took from his estate, three years before, 4 serfs of his and their
goods valuing 100 marks. Given that the judges didn’t show up at the general gathering, nor did they
sent anyone on their behalf, they were sentenced to pay a fine towards the aforementioned Petru, if
they couldn’t prove themselves innocent65.
Several years later, on July 1st 1370, the general congregation met in Oradea, for the counties
of Bihor and Crasna, presided by Ladislaus, duke of Oppel. The document issued at the gathering
talks about the judging of the matter between the noble in Bator and the nobles in Suplac, regarding
the two estates. More precisely, Ladislaus, son of Ioan, son of Briciu of Bator, showed in the gathering
that he had lent to Leukus, Grigore and Ștefan, sons of Grigore, son of Laurențiu of Suplac, two
hundred florins for redeeming their estate, Tarcea, without the defendants returning him the estate.
Ladislaus denounced that “despite the fact that he was ready to pay in front of the Chapter in Oradea
the sum of money, the aforementioned Leukus, Grigore and Ștefan, sons of Grigore of Suplac,
didn’t want to fulfill the duties showed in the other letter of the chapter, nor did they want to show
up for that deadline in order to fulfill the above-stated things, which is why magister Ladislau didn’t
ask to give the chapter the said sum of money”66. Consequently, the assembly decided that “Leukus,
Grigore and Ștefan should pay Ladislaus 200 florins, sum he spent for the first tenor at the royal
court. Besides, Ladislau, should he want to, will take an oath of how much he spent for this trial,
in front of the count of the royal chapel, and the sons of Grigore would be bound to pay him the
expenses made”67.
On December 6th 1378, the general assembly met again in Oradea for Bihor county. Nicolae
of Gara, palatine and judge of the Cumans, led the gathering, in which participated the nobles’
community in Bihor county. In the gathering it was decided that in the trial between the nuns from
62 DIR, XIV/IV, p. 497.
63 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. X (1351-1355). Under the editing of Acad. Ștefan Pascu,
Bucharest, 1977, p. 349. Following DRH, X.
64 Ibidem.
65 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XI (1351-1355). Under the editing of Acad. Ștefan Pascu,
Bucharest, 1981, p. 523-524.
66 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIII (1356-1370). Under the editing of Acad. Ștefan Pascu,
Bucharest, [1991], p. 797. Following DRH, XIII.
67 Ibidem, p. 797.
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68 Susana Andea, op.cit., p.
69 rising from among the others, Simion, son of Simion of Zuha, in the name of Ioan, son of Ladislaus and of Mi”
hail and Martin, sons of Mihail, nobles of Putnuk, his voivodes saw to it that they show us as a contestation that
in the current year, Nicholas, son of Nicholas of Tileagd, occupying forcedly some lands and grasslands of these
masters of his, called Uileacu, finding themselves in trial, keeps them, and through his serfs in Tileagd, make
so that they are kept uninterruptedly and that at the recently passed celebration of the Nativity of the Blessed
Virgin they got fifty stacks of cereal and sixty of hay taken by force from these lands and grasslands“. Documenta
Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385), Bucharest, 2014, p. 126. Following DRH, XVI; Susana Andea, Congregațiile palatinale și voievodale sec. XIII-XIV, Cluj-Napoca, 2013, p. 180.
70 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XV (1376-1380), Bucharest, 2006, p. 580. Following DRH,
XV.
71 Ibidem, p. 605.
72 Ibidem, p. 766.
73 Ibidem, p. 766.
74 Ibidem, p. 700.
75 There were 11 more documents over the years 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 that provide information about the
conflict between the nobles in Puthnuk and the nobles in Tileagd, in DRH, XVI.
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Saint Ana Monastery in Oradea, represented by Ladislaus, priest and rector of the altar of Andrew
the Apostle in the Church of Oradea, and Ladislaus of Lazlohaza, who had occupied the Somogy
estate of the nuns, both parts should present their evidence. The palatine also decided in the matter
between the provost of Lelez, represented by Nicolae, son of Ioan, with Ladislaus, son of Nicolae of
Memdzenth, that forecedly took five serfs from the Myxe village, that because the defendant didn’t
show up, he should “be fined four marks”68.
Nicolae of Gara presided the general gathering of the nobles in the counties of Bihor
and Crasna, carried out in Oradea, between October 14th and 21st 1381. On this occasion, the
forbiddance raised by the nobles in Puthnuk against the nobles in Tileagd, for making use of the
Uileac possession, was confirmed69. The Chapter of Oradea proved indeed true, on June 5th 1379,
the contestation made by the same Simion, on behalf of Ioan and Mihail, sons of Laurențiu, in front
of the chapter, that “on May 30th 1379, magister Ioan, son of Clement of Tileagd, came armed to
the Uileac estate and cruelly kicked and beat Petru and Nicolae, the serfs of their respective rulers,
as well as other serfs, and robbed them and brought down some of the women”70. The case was
postponed by Gheorghe of Told, count of Bihor, and by the four judges of the nobles, on July 12th
139771. However, Elizabeth, the youngest queen of Hungary, on June 10th 1380, commands the
Chapter of Oradea to investigate another complaint forwarded by Mihai and Ioan, sons of Ladislaus
of Puthnuk, regarding the iniquities committed at their expense by the nobles in Tileagd72. The
nobles in Puthnuk were denouncing that, on May 18th 1380, Nicolae, son of Nicolae of Tileagd,
got one serf of theirs, namely Ladislaus, son of Benedict of Uileac, pulled by the hair and dragged
along with the horse. Besides, Ioan, son of Clement of Tileagd, ordered on several occasions in this
year that the fields should be grazed by their horses and their servants too73. On August 10th 1380,
the Chapter of Oradea reported to Louis I of Hungary that the investigation they were carrying out
was confirming the iniquities committed by the nobles from Tileagd, at the expense of the nobles
in Puthnuk, and it was established that on October 6th 1380, the parts involved would show up in
front of King Louis74. Although the general assembly confirmed the obstacle raised by the nobles
of Puthnuk and although the judicial authorities noted that Nicolae, son of Nicolae of Tileagd,
committed numerous abuses, the trial was prolonged, without a final solution being reached75.
For the 13th-14th centuries, documentary records were kept for a number of 17 general
gatherings carried out in Bihor county. Out of the 17 gatherings, in one of them participated the
representatives of 7 counties - Bihor (Byhor), Solnoc (Zonuk), Satu Mare (Zathmar), Crasna
(Crazna), Békés (Bekes), Zarand (Zarand) and Szabolcs (Zabouch) -, at 5 were present representatives
of 5 counties, Bihor (Byhor), Solnoc (Zonuk), Crasna (Crazna), and Szabolcs (Zabouch) or Bihor
(Byhor), Solnoc (Zonuk), Crasna (Crazna), şi Szabolcs (Zabouch), Satu Mare (Zathmar), and in 7
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participated the counties of Bihor and Crasna. In the general assemblies in the years 1334, 1355 and
1378, only the nobles in Bihor county took part, and in the case of the assembly presided by Borșa
and by Bartolomeu, bishop of Oradea, although it was a general gathering convoked through royal
letter, the participating counties aren’t mentioned.
Out of the 17 general assemblies, two were presided by Ladislaus IV, in 1279, and by Bela
th
4 , in 1291, and the one in 1284 by Roland Borșa and Bartolomeu, bishop of Oradea, by royal order,
and 3 were presided by Dousa, in the capacity of judge delegated by the king. The 11 remaining
assemblies were palatine assemblies, among which one was presided by Filip the palatine, three by
Vilhem Drugeth, palatine and judge of the Cumans, one by Ladislaus, duke of Oppeln, palatine and
judge of the Cumans, and two by Nicolae of Gara, palatine and judge of the Cumans.
It’s very important to mention the first presided assemblies were general assemblies in
which seven and 5 counties participated respectively. This happens until the beginning of Charles
I’s rule, namely in 1323, when the last gathering is recorded. After that, at the convoked gatherings
participate the representatives of two counties, Bihor and Crasna, or only from Bihor county. We
tend to believe that the presence in the general gatherings of the representatives of more counties
must be related to the situation of the central power in the kingdom. When the Kingdom of Hungary
found itself in a crisis, during Ladislau IV and Andrew III, we observe a reinforcement of the local
institutions, and in this case, of the general assemblies convoked in those counties that had formed in
the past the duchy of Menumorout. As the royal authority strengthens from the middle of the reign
of Charles I, and particularly during Louis I, we witness a weakening of the provincial institutions;
now, the gatherings are convoked with the participation of at most two counties, which slowly
prompts the disappearance from the contemporaries’ conscience of the existence three centuries
before of a political formation similar to the duchy, over which the counties were established. Much
stronger is the provincial tradition beyond the mountains, in Transylvania, where a voivodeshiplike entity had been functioning from the beginning, having a voivode as leader, which managed in
the second half of the 13th century and first decade of the next one to imprint in Transylvania the
feeling that it’s a separate country76. In Transylvania, the general congregations functioned and were
carried out in parallel with the ones in the kingdom, emphasizing the feeling that it is a province
with a large autonomy that tends towards being a state in itself.
Regarding the judged matters, the majority of them were problems related to property,
iniquities, robberies, murders, establishing borders, document confirmations, tribute exemptions
and customs rights confirmations. In the general assemblies presided by Ladislaus IV and Andrew
III were pronounced rulings, through which the nobles that had betrayed the king were sentenced
to death and had their properties seized. These were the gatherings where the most complicated
matters were judged. An important congregation was the one presided by Roland Borșa, voivode of
Transylvania, and Dominic, bishop of Oradea, which regulated the customs rights in the kingdom,
in this case, the Birtin customs. In most of the trials, the actors involved are members of the nobility
and representatives of the clergy, and only in one case do we have the representatives of a community
filing a lawsuit against a noble for land. A part of the decisions pronounced at the gatherings presided
by the palatine or by the royal judge weren’t definitive, the convict being able to appeal to the king
for the cancellation of the sentence77.

76 Tudor Sălăgean, op.cit., p. 237-243.
77 Susana Andea, op.cit., p. 48.

La testimonianza del vescovo di Veszprém Pál
Bornemisza al processo per l’assassinio di Frate
Giorgio Martinuzzi. 1553
Adriano PAPO,
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The Testimony of the Bishop of Veszprém Pál Bornemisza at the Trial for
Friar George Martinuzzi’s Murder. 1553
ABSTRACT
Pál Bornemisza was one of the main accusers at the trial brought by the Holy See against Ferdinand of
Habsburg and his accomplices, defendants of the murder of Cardinal George Martinuzzi Utyeszenics, better
known as Friar George, which was perpetrated in the castle of Alvinc, now Vinţu de Jos in Romania, on 17
December 1551. In this article the testimony given by Pál Bornemisza in Graz on March 18, 1553 in the
presence of the apostolic nuncio to Vienna Girolamo Martinengo is transcribed and analysed. During the
interrogations, Bornemisza confirmed almost all the accusations against Friar George, particularly on the
basis of what he had heard by people in Transylvania after the death of the friar and of the letters written
by Martinuzzi to the Porta and read in his presence at the Royal Council in Vienna.
Keywords: Pál Bornemisza, George Martinuzzi Utyeszenics, Graz, 1553, Girolamo Martinengo.

Pál Bornemisza, vescovo di Veszprém, 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 Pál Bornemisza a Graz il 18 marzo 1553 al cospetto del nunzio
apostolico a Vienna Girolamo Martinengo2.
*
1
2

Centro Studi Adria–Danubia, Duino Aurisina (Trieste); e-mail: adriadanubia@gmail.com.
Vințu de Jos, oggi in Romania (ted. Winzendorf).
La deposizione di Pál Bornemisza è riprodotta parzialmente in Martinúziának, a cura di J. Podhradczky, in «Magyar
Történelmi Tár», vol. I, 1855, pp. 235–66: qui pp. 248 e 260–3, e in A. Theiner, Vetera Monumenta Slavorum
Meridionalium historiam illustrantia, tomo II, Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium, Zagrabiae
1875, n. 57/1–2, pp. 36–8. Originale e copie sono conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano (Archivum
Apostolicum Vaticanum), Archivum Arcis, Arm. I–XVIII, n. 1.711, Arm. V, Cap. VI, n. 19, ff. 187r–189r e 196r–200r
(microfilm in: Archivio di Stato di Budapest / Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, X 5034 W 37214/1),
e Misc. Arm. II, n. 61, ff. 99r–105r; presso l’Archivio manoscritti della Biblioteca dell’Università «Eötvös Loránd»
(ELTE Kézirattár) di Budapest, 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.
95–106; e in duplice copia presso l’Archivio manoscritti della Biblioteca Nazionale «Széchényi» (Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattára) 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. 111–
23 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. 114v (232) – 122v (248), cui faremo
riferimento nel prosieguo di questo saggio.
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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
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 Andrea5,
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
3
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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, Canterano (Roma) 2017, quest’ultima monografia anche nella
versione rumena Nemăsurata ispită a puterii Gheorghe Martinuzzi, adevăratul rege al Transilvaniei în secolul al XVIlea, traduzione di R. Lazarovici Vereş, 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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12 Su Pál Bornemisza si rimanda alla voce Bornemisza, Pál, in Új magyar életrajzi lexikon, I: A–Cs, a cura di L. Markó, Budapest 2001, pp. 860–1.
13 Cfr. il Diario del notaio Lorenzo Maggio, OSzK, Kézirattár, Fol. Lat. 3171, f. 33v (66).
14 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.
15 Turda, oggi in Romania (ted. Thorenburg).

L

· 2 02 0

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.
Pál Bornemisza nacque a Pécs il 10 gennaio 1499. Fu luogotenente regio e prelato cattolico.
Dal 1527 arcivescovo, fu preposto di Buda dal 1534, segretario regio e consigliere del re Ferdinando
I dal 1548, anno in cui fu nominato vescovo di Veszprém; dal 1549 al 1553 fu anche főispán, cioé
governatore della contea omonima. Nel 1551 fu mandato dal re Ferdinando in ambasceria in
Transilvania dalla regina Isabella. Nel 1552, allorché Veszprém fu occupata dai turchi, trasferì la
sede vescovile a Sümeg. Dal 1553 fu anche vescovo di Transilvania. Sostenitore della dedizione
della Transilvania alla Casa d’Austria, dopo il ritorno nel paese di Isabella Jagellone fu fatto decadere
dalla dignità di vescovo di Transilvania, titolo che però avrebbe conservato fino alla morte, e nel
giugno del 1556 dovette lasciare per sempre il paese insieme con tutto il Capitolo. Dal 1557 fu anche
vescovo e főispán della contea di Nyitra, oggi Nitra in Slovacchia. Dal 1565 al 1571 amministrò
pure l’episcopato di Győr. Nell’aprile del 1568 il re Massimiliano I, II come imperatore romano–
germanico, lo nominò suo luogotenente in Ungheria e governatore della contea di Pest–Pilis. Nel
1572 si dimise dalla carica di luogotenente regio. Morì a Nyitra il 14 dicembre 157912.
La deposizione di Pál Bornemisza fu molto importante ai fini del ‘processo Martinuzzi’.
Bornemisza espose la propria testimonianza a Graz il 18 marzo 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 Giorgio Martinuzzi. Bornemisza era stato iscritto nella prima lista dei testimoni
presentata al procuratore di Ferdinando I Johann Baptist Pacheleb il 14 marzo 1553 e affissa dal
nunzio e cursore Giovanni Pietro Gennario nella chiesa di Sant’Egidio di Graz alle ore 16 dello
stesso giorno13. La testimonianza di Pál Bornemisza è trascritta negli atti del processo insieme con
l’integrazione rilasciata dallo stesso teste al notaio Lorenzo Maggio. 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 155214.
Pál Bornemisza, ultracinquantenne, nativo di Pécs, aveva conosciuto Martinuzzi nel 1538
per averlo incontrato in Transilvania insieme col re Giovanni Zápolya durante le trattative di pace
ch’erano state avviate a Torda15 tra i due re magiari. Non aveva però mai trattato direttamente col
frate, né aveva mai ricevuto ingiurie da lui.
Il teste ricordò che Martinuzzi, non appena entrato nelle grazie del re Giovanni e da lui insignito
del titolo di tesoriere con pieni poteri, aveva cominciato a vessare i sudditi con esazioni, imposizioni
ed estorsioni, che servivano per ingraziarsi con ingenti doni il Turco, con cui a quei tempi già teneva
intelligenza. Il teste aveva sentito dire da alcuni intimi cortigiani del re, tra cui Ferenc Bácsi e Mihály
Somlyay, che Martinuzzi agiva contro coscienza e irrispettoso del proprio stato ecclesiale. Tra i regali
che spediva al Turco si annoveravano corazze, guanti di ferro e altre cose simili, che egli acquistava dai
mercanti, dai quali Bornemisza ne era stato informato nello svolgere l’ufficio di esattore delle gabelle,
al cui incarico, qualche anno dopo, lo stesso teste sarebbe stato preposto.
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Interrogato sul secondo articolo, Bornemisza raccontò d’aver sentito dalla bocca d’alcune
persone che stavano abbandonando Buda all’epoca dell’assedio del 1541 che quasi tutti i budensi
e la stessa regina erano propensi ad accettare la dedizione alla Casa d’Austria. Più volte la vedova
dello Zápolya aveva pregato il frate di concederle il permesso d’abbandonare la fortezza insieme
col figlio, anche “con una sola camicia addosso”, e aveva imprecato e lo aveva maledetto perché la
tratteneva suo malgrado, ma il frate e gli stessi abitanti di Pest, ch’erano confluiti a Buda e ch’erano
suoi partigiani più dei budensi, si opposero alla dedizione del paese al re Ferdinando poiché
aspettavano l’aiuto dell’esercito ottomano, che il frate aveva richiesto mandando frequenti corrieri
alla Porta. Martinuzzi – rammentò il prelato – consegnò Buda al Turco nel mese d’agosto del 1541
allorché egli era la suprema autorità del regno e tutto avveniva a un suo solo cenno, mentre la regina
era completamente desautorata. L’anno seguente il teste ebbe un colloquio con Martinuzzi a Várad
durante il quale il frate, tra le varie cose, si autoaccusò d’aver commesso un solo errore consegnando
Buda ai turchi, ma precisò che non solo lui ne era stato il colpevole. Bornemisza non era però al
corrente che la regina fosse stata costretta a consegnare il tributo annuo al Turco.
Pál Bornemisza specificò meglio i propri rapporti con Martinuzzi nell’integrazione della sua
deposizione, che completò con una breve cronistoria degli avvenimenti succedutisi dal 1538 al 1552
e che qui ora ripercorriamo.
Nel 1538, conclusa la pace tra i due re d’Ungheria, Giovanni Zápolya e Ferdinando d’Asburgo,
che si avvalse della mediazione dell’arcivescovo di Lund Johann von Wese16, Pál Bornemisza era
stato mandato in missione in Transilvania presso il re Giovanni Zápolya e il suo tesoriere Martinuzzi;
quest’ultimo era noto fin da allora per i costumi non morigerati, disdicevoli per un uomo di chiesa.
Un paio d’anni dopo, appena morto il re Giovanni, il teste incontrò il frate a Lippa17, mentre
vigilava il corpo del re defunto; in questa circostanza, lo esortò a mantenere le promesse fatte al re
Ferdinando18. Ritornato a Buda un mese dopo, gli rinnovò tale esortazione: il frate rispose che stava
aspettando l’arrivo dell’ambasciatore del re di Polonia, dal quale – presumiamo – si attendeva una
risposta in merito.
Invece, attorno al 21 agosto 1541, Martinuzzi consegnò Buda nelle mani dei turchi
disattendendo le sue promesse a danno dell’intera Respublica Christiana. Al pari d’un tiranno –
sottolineò il teste – sacrificò i cristiani per godere delle grazie del Turco e fece sgominare l’esercito
regio.
Consegnata Buda agli ottomani, Martinuzzi, ‘miserabile profugo’, si trasferì a Várad insieme
con la regina Isabella e il di lei figlio Giovanni Sigismondo, usando per l’occasione i buoi al posto
dei cavalli, di cui era sprovvisto, per il traino dei carri con le sue mercanzie. Si dica – fece notare
Bornemisza – in che modo il frate abbia oppresso il Capitolo di Várad e tutto il popolo delle Parti
superiori d’Ungheria.
Nel 1542 il marchese principe elettore di Brandeburgo assediò Pest con delle truppe del
re dei romani e con qualche migliaio di cavalieri ungheresi. Durante l’assedio, Martinuzzi, la regina
vedova e gli Ordini transilvani mandarono ambasciatori a Vienna per concordare la cessione di Buda
alla Casa d’Austria. In questa circostanza Martinuzzi rassegnò le dimissioni dall’incarico di tesoriere.
In dicembre Bornemisza fu di nuovo inviato dal re a Várad, dove dovette sentire le
recriminazioni del frate per la perdita del titolo di tesoriere e la sua ammissione d’aver sbagliato a
consegnare Buda ai turchi.
Nel 1543, su nuovo incarico del re, fece ritorno nella sede vescovile di Martinuzzi, il quale
16 Si tratta dell’accordo sottoscritto a Várad nel 1538. Gli articoli del trattato di Várad si possono leggere in Utiešenović, Lebensgeschichte des Cardinals Georg Utiešenović cit., Urkundenbuch, nn. 2–3, pp. 2–15. Importante fu il
contributo di Martinuzzi alla realizzazione di detto accordo. Si veda al proposito anche Papo – Nemeth Papo,
Frate Giorgio Martinuzzi cit., pp. 42–8.
17 Lipova, oggi in Romania (ted. Lippa).
18 Qui si riferisce alle promesse fatte a Ferdinando relativamente alla cessione della Transilvania alla Casa d’Austria.
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Rum. Timiş.
Şoimus, oggi in Romania.
Szamosújvár; oggi Gherla in Romania (ted. Neuschloss o Armenierstadt).
Bălvănoş, oggi in Romnania (ted. Götzenburg).
Dej, oggi in Romania (ted. Deesch).
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fu reintegrato nell’incarico di tesoriere assommando a esso anche quello di luogotenente regio. Gli
fu affiancato András Báthori di Ecsed nell’amministrazione del Regno di Transilvania, ma il frate
non accettò la collaborazione del collega; anzi mandò a Vienna un ambasciatore nella persona di
Ferenc Pesty di Norimberga a chiedere anche l’incarico di giudice supremo. Nel mese di febbraio,
Bornemisza si recò a Gyulafehérvár in visita alla regina Isabella, alla quale Martinuzzi non permetteva
di uscire dal paese ma teneva lei e il figlio in condizioni d’indigenza; aveva trattenuto tutti i proventi
del regno per sé e aveva obbligato le città e i castelli a giurargli obbedienza.
In un breve spazio di tempo Martinuzzi aveva ridotto tutta la Transilvania in suo potere
governandola avvalendosi dei titoli di luogotenente, tesoriere e giudice supremo in nome della
regina e del figlio Giovanni Sigismondo e percependo tutti i proventi del paese, che oppresse finché
visse con intollerabili tributi, esazioni ed estorsioni.
Mosse perfino guerra alla regina e al figlio perché la vedova dello Zápolya, istigata dai suoi
consiglieri e in particolare da Péter Petrovics, conte di Temes19, intendeva privarlo dell’incarico di
tesoriere e di tutta l’amministrazione del regno esigendo da lui il rendiconto di tutte le entrate e le
uscite dello stato. Bornemisza aveva saputo dai suoi segretari che Martinuzzi per far la guerra alla
regina aveva speso 100.000 fiorini per l’arruolamento dei soldati.
Bornemisza nulla sapeva della liberazione del bey Ulimano avvenuta nel 1551 dopo l’assedio
di Lippa e Solymos20, perché non era stato ivi presente; tuttavia, a Vienna sentiva sempre parlare
uomini degni di fede delle azioni del frate o ne veniva informato dalle lettere lette nel Consiglio
segreto. Non riteneva però lecito diffondere queste notizie in quanto facenti parte degli atti
consigliari.
Nel 1552, dopo la morte del frate, il vescovo di Veszprém fu mandato per quattro mesi in
Transilvania per conto del re insieme col collega György Werner, dove ricevette molte informazioni
sull’operato di Martinuzzi dal popolo comune e dai suoi servitori, familiari, ufficiali e segretari. Visitò
anche il luogo dov’era stato ucciso, il castello di Alvinc, costruito sui resti d’una chiesa che faceva
parte del monastero dei frati predicatori di san Domenico o degli agostiniani. Accolse le lamentele
della gente ch’era stata sottoposta a sei anni di duro lavoro per la costruzione del castello: molti,
uomini e anche donne, erano morti o ridotti in perpetua povertà.
Anche a Újvár21, nel territorio del vescovado di Várad, il frate aveva costruito un castello sul
sito d’una precedente chiesa, la chiesa di Bálványos22, da lui fatta demolire; pure qui la costruzione
fu frutto d’un duro lavoro. Recepì a questo proposito lamentele che salivano alle stelle anche nei
comitati vicini: pure gli abitanti della città di Dés23 recriminarono per esser stati oppressi da anni di
duri lavori e di essere di conseguenza caduti in estrema miseria. Udì recriminazioni pure da parte di
nobili colpiti da ingiuste sentenze giudiziarie.
Martinuzzi aveva concesso i beni dell’abbazia di Kolozsmonostor24 al suo capitano Pál
Bánk; aveva mentito al re riguardo a tutti i suoi negozi. Dopo aver cacciato la regina col figlio dalla
Transilvania aveva usurpato il locale episcopato, tenendo per sé fino alla morte la prepositura insieme
coi suoi cospicui benefici.
Aveva fatto giustiziare anche alcuni secleri; voleva annientare l’esercito regio; aveva liberato
il bey Ulimano, il comandante della guarnigione ottomana di Lippa, mosso dalla speranza di ottenere
in cambio dal sultano il possesso perpetuo della Transilvania.
Aveva sollecitato per lettera il re a punire quelli che avevano aggredito Ulimano dopo la
liberazione di Lippa nonostante fosse fornito d’un salvacondotto. Aveva scritto al re che Ulimano
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era stato liberato per il bene del regno25; in Transilvania invece aveva sentito dire che lo aveva liberato
perché gli aveva promesso che si sarebbe adoperato presso il sultano per fargli avere il possesso della
Transilvania a vita.
Questa testimonianza fu copiata da un documento originale scritto di propria mano dallo
stesso Pál Bornemisza senza il fine di essere inserito tra gli atti processuali. Il nunzio Martinengo
invece, su consenso dello stesso vescovo di Veszprém, ritenne opportuno accluderlo agli atti onde
apportarne maggiori informazioni e chiarimenti.
Torniamo alla deposizione di Bornemisza, ripartendo dall’Articolo 3.
Per Pál Bornemisza le accuse contenute nell’art. 3, il quale recitava che Martinuzzi s’era
ingerito nell’amministrazione della Transilvania guadagnandosi il disappunto della regina, erano
fondate. Il teste raccontò al proposito il seguente episodio, che lo vide partecipe in prima persona.
Un giorno, mentre si trovava al cospetto della regina in quanto mandatovi dal re Ferdinando per
espletare certi negozi, presenti pure il segretario della regina e l’ambasciatore polacco Jan Lesetzky,
a un certo punto la vedova dello Zápolya, presa la sua mano destra con entrambe le sue, si sfogò
svelando che Martinuzzi tutto governava anche con un sol cenno, s’era impadronito delle città e dei
loro proventi, l’aveva privata di qualsiasi autorità e obbligata a giurargli fedeltà, non le forniva i mezzi
per le spese necessarie e per vivere decorosamente, aveva usurpato il regno in nome suo e del figlio,
a lei nulla dava se non quanto fosse di suo gradimento.
Erano altresì fondate le accuse contenute nel punto 4 degli 87 articoli: Bornemisza era anche
a conoscenza del fatto che il frate aveva illegittimamente estorto alla città di Kolozsvár26 15.000
fiorini riducendone a povertà gli abitanti e che s’era comportato in maniera esosa pure con altre città
del regno.
Martinuzzi fu accusato d’aver praticamente causato, a seguito dei dissensi sorti tra lui e la
regina, l’ingresso in Transilvania delle milizie del pascià di Buda, pur adoprandosi successivamente
per il loro respingimento (art. 5), suscitando di conseguenza l’indignazione del sultano turco (art.
6). Secondo Bornemisza, l’intervento del pascià di Buda ebbe luogo dopo che una Dieta aveva
deciso di esautorare Martinuzzi, di restituire il governo del paese alla vedova dello Zápolya e a Péter
Petrovics e di mandare un ambasciatore dal sultano con la richiesta d’aiuto in nome della regina e
di suo figlio. Martinuzzi utilizzò quindi i 100.000 fiorini che aveva raccolto in favore del principe
Giovanni Sigismondo per cacciare il pascià di Buda. Era ovvio per il teste, oltreché notorio, che
questo fatto avesse suscitato l’indignazione del sultano.
Bornemisza era a conoscenza dell’offerta fatta da Martinuzzi alla Casa d’Austria (lo aveva
saputo da molte persone e soprattutto da András Báthori di Ecsed e dal vescovo di Vác Agostino
Sbardellati, e ciò era peraltro cosa nota) (art. 7), nonché della richiesta di protezione avanzata dallo
stesso frate al re dei romani (art. 8)
Un tratto del dispotismo e dell’arroganza di Martinuzzi, di cui Bornemisza era al corrente,
si può intravedere anche nel suo rifiuto di collaborare nel governo della Transilvania con András
Báthori (art. 10), che il re Ferdinando aveva ritenuto opportuno affiancargli a causa della sua età
ormai avanzata dandogli in cambio il titolo di tesoriere (art. 9), insieme con una lauta rendita
(art. 11) e il cappello cardinalizio (art. 12): Bornemisza ne era al corrente essendo membro del
Consiglio regio dal 1551. Sapeva altresì che Martinuzzi aveva preteso uno stipendio di 96.000 fiorini
annui, cui il re accondisce dicendo: “Omnia ei concedamus, dummodo bonus sit, et eum in officio
contineamus”.
Martinuzzi fu accusato d’aver ripetutamente scambiato con la Porta, all’insaputa di
Ferdinando, ambasciatori e corrieri trattando con loro i più svariati argomenti (articoli 13–14): il
fatto era oltremodo risaputo, e anche per Pál Bornemisza ciò era vero; il teste confermò infatti l’invio
di corrieri da parte di Martinuzzi al beylerbeyi, al sultano e ai suoi pascià.
25 Bornemisza fa qui riferimento all’aggressione subita dalle truppe di Ulimano a opera di Menyhért Balassa sulla
strada del rientro tra le linee ottomane.
26 Cluj–Napoca, oggi in Romania.
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A proposito dell’accusa 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), e
d’aver giustificato il viaggio a Kassa27 del principe Giovanni Sigismondo col pretesto delle nozze con
l’arciduchessa d’Austria (art. 16), Pál Bornemisza testimoniò d’esserne venuto a conoscenza dalle
lettere inviate dal frate a Costantinopoli lette in Consiglio regio: confessò che leggendole “Regia
Maiestas erat de illis male contenta” e che avrebbe preferito che Martinuzzi ne parlasse con la Porta
liberamente e “non per fictiones”.
Alquanto diversificate furono le testimonianze sull’entità e sulle modalità di consegna del
tributo alla Porta relative al contenuto degli articoli 18–21, le cui accuse sono così circostanziate:
Martinuzzi aveva devoluto il tributo annuo al Turco prima che venisse confermata la tregua con gli
Asburgo (art. 18); aveva risposto al re dei romani, con la lettera datata Kolozsvár 7 agosto 1551, che
tutto quanto gli aveva scritto a proposito di Solimano non differiva dalle lettere originali che avrebbe
custodito come prova (art. 19); aveva mandato corrieri e il tributo alla Porta a nome suo e del principe
ma contro la volontà di Ferdinando (art. 20); non aveva evitato l’invasione del beylerbeyi di Rumelia
nonostante avesse regolarmente pagato il tributo al Turco (art. 21). Bornemisza riteneva vero il
contenuto dell’art. 18, non ricordava nulla a proposito del contenuto del punto 19, sapeva (dalle lettere
del frate lette in Consiglio regio) della corresponsione del tributo alla Porta ma non a nome di chi
lo avesse mandato (ricordava però che “Regia Maiestas erat de illis male contenta”), era palese che
Martinuzzi non avesse evitato l’arrivo del beylerbeyi nonostante la corresponsione del tributo.
Martinuzzi fu 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 di richiamarli in patria qualora fossero già partiti (art. 22); d’aver indotto il sultano a costringere
gli Ordini transilvani a reintegrarlo negli uffici di governo dopo ch’era stato deposto dalla regina
(art. 23); d’essersi adoperato per accattivarsi la clemenza dei visir e dei pascià turchi (art. 24).
Bornemisza ignorava il contenuto dell’art. 22; per quanto riguarda quello dell’art. 23, il teste disse
d’averlo appreso dalla lettura in Consiglio regio di lettere originali e copie di lettere che Martinuzzi
aveva ricevuto dal Turco; per quanto concerne infine il punto 24, ne era al corrente solo per sentito
dire (“dixit, se habere ex relationibus, et fama publica, quae veniebat ex Transylvania”).
Una delle accuse più pesanti pronunciate contro Martinuzzi fu quella d’aver pianificato,
d’accordo col Turco, l’eliminazione dei soldati regi o quanto meno la loro cacciata dalla Transilvania.
Le accuse vertevano, in particolare, sull’offerta avanzata dal frate di cacciare i soldati tedeschi dal
paese o quanto meno di consegnarli nelle mani dei turchi (art. 25), dopo aver assicurato al beylerbeyi
di Rumelia fedeltà perpetua nei confronti del sultano, cui aveva ribadito l’appartenenza della
Transilvania al figlio del re Giovanni, il quale s’era recato a Kassa per unirsi in matrimonio con la
figlia del re dei romani, e sulla denuncia d’infedeltà e tradimento mossa contro Péter Petrovics (art.
26). Pál Bornemisza lo aveva appreso da viaggiatori provenienti dalla Transilvania oltreché dalle
lettere lette nel Consiglio regio.
Per quanto riguarda l’art. 27, in base al quale s’era scusato col beylerbeyi per non aver evitato
l’occupazione da parte dei tedeschi delle fortezze di Lippa, Solymos e Temesvár28 in quanto al di
fuori della sua giurisdizione ma sotto quella di Petrovics, il teste disse d’averlo saputo dalla lettura in
Consiglio regio d’alcune lettere, dalle quali erano stati informati dell’arrivo del beylerbeyi.
Martinuzzi fu accusato di non aver collaborato col generale Castaldo nella difesa della
Transilvania, d’averne anzi ostacolato le opere di fortificazione e d’averne ritardato la mobilitazione
dell’esercito (art. 28), d’aver rinviato la convocazione della Dieta e impedito la fortificazione del paese
usando oscuri stratagemmi (art. 29), d’aver assicurato a Ferdinando che la difesa della Transilvania era
già stata predisposta dalle deliberazioni delle Diete precedenti (art. 30), d’aver indugiato nell’esecuzione
delle decisioni regie dopo che il beylerbeyi di Rumelia aveva attraversato il Danubio e il Tibisco (art.
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31). Pál Bornemisza rispose affermativamente al quesito posto nell’art. 28, nulla sapeva a proposito
degli articoli 29 e 30; dichiarò invece ch’era presente in Consiglio regio quando Martinuzzi annunciò
l’arrivo del beylerbeyi di Rumelia Mehmed Soqollu e che, ciononostante, il frate rimase inattivo per
quarantadue giorni senza prendere alcuna decisione, nonostante che si fosse dichiarato pronto a
muovere contro i turchi insieme coi regnicoli all’indomani dell’arrivo della notizia.
Una delle accuse più pesanti rivolte a Martinuzzi fu quella di non aver risposto alle suppliche
d’aiuto inoltrategli dagli ufficiali dell’esercito regio, provocando con ciò la caduta di Lippa e di
Csanád29 (articoli 32, 33 e 34). Per Pál Bornemisza si trattava di accuse fondate, magari in parte
conseguenza di fatti già noti dalle lettere e dalla voce “totius mundi”.
Nulla sapeva il teste a proposito del contenuto degli articoli 35 e 36, d’aver cioè mandato dei
propri corrieri nelle Parti meridionali del regno perché ammonissero sia gli ungheresi che i serbi, i
quali erano insorti su ordine di András Báthori, a obbedire esclusivamente ai suoi ordini, e che anzi
supplicassero il re a concedergli pure il governo di quelle regioni perché soltanto lui avrebbe potuto
liberarle dai turchi.
Quasi tutti i testimoni si espressero in maniera sufficientemente concorde riguardo alla
defezione dei rasciani, cioè che Martinuzzi aveva causato la defezione dei locali, atterriti alla vista
dell’esercito del beylerbeyi, e il loro passaggio dalla parte dei turchi (art. 37); che aveva con ciò
provocato la defezione anche dei loro conterranei ch’erano rimasti fedeli al re Ferdinando (art. 38);
che aveva indotto il beylerbeyi di Rumelia ad assediare Temesvár, una volta presa Lippa, perché, dopo
la defezione dei serbi, avrebbe potuto contare sull’appoggio della popolazione locale (art. 39). Pál
Bornemisza aveva sentito dire e confermare tutto ciò da molte persone in Transilvania, di cui però
non ricordava i nomi.
Martinuzzi fu accusato d’aver ordinato al castellano di Csanád, Péter Nagy, d’arrendersi ai
turchi (art. 40): il teste aveva sentito parlare anche di questa accusa in Transilvania da parte di molte
persone.
Parecchi testimoni furono praticamente concordi nel liberare Martinuzzi dall’accusa
d’aver causato la perdita di Becse e Becskerek30 (art. 41): il teste era però soltanto al corrente
dell’occupazione delle due fortezze.
Nulla sapeva inoltre del divieto di Martinuzzi formulato ai suoi uomini di aggregarsi
all’esercito regio (art. 42).
Molto grave si presentava per il frate l’accusa di non aver soccorso con gli aiuti promessi
la città di Csanád (art. 43); d’aver ordinato al capitano di Csanád Péter Nagy, il quale avrebbe
successivamente confermato d’aver agito su ordine del frate (art. 45), d’evacuare la città quando il
beylerbeyi di Rumelia era ancora a quattro miglia dalla stessa (art. 44): anche di tutto ciò, Bornemisza
ne era stato messo al corrente in Transilvania da alcuni nobili, oltreché a corte; non era però al
corrente del contenuto dell’art. 43.
Praticamente tutti i testimoni (chi per sentito dire, chi perché il fatto era sulla bocca di
tutti, chi per averlo saputo direttamente dai protagonisti della vicenda) dichiararono che, dopo
l’espugnazione di Becse e Becskerek, Martinuzzi aveva favorito il ritorno nelle proprie case dei
transilvani che avevano combattuto al servizio di Báthori (art. 46), provocando l’abbandono di
Lippa (art. 47) e la sua conseguente occupazione da parte del beylerbeyi di Rumelia (art. 48). Pál
Bornemisza lo aveva saputo da András Báthori oltreché da János Pethő, ch’era stato lasciato dal
signore di Ecsed con alcuni cavalieri a difendere Lippa a oltranza. Aveva saputo che se Báthori non
avesse lasciato Lippa i turchi non l’avrebbero occupata.
Martinuzzi fu incolpato di non aver mobilitato la popolazione transilvana (art. 49):
Bornemisza lo aveva sentito prima a corte, poi in Transilvania dallo stesso generale Castaldo.
29 Cenad, oggi in Romania (ted. Tschanad).
30 Rispettivamente Novi Bečej e Zrenjanin, oggi in Serbia.

La testimonianza del vescovo di Veszprém Pál Bornemisza al processo per l’assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi. 1553

31 “Olimambegus agnum Fratris Georgii comedit”.

L

· 2 02 0

Torniamo all’accusa rivolta a Martinuzzi d’aver voluto consegnare l’esercito regio ai turchi
dopo la riconquista di Lippa (art. 50), sebbene fosse stato pregato di non tradire la Cristianità (art.
51), nonostante gli ammonimenti del segretario di Castaldo Marc’Antonio Ferrari (art. 52), e
l’incredulità dello stesso Castaldo di fronte alle rivelazioni del segretario (art. 53), che aveva definito
Martinuzzi un uomo dal ‘cuore di pietra’ (art. 54). Pál Bornemisza non era stato presente ai fatti ma
glieli aveva esposti Castaldo, il quale a sua volta ne era stato informato da una persona intima, di cui
però non fece il nome. Quindi, anche in questo caso il teste era al corrente dei fatti per via indiretta.
Martinuzzi fu accusato d’aver fatto mancare il sostentamento ai soldati regi (art. 55), anzi,
d’aver sottratto viveri perfino alle città e ai castelli affinché non potessero servirsene i soldati regi per
il loro sostentamento (art. 56): di tutto ciò, Bornemisza ne era all’oscuro.
Martinuzzi fu accusato d’aver trattenuto a Várad le truppe del marchese italiano Sforza
Pallavicini impedendo loro di raggiungere quelle del generale Castaldo già impegnate sul fronte di
guerra (art. 57) e d’aver tardivamente consentito alle sue truppe d’unirsi a quelle di Castaldo per
la riconquista di Lippa (art. 58). Il fatto era vero e notorio anche per Pál Bornemisza, il quale aveva
sentito dire in Consiglio regio che Pallavicini avrebbe dovuto ricongiungersi con Castaldo a causa
dei sospetti che aleggiavano sul comportamento di Martinuzzi.
Molto controverse appaiono le deposizioni concernenti le trattative di resa coi turchi asserragliati nella fortezza di Lippa. In dettaglio, le accuse furono così circostanziate: Martinuzzi fu accusato
d’aver mandato un suo servitore a interloquire coi turchi (art. 60), i quali, dopo la caduta della città,
s’erano rifugiati nella rocca di Lippa chiedendo la stessa notte dopo la capitolazione della città un colloquio per trattare la resa (art. 59) e che, dopo l’incontro col servitore del frate, s’erano rifiutati d’evacuare il castello se non in piena libertà e con la facoltà di conservare tutte le loro robe (art. 61); d’aver
non solo consigliato ma anche preteso la liberazione dei soldati turchi (art. 62); d’aver inviato uno dei
suoi uomini a promettere ai turchi la loro liberazione (art. 63). Pál Bornemisza aveva saputo da missive
di Martinuzzi lette in Consilio regio che il frate aveva sollecitato il re a persuadere il generale Castaldo
e András Báthori a procedere alla liberazione della guarnigione ottomana anche se il re aveva impartito
l’ordine opposto; nulla sapeva invece dell’invio d’un servitore del frate a interloquire coi turchi.
Bornemisza si dichiarò al corrente del fatto (era pubblica fama) che Martinuzzi s’era opposto
all’assedio di Lippa dopo il rifiuto del generale Castaldo di liberare il bey Ulimano (art. 64).
Secondo quasi tutti i testimoni Martinuzzi aveva rifornito di viveri il bey Ulimano e i turchi
asserragliati nel castello di Lippa, i quali non avrebbero potuto resistere a lungo per la scarsità delle
loro riserve alimentari (articoli 65–66). Bornemisza non lo sapeva precisamente ma confermò
ch’era notorio che il frate avesse rifornito i turchi di agnelli, capponi, pane e limoni e aggiunse che in
Transilvania si diceva: “Ulimano ha mangiato un agnello di Martinuzzi”31.
Il teste ignorava che Martinuzzi avesse incaricato uno dei suoi uomini d’incoraggiare gli
assediati sollecitandoli a perseverare in attesa della liberazione (art. 68), né sapeva nulla degl’incontri
segreti del frate con Ulimano sotto le mura di Lippa (art. 69).
Martinuzzi fu accusato d’aver permesso ai regnicoli, a insaputa del generale Castaldo,
di far ritorno alle loro case prima che il paese fosse completamente liberato dai turchi (art. 67):
Bornemisza lo aveva appreso dalle lettere dei commissari lette in Consiglio regio.
Era anche corsa voce che Martinuzzi avesse accolto il bey Ulimano nella propria tenda dopo
la liberazione di Lippa omaggiandolo con ricchi doni dopo aver a lungo colloquiato con lui (art. 71);
tuttavia, anche a proposito di questo elemento dell’accusa il teste non ne sapeva nulla.
Risposte altrettanto vaghe e confuse furono pronunciate da molti testimoni a proposito del
carro pieno di fucili (art. 72) che Martinuzzi avrebbe cioè donato ai turchi perché potessero difendersi
con maggior sicurezza da eventuali aggressioni (come difatti sarebbe avvenuto) nel corso del rientro tra
le loro linee dopo la fine dell’assedio di Lippa: Bornemisza ignorava anche questo fatto.
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In effetti – siamo tornati allo scambio di corrieri tra Martinuzzi e i turchi – c’era stato un
continuo viavai di corrieri e messaggi tra il frate e la Porta (articoli 73, 74, 79). Pál Bornemisza,
il quale del resto ignorava che ci fosse stato detto scambio di lettere e corrieri col beylerbeyi e col
sultano, rivelò invece a questo proposito che i regnicoli avevano riferito d’un accordo concluso tra
il frate e Ulimano in base al quale il comandante di Lippa promise che, in caso di sua liberazione, si
sarebbe adoperato presso il sultano perché il frate diventasse unico padrone della Transilvania, una
volta cacciati i soldati regi dal regno32.
Quasi tutti i testimoni riferirono che i fanti di Castaldo erano stati alfine ospitati a svernare in
diversi villaggi transilvani (articoli 76–77), anche se Martinuzzi era stato all’inizio fortemente contrario a
questa soluzione (art. 75): il teste ne era venuto a conoscenza in Consiglio regio e dalle informazioni del
generale Castaldo.
Che Martinuzzi avesse destituito il castellano di Déva33 senza il consenso del re e all’insaputa
del generale Castaldo (art. 78) erano circolate soltanto voci e notizie di seconda mano, che
Bornemisza apprese invece dal generale Castaldo.
Molti tra i testimoni ungheresi fecero cenno alla convocazione della Dieta di Vásárhely (oggi
Marosvásárhely34) del 21 dicembre 1551 (art. 80): a questo proposito, il nostro teste ammise che il
re aveva accolto con irritazione la notizia della convocazione della Dieta.
La maggioranza delle persone interrogate non fornì testimonianze dirette sulla prevista
espulsione dell’esercito regio dalla Transilvania (art. 81), e anche Bornemisza non ne sapeva nulla.
La maggioranza dei testimoni non seppe neppure rispondere se Martinuzzi avesse in effetti
fomentato, tramite i turchi, la mobilitazione dei moldavi e dei valacchi contro l’esercito regio (art.
82): anche di questo capo d’accusa, Bornemisza ne era all’oscuro.
Era opinione comune che Martinuzzi avesse tradito la Cristianità (art. 83); pertanto fu
d’obbligo eliminarlo fisicamente onde evitare guai peggiori. Bornemisza confessò ch’era noto a tutti,
anche alle donne e ai bambini, che il frate fosse un nemico del re e della Cristianità, o meglio un
amico dei turchi; dopo la sua morte, il vescovo di Veszprém verificò, nel corso d’un suo viaggio in
Transilvania durato quattro mesi, di non essere in grado di trovare due persone che parlassero bene
di lui35.
L’eliminazione fisica di Martinuzzi fu quindi per la maggior parte dei testimoni un atto
dovuto: si voleva e doveva evitare altro spargimento di sangue cristiano e l’insurrezione dei transilvani
a lui fedeli (articoli 84–85): per Pál Bornemisza la sua eliminazione fisica fu invero l’ultimo rimedio,
inevitabile se urgeva evitare la deflagrazione d’un gran tumulto.
Infine i rapporti di Martinuzzi con Castaldo: non c’era mai stato odio o rivalità o inimicizia
tra i due, ammise il nostro teste a conclusione della sua deposizione; a ogni modo, Pál Bornemisza
conosceva poco il generale napoletano, tuttavia non dubitava che fosse un uomo religioso.
In conclusione, a parte le informazioni contenute nell’integrazione alla deposizione, Pál
Bornemisza fu molto parco nelle risposte agl’interrogatori e soprattutto si limitò a riferire notizie
di seconda o addirittura terza mano, che egli aveva appreso o in Consiglio regio o dal generale
Castaldo o da persone che aveva incontrato in Transilvania, ma di cui – come peraltro succedeva
con le altre deposizioni – non ricordava i nomi; in molte circostanze rispose anche di non essere a
conoscenza dei fatti esposti in diverso capi d’accusa. Più mordace nei confronti di Martinuzzi si è
invece dimostrato nella lettera allegata alla deposizione, dove invero ne traccia un profilo tutt’altro
che lusinghiero.
32 “Regnicolae etiam referebant, quod cum Olimambegus fuisset inclusus in arce Lippensi, conclusum fuit inter
ipsum, et Fratrem Georgium, ut si emitteretur, procuraturus, et effecturus esset apud Principem Turcarum, ut
ipse Frater solus, exclusis Germanis e regno, dominio Transylvaniae potiretur”.
33 Deva, oggi in Romania (ted. Diemrich).
34 Tîrgu Mureş, oggi in Romania (ted. Neumarkt am Muresch).
35 “In istis meis peregrinationibus non inveni duos, qui bene de ipso loquerentur, aut ipsum excusarent, quamvis
alias munificus fuisset, et mults promovisset, et aleret”.

Testimonianza di Pál Bornemisza, rilasciata a Graz il 18 marzo 1553,
Qui: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 3171, ff. 114v (232) – 122v (248).
Actum die 18. 1553. in Gratz, de Mense Martio.

Reverendissimus Dominus Paulus Bornemissza36 Episcopus Veszprimiensis, Consiliarius Regiae
Maiestatis, sed a iuramento quoad hunc actum absolutus, dixit se citatum ad testimonium dicendum venisse,
et Regem Romanorum ad ipsum Testimonium dicturum, nihil aliud dixisse, quam haec verba: Dicatis
secundum conscientiam Vestram; annorum supra 50, Quinque Ecclesiis natus, interrogatus, a quanto
tempore circiter cognoverit Fratrem Georgium, et quae fuerit causa, respondit: se anno 1538. missum
Legatum Regiae Maiestatis Romanorum ad Ioannem Regem, ibique primum Fratrem Georgium vidisse, et
cum eo tractavisse negotia Regiae Maiestatis Thordae in Transylvania, se nunquam privatum negotium cum
Fratre Georgio habuisse, neque ab eo iniuria aliqua fuisse affectum.
Super 1° articulo dixit, quod cum ipse Frater Georgius sua se industria in Gratiam Regis Ioannis
insinuavisset, et ille Rex ei omnem plenam authoritatem tamquam Thesaurario suo dedisset, subditos, et Vasallos
ad Fiscum, et Tabulam Regiam tantum spectantes variis exactionibus, gravaminibus, et extorsionibus contra
regni libertatem oppressit, et quod eodem tempore practicas continuas habebat cum Turcis, quos ingentibus
muneribus intertenebat, et ex extorsionibus ad hunc finem redactis. Sciebat enim hac ratione Regem Ioannem
contra Regem Romanorum in Regno Hungariae sustentari facile posse; dixit etiam Testis se audivisse ab intimis
Regis Ioannis, scilicet Francisco Backi37, Secretario, et Michaële Somlai38, Nobili, et aliis nonnullis Regem
Ioannem admiratum saepe fuisse, quod Vir Religiosus immemor fui ordinis adeo contra conscientiam ageret
in multis rebus, quod alius desperatus non faceret, addens etiam ipse Testis, quod inter munera, quae ad Turcas
mittebat, erant Cassides, Loricae, Chirotecae ferreae39, et alia eiusmodi, et haec se intellexisse a Mercatoribus
ipsis apud loca Gabellarum – quibus ipse testis annis postea aliquot praefuit – qui eiusmodi dona dixerunt se
Fratri Georgio vendidisse, ad effectum mittendi ad Turcas, et dictus Testis addidit Fratrem Georgium habuisse
societates varias, et magnas, cum Mercatoribus, qui merces ad Turcas deferebant, et referebant.
Super 2° articulo dixit, cum Regia Maiestas obsideret Budam anno 1541. et ego in castris versarer,
Aulicus Regiae Maiestatis, et Praepositus Budensis, audivi ex ore aliquorum exeuntium e Buda, qui referebant
Budenses fere omnes inclinare ad deditionem, ac etiam ipsam Reginam rogavisse saepius Fratrem Georgium
summe auctoritatis inter omnes, ut eam cum filio exire permitteret, vel etiam cum una Camiscia tantum,
imprecatamque fuisse, et maledixisse Fratri, quod eam invitam intus retineret, sed dictum Fratrem Georgium
et Pesthenses, qui Budam confluxerant, et Fratri Georgio magis, quam Budensibus adhaerebant, resistere
deditioni, quia expectabant exercitum Turcarum, et auxilia, quae ipse Frater Georgius crebris Nunciis
accersiverat, subdens Testis Fratrem Georgium tradidisse Budam Turcis Mense Augusto 1541. quia iste
Frater erat Supremae Auctoritatis, et omnia ad ipsius nutum fiebant, et Regina erat sine omni authoritate.
Idem Testis dixit se anno sequenti sermonem habuisse Váradini cum Fratre Georgio, et inter alia ipsum
Fratrem dixisse, quod poenitebat eum dicentem: Ego hactenus in actionibus meis non erravi, nisi in hac
deditione Budensi ad manus Turcae; sed non omnino ego solus fui in causa. Quod autem Transylvaniam sub
annuo tributo Turcae persolvendo Regina coacta fuerit accipere, ut in articulo dixit se nescire.
Super 3° articulo dixit (Super 4° articulo dixit) contenta in articulis esse vera; causam dicti afferens:
Cum ego testis essem missus a Regia Maiestate ad Reginam Isabellam, super quibusdam negotiis, ipsa Regina
coram sui ipsius Secretario, et Oratore Regio Poloniae Ioanne Lesezki40 apprehensa mea manu dextera,
ambabus suis manibus, conquerens dixit: quod Frater Georgius ad suum nutum omnia regeret, et sibi ipsi
nullam auctoritatem permitteret, quod occupavisset Civitates cum proventibus, et sibi Fratri fidelitatem
iurare praecepisset, neque etiam sumptus sibi necessarios ad honeste vivendum subministraret, et quod sub
praetextu ipsius, et filii sui omnia usurparet, et sibi Reginae nihil daret, nisi quod ipsi Fratri libuisset dicens
ipse testis, quod ibi intelligebat subditos a Fratre variis, et gravibus oneribus opprimi, et Colosvarii41, quod
36
37
38
39
40
41

Pál Bornemisza. Qui si è preferita la grafia con una sola ‘s’.
Ferenc Bácsi.
Mihály Somlyay.
Guanti di ferro.
Jan Lesetzky.
Kolozsvár. Altrove anche Clausenburg o Coloswar o Kolos.
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oppidum neque vectigalia, nec publicos reditus habet, circiter ad 15.000 florinorum Hungaricalium uno
anno a Fratre fuisse extorta, cum Civitas illa pauperes alioquin Cives habeat, idque publicum fuisse, et sic
Fratrem etiam cum aliis omnibus Civitatibus Coronae Regiae ad Fiscum pertinentibus egisse.
Super 5° articulo dixit: Cum esset conclusum in aliquot Dietis Transylvanicis, quod Frater Georgius
deponeretur ab officio Thesaurariatus, et quod nullos expediret Oratores publicos nomine suo ad Principem
Turcarum, sed nomine Reginae, et filii, sub quorum nomine et sigillo litterae etiam omnes emanari deberent,
et quod redderet rationem totius, administrationis Reginae, et Petrovics, ut possent ista exequi, vocavisse in
auxilium Bassam Budensem contra Fratrem Georgium, et cum hoc intelligeret Frater, ne ista administratione
privaretur, cogitavit se armis tueri in illa auctoritate, et sui intimi mihi testi retulerunt Fratrem ita dixisse,
hanc pecuniam, quam cumulaveram pro filio Regis Ioannis, convertam in meam defensionem contra illum,
et suos, quod melius est, quam ut ipsi ea pecunia utantur contra me. Et in ea causa expendit circiter 100/m42
florinorum Hungaricalium, dum repulit Bassam Budensem, ut in articulo.
Super 6° articulo dixit: sine dubio ita est, et fuit publicum.
Super 7° articulo dixit, contenta in articulo ad unguem esse vera, seque ita a pluribus audivisse, et
praesertim a Domino Andrea de Báthori, et condam Episcopo Vácciensi, idque esse publicum.
Super 8° articulo dixit (Super 9° articulo dixit / Super 10° articulo dixit / Super 11° articulo dixit /
Super 12° articulo dixit) contenta in articulis esse vera, idque se scire, cum fuerit in consilio Regis ab anno
1551. Mense Martio usque ad Decembrem eiusdem anni, et viderit ista tractari, ut in articulis ponitur, et
audiverit Regem supputantem, quod ultra suos, Fratris scilicet proventus, petebat etiam a Maiestate Sua
stipendia, et Salaria circiter 96 Ducatorum singulis annis, quae Maiestas Sua ei omnia concessit, dicendo:
Omnia ei concedamus, dummodo bonus sit, et eum in officio contineamus.
Super 13° articulo dixit (Super 14° articulo dixit) contenta in eis vera esse, quia audivit in consilio
Suae Maiestatis litteras se praesente legi ab ipso Fratre Georgio missas, quibus narrabat se cum Turcis, et
Chiausiis ita practicavisse, quae cum Rex intelligeret, aegre ferebat.
Super 15° articulo dixit (Super 16° articulo dixit) de contentis in articulis se scire, quod cum litterae
Fratris Georgii legerentur in consilio Regiae Maiestatis, quibus narrabat suos tractatus, et responsiones,
quas dabat Turcis, Sua Maiestas erat valde male contenta, dicebatque Regia Maiestas se desiderare, quod
Frater Georgius non per fictiones, sed libere, et aperte rem uti gesta erat, de educatione Reginae, et filii sui,
Turcarum Principi signaret, et illas practicas omnino excluderet, et omitteret. An autem id Rex Fratri Georgio
mandaverit, sibi non esse notum.
Super 17° articulo dixit se nescire.
Super 18° articulo dixit, contenta in articulo vera esse, prout ponuntur, quia interfuit ipse in consilio,
quando de hoc fuit tractatum, et conclusum. Interrogatus, an istud mandatum ad manus Fratris Georgii
pervenerit, dixit se nescire.
Super 19° articulo dixit se non recordari.
Super 20° articulo dixit: ex litteris Fratris Georgii in consilio lectis scio tributum Principi Turcarum
fuisse ab ipso Fratre Georgio missum, sed cuius nomine nescio; recordor tamen, quod Regia Maiestas erat
de illis male contenta.
Super 21° articulo dixit, hoc palam esse.
Super 22° articulo dixit, se non recordari.
Super 23° articulo dixit, ita est, nam audivi in consilio, legi litteras Fratris, et orginalia et exempla
saepe litterarum, quas habebat a Turca, et specialiter in materia articulata.
Super 24° articulo dixit, se habere ex relationibus, et fama publica, quae veniebat ex Transylvania, ut
in articulo ponitur.
Super 25° articulo dixit: ita audivi ex iis, qui veniebant ex Transylvania, quorum tamen nomina non recordor.
Super 26° articulo dixit: audivi, legi litteras Fratris Georgii in consilio Regis in hanc sententiam; ut
in articulo, quibus Regiae Maiestati signabat, quales excusationes fecisset apud Turcam pro se, Regina, et
filio suo; subdens ipse Testis, et hoc est, quod nos admirabamur, qualiter ipsemet ingenium, et artes suas in
scriptis suis manifestaverit.
Super 27° articulo dixit: Hoc idem audivi ex dictis litteris.
Super 28° articulo dixit, Regem ita, ut articulatum est, fieret mandavisse Vice–Cancellario in sua
Testis praesentia.
Super 29° articulo dixit se nescire.
Super 30° articulo dixit se non recordari.
42 Leggasi ‘100.000’.
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Super 31° articulo dixit: Scio, quod Frater Georgius ad Regem litteras dedit, quae me praesente
in consilio lectae fuerunt, quibus admonebat de adventu Turcarum, et Beglerbegi, promittebatque Regiae
Maiestati se postridie datae lnuklla sapeva inveceitterarum adversus Turcas moturum, et secum levaturum, et
ducturum Regnicolas; tamen infra quadraginta duos dies, vel circiter, sicuti nos supputavimus, non movebat
se cum Regnicolis sicuti promiserat, causando alia, atque alia impedimenta, quae nos suspicabamur esse ficta,
et ipsum Fratrem data opera morari.
Super 32° articulo dixit (Super 33° articulo dixit / Super 34° articulo dixit) esse verum, referens se
ad proxime dicta, addens, hoc est publicum ex litteris, et voce totius mundi.
Super 35° articulo dixit: De hoc nescio.
Super 36° articulo dixit se nescire.
Super 37° articulo dixit: Ita audivi a multis dici, de quibus non recordor.
Super 38° articulo: Audivi ista dici passim.
Super 39° articulo dixit: Ita audivi, cum fierent, a Nobilibus Regni, et postea sequenti anno, cum
essem in Transylvania, mihi a multis confirmatum est.
Super 40° articulo dixit: Ita audivi, ut in proxime praeterito articulo dixi.
Super 41° articulo dixit: Scio, quod obsedit, scio quod occupavit, sed an litteris Fratris confirmatus? nescio.
Super 42° articulo dixit se nescire.
Super 43° articulo dixit se nescire.
Super 44° articulo dixit: De hoc est publica fama in Regno, et ita audivi in aula, et postea in Transylvania.
Super 45° articulo dixit: se audivisse hic in Aula, et passim in Transylvania a Nobilibus.
Super 46° articulo dixit (Super 47° articulo dixit / Super 48° articulo dixit) Ita audivi, ut in articulis
ponitur, et ab ipso Domino Báthori, et a Domino Ioanne Petheo, qui erat Praefectus in Lippa, per Dominum
Báthori, et hoc publicum est per totum regnum, scilicet per protelationem Fratris Georgii dissolutum fuisse
exercitum Báthori.
Super 49° articulo dixit, Ut in articulo ponitur, audivi, et hic in aula, et postea in Transylvania a
Domino Castaldo.
Super 50° articulo dixit (Super 51° articulo dixit / Super 52° articulo dixit / Super 53° articulo dixit
/ Super 54° articulo dixit) Ego non interfui, sed articulata, ut ponuntur, ita mihi narravit Dominus Castaldus,
non nominando tamen personam, sed intimum tamen fuisse dixit.
Super 55° articulo dixit: Nescio.
Super 56° articulo dixit: De hoc nescio, neque audivi.
Super 57° articulo dixit, esse, quia interfuit consilio, cum Marchioni Pallavicino commissis data fuit,
ut se coniungeret cum Castaldo, et Báthori, propter suspiciones, quae de Fratre Georgio continuo afferebantur.
Super 58° articulo dixit (Super 59° articulo dixit) ista, quae in articulis ponuntur, esse facta partim
in consilio, partim nuper in Transylvania cum essem, audivi, et hoc erat publicum.
Super 60° articulo dixit (Super 61° articulo dixit) se nescire.
Super 62° articulo dixit: Ego litteras legi in consilio a Fratre Georgio missas audivi, qui admonebat
Regem, quo in statu res apud Lippam essent, quodque totis viribus conaretur persuadere Castaldo, et Báthori,
ut Olimambegum et Turcas in arce inclusos dimitterent, idemque se consulere Suae Maiestati, ut mandaret
Domino Generali, et Commissariis Suae Maiestatis, ut illos dimitterent, quia hoc putaret esse commodum
Regis, de quo commodo Maiestatem Suam coram esset informaturus. Scio etiam, quod Regia Maiestas
mandavit contrarium, ne dimitterentur.
Super 63° articulo dixit, de hoc nescio, sed audivi in Transylvania.
Super 64° articulo dixit (Super 65° articulo dixit) de hoc est publica fama.
Super 66° articulo dixit se nihil scire, nisi quod Olimambego – ut publico etiam Adagio fertur in
Transylvania: Olimambegus agnum Fratris Georgii comedit – agnos, capones, panes, citrios, et huiusmodi in
arcem misit. De penuria autem per ipsum in exercitum inducta se nescire.
Super 67° articulo dixit, ut in articulo ponitur, audivi haec in Aula ex litteris Castaldi, et
commissariorum Regis.
Super 68° articulo dixit se nihil scire.
Super 69° articulo dixit: De hoc nescio.
Super 70° articulo dixit, se audivisse tunc litteras legi in consilio, quas Generalis, et Commissarii
ad Regem scripserunt, videlicet se propter intemperiem aeris et penuriam victualium, praeterea propter
superiores vires Fratris Georgii instantiis pro liberatione Turcarum, cui non poterant resistere, ulterius durare
nequaquam posse.
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Super 71° articulo dixit: Ego nescio.
Super 72° articulo dixit, se aliter nescire.
Super 73° articulo dixit se nescire.
Super 74° articulo dixit: Audivi ex relatione multorum Nobilium regnicolarum, quod Chiausii et
nuncii a Turcarum Principe ad Fratrem Georgium commeabant, qui Regnicolae etiam referebant, quod
cum Olimambegus fuisset inclusus in arce Lippensi, conclusum fuit inter ipsum, et Fratrem Georgium,
ut si emitteretur, procuraturus, et effecturus esset apud Principem Turcarum, ut ipse Frater solus, exclusis
Germanis e regno, dominio Transylvaniae potiretur.
Super 75° articulo dixit: Fui in consilio Regis, cum legerentur Castaldi litterae, quibus conquerebatur de
Fratre Georgio, referens Fratrem Georgium talem sermonem ad Regnicolas habuisse, ut in articulo continetur.
Super 76° articulo dixit (Super 77° articulo dixit) memini, quod Castaldus scripsit ad Regem,
deliberationem Fratris Georgii, quam praescribebat in hibernandis militibus in Transylvania, quam sibi non
placere Castaldus signabat, ego tamen non recordor, qualis illa fuerit.
Super 78° articulo dixit, se ita audivisse a Domino Generali, sed aliter nescire.
Super 79° articulo dixit se nescire.
Super 80° articulo dixit: Ego interfui in consilio, cum legerentur Fratris Georgii litterae, quibus
signabat Suae Maiestati se indixisse Dietam Regnicolarum, et vidi, quod Rex cum indignatione audivit, quod
se inconsulto hoc ausus esset.
Super 81° articulo dixit (Super 82° articulo dixit) se nescire.
Super 83° articulo dixit: Certe hoc fuit publicum et notum etiam Mulieribus et pueris, quod ipse
esset hostis et Regis, et Christianitatis et regni, atque amicus Turcarum, cum Ulimanum iam manu a Nostris
comprehensum procuraverit emitti et liberari, et ego audivi litteras ad Regem a Fratre Georgio datas legi, in
quibus ita dicebat: Iam emissus est Ulimanbegus mea opera, et persuasione, sicuti antea scripsi Maiestati
Vestrae, propterea, quod quidam ausi fuerint ipsum aggredi, ut eum interficerent, aut caperent, supplico
Maiestati Vestrae, ut tales puniantur, et auctoritas mea conservetur. Interrogatus, quomodo sciat talem famam
fuisse in Transylvania, et Fratrem haberi pro proditore, ut in articulo, respondit: post interfectum Fratrem fui
in regno per quatuor Menses Commissarius Regiae Maiestatis, et visitavi, et circuivi quasi totam provinciam,
et audivi ab omnibus ita uno ore dici, etiam suorummet Servitorum, id est Fratris. Interrogatus, an etiam ibi
in Transylvania dictus Frater haberetur, et teneretur pro fideli, et Regi, Christianae fidei? respondit: In istis
meis peregrinationibus non inveni duos, qui bene de ipso loquerentur, aut ipsum excusarent, quamvis alias
munificus fuisset, et mults promovisset, et aleret.
Super 84° articulo dixit (Super 85° articulo dixit) quod res eo devenerat, ut remedio ultimo opus
esset, et etiam, si Frater captus fuisset, totum regnum in tumultum futurum fuisset, Fratrem quoque, etsi multi
Archi Episcopatus ei oblati fuissent, sponte sua nunquam venturum fuisse, atque idcirco haec sufficientia
remedia non fuisse, ut quies, et tranquillitas illius Regni conservaretur. Interrogatus, an haberet notitia,
alicuius odii, aut aemulationis, vel simultatis inter Fratrem et Castaldum, respondit, se nihil intellexisse.
Super 86° articulo dixit: non multa se de hoc posse dicere, quod parvo tempore neque multum
familiariter versatus fuisset cum eo, scire tamen eum esse virum Religiosum ex hoc, quod viderit eum personis
Religiosis, et Locis plurimum favere.
Super ultimo articulo respondit: Ad hoc dico, ut dixi particulariter in singulis articulis.
Integrazione della deposizione di Pál Bornemisza rilasciata al notaio Lorenzo Maggio
Anno Domini 1538 ex Linchio per Maiestatem Regiam pace per Londensem43 conclusa inter ambos
etc. missus eram ad Regem Ioannem et Fratrem Georgium in Transylvaniam, ab illo tempore mores illius, et
consuetudinem semper in malo, quia hominem Religiosum minime decuissent, tunc litteras non didicerat.
Hic dicatur de vexatione Cumanorum et Philisteorum, et turpi quaestura sua.
Item anno 1540. mortuo Rege Ioanne missus fui a Maiestate Regia ex Vienna ad Fratrem Georgium,
quem in Lippa inveni cum cadavere Regis Ioannis, quem adhortabar nomine Regiae Maiestatis, ut suo
promisso satisfaceret.
Post mensem iterum sum ad eum missus Budam, cum quo sepulto cadavere Regis Ioannis in eandem
sententiam iterum multa locutus sum, qui respondit expectare Regis Poloniae Oratorem.
Item 1541. die 21a Augusti, vel circiter Frater Georgius dedit Budam ad manus Imperatoris Turcarum
contra fidem suam in perniciem universae Reipublicae Christianae.
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Dicatur, quanta Tyrannide Gio [Georgius?] Christianos mactaverit in gratiam Turcarum, quas
calamitates mei viderunt, et totum exercitum Regium cum munitionibus delevit funditus, sua tantum opera
et industria.
Data Buda in manus Turcarum, miserabiliter profugus, bobus vectus, cum deessent equi cum vidua
Regina Isabella, et filio Regis Ioannis venit Varadinum; dicatur hic, quomodo Capitulum Frater oppressit, et
totum populum partium illarum Regni.
Item anno 1542. Marchio Brandeburgensis Elector cum Gentibus Romani Imperii Pestham
Civitatem obsedit aliquot millibus Hungarorum equitum auctus etc. Sub hac obsidione Frater Georgius
Regina vidua et Status Regni Transylvaniae miserunt solennes nuncios Viennam ad regiam Maiestatem de
cessione Regni, et submissione in gratiam Regiae Maiestatis.
Hic Frater Georgius resignavit Officium Thesaurariatus, Rex cum Oratoribus conclusit, et eos
dimisit.
Misit me mense Decembri ad fratrem Georgium Varadinum. Hic dicatur, quomodo doluerit
privationem Officii sui Thesaurariatus, et quomodo dixerit se erravisse in restituenda Buda ad manus
Turcarum expresse proprio ore mane.
Dicatur, quomodo iterum fui missus a Maiestate Regia Varadinum ad eum anno Domini 1543. et
restitui eum nomine Regiae Maiestatis in prius officium Thesaurariatus, et ultra hoc in Conventu Varadiensi
Nobilium aliquot Comitatuum pronunciavi eum Locumtenentem Regis, et dedi ordinem, quo cum Domino
Andrea Báthori in Regni Transylvaniae administratione sub nomine Regiae Maiestatis se teneret, qui collegam
non recepit, imo misit ad Regem hunc nuncium, qui modo adest, Franciscum Pesti44 Nerenbergam45, et per
summam ambitionem pro se impetravit supremum Iudicatum in illis Regni partibus.
Eodem tempore mense Februario misit me ex Varadino ad Reginam viduam cum difficultate in
Transylvaniam, quam in arce Gyula Episcopatus Transylvaniae reperi.
Hic dicatur, quomodo ipsa questa fuit de ipso Fratre Georgio, quod non misit eam exire a regno,
uti cum Regia Maiestate proxime, et per suos Oratores concluserat, ostendendo stare ordine currus suos
oneratos ad exeundum, et qua miseria intertentioni Reginae, filiique sui provideret, totius Regni proventibus
pro se occupatis, et Civitates, arces, et munitiones quasque sibi iurare fecisse sub nomine Reginae et filii sui,
et ipsa interim fame et siti cum filio laboraret.
Scio pro brevi spatio temporis tandem ipsum Fratrem Georgium totam Transylvaniam in suam
potestatem redegisse titulo Locumtenentiae, Thesaurariatus, et Iudicatus Supremi usum fuisse sub nomine
Regiae Maiestatis, et tamen sub nomine filii Regis Ioannis, et Reginae proventus Regni intra et extra
Transylvaniam pro se percepisse.
Item scio totam Transylvaniam in omnibus suis partibus variis ex actionibus et intolerabilibus
tributis capitum atque ostiorum, quam diu vixit, adeo oppressisse, expilavisse, et desolavisse, ut nemo verbis
satis explicare possit varios et varios expilationis, et exactionis colores, et praetextus, fingendo pro suo in
malo semper ingenio.
Item scimus condam Fratrem Georgium contra Reginam et filium eius bellum movisse propterea,
quod ipsa ex persuasione Consiliariorum suorum, et Petri Petrovich eum ab officio Thesaurariatus deponere
voluit, et de tota administratione sua rationem, et computum accipere ita, ut amplius nullae litterae autenticae
sub sigillo illius Fratris Georgii, sed filii fui emanentur, nec ipse in posterum nomine publico ad Turcam
mittat pro aliquo negotio.
Audivi a secretioribus Servitoribus ipsius Fratris Georgii ad hunc motum conscribendorum militum
100.000 florinorum paratarum pecuniarum exposuisse.
Anno Domini 1551. quod ille in obsidione Lippae, et Solymos egerit, quomodo Ulimanum
liberaverit, non vidi, quia non interfui. Fui enim sub eo tempore Viennae semper, audivi facta sua multa,
praesertim ex relationibus fide dignorum hominum; praesertim vero audivi in consilio secreto Regiae
Maiestatis, suas litteras legi coram ipsa Regia Maiestate, quae quid continuerunt, ipsamet Regia Maiestas,
quae eas litteras in specie habet, dicere poterit. Mihi licere non puto, quae in Consilio Suae Maiestatis acta
sunt, salvo iuramento meo propalare.
Anno Domini 1552. fui missus per Maiestatem Regiam mortuo Fratre Georgio in Transylvaniam, in
negotiis regni illius, et Regiae Maiestatis, et egi negotia mihi credita cum collega Domino G. Vernero46, mensibus
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circiter 4, audivi multa ex factis ipsius Fratris Georgii, praesertim a comuni populo et Clero, praesertim a suis
intimis Familiaribus et Servitoribus, Officialibus, Secretariis, et hic dicantur ea omnia ordine.
Item, vidi locum ubi exspiravit, vidi per eum semidestructam Ecclesiam, quae Monasterium erat
Fratrum Praedicatorum Sancti Dominici, vel Augustini, redacto per ipsum in fortalitium loco sacro profanato.
Audivi isthic querelas populi de oppressionibus, quas passi sunt circiter 6 annis in labore duro
aedificationis illius, cum morte multorum hominum utriusque sexus, et plurimorum redactorum in
perpetuam mendicitatem.
Item vidi Arcem Wyvar novam, alio nomine per eum aedificatam a fundamentis in Territorio
Episcopatus Varadiensis in Transylvania, tamen destructa arce priore Bálványos nondum perfecto vel
absoluto labore.
Audivi hic quoque, et passim in Comitatibus propinquis, villis, oppidis, et Civitate Regia Deés,
querelas ad sydera suspirantium, quibus laboribus oppressi sunt miseri populi, quorumcunque Subditi, et
Coronae Regni sub annis his, quibus aedificari Arx illa coepta fuit per ipsum Fratrem Georgium.
Deésienses signanter dicebant se devenisse in summam paupertatem, et illam Civitatem Regiam in
extremam quasi desolationem inhabitantium, et aedificiorum propriis oculis vidimus.
Item audivimus multa passim in illo Regno a bonis Nobilibus de falsis sententiis in causis Iudicialibus
per eum pronunciatis data opera in favorem personarum, et quodcunque incommodum proprium.
Item scio ipsum Fratrem Georgium bonaquae clam possessionaria de Colos Monostor47 in
Transylvania profanavisse, et Capitaneo Gentium suarum Paulo Bank48 dedisse in praeiudicium Ecclesiae,
seu Abbatiae eiusdem.
Item scio per me nunquam dixisse verum Suae Maiestati in sua responsione in aliquo negotio.
Item scio ipsum per ambitionem educta Regina Isabella ex Transilvania cum filio suo occupavisse
Transylvaniae Episcopatum, et tenuisse usque ad mortem suam Praeposituram in eadem Ecclesia
Archidiaconatum, et beneficia pinguiora pro suo libitu pro se sua auctoritate tantum.
Item scio ipsum contra ordinem suum et statum ambivisso Officium profanum Vaivodatus
Transylvaniae, et exercuisse illud obtento titulo cum re simul usum fuisse in ignominiam, et ordinis sui
apertam derisionem.
Item scio aliquos Siculos49 interficere fecisse, iure vel iniuria, nescio.
Audivi in Transylvania, quod exercitum Regiae Maiestatis delere voluit, et in Ulimano fuit inescatus
hac spe, quod ab Imperatore Turcarum Dominus perpetuus Transylvaniae constitueretur.
Scio certo eum egisse per litteras apud Regiam Maiestatem, ut illos punire faciat, qui dimissum
Ulimanum ex Solymos in itinere aggressi erant contra salvum con-ductum.
Vidi etiam suas litteras, et audivi legi, quod suo Consilio Ulimanus dimissus est, propter Regni
commodum. Contrarium audivi in Transylvania, videlicet, quod curavit dimittendum Ulimanum propterea,
quod promiserat sibi apud Caesarem Turcarum effecturum, ut ipse relinquatur per Caesarem Turcarum in
pacifico Dominio Regni Transylvaniae, quoad vixerit etc.
Sumptum et explanatum ex originali scriptura Pauli Bornemiszsza, Episcopi Veszprimiensis, in
praesenti processu ut Testis examinati quam ipse suamet manu scripsisse pro memoria Testimonii sui ferendi
dixerat, quod auscultatum, et collationatum concordat.
Hanc tamen scripturam Episcopus ipse non produxit, neque ut in processu insereretur, ipse, vel
alius quispiam petiit, Reverendissimus Dominus Nuncius Apostolicus de consensu dicti Episcopi pro
maiori, et clariori Informatione ex se hic describi, et inseri voluit, quod tamen valeat in quantum etc.
absque praeiudicio etc.
Laurentius Magius50 Notarius, etc.

Abbreviazioni
rum. = rumeno
ted. = tedesco
ungh. = ungherese
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50

Kolozsmonostor.
Pál Bánk.
Anche secleri, székelyek in ungherese.
Lorenzo Maggio era il notaio del nunzio Girolamo Martinengo.

ITINÉRAIRES BALKANIQUES DES FRÈRES SEBASTIANI
M. Marcella FERRACCIOLI,
Gianfranco GIRAUDO*
BALCAN ROUTES OF THE SEBASTIANI BROTHERS
ABSTRACT
Paolo and Giuseppe Sebastiani, Armenian Catholics from Constantinople, persecuted because of their
faith, or financial problems, obtain asylum in Rome. A tournant in the history of the Sebastiani Family is
represented by the affaire Dusoglu, born as a financial scandal and ended in tragedy. It is the alleged
disappearance of a huge sum escaped from the confiscation of the assets of the Dus Oglu which becomes
an indictment, one of many, from which the Sebastiani brothers are forced to defend themselves against
real or alleged slanderers and judicial inquiries. This articles presents the last stage of the presumptive Via
Crucis of brothers Sebastiani, once rich merchants from Constantinople.
Keywords: Brothers Sebastiani, Armenian Catholics, Balkans, Constantinople, Rome.

Più per decoro di nostra Santa Religione, che per proprio decoro cogli Annessi Fogli mettono
in vista quali persone essi siano, e come siansi a prò della Religione medesima diportati si
prima, che dopo la loro Deportazione. E fanno riflettere, di quanto grande scandalo sarebbe
a tutti i Cattolici di Oriente, se avessero da risapere, che i Deputati della loro Nazione alla
Santa Sede per affari di Religione, non potendo più aver soccorsi né dalla Casa Loro, né
dai loro Nazionali a causa delle attuali luttuose vicende dell’Impero Ottomano, avessero
dovuto nel centro del Cattolicesimo, e sotto gli occhi del Padre dei Fedeli soccombere nello
squallore di un carcere, e nella più desolante miseria, per non aver trovato il necessario
soccorso: laddove che negli scorsi giorni da Monsignor Tesoriere coll’Erario Pontificio
è stato dato all’Abbate Inglesi un abbondantissimo soccorso di quattromila scudi per la
Missione della Luigiana, sebbene non stia soggetta ad alcuna persecuzione1.
A ce moment, on est à la dernière étape de la présomptive Via Crucis de frères Paolo et Giuseppe
Sebastiani, Arméniens Catholiques, jadis riches marchands de Constantinople. Dans un autre rapport,
nous avons examiné l’activité à Rome, dans le premier quart du XIXe siècle comme Délégués de la
Nation Arménienne et exilés, soupçonnés de quelques malversations, pour ainsi dire, transfrontalières.
Un tournant dans l’histoire de la Famille Sebastiani est représenté par l’affaire Dus-Oglu, qui
a éclaté comme un scandale financier et dont le dénouement s’est transformé en tragédie. L’affaire a
eu des échos en Europe Occidentale, de l’Angleterre à la France, de l’Allemagne au Portugal.
Le Rev. Walsh2 est assez prudent pour comprendre qu’il est extrêmement difficile de s’orienter
entre les querelles à l’intérieur de l’administration ottomane, les rapports entre les différentes
minorités et les implications de la politique internationale3.
* Università Ca’ Foscari di Venezia; e-mail: giangir@unive.it
1 BMC, ms PDc. 408/I, fasc. 2, n.°1, c. 2v.-3.
2 Su Robert Walsh (1772-1852), “miscellaneous writer”, v.: Dictionary of National Biography [più oltre ci. DNB],
LIX, London Smith, Elder, and CO., 1899, pp. 224-225.
3 R. Walsh, A Residence in Constantinople, including … Greek and Turkish Revolutions,II, London, F. Westley and A.
H. Davis, MDCCCXXXVI, p. 406.
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D’autres commentateurs, d’ailleurs de seconde ou troisième main, expriment des points
de vue diamétralement opposés: les uns considèrent la Famille Dus-oglu come la victime d’une
persécution qui est moins ethnique et confessionnelle que classiste. Pour un commentateur
portugais il s’agit d’une lutte sans tabous pour le pouvoir; les Dus-Oglu en sont les victimes à cause
de la disgrâce de leur supporteur4.
Il n’est pas invraisemblable que la querelle se déroule entièrement à l’intérieur de la
Communauté arménienne.
Un’altra persecuzione comincia, cioè quella del patriarca armeno contro gli armeni
cattolici: Si da per certo che debbano tutti essere esiliati, e questi sono in numero
di 30m circa. Un gran numero è stato arrestato, tra’ quali Manuel Oglu, Dant Oglu,
Patines Oglu, ed altri. Si propone loro di farsi eretici, o di partire. Tutti i loro beni sono
stati sequestrati5.
Bucarest, I.° gennaio. Le notizie che riceviamo da Costantinopoli dei cristiani colà
dimoranti ci affliggono profondamente, dacchè sappiamo ch’essi sono esposti da un
momento all’altro a severe disposizioni. Il sig. di Minciaki6 console generale russo in
questa città ha spedito ieri un corriere straordinario a Pietroburgo per ragguagliare la
sua Corte degli ordini dati dalla Porta contro i cattolici armeni, cioè della loro cacciata
in Asia, e della confisca dei loro beni. […]; un firmano imperiale ha fatto chiudere tutte
le chiese cattoliche, con minaccia d’esilio e di morte ad ogni armeno che visiterà altre
chiese fuori di quelle del culto riconosciuto, cioè il scismatico7.
Selon le point de vue opposé la disgrâce des Dus-Oglu fut provoquée par leurs malversations et
non par une forme de haine religieuse; ils reçurent la juste punition par ce qu’ils avaient acheté la
complicité de quelques fonctionnaires de haut niveau de l’administration ottomane8.
Tout comme leurs coreligionnaires les Frères Sebastiani furent accusés plusieurs fois de tricherie, de
vol d’argent et d’autres crimes financiers, ce qui est en contraste avec leur pauvreté exhibée.
Succede la Confutazione di Paolo Sebastiani summentovato ad una Imputazione
calunniosa fattagli da alcuni suoi Avversarj.
La d.a Imputazione consiste nel dire, che, quando la benemerita Famiglia Dus-Oglù fu
saccheggiata dall’Impero Ottomano, avessero quei Signori fatto tenere in Roma al d.o
Sebastiani una somma di seicento mila scudi, e che tal somma fu riportata nei Libri di
Conti, appropiatisi dal Fisco unitamente alle loro sostanze.
Ad alcuni d.a Imputazione, si dice, che, appena arrestati i Dus-Oglù sudd.i, si fece
dal Governo Ottomano ricerca per ogni dove de’ loro debitori, e di chiunque avesse
occultato la benchè menoma cosa spettante ai med.i, sotto pena della privazione di tutti
i beni, e del taglio della testa9.
Les accusations contre les Sebastiani n’ont évidemment aucun fondement: si une somme
importante avait disparu de la disposition des Dus-Oglu, le gouvernement ottoman aurait cherché
de la récupérer par voie diplomatique.
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4 “Diario da Regencia”, n°. 125, 26 maggio 1821.
5 Gazzetta Piemontese”, n.° 24, 23 febbraio 1818.
6 Matvej Jakovlevič Minčaki (1769-1852), Greco nato in Italia, Diplomatico al servizio dell’Impero russo, dal
1816 al 1820 in missione a Costantinopoli; <www. rusdiplomat.narod.ru/minchaki-mya.html>
7 “Gazzetta Piemontese”, n.° 27, 1 marzo 1818.
8 “Gazzetta di Mantova”, n.° 47, 20 novembre 1819.
9 BMC, ms PDc 408/I, fasc. 2, n°.3, c. 10v.-11.

Le Cambiali de’ Sebastiani mandate da Roma, ed arrivate in quel frattempo, ritornarono
protestate. Ciò, non ostante però dai Sebastiani si perdè il credito, e ogni altro interesse
coi Dus-Oglù.
Se il d.o preteso quantitativo di somma si fosse trovato registrato nei Libri de’ Conti dei
Dus-Oglù, il Governo ne avrebbe fatte delle forti istanze per mezzo degli Ambasciadori
qui in Roma, siccome praticò verso altre persone fuggiasche.
La voce, che d.a somma esistesse presso al Sebastiani, pervenne da Vienna in Roma,
avendo dovuto, se fosse stata vera, prima spargersi in Costantinopoli, ove all’incontro
nulla udissi di questo.
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Possono poi rendere esatto dettaglio di tutto i Banchieri, Torlonia, e Schulteis, che
dal momento dell’arrivo del Sebastiani fino alle sue disgrazie, sborsarono al med.mo
l’ammontare delle Cambiali, ch’egli trasse a Costantinopoli10.

L

D’ailleurs, les Sebastiani peuvent compter sur la solidarité de personnages importants.

Les Sebastiani entretenaient des rapports d’amitié avec le jadis Duque Giovanni Raimondo Torlonia,
qui en 1793, âgé de près de 40 ans, avait épousé la veuve Anna Maria Chiaveri née Schulteis. Ses
contemporains la considéraient comme une femme de grandes capacités, qui sut accompagner
son mari tout au long de sa foudroyante carrière. Grace à son mariage, le Prince Torlonia entra en
contacte avec la Compagnie Schultheis-Bérard-Chenat, spécialisée dans l’importation de denrées
coloniales11.
Paolo et Giuseppe, riches, raffinés, amis de banquiers, reçus par Sa Saintété, ne pouvaient que
susciter l’envie de ceux qui étaient moins riches et populaires.
Può la voce ingiuriosa ai Sebastiani esser nata dall’aver presa la persona del med.o in
cambio di quella di Pietro Malakian, che fu spedito a Vienna da’ Signori Dus-Oglù per
comperare addobbi preziosi, proprj all’ornamento del Palazzo nuovo del Gran Signore,
e per istabilire alcuni strumenti meccanici ad uso della Zecca; per cui, trovandosi
nei Conti di Dus-Oglù una somma di novemila borse12 (cioè, di 600.000 mila scudi)
passase in Europa, gl’incaricati di d.o affare vollero probabilmente risapere il luogo, e
furono avvertiti dal Sovrano a non far ricerca di d.a somma, mentre egli ne conosceva
l’uso […].
Ne’ giorni degli aspri tormenti, che i Dus-Oglù soffrirono dall’Ottomana Tirannia,
affinchè parlassero le loro ricchezze, fece i nemici de’ Sebastiani correr la voce, che que’
Signori avean depositato una Cassa piena di gemme, e di cose preziose presso Monsig.
Coressi, tre altre consegnate ai Mechitaristi, ed una deposta nelle mani del Sig. Gabriele
Sebastiani. Fecero giugner tal nuova, e a Bucharest, e a Roma13.
Ce sont deux les problèmes dans lesquels sont impliqués les Sebastiani: les querelles à l’intérieur
de la “Nation Arménienne” et la présence des Mékitaristes, dont les Députés de la même Nation
seraient de quelque façon les garants. D’ailleurs, les moines savants ne sont, près d’un siècle après
leur installation dans l’île de San Lazzaro, acceptés comme des Catholiques à plein titre, du moins
10 Ibidem, c. 11v.-12.
11 D. Felisini, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”, Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore
nell’Ottocento romano, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2004, p. 47.
12 Monnaie ottomane, correspondant à 500 piastres. La piastre (kuruş) était la monnaie courante dans le commerce; v. [G. R... Margaroli], La Turchia, ovvero, l’Impero Ottomano osservato nella sua situazione Geografica_Statistica_Politica e Religiosa …, I, Milano, G. Schiepatti, 1821, p. 28.
13 Ms PDc 408/I, fasc. 2, n.°3, c. 12-13.
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de la part des milieux conservatifs aussi bien du clergé que du patriciat: des isolés, non des insulaires
reliés à la vie de la République qui les a accueillis.
Eravi inoltre un Triumvirato, maneggiante i mezzi della continua guerra di partiti
nella Nazione Armena. Uno de’ Triumviri era in Costantinopoli, l’altra in Roma. Gli
aderenti a questi Triumviri tentaron d’impedire la partenza ai Sebastiani Deputati.
Il Triumviro di Vienna declamò contro a d.a Deputazione in parlando col Sebastiani.
In Roma poi, benchè benignamente fossero stati accolti i Sebastiani Deputati, prima
dall’Eccmo Litta allora Prefetto di Propaganda, e poi da S.a Stà, nulladimanco si fece
sparger voce, ch’essi avevano avuto ordine di partir da Roma in 24 ore, e ne avisano
anche a Costantinopoli. Il Triumviro di Roma, ritornato da un Villaggio, ov’era stato
in diporto, disse al Sebastiani, che credeva ch’egli già fosse ritornato in patria. Un anno
dopo l’arrivo de’ Sebastiani in Roma […], ebbesi per lettera da Vienna la notizia, che
era partito per Roma il Triumviro di d.a Città, che avea supposto essere stato chiamato
in Roma dal S. Padre per condurrea fine gli affari dei Mechitaristi. Il d.o Emo Litta smentì
tal chiamata, e si risentì poi, vedendo il d.o Triumviro co’ proprj occhi.
Ripartitosi il d.o Triumviro, arrivato in Vienna, rispose al d.o Malakian, che i detti affari
(dei Mechitaristi) non sarebbero conchiusi di là a più di sei anni, e soggiunse: O gran
peccato, che la Nazione commette, scialacquando l’immensa somma per la Deputazione.
Ne scrisse pure al Prelato Latino di Bucharest, da cui il fratello del Sebastiani più volte
sentì dire, che il Sebastiani “durava in Roma una fatica senza profitto, e che non sarebbe
accordata la dimanda della Nazione”. L’istesso fratello del Sebastiani in una sua lettera
dice “L’impostura degl’ingiuriosi detrattori va raddoppiandosi: in addietro Madama …
mormorava, che la spesa della Deputazione ascese a trecento mila piastre Turche, ora
poi dice seicento mila, e si rammarica delle spese fatte da’ Sebastiani”. Sparsero quindi
gli avversarj de’ Sebastiani la stessa voce in Costantinopoli, per far sì, che la nazione
scoraggiata richiami da Roma il suo Deputato14.
Les Députés de la Nation et de l’Église Catholique Arméniennes n’ont qu’une possibilité de se
défendre des cruelles accusations qui leur sont adressées: démontrer qu’ils ont été, dans quelques
que soient les lieux et les circonstances où ils se trouvaient, fidèles au Saint Siège et qu’ils ont utilisé
tout leur argent e tout leur prestige pour la promotion du peuple arménien et de son église, même
contre leurs “Nationaux” schismatiques (du point de vue catholique).
… le loro pene, ed afflizioni sarebbero una pietra d’inciampo ai loro Nazionali Cattolici,
per distaccar i quali dal Centro dell’Unità si tenta ogni via dagli Scismatici.
Descrivonsi in d.i annessi documenti i varj servizj che Paolo Sebastiani prestò alla
Religione Cattolica in tempo delle sue cariche nella Valachia, e Bulgaria15.
Paolo s’occupe avec un certain succès des Pauliciens, héritiers d’une antique hérésie manichéenne, à
la recherche d’un port sûr et destinés à être pacifiquement assimilés par la communauté des Bulgares
catholiques, trop petite pour être exigeante dans le choix de nouveaux adeptes.
… nel XVI secolo s’iniziò a studiare la possibilità di allargare la base del cattolicesimo
nei territori bulgari tramite la conversione dei cosiddetti pauliciani, eredi di antiche
tradizioni dualistiche. Di una prima ricognizione in tal senso fu incaricato nel 1581 il
francescano Girolamo Arsengo, il qua- le doveva approfondire le notizie, giunte a Roma,
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14 Ibidem, c. 13-14v.
15 Ibidem, c. 2v.-3.

En deux occasions, il obtient d’un Prince valaque et, avec une plus grande difficulté, d’un puissant
Arménien, que l’on octroie à des Pauliciens en fuite des guerres et de l’oppression de tel ou tel Prince,
un lieu, où il puissent vivre d’une manière relativement tranquille et aisée.
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che lungo il Danubio, tra Nikopol e Russe16, vi fossero dodici paesi di lingua bulgara la
cui popolazione, pur mantenendo usanze eretiche, si riteneva appartenente alla Chiesa
romana. Nella sua relazione fra Girolamo, bollando i pauliciani come ‘manichei’,
è categorico nell’affermare che non c’è alcuna speranza di una loro conversione al
cattolicesimo. La sua conclusione sarà presto smentita da altri francescani venuti
dalla Bosnia e ricchi dell’esperienza di conversione dei patareni che, per dirla con
padre Girolamo, sempre ‘manichei’ erano. La conversione di non pochi dei pauliciani
bulgari, però, inizierà poco più tardi, quando a Čiprovci si stabilirà la prima missione
francescana permanente17.
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I, Nel 1803, cercando venti famiglie in circa dei Paulici, ossia Bulgari Cattolici, oppressi
dai Turchi, di emigrar dalla Bulgaria, e ricoverarsi nella Valachia, ottenne il d.o Sebastiani
coll’efficace sua interposizione presso il Pnpe Costantino Ipsilanti, che detti Cattolici
passassero nella Valachia, II, che i med.i si stabilissero nella Contrada di Vitan, nei
Subborghi di Bucharest, onde il Paroco dei Cattolici potesse facilmente pascere quel
nuovo gregge, ed all’uopo soccorrere con la più possibile prestezza agli infermi.
Nel 1809 colla mediazione dello stesso Sebastiani potè riuscire (impresa assai
malagevole nell’Oriente) di ottenere dall’Armeno Manuq Bej18, Principe Scismatico,
uno de’ primarj ricchi Personaggi di Gran Dragomanno dell’Impero Ottomano, un
luogo di abitazione pe’ d.i Paulici Cattolici di Bulgaria che trovavansi dispersi nella
Valachia, ov’eran fuggiti per sottrarsi dalle turbolenze, e guerre insorte fra i Russi, ed
i Turchi, vicino ad un posedimento di d.o Pnpe […], ed il permesso di fabbricarvi
una Chiesa, quasi contigua alla suindicata Contrada di Vitan, colla facoltà eziandio di
tagliare gratuitamente la legna dei boschi, spettanti al sudd.to Pnpe, per fabbricare le
case dei d.i Cattolici e particolarmente la nuova Chiesa, e colla promessa inoltre di una
somma per edificarla. Fu così d.a Chiesa alzata nel Villaggio Ciople19e accanto ad essa si
costruì un Ospizio per abitazione del Vescovo, e dei Missionarj20.
Les Sebastiani possèdent au plus haut degré l’art de nager dans des courants perfides, entre différents
Empires et Principautés, entre Églises qui diffèrent assez peu l’une de l’autre et par conséquent
mènent une lutte acharnée l’une contre l’autre. Paolo réussit à créer dans sa résidence à Rusçuk,
bien que pour une période trop brève, une oasis de tolérance religieuse.
16 bulg. Русе, rom. Rusciuc, tur. Rusçuk.
17 K. Stantchev [Станчев], I francescani e il cattolicesimo in Bulgaria fino al secolo XIX in I francescani nella storia dei
popoli balcanici, a cura di V. Nosilia e M. Scarpa, Venezia, ArchetipoLibri, 2011, pp. 216-217.
18 Emanuel Mirzoyan, appelé par les Ottomans Manuk Bey (1769-1817), diplomat au service de deux Empires,
incroyablement riche, mécène et promoteur de l’innovation en architecture; v. St. Ionescu, Manuc Bei, Zaraf şi
diplomat la începutul secolului al XIX-lea (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976).
19 Nel 1808 scoppiò la guerra tra russi e turchi. La Valachia fu invasa dall’armata russa pronta a passare il Danubio
[…]. Prima della ritirata però i missionari pensarono che sarebbe stato un bene sottrarre i cattolici all’oppressione turca e il vescovo parlò al comandante russo che approvò il piano e offrì i mezzi logistici per attraversare il
Danubio. Tutti i cattolici che vollero passare con i loro bestiami e beni nella Valachia molti si riunirono con altri
bulgari emigrati […] in Sloboza, altri formarono il nuovo villaggio di Cioplea […]. All’inizio del 1810 i cattolici
tornaro in Bulgaria e in Valchia restarono solo gli abitanti di Cioplea dove il vescovo con Grandi Sacrifici riuscì
ad erigere una picccola chiesa per favorire la vita cristiana del villaggio; v. F. Giorgini, C.P., I Passionisti nella
Chiesa di Bulgaria e di Valachia..., Roma, Curia Generale Passionisti, 1998, pp. 24-25. Curieusement, il n’ya aucune mention du role qu’a joué Paolo Sebastiani ni de la somme qu’il avait promis.
20 ms PDc 408/I, fasc. 2, n°.3, c. 2v.-3.
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Dall’anno 1806 fino all’anno 1809 la quiete, goduta dai Missionarj in Rusgiuk, Città
della Turchia, dovette ripetersi dalla protezione del d.o Sebastiani, che era allora nella
d.a Città in qualità di Agente del Pnpe di Valachia.
Tutte le Domeniche, e Feste entravan liberamente nella Casa del Sebastiani tutti
i Cattolici per ascoltare la S. Messa. Vi si trovarono un giorno 5 Sacerdoti, due
Mechitaristi, e tre Missionarj Europei, e si celebrarono 5 Messe. Uno dei d.i Missionarj
Europei, D. Matteo Bulgaro, alunno di Propaganda, quasi sempre abitava la Casa del
Sebastiani, e liberamente esercitava il suo Sacro Ministero della Missione, laddove
prima i Missionarj temevano di celebrar la S. Messa nelle case private, per timore
degli Scismatici, e specialmente dei Turchi. Sotto la protezione del Sebastiani hanno
incominciato a comparir francamente, come Sacerdoti Cattolici, Sudditi dell’Impero
Ottomano. Si allegano tre Rescritti accordati ai tre Missionarj sudd.i del Gran Visir
Mustafà Pascià, nominato Bajrac-dar21, a richiesta del Sebastiani. Uno di essi rescritti
ritienensi dal P. Bonaventura Fedeli, che era uno di d.i tre Missionarj […]. Attesta
il med.o Fedeli tuttociò colla sua sottoscrizione, e di quanto momento fu lo stesso
Rescritto per lui nei giorni di tribolazione, e del pericolo di vita22.
Dans un autre rédaction du même texte, on découvre que Paolo Sebastiani ne protégeait pas
seulement la liberté de culte, mais aussi celle de commerce.
La Casa del Sigr Sebastiani era formata come una chiesa dei Cattolici. Tutte le
Domeniche e le feste vi entravano liberamente per ascoltare la S. Messa, tutti i Cattolici,
cioè i Negozianti, ed altri suditi dell’Impero Ottomano, tanto i Cittadini di Rusgiuk
quanto i Forestieri venuti là per il loro commercio23.
Paolo est obligé de se mouvoir sur deux fronts, avec les Pères Passionistes de la Mission valacobulgare (Francesco Maria Ferreri, Évêque de Nicopolis, Fortunato Ercolani, Vicaire Apostolique,
et Bonaventura Fedeli24) et pour les Mékitaristes, encore considérés comme des néophytes d’une
pureté de foi douteuse.
Promise un altro simile attestato al Sebastiani Monsig. Ercolani, ma, sapendo, ch’esso
portavasi in Roma a difendere i Mechitaristi, che difendevano Giovanni Ozniese,
filosofo Patriarca degli Armeni Scismatici, mostrò il Sebastiani a d.o Prelato in tale
occasione la prontezza nell’ubbidire, a quanto in d.a causa dei Mechitaristi si fosse
determinato dal Sommo Pontefice, che poi favorì i Mechitaristi; onde non ricuserà ora
il d.o Monsig. di rilasciar l’attestato favorevole al Sebastiani, benchè questi altro non ne
curi, che quello della propria coscienza d’haver servito alla Religione Cattolica25.
Il est curieux que, plus d’un millénaire après son élection comme Patriarche de l’Église Apostolique
Arménienne, on continue un débat infini sur des thèmes tels que: était Ozniese un Saint ou un
hérétique? son héritage doit être sauvé ou anéanti par les Catholiques durs et purs? Peuvent les
Mékitaristes ne pas le renier?
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21 Alemdar Mustafa Pāşā, connu aussi comme Bayraktar Mustafa Pāşā (1765-1808), Grand Vizir sous Mahmūd II;
v.: A. Bombaci, S. J. Shaw, L’Impero ottomano, Torino, UTET, 1981, pp. 478-480.
22 ms PDc 408/I, fasc. 2, n°.3, c. 3v.-4.
23 Ibidem, n°. 9, c. 3-3v.
24 Giorgini, op. cit., pp. 23-29.
25 ms PDc 408/I, fasc. 2, n°.3, c. 4-4v.
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pp. 109-110.
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pp. 425-426.
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pp. 27-29

L’engagement des Sebastiani pour la cause des Mékitaristes est couronné de succès.
Entre 1806 et 1812 Paolo sauva un Évêque de la décapitation et fit restaurer et décorer une Église
brûlée.
Nell’anno 1806 Monsig. Ferreri, Vescovo di Nicopoli, essendo stato arrestato in Rusgiuk,
come Spione e trovandosi in pericolo di morte, colla mallevatoria de menzionati
Sebastiani, Agente del Principe di Valachia, presso il Gran Visir, fu rispettato dai Turchi,
come Vescovo di Cattolici, Sudditi dell’Impero Ottomano.
Nel 1812 quando il P. Ambrogio Dabik, Paroco di Bucharest, intraprese la fondazione
dell’incendiata Chiesa Parrocchiale, il d.o Sebastiani contribuì alla Fabbrica dell’Altare,
consagrato a S. Gregorio Illuminatore, il cui Quadro già il d.o Paroco avea fatto dipingere
a spesa del med.o Sebastiani.
Il med.onel 1808, quando incendiossi la mentovata Chiesa, s’interpose presso il Pnpe
Ipsilanti, di cui era Agente, la sua mediazione, onde salvò il luogo della Chiesa, del
cui locale di Giardino con lite mossane al Parroco tentava impadronirsene il Greco
Scismatico Papas Oglù, e richiese al Principe di soccorrere coi danari del Tesoro alla
fabbrica della Chiesa come di quella de’ suoi Sudditi Cattolici26.
Encore une fois Paolo est obligé de faire face à des accusations devenues désormais habituelles;
encore une fois il a recours à une longue liste des mérites acquis dans de différents Pays de l’Europe
Orientale.
26 Ibidem, c. 4v.-5.
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Un parallelo fra lui, ed i suoi Avversarj ne renderà prove luminose, e racchiuderà in
breve il già detto diffusamente. Il delitto del Sebastiani trae la principal sorgente dal
ricorso fatto per danaro, e per riparo alle sue tremende rovine. Le accuse contro di lui
avanzate hanno per origine un odio, una vendetta personale (come si è inteso dire) ed
un rifiuto di sovvenire i miserabili. Purche i suoi Accusatori giungano alla loro meta,
non si piccano d’una scrupolosa delicatezza sulla scelta dei mezzi. Il Sebastiani sa
placidamente tollerare le ingiurie, ma sa ancora abdurre molti Attestati, e la Procura
della Nazione Armena in conferma delle sue cariche e passata condotta tra gli Armeni,
Greci, Turchi, Russi, Valacchi, Bulgari & e non dubita di palesare la sua Professione
innanzi a tutto il Mondo. I suoi Avversarj dal canto loro niente hanno onde poter
autenticare le loro insussistenti dicerie ed il loro scarso numero da per se gli svela per
Uomini menzogneri e maligni. La rigida moderazione del Sebastiani si conteneva
presso il Governo Pontificio dei suoi meriti nella Religione Catolica, esigendone giusta
ricompensa: in forza della presente causa egli è costretto di metterli in vista a tutti, e
ne avrà certamente laude dalle persone religiose e di coscienza, che non servono al
pregiudizio, ne alla passione. Gli Avversarj all’opposto, che forse si davano a creder per
Uomini degnissimi, con tale impostura si faranno conoscere per quelli che sono27.
Néanmoins un certain soupçon résiste. Comme le démontre l’histoire de l’église de Cioplea,
auraient les Sebastiani un peu surestimé leurs dépenses pour la survie, le décor et la gloire de la
Nation Arménienne Catholique?
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27 Ibidem, n°. 6, c. 20v.-21v.

DA PALERMO A TIMIȘOARA.
IL CULTO DI SANTA ROSALIA PATRONA DELLA PESTE,
NELL’EUROPA D’ANCIEN REGIME
Francesco RUVOLO*
From Palermo to Timișoara. The cult of Santa Rosalia patroness of the
plague, in ancien regime Europe
ABSTRACT
The essay studies the diffusion after the plague of Palermo in 1624 of the cult of Santa Rosalia, who
becomes patroness against the plague also in Central Europe in a climate of counter-reform, to oppose
Protestantism. Even today in a central square of Timișoara you can admire a stele in memory of the liberation
of the plague of 1731-38 with – among the sculpted images – the effigy of the Palermo Saint Rosalia.
Keywords: Rosalia, plague, Counter-Reformation, Palermo, Timișoara, 1731-38.

Trovare in una piazza centrale di Timișoara (figg.1-6), una statua di santa Rosalia – ma c’è
pure una via e una cappella, dedicata alla santa palermitana1 –, può meravigliare, ricordare qualche
esotismo marginale, porre qualche interrogativo. Niente di tutto questo, semmai impone qualche
delucidazione e uno spostamento spazio temporale nel nostro raccontare. Riapriamo gli occhi,
esattamente a Palermo nel 1624. Il 1624 è un anno bisestile, scriveva un cronista siciliano, Vincenzo
Auria; ma anche funesto da farsi ricordare per molto tempo. Difatti riappare la peste a Palermo
dopo 50 anni. Dinanzi ai primi casi – in maggio – la popolosa capitale del Regno di Sicilia, reagì
con incredulità e ritardo, paura della morte, oblìo e rimozione dinanzi a un’epidemia contagiosa
di cui non si possevano gli antidoti. La reazione era tipica per quei tempi e per ogni luogo: basta
ricordare le pagine dedicate da Alessandro Manzoni alla peste di Milano del 1630, che fa da quadro
ambientale ai protagonisti dei Promessi sposi.
«Col termine “peste”, si indicava una lunga serie di malanni: si riferiva non solo alla peste
bubbonica ma anche a influenza, tifo, meningite, vaiolo e a una moltitudine di altre malattie contagiose.
Né i nomi usati per distinguere una forma di peste dall’altra – pestilenzia, morìa, ... – ci aiutano a
identificare quelle antiche epidemie in termini medici moderni. Spesso le epidemie coesistevano
con altre malattie infettive e croniche, rendendone così estremamente dlfficile l’identificazione.
Anche dal punto di vista strettamente biologico, l’esperienza della malattia nel Rinascimento era
spesso radicalmente diversa da quella odierna. In generale, le malattie che rappresentano una
*
1

Scuola secondaria Milano, email: franzruvolo@yahoo.it.
Mihai Opriș, Mihai Botescu, Arhitectura istorică din Timișoara, Timișoara, Ed. Tempus, 2014, p. 56. Johann Nepomuk Preyer, Monographie der königlichen Freistadt Temesvár. Monografia orașului liber crăiesc Timișoara, ediție bilingvă germană-română, cu o prefață de E. Pascu, Timișoara, Ed. Amarcord, 1995 pp. 85, 202. Si specifica
che le foto della piazza sono dell’autore. Si aggiunge che a Valea Strâmbă (Harghita) nel 1760 è stata costruita
dalla famiglia Gáborffi una piccola capella dedicata alla Santa Rosalia, in memoria ai caduti per la colpa della
peste nel 1602. Per i quadri realizzati dal prete-pittore Ferencz András, cf. www.harghita.ro/rom/3/34/34tekeropatak.html.
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novità per una popolazione colpiscono con più virulenza delle malattie conosciute. Con il tempo le
popolazioni sviluppano immunità naturali contro i focolai ricorrenti di epidemie, mentre i microbi,
che si evolvono costantemente, adottano nuove strategie che consentono loro di vivere alle spalle
degli ospiti senza ucciderli. Sifilide e tifo, malattie nuove nell’Europa agli inizi dell’età moderna,
furono pertanto molto più virulenti e diffusi allora di quanto lo furono in seguito. La gente viveva
nella paura mortale delle epidemie»2.
Peste come flagello di Dio, così ragionava sulla peste, uno scaltro ciarlatano, farmacista (poi
medico) bolognese del ‘500, Leonardo Fioravanti (fig. 7): «Noi vediamo, ch’egli à mandato infinite
volte la peste al mondo per castigare quei popoli che si sono… allontanati da lui: e però quando noi
vediamo venir la peste, infermità, tanto spaventosa, e che mette tanto terrore nel mondo, possiamo dire
con verità, questa essere opera d’Iddio, e non cosa naturale: percioche noi vediamo che non viene tale
infermità, se non quando piace a sua divina Maestà, e la manda a noi per castigarci de’ nostri enormi
peccati che di continuo commettiamo verso la sua Divina bontà». Fioravanti era ai margini della
medicina ufficiale – come tanti altri – valorizzando rimedi farmaceutici popolari e nuovi medicamenti
sperimentò originali soluzioni farmaceutiche (figg. 8-10, 12), che i suoi libri veri best seller dell’epoca,
propagandavano. «Il professore di segreti divulga, solo quelli che vuole far conoscere al pubblico, ai
posteri. È raro che li riveli tutti: il paradosso di “professare” segreti, sosteneva Alessio Piemontese, –
che i segreti, una volta svelati, diventano di dominio pubblico. Solo in quanto segreti essi conservano la
loro aura, e quindi il loro inestimabile valore. Ma è solo svelandoli che è possibile convertirne il valore
sul mercato. Non sorprende quindi che gli storici della scienza abbiano avuro difficoltà a maneggiare
personaggi come Leonardo Fioravanti. Oggi tendiamo a ricordare la rivoluzione scientifica come un
evento epocale, unitario e coerente che inaugurò la scienza moderna. La nostra propensione a un
racconto ordinato, metodico e l’insistenza sui ‘grandi uomini’, anziché che sulla comunità di esperti
ci fanno tralasciare i fetidi laboratori degli alchimisti, lo sferragliare delle botteghe, il vetro infranto,
lo scoppiare delle provette, di esperimenti finiti mali: in breve, la confusione che costituiva il mondo
della scienza di Leonardo. Ma la vera scienza non è ordinata; perché, allora, dovrebbe esserlo la sua
storia? I professori di segreti pensavano di poter imparare a capire il mondo armeggiando con le cose
che avevano intorno. Avevano ereditato una visione scientifica del mondo – fatta di fisica aristotelica,
medicina galenica e opinioni dei commentatori scolastici – che per loro non aveva alcun senso. Non
avevano però un sistema teorico da opporre a quei logori modelli, e cosi andarono alla ricerca di una
nuova via che potesse condurli alla scoperta dei «secreti di natura»3.
Torniamo alla peste del 1624 di Palermo. «L’organizzazione sanitaria attivata in ritardo
ripercorreva le soluzioni già collaudate e di alto livello: chiusura delle case infette, isolamento
nei lazzarretti, bruciatura del materiale, limitazione dei momenti di aggregazione compresi quelli
religiosi. In un mondo che vede nella peste un castigo di Dio, le aspettative vanno al soprannaturale,
ma nonostante la drammaticita del momento, scarsi furono i casi di isteria collettiva, contro gli ‘untori’.
È nel corso della peste, a metà luglio – i morti sono intanto già 1300 – che sul monte Pellegrino
vengono trovate le ossa che per la voce popolare sono quelle di Santa Rosalia (fig. 11); l’Arcivescovo
si muove con cautela e il riconoscimenlo ufficiale avverrà solo nel febbraio del ‘25, coincidendo con
l’affievolirsi dell’epidemia»4. Di fronte a una città che si riempiva di morti – il 3 Agosto era spirato lo
stesso Vicerè di Sicilia Emmanuele Filiberto di Savoia – si moltiplicarano processioni e penitenze:
«si vide un pianto grande di tutto il popolo», e scene altamente drammatiche punteggiavano i cortei
processionali, pieni di gente con «collari al collo, catene, teschi di defunti, li brazzi attaccati a travi et
altri simili, che o molti parve essere lo spettacolo della Santa Inquisizione» (Auria).
2
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Eamon W., Il professore di segreti. Mistero, medicina e alchimia nell’Italia del Rinascimento. 2. ed. Roma, Carocci,
2019, p. 26. A questo testo facciamo riferimento per ulteriore bibliografia su epidemie in ancien regime.
Eadem, pp. 279-80. La citazione precedente del Fioravanti è a p. 27.
Morreale A ., Libri, quadri e „artificiose machine”. L’inventario di don Marco Gezio cappellano della Cattedrale di
Palermo (1658), Palermo 1990, 18, con ulteriore bibliografia e riscontri per le citazioni dell’Auria.
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Cf. Diligenza e voluttà. Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini. Milano, A. Mondadori, 1989, pp.
14-15. Relativamente al territorio del Banato, vedi qualche esempio onomastico in Téreza Mózes, Evreii din Oradea. Editura Hasefer, 1997, p. 33: «... baronesei Peto Rozalia de Palocsa. În acelaşi an, 1736, aceeaşi instituţie a
alcătuit, pe baza conscrierilor evreimii, lista...».
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In una città notevolmente popolata, con 120 mila abitanti che vivevano dentro le sue mura,
come la Palermo di allora, il tributo di morti per questo “pestifero e contagioso morbo, il quale afflige
ed have afflitto la città di Palermo” risultò alla fine (luglio 1627) di oltre 30 mila individui. Per fare un
raffronto con la popolazione del Banato di Timişoara nel 1720 poco prima della peste del decennio
successivo, essa non raggiungeva i 45 mila abitanti. Alla morte si sfuggiva o scappando o rifugiandosi
nella pratica devozionale e nella protezione dei Santi: il significato di questa sicurezza/salvezza è
sicuramente oggi frainteso per la mutazione di tempi e contesti, ma per l’uomo e la dottrina d’ancien
regime esso era d’importanza capitale, sia che vivesse in Palermo o in Timişoara. Proliferavano quindi
protettori celesti, riti, oggetti e formule protettive: non è strano allora che il culto di Santa Rosalia –
vissuta in epoca bassomedievale, cioè normanna – si riprendesse a distanza di secoli per un fortuito
(quanto dubbio) ritrovamento al primo segnale grave dato dal pericolo peste, proprio su quel monte
Pellegrino, rinomato «luogo sacro per i palermitani, mèta di pellegrinaggi e ricco di presenze magiche
come acqua, pietre miracolose e santi romiti» (Morreale). I Gesuiti e il clima controriformato faranno
il resto: Il Trionfo di Santa Rosalia vergine palermitana (questo il titolo di un libro contemporaneo di
Filippo Paruta) sulla peste, allora diviene un modello da esportare per ogni luogo cristiano. Nel 1629
addirittura ad Anversa arrivano tramite i gesuiti, le reliquie della Santa palermitana: possedere alcune
reliquie, cioè parti del suo corpo (l’autenticità di esse è secondaria rispetto alla credenza popolare e alle
prove di guarigioni miracolose), assumeva significati importanti con fedeli così lontani dal luogo di
origine, per la diffusione del culto. Ma la sorpresa maggiore deve ancora avvenire. La Santa di Palermo
negli stessi anni, sia tramite immagini, opuscoli devozionali e l’onomastica, si diffonde anche nell’Europa
centro orientale, cioè in aree geografiche con notevole popolazione protestante o greco ortodosso.
Come e perchè? Vediamo subito l’onomastica. Abbiamo scritto altrove, che il culto devozionale diviene
diffuso socialmente, quando entra nelle famiglie agiate e popolari tramite l’onomastica. Si rafforza poi
– data la notevole rilevanza della mortalità infantile nella società d’ancien regime – col fatto che la
figlia a cui si era imposta ad esempio, il nome Rosalia, muore poco dopo la nascita. A questa tragedia
familiare si risponde con un altra figlia che porterà necessariamente lo stesso nome. Ricordiamo a tal
proposito l’esempio memorabile di un illustre filologo italiano, Gianfranco Contini, ovviamente in un
altro contesto epocale: «quando io nacqui, cioè quattro anni dopo la morte, del mio fratello, io diventai
il surrogato: cioè io non fui io, ma fui quel fratello reincarnato. Tant’è vero che ebbi lo stesso nòme, e
al cimitero si vede un Gianfranco Contini già morto, che è mio fratello...”. Da qui una moltitudine di
cure attorno a me, che in qualche modo mi limitava, ma che anche fece di me un oggetto di interesse
appassionato. Se valgo qualche cosa, credo dipenda da questa cura intensiva che mi è stata fatta, per
cui per un certo tempo io sono stato un solitario, ma che corrispondeva con due esseri eccezionali
come mio padre e mia madre. La morte di mio fratello veramente ruppe la vita di mia madre. Io non
so com’era prima, ma certo la fece rinascere angosciosa e coraggiosa insieme, perché nutriva di ansie
la propria attività, la propria vitalità. E questa contraddizione non so se appartenesse al suo carattere
primordiale, o se fosse determinata soprattutto da questa enorme tragedia»5. Passiamo ora alla politica
religiosa. Si persegue e si porta avanti tramite la Carolina resolutio del 1731 che impose restrizioni ai
protestanti ungheresi e dei domini vicini, la volontà imperiale di sancire la religione cattolica come
religione dell’Impero Asburgico e privilegiando la secolare politica della gerarchia cattolica romana
che tramite alcuni ordini religiosi, gesuiti e francescani in prima linea, portava ad elevare culti, come
Santa Rosalia a patrona europea protettrice contro la peste. La diffusione del culto contrastava in
definitiva il protestantesimo e serviva a convertire o riconvertire chi aveva ancora dubbi spirituali e
religiosi. I predicatori e missionari cattolici, la spettacolarizzazione barocca di arte e architettura sacra
fecero il resto.
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La piazza e il Monumento
La Piazza dell’Unione (Piața Unirii) con la colonna della Peste è un luogo centrale di
Timișoara. La colonna commemora la fine dell’epidemia di peste che ha devastato l’intero Banato
di Timișoara, tra il 1731 e il 1738. Durante l’epidemia, nella sola Timișoara, più di 1.300 appestati
persero la vita. La prima pietra di questo monumento fu posta solennemente il 21 novembre 1740
dal consigliere comunale, Johann Anton Deschan von Hansen. In quegli anni era governatore della
città il noto militare e cartografo Samuel Schmettau. L’opera fu completata tra il 1755 e il 1758.
Vero trionfo scultoreo barocco, a tuttondo che emerge e segna la piazza recintata ai limiti da
palazzi e dalla vicina chiesa. Ma da questa autonoma. Quasi segnacolo inconfondibile a ricordare il
flagello della peste.
E’ il trionfo dei Santi e della Trinità sulla morte-peste. La fede vince sul male e sull’impero
della malattia. Per l’uomo e la donna dell’epoca è come rinascere, riprendersi la vita. Con la peste, è
bene ribadirlo, gli uomini e le donne avevano visto dissolversi davanti ai loro occhi i legami familiari
e sociali, «tutto quell’ordine che avevano elaborato nel corso di tante generazioni e di cui erano cosi
fieri. La peste non solo ricordava loro la fragilità dell’esistenza, ma dimostrava anche che le strutture
sociali, benché fossero destinate ad assicurare la sopravvivenza di ogni individuo in un universo
pericoloso, erano anch’esse precarie e costantemente minacciate. Questo profondo smarrimento
non doveva più cancellarsi nel corso dei secoli»6.
Il monumento mostra la riconoscenza dei sopravvisuti ai santi effigiati. Vero monumento,
che nel suo significato etimologico serve cioè a ricordare. Il monumento appartiene alla tipologia
delle colonne della peste, diffuse tra Sei e Settecento nelle regioni della Germania meridionale, della
Boemia e dell’Ungheria.
La struttura compositiva è piramidale, complessa e gerarchica col gruppo di statue, su cui
è intrecciata la Santissima Trinità, il Padre e il Figlio tengono la corona celeste sopra la testa della
Beata Vergine Maria, che si inginocchia ai loro piedi. Alla base della colonna si trova la statua di San
Giovanni Nepomuceno e sotto di essa, Santa Rosalia.
Alla stessa altezza di San Nepomuk si trovano le statue di re David e Santa Barbara, patrona
dei minatori.
Sul piedistallo i santi protettori della peste. Riconoscibili per i segni del martirio, un S.
Sebastiano con le frecce conficcate, un S. Rocco col cane che indica il bubbone sul ginocchio e il
milanese Carlo Borromeo col cappello cardinalizio. Sono ai tre angoli della struttura scultorea. Gli
angoli del piedistallo della colonna sono decorati con volute e ai suoi lati ci sono tre bassorilievi,
probabilmente allegorici di Peste, Guerra o Disperazione (figg.1-5).
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Fig. 1. Timișoara, Piazza dell’Unione

Fig. 2. Timișoara, Piazza dell’Unione

Fig. 3. Timișoara, Piazza dell’Unione con la colonna della peste

149

CR ISI A

Francesco RUVOLO

Fig. 4. Timișoara, Piazza dell’Unione con la colonna
della peste
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Fig. 5. Timișoara, Piazza dell’Unione con la colonna
della peste

Fig. 6. Timișoara, Piazza dell’Unione con la colonna della peste
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Fig. 7. Leonardo Fioravanti

Fig. 8. Bottiglie da farmacia. Deruta 1516-20
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Fig. 9. Vaso di farmacia. Roma 1550 c.
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Fig. 10. Vaso di farmacia. Genova 1585 c.
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Fig. 11. Van Dyck, Santa Rosalia

Fig. 12. Interno di una farmacia. 1502 c. Castello di Issogne, affresco
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CUCERIREA ORADIEI DE CĂTRE HABSBURGI ÎN IZVOARE
ITALIENE. OPERAȚIUNILE MILITARE DIN ANUL 1691
Florina CIURE*
The conquest of Oradea by the Habsburgs in Italian sources.
Military operations in 1691
ABSTRACT
This article presents new research about the conquest of Oradea contained in Corriere ordinario, the oldest
newspaper published in Italian language on Habsburg territory. These reports, included in 8th volume of Avvisi
italiani, ordinarii e straordinarii, present in detail the actions of Imperial armies against the Ottomans in Oradea,
during 1691. They were published in Italian language in Vienna by Johann van Ghelen. By publishing these
documents, the Habsbourgs intended 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 holded by the
Ottomans. These documents provide new evidence about a tumultuos period in the history of Oradea. They
attest, however, the level of knowledge of the realities of this part of Europe in the Habsburg Empire.
Keywords: Oradea, Vienna, Habsburg Empire, Ottoman Empire, 1691.

Corriere ordinario, cel mai vechi ziar publicat în limba italiană pe teritoriul habsburgic, a
apărut între anii 1671-1721, mai întâi prin grija tipografului flamand Johann Baptist Hacque, iar
după moartea acestuia, în 1678, datorită cumnatului său, Johann van Ghelen, originar din Anvers,
care își semna adesea edițiile ca tipograf italian”. În fiecare săptămână ieșeau două unități periodice,
”
miercurea și sâmbăta: curierul obișnuit, dedicat aproape exclusiv evenimentelor internaționale,
și foaia adăugată celei obișnuite, care raporta știri despre Imperiu și Viena în sine, alături de alte
informații din străinătate. Uneori, urma și o foaie extraordinară care aduna alte noutăți, ori un lung
raport despre un eveniment relevant. Fiecare dintre cele trei componente ale ziarului era tipărită
pe o singură filă, imprimată pe una sau două coloane. Corriere Ordinario a fost în esență un jurnal
oficial, protejat de privilegiul de tipărire și care conținea o selecție de informații, puternic controlate
de cenzură1. În Italia, Curierul Ordinar, ca și alte rapoarte neperiodice tipărite la Viena, a fost o
resursă importantă pentru procurarea de știri despre Europa Centrală și de Est, fiind folosit și ca
sursă pentru compilarea altor reviste. De la Viena proveneau materialele trimise de Johann Van
Ghelen, punct de referință în diseminarea știrilor de război. Acesta nu și-a limitat munca la tipărirea
scrisorilor și buletinelor pe care le primea, ci mergea personal pe teren pentru a colecta informațiile
pe care le-a înregistrat apoi în foile săptămânale sau în rapoartele foarte exacte – scrise într-o italiană
corectă, lipsită de orice accent retoric –, ce fuseseră inițial supuse aprobării autorităților imperiale2.
Foile tipărite pe parcursul unui an au fost reunite într-un volum, care a primit titlul Avvisi italiani,
ordinarii e straordinarii. Informațiile pe care le vom analiza în acest studiu sunt extrase din cadrul
foilor extraordinare, incluse în volumul opt, dedicat evenimentelor succedate pe parcursul anului
*
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Muzeul Ţării Crişurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: florinaciure@gmail.com.
Rudj Gorian, Il Corriere ordinario, în Asburgo. Quattro secoli di governo in una contea di confine, 1500-1918, vol. îngrijit
de Marina Bressan, Gorizia, Edizioni della Laguna – Centro ricerche turismo e cultura di Gorizia, 2015, p. 111-112.
Mario Infelise, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII), Roma-Bari, 2002,
p. 128.
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16913, urmând ca într-un studiu viitor să ne axăm pe operațiunile din anul 1692, ce au culminat cu
cucerirea cetății Oradea de către habsburgi, cuprinse într-un alt tom din Avisi.
Aceste ziare se înscriu în trendul publicaţiilor prin care Occidentul redescoperea Europa
Central-Estică, pe măsură ce Habsburgii, după asediul eşuat al otomanilor asupra Vienei (1683)4,
au repurtat victorii de răsunet împotriva Porţii, înstăpânindu-se pe fostele teritorii ale Regatului
Ungariei. Înfrângerea otomanilor sub zidurile oraşului imperial (1683) a marcat ruperea echilibrului
între cele două mari puteri şi începutul reculului inexorabil al puterii otomane în Europa CentralRăsăriteană. Astfel, habsburgii au renunţat la tentativele de hegemonie în centrul şi apusul Europei
şi şi-au concentrat forţele şi atenţia, nestingheriţi, spre răsărit, imperialii cucerind, rând pe rând,
Vişegrad, Pesta (1684), Gran, Neuhaüsel (Ersekujvar), Buda, Seghedin (1686). Victoria repurtată în
august 1687 lângă Nagyharsany, considerată a fi o a doua bătălie de la Mohács, a creat premise politice
şi militare favorabile, astfel că în septembrie 1688 a fost cucerită și puternica cetate a Belgradului5. 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.
Primele încercări de eliberare a Oradiei de sub stăpânirea otomanilor, care dura din 1660,
au avut loc în cadrul campaniei de la sfârşitul anului 1685 şi începutul lui 1686; în zilele de 9-11
februarie 1686 generalul Antonio Caraffa a recucerit cetatea Sâniob, prilej cu care au fost ucişi 40
de soldaţi turci, restul de 500 de oameni care se adăposteau în cetate primind permisiunea de a se
retrage la Oradea6. În 1686, generalul Heissler a intenţionat să asedieze cetatea, însă în lipsa unor
forţe militare suficiente a abandonat iniţiativa. La 16 august 1686 locotenent-colonelul Corbelli a
atacat periferia oraşului Oradea din ordinul Generalul Nigrelli, comandantul trupelor imperiale.
O nouă încercare a avut loc în octombrie acelaşi an, când, în paralel cu atacul lui Corbelli asupra
Olosigului, maiorul Strozzi executa o ambuscadă, lângă pădure, asupra unei formaţiuni de soldaţi
turci – care se îndrepta spre Salonta pentru a încasa dările –, însă fără succes, la fel ca şi hărţuirile
consemnate pe parcursul anilor 1687-1688. În primăvara anului 1689, un detaşament maghiar,
care a fost însărcinat să întrerupă comunicaţiile dintre Oradea şi Gyula, a cucerit cetatea Batărului,
favorizând astfel înaintarea trupelor imperiale spre sudul comitatului Bihor şi implicit încercuirea
cetăţii Oradea. Singura legătură mai apropiată de fortificaţie a rămas doar cetatea Beiuşului, iar aflând
că paşa de Oradea aşteaptă un transport important de aici, la 16 iunie 1689 generalul Corbelli a atacat
şi incendiat acest târg, care s-a predat la 30 iulie. Garnizoanei, care era formată din 150 de soldaţi
turci, i s-a permis să se retragă la Gyula. Ulterior Corbelli a fost trimis în sudul Ungariei, comanda
trupelor imperiale fiind preluată de generalul Leopold Schlick, cel care trebuia să pregătească un
3
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Avisi italiani, ordinarii, e straordinarii, dell’anno 1691. Vienna, Appresso Gio. Van Ghelen (https://books.google.
ro/books?id=5EdbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
Printre numeroasele studii dedicate asediului Vienei, a se vedea câteva mărturii contemporane în: 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, în Scritti inediti di
Luigi Ferdinando Marsili raccolti e pubblicati nel II centenario dalla morte a cura di comitato marsiliano, Bologna,
1930, p. 137-140.
Vezi: Bogdan Mihail, Un episod al războiului dintre Liga Sfântă și Imperiul Otoman: Bătălia pentru Belgrad (16871690), în Revista Română de Studii Eurasiatice, 2007, 3 (1-2), p. 81-88.
Mihai Georgiţă, Asediul cetăţii Oradea (1691-1692), în Crisia, XXXI, 2001, p. 73.
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Referitor la campaniile militare ale lui Emeric Thököly, a se vedea: 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 Congregazione Casinense, Veneţia, 1684, p. 165-168; 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;
Ioan Moga, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII, Cluj,
1933, p. 112-145; Carla Corradi, Una curiosa eco veneziana della guerra contro il Turco in Ungheria, în Venezia e
Ungheria nel contesto del barocco europeo, volum îngrijit de Vittore Branca, Leo S. Olschki Editore, Florența, 1979,
p. 193-215; Lászlo Nagy, Il contributo veneziano nella guerra contro il Turco in Ungheria, în Venezia e Ungheria nel
contesto del barocco europeo, p. 431-444; Béla Köpeczi, L’eco italiana delle lotte per l’independenza ungherese contro
gli Asburgo nella seconda metà del secolo XVII, în Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. Rapporti
italo-ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione francese, coord.: B. Köpeczi, Péter Sárközy, Budapesta, 1982, p.
23-33; László Benczédi, The warrior estate in the Seventeenth century with special reference to the Thököly uprising
(1678-1685), în 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, New York, 1982, p. 351365; Ekkehard Eickhoff, Venezia, Vienna e i Turchi, bufera nel Sud-Est europeo, 1645-1700, Milano, 1991, p. 370;
Kenneth M. Setton, Venice, Austria and the Turks in the XVIIth century, Philadelphia, 1991.
Constantin Rezachevici, Constantin Brâncoveanu – Zărneşti 1690 – , Bucureşti, 1989, p. 183-208.
Susana 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), coord.: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, 2005, p. 120.
M. Georgiţă, op. cit., p. 75.
Referitor la acţiunile militare ale generalului imperial Federico Veterani (1643-1695), a se vedea: Raoul Gueze,
Le lettere di Federico Veterani. Aspetti della vita di un condottiero del ’600 nelle guerre contro i turchi nei paesi danubiani, în Europa Orientalis, 8, 1989, p. 19-39; Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Campaniile Generalului Federico Veterani în Transilvania şi Banat (1686-1694) (după memoriile sale) (I), în Studii şi materiale de istorie
medie, vol. XVII, 1999, p. 183-201.
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asediu decisiv asupra Oradiei7. În data de 3 iulie, comandantul trupelor maghiare, Tunyogi Sámuel,
împreună cu oamenii din subordine au început să sape tranşee până lângă cetate, însă au fost atacaţi
prin surprindere de cei 1.200 de soldaţi turci care se aflau în interiorul fortificaţiei, atacul soldânduse cu pierderi importante de ambele părţi, însuşi comandantul Tunyogi fiind ucis8.
Neliniştea trupelor din cetate a continuat până când au sosit veştile îmbucurătoare despre
victoria de la Zărneşti a lui Emeric (Imre) Thököly9, cel care încă din anul 1678 îşi asumase rolul
de comandant al revoltei antihabsburgice. În fruntea unei armate de 6.000 de oameni, Thököly
a intrat în Transilvania la 21 august 1690 şi, cu ajutorul lui Constantin Brâncoveanu şi a trupelor
otomane şi tătare, a înfrânt armata imperială, luându-l prizonier chiar pe generalul Donat Heissler10.
Dieta Transilvaniei, convocată la 15 septembrie 1690 la Cristian, lângă Sibiu, l-a ales pe Thököly
drept principe al Transilvaniei, confirmând astfel decizia sultanului11. La 8 iunie, Soliman al III-lea
îl desemnase pe Thököly la conducerea principatului, după ce Mihail Apafi I decedase 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, domnia lui Thököly a fost de scurtă durată, în 25 octombrie fiind înfrânt şi, urmărit
de imperiali, a trebuit să abandoneze Transilvania pentru a se refugia în Ţara Românească. Turcii
din cetate au primit un ajutor nesperat din partea prinţului Galga, fiul hanului tătar, care, în ajunul
Crăciunului anului 1690, în fruntea a 40.000 de oameni a reuşit să spargă încercuirea imperialilor şi
să aprovizioneze trupele cu alimente, astfel că soldaţii şi locuitorii oraşului au mai putut să reziste o
perioadă de timp12.
Un asediu decisiv asupra Oradiei a fost preconizat pentru anul 1691, după ce în prealabil
s-ar fi rezolvat situaţia de pe teatrul de război din Ungaria de Sud, unde contraofensiva otomană
câştiga teren. Victoria obţinută de otomani în 1690 la Belgrad i-a conferit încredere vizirului
Mustafa Köprülu că va reuşi recucerirea tuturor teritoriilor pierdute. Conştientă de pericol, Curtea
de la Viena şi-a trimis cea mai mare parte a trupelor de pe Rin în Ungaria, iar în fruntea lor l-a numit
pe marcgraful Ludwig von Baden. I s-au alăturat din Transilvania generalul Veterani13 cu 12.000 de

157

CR ISI A

Florina CIURE

158

oameni, iar din Brandenburg un corp de oaste însumând 6.000 de soldaţi, sub comanda generalului
Hans Albrecht von Barfus, alături de alte trupe din Imperiu, astfel că în iulie 1691 Baden avea la
dispoziţie un efectiv de 40.000 de oameni. Victoria de la 19 august 1691 de la Salankemen, soldată
cu moartea vizirului Köprülu, deschidea calea imperialilor spre cucerirea cetăţii Oradea, astfel că în
fruntea unei armate de 14.000 de persoane, Ludwig von Baden se îndrepta în luna septembrie spre
oraşul de pe Crişul Repede14.
Încă de la începutul anului, Foile extraordinare, expediate din trei în trei zile, înregistrează
hărțuirile continue dintre otomani și imperiali. În raportul publicat la Viena în 21 ianuarie, se
consemnează că din Oradea au ieșit circa 800 de turci călare și s-au îndreptat spre Debrecen, pentru
”
a acționa în dauna alor noștri”, iar în cel din 1 martie despre înfrângerea unei formații de-a noastre
”
dincolo de Tisa în apropiere de Debrecen de către turci și rebeli”, care se îndreptau spre Oradea
cu 40 dintre ai noștri, germani și unguri, făcuți prizonieri”, dar aceștia din urmă au fost ajunși
”
”
de o altă formațiune de-a noastră trimisă dincolo de numitul râu de către locotenentul mareșal
general al armatei marchizul Nigrelli, sub comanda lui Lukas Janos, colonel al contelui Csacky, și
întâlnindu-i pe acești turci victorioși i-a bătut și a eliberat nu doar pe ai noștri 40 de prizonieri, ci a
tăiat în bucăți mulți barbari, a făcut mulți sclavi și a capturat 150 de cai”. Raportul tipărit la 1 aprilie
anunța deplasarea lui Thököly spre Oradea, unde sultanul Galga lăsase 8.000 de tătari”, iar cel din
”
24 mai confirma că în împrejurimile Oradiei se aflau adepții lui Teckely [Thököly], chiar dacă el
”
nu sosise încă, ci numai Petrozzi [Petrőczy István], care amenința să intervină”, în timp ce turcii
”
din Oradea au ieșit din cetate cu câteva piese de artilerie... chipurile, pentru a ataca castelul Lugoș”.
În 31 mai se notează că din Ungaria Superioară s-a primit confirmarea că Petrozzi (unul dintre
”
principalii adepți ai lui Teckely) se află la Oradea, încercând să ispitească și să-i convingă pe ungurii
credincioși Majestății Sale să se abată de la devotamentul lor față de Casa de Austria”. Informații
similiare conține și raportul din 14 iunie: își continua rebelul Petrozzi, adeptul principal al lui
”
Thököly, șederea la Oradea, în împrejurările căreia făcea mari daune alor noștri, cu ajutorul acelui
prezidiu, neîncetând să-i atragă pe oameni la partida sa, cu false promisiuni și donații”, prin urmare,
se crede că va fi format la Tisa un corp de oaste, alcătuit din 1.000 de oameni, pentru a înfrâna
”
acea garnizoană necredincioasă și pe rebelii perfizi”. La 1 iulie se dă de știre că Petrozzi, aflat încă la
”
Oradea, nu a găsit prea mulți aderenți pentru partida antihabsburgică”, pentru ca raportul din 5 iulie
să vorbească despre două regimente dislocate de la Dunăre, despre care se crede că vor fi implicate,
”
împreună cu alte trupe în Ungaria Superioară, la blocada sau atacul asupra Oradiei”. Trei zile mai
târziu, în data de 8 iulie, este evocat un alt eveniment cu repercusiuni asupra desfășurării ostilităților:
fiind trimis un corp de armată spre Oradea, a găsit, la distanță de jumătate de oră de acel pod, 16
”
care pline cu sare și făină, ce se îndreptau spre Oradea, fiind toate capturate și duse de ai noștri la
Kalo [Kalocsa], fără ca turcii să aibă vreo tentativă de a ieși din cetate pentru a-i împiedica”. În 22
iulie se face cunoscut că Oradea este din nou blocată de ai noștri”, pentru ca raportul din 9 august
”
să relateze evenimentele conținute în scrisorile datate 31 iulie: în noaptea de 28, din ordinului
”
generalului Veterani sosiseră la armată colonelul Polland, locotenent-colonelul sârbilor, Antonio”,
care după câteva discuții s-au pornit din nou spre Deva, primul primind 600 de cai pentru a-l găsi
”
pe Thököly”, despre care se auzise că ar fi ocupat Lugojul și ar fi mers cu generalul Heissler spre
”
Belgrad, la Marele Vizir, dorind ca în trei săptămâni să se întoarcă la oamenii săi, care între timp se
îndreptau spre Timișoara și Oradea”.
În 30 septembrie, în foaia extraordinară tipărită la Viena, se consemna că în drum spre
Oradea Contele de Aversperg [Otto von Auersperg] a întâlnit și bătut... 600 de rebeli, a ucis peste
”
100, a luat 30 sau 40 prizonieri”, existând informații că după o astfel de acțiune toți rebelii (care se
”
aflau la Oradea) s-au retras cu toate bagajele de acolo și s-au îndreptat spre Gyula”. Raportul din 11
octombrie anunța că în data de 26 septembrie Contele Schlick a înaintat cu un corp de armată în
”
insulele dintre râurile Criș și Peța, unde turcii, din cauza așezării acestora se considerau a fi la adăpost,
crezând pasul impenetrabil, iar spre amiază numitul conte i-a surprins pe turci, care aveau pe câmp
14 M. Georgiţă, op. cit., p. 76.
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15 Generalul Heisler a fost eliberat în schimbul soției lui Thököly, Elena Zrinyi, cea care a apărat eroic cetatea
Munkacs de asediul imperialilor timp de trei ani, până în ianuarie 1688, când s-a predat generalului Caraffa
(Jean Nouzille, Transilvania zonă de contacte şi conflicte, Cluj-Napoca, 1995, p. 179).
16 Documentul face referire la materialul inflamabil, ce nu putea fi stins, inventat de călugărul franciscan Tüzes
Gábriel, care a fost folosit cu succes la asediul Budei și Strigoniului. Renumitul pirotehnist a fost ajutat de 21 de
artificieri în acțiunile de incendiere a cetății Oradea (M. Georgiță, op. cit., p. 79).
17 Ibidem, p. 86.
18 Guido von Starhemberg (1657-1737) a luptat sub comanda vărului său, Ernst Rüdiger von Starhemberg (16381701), în timpul asediului Vienei (1683), urmând apoi armata imperială în campaniile împotriva Imperiului
Otoman şi participând la asediul Budei (1686), la bătălia de la Mohács (1687), la asediul Belgradului (1688), la
bătăliile de la Salankemen (1691) şi Zenta (1697).

L

· 2 02 0

o mare cantitate de animale, a înfrânt gărzile și a capturat peste 900 de capete”, fără ca inamicul
să mai poată recupera ceva. În schimb, în raportul publicat la Viena în 14 octombrie, se aducea la
cunoștința publicului că în data de 6 a fost zi de odihnă, și atunci am primit vești că generalul
”
Heissler, eliberat de către Thököly15, se afla la Sibiu, în puțin timp fiind așteptat să se alăture armatei”,
nutrind speranța ca în data de 10 Armata să sosească la Oradea, și cu ajutor divin în scurt timp
”
cetatea să se afle în mâinile noastre”. În 18 octombrie se nota că despre marșul armatei imperiale
”
spre Oradea nu sunt vești noi... în ciuda drumului lung și dificil, care din cauza mlaștinilor frecvente
și apelor a necesitat în multe locuri să fie reparat cu poduri, este așteptată zilnic vestea sosirii armatei
sub zidurile cetății, care va fi atacată în forță, în acest scop fiind adusă nu numai o numeroasă artilerie
grea și mortiere, dar și provizii importante de artificii militare de invenție neobișnuită16, cu care
(cu ajutor divin și timp favorabil) se speră ca în scurt timp acel prezidiu necredincios să se supună
armatelor victorioase ale Majestății Sale”.
Raportul publicat la Viena în 21 octombrie face un rezumat al operațiunilor militare
desfășurate în perioada 10-14 a aceleiași luni: În data de 10 cavaleria a ajuns la Bihar [Biharia]”, în
”
apropiere de Oradea; în data de 11, în timp ce aștepta infanteria, care a sosit la amiază, principele de
”
Baden cu aproximativ 200 de cai a mers în recunoașterea cetății și a împrejurimilor, ocazie cu care nu
s-a întâmplat altceva, decât că inamicul a tras cu tunul de câteva ori împotriva alor noștri”. Artileria
”
grea, care rămăsese la Zollnock [Szolnok], în aceeași zi spre seară a fost condusă pe câmpul de
bătălie de către Principele de Vaudemont, împreună cu 100 de care pline cu muniție și alte provizii
necesare, convoiul fiind însoțit de 1.000 de cai”. În data de 12 generalul de cavalerie, contele de
”
Stirum [Styrumb17], cu 1.000 de comandanți și câțiva soldați de campanie a avansat până aproape
de cetate, și l-a urmat toată cavaleria și infanteria, la fel și artileria și bagajele, și s-au poziționat toți
lângă râul Criș; și s-a început de pe un deal din apropiere să se tragă cu tunul în cartierele orașului
și în cetate, și în același timp să se arunce din două mortiere cu bombe și mingi de foc, cu care au
fost aprinse multe case”. Turcii au răspuns cu tunurile, dar nu au luat altă măsură împotriva noastră,
”
decât că au dat ei foc unor căpițe de fân și de paie, din grădinile din jurul cetății”. În seara zilei de
”
12 a sosit pe câmp o mare cantitate de focuri militare cu o compoziție extraordinară. În data de 13
s-a continuat cu bombardarea și aruncarea cu foc în cetate, iar spre amiază 12 batalioane, adică unul
al lui Baden, unul al bătrânului Stahremberg, unul al lui Etting, unul al lui de Houchin [Heuschin],
unul al lui Guido Stahremberg18, unul al lui Archinto, unul al lui Amenzaga, unul al lui Chizzola, unul
al lui Herberstein și a celor trei electori de Brandemburg, toți sub comanda locotenentului general
Barfus și a contelui Guido de Stahremberg, s-au așezat pe poziții într-o vale din apropierea orașului,
iar spre seară au fost deschise tranșeele cu 1.500 de oameni și perfecționată o baterie spre poarta
palăncii, situată dincoace de Criș și numită Olosig, iar la dreapta străzii a fost ridicată o redută, de
unde până la baterie a fost trasată o linie de comunicație, iar în dimineața zilei de 14 a început să
se tragă cu 6 bucăți de artilerie grea asupra palăncii”, inamicul ripostând cu tunurile, muschetele
și archebuzele. Este transmisă și vestea cuceririi Beiușului, dar și faptul că în 15 trebuia să înceapă
”
lovirea cetății cu amintitele focuri cu compoziție extraordinară”.
În 28 octombrie se publică informațiile conținute în scrisorile trimise în data de 19 din tabăra
de la Oradea, referitoare la operațiunile desfășurate în zilele de 16 și 17 ale aceleiași luni: în data de
”
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16, seara la ora șase, a fost luat de ai noștri cu asalt orașul sau palanca situată dincolo de râul Criș,
acțiune în care s-au remarcat ungurii colonelului Mollner [Molnár], care înaintând până la palanca
sau gardul de lemn s-au aplecat, cu capetele sprijinite de acesta, alții s-au poziționat în spatele lor, iar
următorii s-au urcat peste ei, și tot așa până au reușit să treacă dincolo de gard”. În plus, alți unguri
”
au făcut spărturi cu topoarele, și astfel au reușit să intre”, concomitent cu acțiunile muschetarilor
germani ce au atacat poarta, care era pe jumătate distrusă de tunurile noastre, și au tăiat restul, și cu
”
pierderea unui mic număr de persoane s-au făcut stăpâni și prin acel loc al acestei palănci, în care a
fost găsit un mic mortier, turcii retrăgându-se în alt oraș, dincolo de Criș”. Acțiunea continuă, pentru
a nu oferi otomanilor niciun moment de respiro. Astfel, în data de 17 a trecut armata noastră de
”
cealaltă parte a râului, unde în 18 a fost cucerit locul și și-a așezat tabăra, cu speranța de a cuceri
în câteva zile și acel oraș”, iar în 19 s-au poziționat husarii în spatele castelului, unde se vor săpa
”
tranșee pentru a ataca și din acea parte inamicul; se va încerca chiar golirea șanțului”. Raportul oferă
și o dare de seamă asupra situației în care afla Oradea în acel moment: palanca, aflată acum în
”
mâinile noastre, are un gard din lemn cu un șant în partea aceasta, este separată de celălalt oraș
de râul Criș, care trece prin mijlocul amândurora: și în partea stângă, deasupra numitului oraș este
situat castelul, care are formă regulată, cu 5 bastioane, destul de înalt, înconjurat cu apă, care curge și
în jurul celuilalt oraș: palăncile, sau împrejmuirile din lemn, care înconjoară ambele orașe, sunt mai
durabile decât zidurile, deoarece tunurile nu fac spărturi prea mari, sau găuri, decât dimensiunea
bombei, iar șanțurile sunt foarte adânci”. În plus, amintitele focuri cu o compoziție deosebită își fac
”
pe deplin efectul, distrugând totul și fiind păstrate pentru a fi folosite împotriva castelului”.
Articolul publicat la Viena în 1 noiembrie reia șirul operațiunilor militare derulate în perioada
14-24 octombrie: fiind trase în noaptea de 14 două linii de la bateria noastră până la palanca numită
”
Olosig, și aranjându-se la dreapta, lângă redută, o baterie cu câteva mortiere, s-a continuat în 15 să
se tragă cu tunul și să se arunce cu foc, astfel că multe case au fost incendiate în diferite locuri ale
palăncii amintite, iar poartă complet distrusă”. Noaptea s-a decis instalarea unei noi baterii în stânga
”
redutei; iar inamicul a reparat în acea noapte tot ceea ce fusese doborât de tunurile noastre, astfel
că s-a continuat în data de 16 bombardarea continuă cu ambele noastre baterii: și cu o jumătate de
oră înainte de venirea serii s-a dat asaltul asupra palăncii Olosig, comandat de locotenentul general
Barfus și sergentul general Contele Guido de Stahremberg; chiar dacă ai noștri au înaintat hotărât...
au pierdut puțini oameni, morți și răniți; iar haiducii și-au făcut foarte bine treaba, reușind să treacă,
cu scări sau în alte moduri, gardul. Dușmanul s-a retras pe podul de dincolo de râul Criș în orașul
mare”, iar ai noștri s-au înstăpânit imediat în palanca cucerită, cu 3 batalioane de infanterie, două
”
din Regimentul lui Amenzaga și unul din cel al lui Aversperg, sub comanda colonelului Amenzaga”.
În data de 17 a trecut Contele de Baden cu armata râul Criș, iar în 18 și râul Peța, stabilindu-și acolo
tabăra, iar în noaptea următoare cu 1.500 de oameni au fost deschise tranșeele și s-a ridicat o baterie,
”
precum și o alta dincoace de Criș, în Palanca Olosig”, în aceeași zi au fost conduși de ai noștri husari
”
pe câmp 13 prizonieri dintr-un corp de oaste turcesc de la Gyula, împreună cu stindardul, și capul
pașei, care fusese comandant acolo”. Chiar dacă în 19 și 20 nu s-a întâmplat nimic remarcabil, doar
”
au continuat să avanseze cu pregătirile și să perfecționeze bateriile, în aceeași noapte fiind terminată
cea din palanca Olosig, fiind dispuse 11 mari tunuri”, în data de 21 au început să bombardeze
”
cu ele din acea parte a orașului”, iar în 22 au sosit în tabără aproximativ 2.000 de sârbi, care se
”
întorceau din Transilvania atât pe jos, cât și călare”. Și fiind terminată și cealaltă baterie de dincolo
”
de Criș, unde au fost amplasate tot 11 tunuri mari, s-a început încă din dimineața zilei de 23 să se
bombardeze neîncetat piața cu 22 de tunuri, cu care a fost făcută o breșă, care a permis ca peste 24
de ore să se lanseze atacul; dar dușmanul nu a așteptat să se întâmple acest lucru, spre ora 3 dupăamiază a pus foc în mai multe locuri din oraș, flăcările propagându-se peste tot”. Cu toate acestea,
ai noștri au înaintat și s-au înstăpânit pe acel loc, capturând și multe animale, cu această ocazie s-au
”
salvat și 100 de sârbi ce locuiau acolo, care ar fi riscat să fie uciși de către turci”. Cei din urmă se vor
”
retrage într-un fort ridicat de ei în fața castelului și acolo au luat poziție pentru a se apăra, în data
de 24 atacându-i pe sârbii din oraș”, dar odată cu intervenția promptă a germanilor, vor fi nevoiți să
se refugieze în amintitul fort. Se precizează și faptul că în data de 23 a sosit în tăbăra de la Oradea
”
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19 În alte documente sosirea este menționată în data de 24 octombrie (M. Georgiță, op. cit., p. 79).
20 Maiorul Löwenstein a fost rănit grav de un glonte tras din cetate (Ibidem, p. 80).
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Generalul Heisler”19. Astfel, s-a recurs la acțiuni mai hotărâte asupra celor din cetate, după cum se
publică în foaia din 8 noiembrie: în 26 a început bombardarea în forță a cetății, încât adesea se
”
vedeau zburând în aer capete, brațe și picioare de-ale turcilor, cu urlete îngrozitoare și zgomote, care
continuau să se apere bombardând cu putere, în speranța de a fi salvați de un corp de turci, tătari
și rebeli, care cu 6.000 de oameni se aflau la circa 8 leghe de Oradea”, dar Contele de Baden, aflând
de veste, a luat măsuri pentru a-i ataca, concluzionându-se că se speră într-un succes al acțiunii,
chiar dacă iarna își intra în drepturi. În articolul din 11 noiembrie se anunță că Thököly primise
ordin să se îndrepte spre Oradea, unde după ce inamicul a pus foc în orașul mare, retrăgându-se
”
în castel, ai noștri nu doar că s-au înstăpânit pe acele poziții, ci au înaintat cu avanposturile până
aproape de șanțul cetății”, ba mai mult, au tras și o linie de comunicație până la Palanca Olosig
”
și au fost perfecționate aproape în întregime în data de 26 redutele sau locurile pentru mortiere”.
Doar că, în aceeași noapte, mergând să inspecteze locurile, a fost rănit de o ghiulea sergentul major
”
Contele de Lebenstein [Löwenstein20]”. În 27 s-a început bombardarea cetății cu foc și bombe
”
din 18 mortiere deodată, care au avut drept efect nu doar strigătele disperate ale turcilor, cum s-a
scris deja, ci au zburat corpuri umane în aer din bastioane”. Este amintit și un eveniment regretabil:
noaptea următoare a murit locotenent-colonelul Regimentului Amenzaga Sig. Tûrck”, dar în 28
”
”
s-a continuat nu numai cu bombardarea și aruncarea neîncetată a focului, ci s-a lucrat la ridicarea
unei noi baterii, pentru a-l lăsa pe inamic fără apărare”. Un alt curier sosit de pe câmpul de luptă
”
amintit confirmă continuarea bombardamentului și că la plecarea sa întreaga cetate era în flăcări;
deci se spera la cucerirea ei; și cum asta nu s-a întâmplat atât de repede, s-au oprit totuși ai noștri în
oraș, iar cea mai mare parte a soldaților a mers în împrejurimi” pentru a tăia calea oricărui ajutor. În
plus, Baden a așezat o garnizoană numeroasă la Beiuș, un loc bine poziționat, și se fac lucrări în fața
”
singurei porți a castelului, astfel încât nimeni să nu poată ieși sau intra; cum barbarii nu pot spera la
vreun ajutor, fiind foarte distruse lucrările lor, se poate spera că nu vor mai putea rezista mult timp”.
La 15 noiembrie se anunță că la Viena au sosit multe stindarde turcești de la armata
”
imperială, în parte de la Bătălia de la Salankemen, în parte capturate la Oradea”, dar și că luni se
”
va întoarce la armată Contele de Aversperg, se crede, cu instrucțiuni de la Principele de Baden
referitoare la cartierele de iarnă”. Totodată, veștile sosite din tabăra de la Oradea confirmă că pe
”
29 s-au perfecționat cele 2 baterii, în aceeași dimineață începând bombardarea liniilor de apărare
ale dușmanului; și s-a continuat hărțuirea cu bombe și foc a pieței, mare parte a acesteia fiind în
flăcări, iar incendiul a durat peste 6 ore”. În 30 și 31 acțiunile belicoase nu au fost întrerupte, spre
amiază tătarii încercând să-i surprindă pe imperiali, dar fără succes. În data de 1 nu a urmat nimic
”
remarcabil, decât prelungirea bombardamentului, la fel și în 2 și 3, când s-a început și scoaterea apei
din șanț... în curând se va vedea dacă dușmanul va persista (așa cum s-a întâmplat până acum) în
dorința de a aștepta sfârșitul bombardamentului”. În 18 noiembrie, ziarul ne informează cu privire
la veștile sosite de la Oradea”, care confirmă că bombardarea nu a încetat, fiind distrusă apărarea
”
”
bastioanelor, asediații nemaiputându-se servi de acestea”. Chiar dacă asediații nu dau semne că ar
vrea să se predea, ba din contră, fac cunoscut faptul că au Prezidiu și provizii destule pentru a rezista,
”
se crede că își bazează speranța pe venirea iernii, ceea ce nu le va aduce vreun avantaj, ai noștri vor
rămâne fermi pe pozițiile ocupate, foarte aproape de castel”. Foaia volantă din 22 noiembrie prezintă
conținutul unor noi epistole: Cu scrisori din data de 10 din tabără imperială de la Oradea, sub
”
Principele Ludovico di Baden, se confirmă faptul că, în ciuda vremii reci și umede, s-a continuat
bombardarea cetății; dar inamicul nu voia să se predea”. Prin urmare, se ridică de ai noștri un mare
”
fort la 5-600 de pași de poarta cetății, în care pe perioada iernii vor fi găzduiți 1.000 de infanteriști
germani și trupe de cavalerie; iar Palanca Olosig va fi păzită de soldați unguri, atât haiduci, cât și
husari, alte regimente germane, miliția sârbă și maghiară vor fi încartiruite atât la Debrețin, cât și
în alte locuri în apropiere de Oradea”. Autorul articolului își exprimă speranța că acea cetate va fi
”
distrusă de foc și de bombe, redusă fiind la o grămadă de pietre, nu va putea mult timp să se mențină”.
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Condițiile climatice vitrege i-au determinat pe imperiali să renunțe la un atac decisiv și să opteze
pentru instituirea blocadei, sub conducerea generalului Auersperg. Ludwig von Baden își va stabili
pentru câteva zile cartierul general la Debrecen, unde se afla şi grosul trupelor de câteva zile, iar
generalul de cavalerie Styrumb a pornit marşul cu regimentul său spre Viena, în locul lui rămânând
regimentul de cavalerie Dorische şi alţi peste 100 de cavaleri21.
În 29 noiembrie, la Viena, se publică informația conform căreia, de la un turc dezertor22
ieșit din cetatea Oradea, care a ajuns aici luni cu un curier, s-a aflat că în cetate se mai află 1.400
”
bărbați de arme: că nu numai se confruntau cu lipsa proviziilor, ci și a lemnului, astfel că sunt nevoiți
să trăiască în beciuri și în ruinele zidurilor, dar totuși nutreau speranța de a fi salvați, sau măcar să
primească de-ale gurii, în caz contrar nu vor putea rezista prea mult”. În 2 decembrie, raportul apărut
în capitala imperială face cunoscut că de la turcul dezertat din Oradea (singurul ieșit din cetate
”
în timpul blocadei și bombardamentului) s-au aflat alte detalii importante, cu privire la cei care
decedaseră sau se mai aflau înăuntru”. Astfel, printre cei care și-au pierdut viața se regăsesc: Pașa
”
Agà: Halli Agà: Mustafa Agà: Hassan Oda Pașa: Mustafa Oda Pașa: Ally Palluck Pașa: Racus Bulla
Pașa: Mustafà Agà: Mustafa Oda Pașa”, pe lângă cei peste 1500 de soldați”. Dintre răniți îi amintește
pe aga ienicerilor, Pașa Aga, Tolvay Hassan [Tolna Hassan23], Claus Hassan [Kulagus Hassan24] și
alți 300, iar dintre cei 24 artileriști și manipulanți ai focurilor de artificii mai trăiau doar 10, restul
”
decedând”. Au rămas în viață: Pașa cetății: înlocuitorul agăi ienicerilor, numit Rocziab Baya: și noul
”
Pașa Agà: aceștia trei se află la conducerea cetății, fiind încă 1.400 de soldați în viață”. Un arsenal, unde
”
au cele mai importante ustensile, este spulberat, îngropat și acoperit de ruine din cauza bombelor,
încât nu mai au acces la el să-l folosească. Castelul este atât de distrus, încât n-a rămas întreagă nicio
locuință sau încăpere, turcii fiind obligați să reziste între ziduri și să se ajute de foc pentru a face
față frigului. În timpul atacului și bombardamentului n-a intrat nicio persoană, prin urmare n-au
primit nicio veste despre oamenii lor sau despre ajutorul pe care-l sperau, nici despre starea precisă
a armatei noastre... doar o femeie, făcută prizonieră de ai noștri, a găsit maniera de a se sustrage și
a intra în cetate, și ea le-a spus că germanii se tem de ajutorul pe care ar urma să-l primească turcii,
cu speranța aceasta nefondată au prins curaj să reziste, altfel s-ar fi predat: înghețând apa în șant,
au început să taie gheața. Cai nu aveau mai mult de 7 în cetate, care nu puteau fi folosiți, nici scoși
afară din cauza lipsei podului”. La 6 decembrie, în documentul transmis publicului larg, se anunță
sfârșitul campaniei, astfel că sunt repartizate în cartiere regimentele imperiale și trupele naționale,
”
atât în Ungaria Superioară, cât mai ales în localitățile din apropierea Oradiei”. Cu toate acestea, nu se
întrerupe achiziționarea celor necesare pentru continuarea cu vigoare a operațiunilor de cucerire
”
ale cetății”. Totodată se confirmă, de la un artilerist german, care s-a salvat din castelul de la Oradea,
”
că bombele noastre au distrus toate chipurile, au ucis toate animalele, au ars toate proviziile deținute
de necredincioși, astfel că vor mai putea rezista doar puțin timp: că Pașa locuia sub poartă, alții în
caverne subterane lângă bastioane: că primul a vrut să cedeze cetatea, dar că aga ienicerilor, care e
rănit, s-a opus”. La 9 decembrie, ziarul consemnează: un turc din Oradea, care a riscat să iasă din
”
cetate pentru a-și procura lemne și alimente, a fost prins de ai noștri”, acesta confirmând cele spuse și
de alții cu privire la privațiunile la care erau supuși cei din interior, adăugând că au mai rămas doar
”
1.000 de oameni capabili de luptă și că mai aveau la dispoziție puțin grâu turcesc, pe care l-au zdrobit
și au copt plăcinți pentru hrana lor”. În 13 decembrie sunt din nou publicate informații cu privire la
situația din orașul de pe Crișul Repede: de la Oradea se aude, că prezidiul turc a cerut un armistițiu,
”
pe o perioadă determinată de timp, oferindu-se să le predea castelul dacă nu va sosi ajutorul atât de
21 Ibidem, p. 85-86; referitor la componența armatei imperiale, a se vedea: Bruno Mugnai, L’esercito imperiale al
tempo del principe Eugenio di Savoia (1690-1720): La cavalleria (2), Soldiershop Publishing, 2013; B. Mugnai,
Luca S. Cristini, L’esercito Imperiale al tempo del Principe Eugenio di Savoia 1690-1720: La Fanteria (1), Soldiershop, 2016.
22 Soldatul turc Hussein, care răspundea de muniție în cetate, considerat prizonier la interogatoriu, dus de la Oradea la Debrecen în 20 noiembrie (Ibidem, p. 84).
23 Fostul beg de Sâniob (Ibidem, p. 85).
24 O vestită călăuză (Ibidem).
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așteptat de ei”. Nu le-a fost acordat niciun armistițiu, din contră, într-un atac au fost uciși câțiva
”
turci”, pentru ca în 16 decembrie să se anunțe publicului larg că scrisorile din cartierul general al
”
armatei imperiale de la Debrecen în Ungaria Superioară relatează că generalul Castelli (care în urmă
cu câteva zile plecase de acolo spre blocada Oradiei cu 100 de cai) s-a întors în data de 2 la Debrecen
cu câteva care pline de femei și copii turci, alungați de către asediații din cetatea Oradea”, dovadă a
faptul că zilnic creștea mizeria și penuria”, iar Pașa care se afla la conducere înclina spre predarea
”
”
cetății, dar că aga ienicerilor, chiar dacă grav rănit, nu dorea deloc să-i facă pe plac”. Se confirmă și
faptul că prezidiul turc era format din circa 1.000 de oameni, printre care mulți răniți și bolnavi,
”
potrivit spuselor dezertorilor”, în consecință acesta nu s-ar putea menține decât o perioadă scurtă
”
de timp”. Totodată, în data de 22 a ajuns vestea că s-a dat vina pe Topal pașa că Oradea n-a primit
”
ajutor, drept urmare a fost strangulat”.
Raportul publicat în 20 decembrie reia informațiile conținute de epistolele trimise din
vecinătatea zonei de conflict: scrisorile sosite de la Debrecen anunță că turcii de la Oradea continuă
”
zilnic să alunge toate femeile și copiii din cetate, neavând mijloace să-i întrețină, din lipsa proviziilor
și a altora necesare de tot felul”. Chiar dacă nu există temeri că ar putea sosi vreun ajutor, având în
”
vedere timpul rece și cantitatea de zăpadă, care nu permit marșul unui corp considerabil, ai noștri au
rămas vigilenți, încartiruiți în localitățile din apropierea cetății, ca numai în câteva ore să se poată aduna
și forma o armată numeroasă, care să înfrunte orice forță inamică”. În plus, atât Oradea, cât și fortul
”
ridicat de ai noștri și palanca Olosig sunt atât de bine păzite și prevăzute cu adăposturi, parapeți și
șanțuri adânci, încât puteau rezista și unui asediu formal, la care ar fi nevoie de artilerie grea și alte
instrumente, pe care inamicul este imposibil să le procure în aceste vremuri, la fel și de muniție, mâncare
și furaje”, concluzionând că cetatea nu va mai putea rezista pentru mult timp. Peste o săptămână, în
27 decembrie, se publica: Din Ungaria Superioară se aude că turcii aflați la conducerea Oradiei,
”
deznădăjduiți din cauza stării disperate în care se aflau au ieșit în număr mare și au încercat să producă
daune cât mai importante soldaților noștri, care supravegheau cetatea... și după ce au încercat să atace
și să depășească posturile gărzilor noastre, au fost respinși în interiorul cetății”, în confruntare existând
victime de ambele părți, printre care și un oficial din armata imperială. Se anunță că a fost interceptată
o scrisoare trimisă de seraschier garnizoanei, prin care încerca să o îmbărbăteze să reziste și să o asigure
că va face tot posibilul să-i vină în ajutor. În ultima foaie extraordinară, cu informații despre soarta
cetății de la granița de vest a Principatului, apărută în cursul anului 1691, respectiv la 30 decembrie,
este relatat episodul capturării unui turc trimis după ajutor, întrucât situația celor dinăuntru devenea
tot mai disperată: De la Oradea se confirmă ieșirea turcilor din cetate, care, după două ore de lupte,
”
au fost respinși în interior, suferind mari pierderi”, dar nemulțumiți conducătorii din cauza lipsurilor
”
și voind să se informeze dacă vor primi în scurt timp ajutor, au trimis afară un emisar travestit în husar,
care vorbea maghiara, germana și altele limbi, a trecut de două dintre gărzile noastre și întrebat cine
este, s-a declarat husar, care mergea să-și caute calul pe care-l pierduse, dar ajungând la un alt post de
gardă, temându-se că va fi supus unui examen mai amănunțit, s-a aruncat în apă pentru a o tranzita și a
se salva de cealaltă parte; și cum nu i-a reușit, a fost tras afară din apă și capturat, astfel că a mărturisit că
a fost trimis la Timișoara pentru a solicita ajutor pentru cetate”, întrucât sufereau din cauza lipsei pâinii
și a lemnelor, dar și a apei, fiind nevoiți să apeleze la apa din șanț, ceea ce ducea la îmbolnăvirea sau chiar
moartea multora. Autorul articolului concluzionează că se speră în curând la sfârșitul blocadei, atât din
cauza frigului pătrunzător, cât și a faptului că asediații erau privați de cele minime necesare traiului, fapt
confirmat din mai multe surse.
Documentele prezentate abundă în detalii cu privire la desfășurarea operațiunilor militare
din anul 1691, desfășurate de imperiali în vederea cuceririi cetății Oradea, ce vor fi încununate de
succes pe parcursul anului următor. Având în vedere că sursele de informare sunt cele oficiale, în
ciuda unor mici inexactităţi şi neconcordanţe, foile volante periodice, publicate în limba italiană
în capitala imperială, oferă o imagine veridică asupra evenimentelor şi se alătură celorlalte izvoare
istorice care fac referire la momentul trecerii Oradiei în posesia imperalilor. Acestea reprezintă,
totodată, o dovadă a interesului manifestat în epocă de publicul larg față de evenimentele militare,
curiozitatea fiindu-i răsplătită pe măsură de publicația tipărită de Johann van Ghelen.
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Anexe documentare
I
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
21. GENNARO 1691.
VIENNA 21. Genaro.
[...] Oltre l’Azzione sudetta seguita sulli Confini della Valacchia, seguirono due altre nell’Ungheria
Superiore: la prima nel Paese di Gran Varadino, da dove usciti 800 Turchi à Cavallo incirca, e marchiati
verso Debreczino, per fare qualche tentativo à danno de’ Nostri, ne pervenne l’aviso à Calò, da dove
uscì il Sig. Tenente Colonnello del Reggimento Caprara Conte Adamo di Zrin, col sudetto Reggimento
Caprara, & aggiuntovi quello di Rabutin, tagliò la Strada del ritorno alla prefata Partita di 800 Turchi,
e gli attaccò con tanta bravura, e coraggio, che ne restarono moltissimi morti sulla Campagna, e 68 fatti
priggioni, oltre li feriti, salvatisi colla fuga gli altri: e pochissimi de’Nostri restarono in questa azzione
morti, e feriti [...].
II
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
1. MARZO. 1691.
VIENNA 1. Marzo.
[...] Dall’Ungheria Superiore si hà, ch’essendo stata battuta una delle nostre Partite di là del Tibisco
nella vicinanza di Debreczino da’ Turchi, e Ribelli, che condussero 40 de’ Nostri trà Alemani, & Ungheri
seco via priggioni verso Varadino, sopraggiunse altra Partita delle nostre mandata di quà del sudetto Fiume
dal Sig. Ten. Maresciallo Generale del Campo Marchese Nigrelli, sotto comando del Sig. Lukas Janos Ten.
Colonnello del Sig. Conte Cziachi, & incontrando questo li sudetti Turchi vittoriosi, li battè, e liberò non
solamente li nostri sudetti 40 Priggioni, mà tagliati à pezzi molti Barbari, ne fece anco buon numero di
Schiavi, coll’acquisto di 150 Cavalli [...].
III
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
1. APRILE. 1691.
VIENNA 1. Aprile.
[...] Ch’il Teckely si trovava à Bialest, e che habbia ordini di avanzarsi verso Temesvar, e di là alla volta
di Varadino, essendo stati lasciati dal Sultan Galga 8000 Tartari in quei Luoghi. [...].
IV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
24 MAGGIO 1691.
VIENNA 24. Maggio
[...] Si hà anco aviso, che li Turchi di Gran Varadino, e di Temeswar, siano usciti con alcuni Pezzi di
Artiglieria verso Hordea, con apparenza, che vogliano attaccar il Castello di Lugos, ch’era à mezza giornata di
là; di modo che li Rasciani haveranno occasione di segnalarsi [...]. Dall’Ungheria Superiore si hà, che buon
numero degli Aderenti del Teckely stavano ne’Contorni di Gran Varadino, egli però in Persona non vi era, mà
bensì il Petrozzi, che minacciava qualche irruzione in quelle parti [...].
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V
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
31 MAGGIO 1691.
VIENNA 31. MAGGIO
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VI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
14 GIUGNO 1691.
VIENNA 14 GIUGNO

L

[...] Dall’Ungheria Superiore si hà la confermazione, ritrovarsi il Petrozzi (ch’è uno de’ principali Seguaci
del Teckely) à Gran Varadino, & andava con allettamenti, e persuasioni tentando di sviare dalla divozione
l’Augustissimo parte di quei Ungheri fedeli alla Maestà Sua.

[...] Dall’Ungheria Superiore si hà, che continuava il Ribelle Petrozzi Aderente principale del Teckely
la sua permanenza in Gran Varadino, ne’ di cui Contorni faceva, coll’assistenza di quel Presidio, notabili
danni a’ Nostri; non tralasciando anco di tirare qualche Gente Nazionale con false lusinghe, e donativi, al suo
Partito: onde si crede, che sarà formato al Tibisco un Corpo di alcuni 1000 Huomini, per raffrenare quella
Guarniggione Infedele, e perfidi Ribelli [...].
VII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
1. LUGLIO. 1691.
VIENNA 1. Luglio.
[...] Il Petrozzi, che tuttavia si fermava à Gran Varadino, cercando di attirare gli Ungheri di quei Paesi al
Partito del Teckely suo Principale, non trova molti Concorrenti, sulli quali possa fare conto; & à Calò si trova
incarcerato un’altro Ribelle dì lui Complice.
VIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
5. LUGLIO 1691.
VIENNA 5. Luglio
[...] Due Reggimenti si sono contromandati di là del Danubio, che credesi saranno con altre Truppe
impiegate nell’Ungheria Superiore alla Bloccata, ò Attacco di Gran Varadino [...].
IX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
8. LUGLIO 1691.
VIENNA 8. Luglio.
[...]. Si hanno lettere di Kalò nell’Ungheria Superiore delli 25 del caduto, con aviso, che di là
mandatasi fuori una Partita alli 22, per riconnoscere verso Gran Varadino, haveva la medesima incontrati à
mezza ora da quel Ponte 16 Carri carichi di Sale, e di Farina, che andavano à detto Varadino, e furono tutti
presi, e condotti da’ Nostri in detto Kalò, senza che li Turchi facessero alcuna mina di uscire dalla Fortezza,
per impedirlo.
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X
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
22. LUGLIO 1691.
VIENNA 22. Luglio.
[...] Gran Varadino è di nuovo bloccato da’ Nostri, e potrebbe essere, che venissecolà formato
un considerabile Corpo, tanto per essere più vicino allaTransilvania ad ogni evento, come per prevenire le
perniziose conseguenze, che quel Ribelle Petrozzi potesse caggionare colle sue lusinghevoli fomentazioni trà
gli Abitanti in quelle parti [...].
XI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
9. AGOSTO 1691.
VIENNA 9. Agosto.
[...] Con altre lettere poi delli 31 si hà, che la notte delli 28 d’ordine del Signor Gen. Veterani erano
arrivati all’Armata il Sig. Colonnello Polland, e’l Ten. Colon. de’ Rasciani Sig. Antonio, e riferiva essere
passato l’Inimico verso Lippa, e Gran Varadino; e doppo qualche interlocuzione partirono subito di ritorno
li sudetti Colon. e Ten. Colonnello verso Deva, & al primo si mandarono poi 600 buoni, e scielti Cavalli, per
rintracciare con essi il Teckely, & osservare li di lui andamenti; sentitosi poi che ch’egli nel passare habbia
preso Lugos per accordo, e col Signor Generale Heisler sia passato con fretta verso Belgrado appresso il
Primo Visire, volendo essere di ritorno frà 3 Settimane appresso le sue Genti; che intanto si avanzavano verso
Temeswar, e Gran Varadino [...].
XII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
30. SETTEMBRE. 1691.
VIENNA 30. Settembre.
[...] Il Sig. Sargente Generale Conte di Aversperg haveva nuovamente incontrati, e battuti appresso
il Ponte di Batscha 600 Ribelli, ammazzati più di 100, e ricondotti da 30, in 40 Priggionieri nel Campo: e
si havevano avisi, che doppo tal azzione tutti li Ribelli (ch’erano à Gran Varadino) siansi con tutto il loro
Baggaglio di là ritirati, e passati con somma confusione verso Giula [...].
XIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
11. OTTOBRE. 1691.
VIENNA 11. Ottobre.
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Dall’Ungheria Superiore si hà, ch’il Sig. Colon. Conte Schlick nel tenere serrata la Fortezza Turchesca
di Gran Varadino (mentre che l’Armata Capitale Cesarea sotto il Seren. Prencipe di Baden marchiava à quella
volta) si era alli 26 del passato con una Partita avanzato, & entrato nelle Isole trà li Fiumi Keresch, e Bezze,
dove li Turchi, per il vantaggioso fito delle medesime si credevano sicuri, imaginandosi impenetrabile il Passo;
e verso il mezzo dì il prefato Sig. Con. sorprese in modo tale li Turchi, liquali colà tenevano sul pascolo gran
quantità di Bestiame, che disfatte le Guardie gli tolse più di 900 Capi di Animali in maggior parte grossi, e li
condusse à salvamento nel suo Campo appresso Cunjar, senza che l’Inimico ne habbia potuto ricuperare nè
un solo, lasciativi all’incontro alcuni morti, e Priggioni. Nel ritorno, che fecero li Nostri doppo le scaramuccie,
diedero li Turchi con grida à conoscere, che alcuni di loro desiderassero di abboccarsi sotto parola con loro;
il che non essendo stato acconsentito, gridarono li Turchi reiteratamente che l’istesso Pascià in persona
dimandasse di parlare col Sig. Conte, e fù proposto di comparire in Campagna aperta con Scorte di ambe
le parti in numero eguale; e doppo molte parole finalmente per via di Passaporto mandatogli si seppe, ch’il
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FOGLIETTO STRAORDINARIO.
14. OTTOBRE. 1691.
VIENNA 14. Ottobre.

[...] Alli 6 fù giorno di riposo; & all’ora venne aviso dalla Transilvania, che rilasciato dal Teckely
sotto parola il Sig. Gen. Heisler era già effettivamente arrivato in Hermanstatt; e venendo in pochi giorni
aspettato all’Armata, per portarsi di là alla Corte Cesarea, si erano già istradati li di lui Domestici dal Campo
ad incontrarlo. Intanto si sperava, che l’Armata arrivarebbe alli 10 sotto Gran Varadino, e che coll’Ajuto
Divino quella Piazza sarà in breve ridotta nel potere de’ Nostri [...].

L

XIV

· 2 02 0

Sig. Con. Marsiglio Segretario dell’Ambasciata Britannica era colà da Adrianopoli arrivato insieme con un
Chiaus Turco, e che desiderassero di consegnarli a’ Nostri per fargli passar all’Armata Capitale; sopra di che
convenuti li Nostri co’ Turchi, fù ricevuto esso Sig. Conte, che subito col sudetto Chiaus passò verso il Seren.
Prencipe di Baden: e coll’istessa occasione dissero li Turchi di Varadino, che mentre erano stati occupati
colle cerimonie à ricevere con civiltà esso Conte Marsiglio, havevano accudito con minor applicazione, che al
solito, à prevenire alla prefata loro perdita del Bestiame [...].

XV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
18 OTTOBRE 1691.
VIENNA 18 Ottobre
Della marchia dell’Armata Capitale Cesarea verso Gran Varadino non si hanno più fresche notizie,
che quelle furono mentovate colla passata; e non ostante il longo cammino, e la difficoltà del medesimo,
che per le frequenti paludi, & acque hà dovuto in molti luoghi esser riparato con Ponti, con tutto ciò si
sta aspettando giornalmente l’aviso dell’arrivo della medesima Armata sotto quella Fortezza, che sarà con
ogni maggior vigore attaccata, conducendovi à tal fine non solamente gran quantità di Artiglieria grossa, e
Mortari, mà anco straordinaria gran provisione di fuochi artifiziati militari d’invenzione non ordinaria; con
cui (mediante l’Ajuto Divino, e la concorrenza del buon tempo) si spera di ridurre in breve quel Presidio
infedele all’obligo di sottoporsi alle vittoriose Armi dell’Augustissimo nostro Monarca.
Intanto sentesi, che trà li Cesarei, che tenevano bloccata quella Piazza, e li Turchi dell’istessa
Guarniggione, sia seguita altra azzione, nella quale questi persero buon numero di Gente, restati anco morti
alcuni de’Nostri [...].
XVI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
21. OTTOBRE. 1691.
VIENNA 21. Ottobre.
Dall’Armata Capitale Cesarea sotto il Seren. Prencipe di Baden si hà aviso, che havendo S. Alt.
Serenissima, à causa delle frequenti Paludi, lasciata l’Infanteria una marchia indietro sotto comando del Sig.
Maresciallo di Campo Conte di Mansfeld Prencipe di Fondi, si mosse l’Alt. Sua
Alli 7 del corrente colla Cavalleria da Pagosch, & arrivò l’istesso giorno fin’à Neglete, &
A gli 8 si avanzò fin’al Ponte fatto sopra il Fiume Bereccio appresso Patschey, dove si unirono coll’Armata li
due Reggimenti di Dragoni Schlick, & Heisler, che si trovarono in buonissimo Stato, e quasi affatto compiti.
Alli 9 passò la Cavalleria sopra il Ponte medesimo, e si accampò appresso un Marazzo poco di là
discosto, dove il Sig. Conte Marsiglio, collo scritto Chiaus Turco, fù rispedito di ritorno verso l’Ambasciatore
Brittannico suo Principale.
Alli 10 marchiò la Cavalleria sin’à Bihar, ch’è ad una lega Alemana da Gran Varadino, dove si fermò
A gli 11, per aspettare l’Infanteria, laquale anco vi arrivò à mezzo dì. Intanto si portò il Seren.
Prencipe di Baden con 2000 Cavalli incirca à riconoscere la sudetta Fortezza di Gran Varadino, e’l terreno
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circonvicino; con qual occasione non seguì altro, se non che l’Inimico tirò diverse Cannonate contro li Nostri,
e cominciò quà, e là disperso à scaramucciare colli medesimi. L’Artiglieria grossa, ch’era restata indietro à
Zollnock, fù l’istesso giorno verso la sera condotta dal Sig. Prencipe di Vaudemont felicemente nel Campo,
insieme con alcuni 100 Carri carichi di munizione, & ogni forte di altri requisiti necessarii, sotto Convoglio
di 1000 Cavalli.
Alli 12 il Signor Generale della Cavalleria Conte di Stirum, con alcuni 1000 Comandanti, & alcuni
Pezzetti di Campagna, si avanzò inanzi più vicino alla Fortezza, e lo seguitò tutta la Cavalleria, & Infanteria,
come anco l’Artiglieria, e’l Baggaglio; e’l tutto si postò di quà del Fiume Keres; & intanto si principiò da una
eminenza poco lontana dalla Piazza à tirare col Cannone nelle Contrade della Città, e della Fortezza, e nel
medesimo tempo di gettarvi da 2 Mortari alcune Bombe, e Palle di fuoco, con che molte case furono accese: e
risposero bensì li Turchi con Cannoni, mà non fecero altro tentativo contro li Nostri, se non che bruggiarono
loro stessi alcuni cumoli di fieno, e di paglia, che stavano ne’ Giardini fuor della Fortezza. L’istessa sera delli
12 arrivò nel Campo grandissima quantità di fuochi militari di straordinaria composizione.
Alli 13 si continuò di cannonare, e di gettare fuochi nella Piazza: e verso mezzo dì 12 Battaglioni,
cioè uno di Baden, uno di vecchio Stahremberg, Uno di Etting, uno de Houchin, uno di Guido Stahremberg,
uno di Archinto, uno di Amenzaga, uno di Chizzola, uno di Herberstein, e 3 Elettorali Brandemburghesi,
tutti sotto comando del Sig. Ten. Generale Barfus, e del Sig. Conte Guido di Stahremberg, presero Posto in
una Valle assai vicina alla Città; e verso la sera furono aperte le Trinciere con 1500 Huomini, e perfezzionata
una Batteria verso la Porta della Palanka, situata di quà del Fiume Keres, e chiamata Olossi; & alla destra
della Strada fù eretto un Ridotto, da dove sin’alla sudetta Batteria fù tirata una Linea di Communicazione; e
la mattina
Delli 14 si cominciò à battere con 6 Pezzi di Artiglieria grossa la Palanka medesima; e non hà tralasciato
l’Inimico di tirare bravamente contro li Nostri, tanto con Cannoni, come con Moschetti, & Archibuggi.
Venne poi avviso nel Campo, che una Partita de’ Nostri Aiducchi habbia preso, e presidiato il
Castello, e Palanka di Belignes.
Alli 15 doveva cominciarsi di adoperare contro la Piazza li sopradetti fuochi di straordinaria
composizione [...].
XVII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
28. OTTOBRE. 1691.
VIENNA 28. Ottobre.
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Con lettere delli 19 dal Campo Cesareo sotto Gran Varadino, comandato dal Seren. Prencipe
Ludovico di Baden, si hà aviso, che alli 16 del corrente alle 6. ore di sera fù presa da’ Nostri per assalto la Città,
ò Palanka situata di quà del Fiume Keres; nella qual azzione si sono segnalati gli Ungheri del Colonnello
Mollner, liquali avanzatisi alla Palanka, ò Recinto di Legno, si abbassarono li primi colla testa contro il
medesimo, gli altri si posero dietro di loro, e poi li seguenti montarono sopra di essi, e così successivamente
salirono sopra via il Recinto nella Piazza: altri de’ medesimi Ungheri si fecero aperture colle loro ascie, e
così vi penetrarono dentro: e nell’istesso tempo li Moschettieri Allemani assalirono la Porta, ch’era mezza
rovinata da’ nostri Cannoni, ne tagliarono il resto, e con perdita di poche Persone si resero anche per quella
via Padroni di essa Palanka, nella quale fù trovato un picciolo Mortaro, essendone li Turchi ritirati nell’altra
Città di là del Keres.
Alli 17 passò la nostr’Armata dall’altra parte del medesimo Fiume, dove
Alli 18 fù preso Posto, & accampato l’Essercito, con speranza di superar in pochi giorni anche quella
Città.
Alli 19 si postarono li nostri Ussari dietro il Castello, dove si provederanno di trincieramenti, per
tenere più angostiato anco da quella parte l’Inimico; à cui si cercarà pure di levare l’acqua.
La situazione di Gran Varadino è tale: la sudetta Palanka, ch’è ora nel potere de’ Nostri, hà un
Recinto di Legno con una fossa secca da questa parte, & è separata dall’altra Città dal Fiume Keres, che passa
nel mezzo frà ambidue: & alla parte sinistra di sopra la medesima Città è situato il Castello, ch’è regolare, con
5 Bastioni, alquanto elevato, con acqua all’intorno, che scorre anco attorno l’altra Città: le Palanke, ò Recinti
di Legno, che circondano ambe le Città, sono più durevoli, che Muraglie, perche i Cannoni non vi fanno
maggior apertura, ò forame, che la grandezza della Palla; e le Fosse sono anco assai profonde.
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FOGLIETTO STRAORDINARIO.
1. NOVEMBRE 1691.
VIENNA 1. Novembre.

Con Espresso arrivato Lunedì si hanno ulteriori particolarità dal Campo Cesareo del Seren. Prencipe
di Baden sotto Gran Varadino, col racconto più distinto di quanto vi passò dalli 14 fin’alli 24 del caduto; cioè,
ch’essendosi tirate la notte stessa de’14 due Linee avanzate dalla nostra Batteria fin’alla scritta Palanka chiamata
Oloschi, & apparecchiatosi alla destra appresso il Ridotto una Batteria di alcuni Mortari, si continuò talmente.
Alli 15 di cannonar, e gettarvi fuoco, che molte Case ne furono poste in fiamme in diversi luoghi
della Palanca medesima, e fù rovesciata affatto la Porta. La notte seguente fù ordinata una nuova Batteria
appresso il Ridotto della sinistra; e l’Inimico riparò al possibile l’istessa notte tutto quello, che da’ nostri
Cannoni era stato abbattuto: onde si proseguì.
Alli 16 incessantemente da ambe le nostre Batterie à cannonare: & à mezza ora avanti la sera si diede
alla detta Palanka Oloschi l’assalto, comandato dal Ten. Generale Sig. Barfus, e’l Sargente Generale Sig. Conte
Guido di Stahremberg; e benche li Nostri vi andassero con somma risolutezza, spingendosi intrepidamente
dentro la Piazza, con tutto ciò vi persero pochissima Gente, restati solamente alcuni pochi morti, e feriti; e gli
Aiducchi in questa occasione fecero assai bene le parti loro, superando con Scalate, & in altri modi, il Recinto.
L’Inimico si ritirò per il Ponte di là del Fiume Keres nella gran Città; e li Nostri all’incontro subito presero
Posto nella superata Palanka, che fù presidiata da 3 Battaglioni di Fanti, cioè due del Reggimento Amenzaga,
& uno di Aversperg, sotto comando del Sig. Colonnello Amenzaga.
Alli 17 passò il Seren. di Baden coll’Armata il Fiume Keres,
&
Alli 18 anco il Fiume detto Peze, accampandola di là contro la Città di Gran Varadino; dove nella
susseguente notte furono con 1500 Huomini aperte le Trinciere, e vi s’inalzò una Batteria, come anco un’altra
di quà del Keres nella Palanka Oloschi: e l’istesso giorno furono da’nostri Ussari condotti nel campo 13
Priggionieri di una Partita Turchesca di Giula, insieme con una Bandiera, e la Testa del Pascià Agà, che
comandava la medesima.
Alli 19, e 20 non seguì cosa di rimarco, solo si continuava ad avanzare gli approcci, e perfezzionare
le due sopradette Batterie, delle quali fù terminata l’istessa notte quella nella Palanka Oloschi, piantativi 11
Pezzi grossi di Cannone, &
Alli 21 si cominciò à battere colli medesimi da quella parte la Città.
Alli 22 arrivarono nel Campo circa 2000 Rasciani di ritorno dalla Transilvania, sì à piedi, come à
Cavallo. Et essendosi intanto anco perfezzionata l’altra Batteria di là del Keres, e piantativi similmente 11
grossi Pezzi di Cannone, si cominciò sin dalla mattina.
Delli 23 à battere incessantemente la Piazza con 22 Cannoni, co’quali fù fatta una Breccia tale, che
fù risolto di fare frà 24. ore l’assalto; mà l’Inimico non aspettando tal estremità, pose verso le 3. ore doppo
mezzo dì il fuoco in molti luoghi della Città, onde si dispersero le fiamme per tutta la medesima: ciò non
ostante li Nostri subito vi si spinsero dentro, e se ne resero Padroni, acquistandovi molto Bestiame; e con
questa occasione si salvarono anco alcuni 100 Rasciani ivi abitanti, che altrimente correvano rischio di esser
ammazzati da’ Turchi, liquali all’incontro si ricoverarono in un Forte da loro eretto avanti il Castello, & ivi
presero Posto per diffendersi; facendo anco di là la mattina.
Delli 24 una sortita contro li Rasciani nella Città, con spingerli assai indietro; mà secondati questi
subito dagli Alemani, furono li Turchi ben presto riscacciati, & obligati à rintanarsi nel Forte medesimo.
Una grossa Partita di Tartari hà fatto qualche danno alli Foraggieri della nostr’Armata, conducendo
via qualche Bestiame, e Servitori; mà perseguitati prontamente fù ricuperata buona parte della preda.
Il Sig. Generale Heisler era arrivato nel Campo sotto Varadino alli 23 del corrente.
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Gli scritti fuochi di straordinaria composizione fanno buonissimo effetto, consommando tutto, e
vengono conservati, per impiegarli contro il Castello.
Haveva il Seren. Prencipe di Baden alcuni giorni prima mandate fuori 3 Partite di Ussari, una delle
quali di 50 Huomini havendo incontrata à 2 leghe da Varadino, un’altra di 50 Turchi a Giula, che volevano
riconoscer il nostro Campo, l’attaccò, ne ferì alcuni, e ritornò alli 18 nel Campo con 13 Priggioni Turchi, e
colla testa del Beg, che li commandava [...].
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XIX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
4. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 4. Novembre.
[...] Dall’Armata capitale Cesarea del Seren. Prencipe Ludovico di Baden sotto Gran Varadino non
sono venute lettere più fresche di quelle furono mentovate colla passata, che portarono (oltre l’espugnazione
della Palanka chiamata Oloschi) anche la presa di quella Città grande, seguita alli 23 del passato Mese di
Ottobre; e che li Turchi si erano ritirati nel Castello, e nel Forte, che havevano fatto avant’il medesimo
nella Città stessa; onde si spera coll’aiuto d’Iddio di sentirli in breve talmente angostiati nella strettezza
dell’istesso Recinto, e Castello, dall’Artiglieria, fuochi, & attacchi de’Nostri, che saranno finalmente costretti
à sottomettersi; havendo fin’ora continuato ad esser assai favorevole alle operazioni il tempo, che benche
alquanto freddo, nondimeno è stato senza pioggie, lequali peraltro in questa Staggione sogliono esser assai
frequenti [...].
XX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
8. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 8. Novembre.
Sabbato sera giunse quà dall’Armata del Seren. Prencipe Ludovico di Baden sotto Gran Varadino,
il Sig. Sargente Gen. Conte di Aversperg, credesi con commissioni circa la ripartizione de’ Quartieri; e
con questa occasione si hà aviso, che alzatesi alli 24, e 25 del passato le Batterie, si cominciò alli 26 à
bombardare la Fortezza con effetto tale, che più volte si vedevano volar in aria teste, braccia, e gambe
di Turchi, con straordinarii urli, e strepiti di quei Barbari, che tuttavia continuavano anco di cannonare
con vigorosa diffesa, sulla speranza di essere soccorsi da un Corpo di Turchi, Tartari, e Ribelli, che con
6000 Huomini si trovavano ad 8 leghe incirca da detto Gran Varadino, e cercavano tuttavia ad ingrossarsi;
perloche il Seren. di Baden di ciò avisato, haveva fatte ottime disposizioni, per riceverli, e dargli la caccia,
quando si accostassero, per incommodar i Nostri, & angostiandosi nell’istesso tempo sempre più gli
Assediati, si può sperar un felice successo di quell’impresa; sebene l’avanzata Staggione cominci à mostrar
i suoi rigori, e che li Barbari habbiano fatte prevenzioni, con tagliate, ridotti, e caverne sotterranee; mentre
il Seren. di Baden và disponendo nella Città avanti la Porta del Castello un trincieramento tale, che non
ostante il rigore del tempo potrà sussister buon nervo di Gente, per tener ad ogni caso strettamente serrati
nelle loro tane quei Infedeli [...].
XXI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
11. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 11. Novembre.
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Con lettere de’ Confini della Transilvania delli 22 del passato si hà, ch’il Sig. Gen. Conte Veterani con
quel Corpo d’Armata Cesarea stava ancora accampato appresso Dobra, dove
Alli 18 venne aviso, che l’Inimico stava all’ora ad una picciola ora da Lippa, e che ogni giorno si
facevano vedere sulle eminenze vicine alcune picciole Partite del medesimo; e secondo il rapporto di un
Desertore haveva il Teckely ordini dalla Porta di andare verso Gran Varadino [...].
Le nuovità, che si hanno dal Campo Cesareo sotto il Seren. Prencipe di Baden à Gran Varadino, sono,
che doppo havere l’Inimico posto il fuoco nella Città grande, con ritirarsi nel Castello, li Nostri habbiano non
solamento preso Posto nella medesima, mà anche siansi successivamente con gran diligenza avanzati con gli
approcci quasi sin’al fosso del Castello; con tirar anche una Linea di Communicazione dagli attacchi nella
Città grande fino nella Palanka Oloschi; e si perfezzionarono quasi totalmente alli 26 li Ridotti ò Luoghi per
i Mortari; l’istessa notte nell’andar à visitar i Posti fù pericolosamente ferito da una Palla di Cannone il Sig.
Sargente Maggiore Conte di Lebenstein.
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Alli 27 si cominciò a travagliare la Piazza con fuoco, e Bombe da 18 Mortari alla volta, che fecero tal
effetto, che non solo si sentirono gran gridi de’ Turchi, come si scrisse, mà volarono anco alcuni Corpi umani
dalli Bastioni in aria. La notte seguente restò morto il Tenente Colonnello del Reggimento Amenzaga Sig.
Tûrck. Et
Alli 28 si continuò non solamente à bombardare, e gettare fuoco senza rilascio; mà si lavorò anche
ad eriggere una nuova Batteria, per toglier all’Inimico la sua diffesa [...].
Altro Corriere capitato poi dal Campo medesimo conferma la continuazione del bombardamento, e
ch’alla sua partenza stava tutta la Fortezza in fiame; onde continuava la speranza di espugnarla; e quando anco
ciò non seguisse così presto, si fermaranno tuttavia li Nostri nella Città, e la maggior parte della Soldatesca
sarà ripartita ne’ Luoghi circonvicini, per farne spesse permutazioni, e per tagliare li Passi ad ogni Soccorso;
havendo anco il Seren. di Baden già fatto con molta Milizia presidiare Bellignes, ch’è un Passo perciò assai ben
situato: e vengono anche fatti tali lavori nella Città avanti l’unica Porta del Castello, che niuno vi potrà entrare
nè uscire; onde non havendo li Barbari da sperar alcun soccorso, & essendo assai distrutti i di loro lavori, si
può sperare, che non potranno gran tempo resistere.
XXII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
15. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 15. Novembre.
Domenica arrivarono quà molti Stendardi Turcheschi dall’Armata Cesarea capitale, in parte della
Battaglia di Salankement, & in parte presi nella Città di Gran Varadino, come anco una gran Nacchera
Turchesca presa pure in quel Luogo; e saranno gli Stendardi ripartiti, & appesi in diverse Chiese. Lunedì
partì di ritorno verso l’Armata medesima il Sig. Gen. Conte di Aversperg, credesi, con Commissioni
dell’Augustissimo al Seren. Prencipe di Baden circa li Quartieri d’Inverno.
Le notizie, che di là si hanno, sono, che perfezzionatesi alli 29 del passato le scritte 2 nuove Batterie, si
cominciò l’istessa mattina à cannonare contro le diffese dell’Inimico; e si continuò talmente à tormentare con
Bombe, e fuoco la Piazza, che gran parte della medesima fù posta in fiamme, e durò l’incendio più di 6. ore.
Alli 30, e 31 si proseguì senza rilascio il bombardar, e cannonare: e verso mezzo dì pensarono li
Tartari di sorprendere di nuovo li nostri Foraggieri in poca distanza dal Campo, e levar qualche Bestiame dal
Pascolo; mà furono perseguitati dagli Ungheri, che ne riportarono 7 Teste, & un’ Uffiziale Barbaro Priggione,
con liberare anche alcuni Schiavi Christiani.
Al primo del corrente non seguì altro di rimarco, che la continuazione del Bombardamento: & affine
di tenere meglio in freno l’Inimico, & impedirgli le sue scorrerie, fù comandato il Tenente Colonnello del
Reggimento Heisler Sig. Laport con 600 Cavallieri Alemani, e la maggior parte delle Milizie Unghere, verso
Vyfalù, con ordini di postarvisi, & invigilar all’Inimico.
Alli 2, e 3 continuossi non solamente il bombardare, mà si cominciò anco ad occuparsi con tagliare,
ò cavare l’acqua fuori dal fosso della Piazza, al dicui effetto non si dubitava; & all’ora si vederà presto se
l’Inimico resterà pertinace (come hà fatto sin all’ora) in voler aspettar il fine del Bombardamento [...].
XXIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
18. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 18. Novembre.
[...] Dal Campo Cesareo del Seren. Prencipe Ludovico di Baden sotto Gran Varadino si hà aviso
(oltre quanto fù scritto colla passata) che si continuava non solamente di angostiare colle Bombe, e fuoco
gl’Infedeli di quel Presidio, mà che già si erano talmente, dalle grosse Batterie de’ Nostri, rovinate le diffese
de’ Bastioni, che non potevano più servirsene gli Assediati, liquali perciò facevano poco danno a’Nostri.
E benche sin’all’ora si mostrassero li Barbari poco inclinati ad arrendersi, mentre danno à conoscere,
che habbiano ancora Presidio, e Provisioni à bastanza, per resistere; con tutto ciò (poiche non hanno
da sperare Soccorso estrinseco, non essendo li Turchi, Tartari, e Ribelli, in Stato da poter intraprendere
tentativo alcuno d’importanza) si crede, che formino la sola loro speranza sulla vicinanza dell’Inverno; il
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di cui rigore però non gli portarà alcun vantaggio; mentre li Nostri, anco in tal caso, restaranno fermi nella
Città, e Posti già occupati, e vicinissimi al Castello, continuaranno ad angostiarli quanto sarà mai possibile;
e di tempo in tempo saranno permutati dalle altre Truppe, che tutte in quelle vicinanze svernaranno; &
all’incontro li Barbari, strettamente rinchiusi, saranno tenuti in allarme continue, non goderanno riposo
alcuno, nè ricovero contro il rigore della staggione; massime sendo dalle fiamme consommati la maggior
parte degli edifizii, & abitazioni. Intanto si aspetta di sentire le ulteriori particolarità del Bombardamento;
godendo li Nostri (eccettuato il foraggio, che comincia ad esser alquanto scarso) bastanza di viveri, e di
ogni altra cosa, nel loro Campo [...].
XXIV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
22. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 22. Novembre
Con lettere delli 10 del corrente dal Campo Cesareo di Gran Varadino, sotto il Seren. Prencipe
Ludovico di Baden, viene confermato, che benche già alcuni giorni havesse colà continuato il tempo umido,
e freddo, non si haveva perciò tralasciato di proseguire con ogni possibile calore il bombardamento di
quella Fortezza; si mostrava però tuttavia pertinace l’Inimico, nè voleva sin’ all’ora risolversi alla resa, anzi
ricusava di accettare le lettere di chiamata, dicendo non esser ancora tempo di parlare di accordo. Intanto si
và inalzando da’ Nostri un gran Forte à 5, in 600 Passi dalla Porta della Fortezza, nel quale durante l’Inverno
restaranno alloggiati 1000 Fanti Alemanni, e qualche numero di Cavalleria comandata; e la Palanca Oloschi
sarà presidiata di Soldatesca Unghera sì Aiduchi, come Ussari: gli ulteriori Reggimenti Alemani, e Milizia
Rasciana, & Unghera, staranno acquartierati tanto à Debreczino, come in tutti gli altri Luoghi, e Piazze
circonvicine di Varadino; onde si spera, che quella Fortezza ormai assai rovinata dal fuoco, e dalle Bombe,
e ridotta quasi in un Cumulo di Sassi, non potrà più lungo tempo mantenersi contro gli sforzi de’ Nostri,
massime non havendo li Presidiarii da sperare Soccorso alcuno [...].
XXV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
25. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 25. Novembre
Non è punto sminuita la speranza di superare in breve il Castello di Gran Varadino, stante le scritte
buone disposizioni fattevi dal Seren. Prencipe Ludovico di Baden, sendosi eretto anche un Forte sopra un
Monte vicino, per meglio angostiare la Piazza; e saranno 10000 Huomini in quei Contorni, che di tempo in
tempo faranno le permutazioni ne’ Posti più vicini alla Fortezza, che sarà tenuta col fuoco, & Artiglieria in
allarme continue [...].
XXVI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
29. NOVEMBRE. 1691.
VIENNA 29. Novembre.
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Da Gran Varadino (che tuttavia viene angostiato da’ Nostri) non si hanno altre nuovità di rimarco,
se non, che uscito di là un Turco Desertore, che giunse Lunedì con un Corriere in questa Residenza, si
habbia dal medesimo ricavato, che nella Fortezza si trovassero ancora circa 1400 Huomini d’armi: Che
non solamente vi regnava gran penuria di viveri, mà che anco si provava mancanza grande di Legno onde
li Presidiarii nella rigidezza della Staggione pativano assai, dovendo (per esser rovinati tutti gli edifizii, e
consommato dal fuoco quasi tutto il combustibile) mantenersi sotto li volti, e Luoghi sotterranei, e trà
le rovine delle Mura: Che nondimeno stavano tuttavia colla speranza di essere soccorsi, ò al meno di
ricevere qualche Convoglio di Viveri, al diffetto de’ quali haveva dichiarato il Comandante di non potersi
mantenere longamente [...].

FOGLIETTO STRAORDINARIO.
2. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 2. Decembre

Dallo scritto Turco desertato da Varadino (ch’è l’unico uscito dalla Fortezza durante la Bloccata, e’l
Bombardamento) si hanno ancora cavate diverse notabili particolarità, con una specificazione degli Uffiziali
principali, e della Gente commune, che ancora vi si trova dentro, e di quelli che sono restati morti, e feriti
durante l’attacco.
Li Morti sono: il Pascià Agà: Halli Agà: Mustafa Agà: Hassan Oda Pascià: Mustafa Oda Pascià: Ally
Palluck Pascià: Racus Bulla Pascià: Mustafà Agà: Mustafa Oda Pascià: e de’ Communi sono restati morti più
di 1500.
Feriti sono: L’Agà de’ Gianizzari, colpito da una Cannonata: Pascià Agà: Tolvay Hassan: Claus
Hassan: e 300 Communi. E di 24 Artiglieri, e Lavoranti de’ Fuochi artifiziati, erano ancora 10 in vita, sendo
restati morti gli altri.
In vita sono ancora: Il Pascià della Fortezza: il nuovo sostituto Agà de’ Gianizzari, chiamato Rocziab
Baya: e’l nuovo Pascià Agà: e questi trè hanno il Comando della Piazza, sendovi ancora 1400 Soldati communi
in vita.
Un’Arsenale, nel quale hanno li migliori loro attrezzi, è talmente fracassato, sepelito, e cuoperto delle
rovine per mezzo delle Bombe, che non possono più arrivarvi per aprirlo, à servirsene.
Il Castello è anco talmente rovinato, che non è restata intiera nè una abitazione ò stanza; onde li
Turchi sono obligati à mantenersi trà le mura, & ajutarsi col fuoco contro il rigore de tempo.
Durante tutto l’attacco, e bombardamento non vi è entrata Persona alcuna, e per conseguenza
non hanno ricevuta veruna notizia della loro Gente, ò sperato Soccorso, nè dello Stato preciso dell’Armata
nostra, che gli angostiava; solamente una Donna stata priggione appresso li Nostri, haveva trovato il
modo di sottrarsene, e di entrare nella Piazza; e questa gli haveva detto, che gli Alemani temessero assai
la venuta del Soccorso Turchesco, sopra laquale mal fondata speranza ripresero coraggio à mantenersi,
che altrimente già si sarebbero resi: & essendosi poi congelata l’acqua del Fosso, andavano tagliando il
ghiaccio.
Cavalli non havevano più di 7 nella Fortezza, liquali però non possono adoprare, nè mettere fuori,
per non havere Ponte. Onde stante la rovina della Piazz, e l’incommodità, penuria, e miseria de’ Presidianti,
si spera di vederla quantoprima ridotta alla caduta [...].
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XXVIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
6. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 6. Decembre.
Finita ormai la Campagna, vengono ripartiti ne’ Quartieri li Reggimenti Cesarei, e le Truppe
Nazionali, anco nella Ungheria Superiore, massime nelle Piazze vicine à Gran Varadino, non solo per
tenere ristretta da ogni banda la Guarniggione Turchesca di quel Presidio, mà anco per fare di tempo
in tempo le scritte permutazioni delle nostre Genti, che stanno alloggiate in quella Città, e Borgo, e
ne’Forti erettivi per maggior angostia degl’Infedeli. Et intanto per provedere per tempo à quanto si
richiede per continuare con ogni vigore la Guerra contro li Barbari, si proseguiscono non solamente
le nuove leve quì, e negli altri Paesi Ereditarii, mà si procurano pure gli attrezzi necessarii à tal effetto,
dicendosi, che anco da altri Potentati saranno somministrate al Servizio di Cesare buon numero di
Truppe in virtù di Negoziati, che à tal fine si sono intavolati. Altre nuovità rimarchevoli non si hanno
per questa volta da’ Confini dell’Ungheria: solo viene confermato da un’ Artigliere Alemano salvatosi
dal sudetto Castello di Gran Varadino, che le nostre Bombe vi habbiano rotti tutti li Volti, amazzato
il Bestiame, e bruggiata tutta la Provianda, che vi havevano gl’Infedeli, onde poco tempo potrebbero
sussistere per tal mancanza: ch’il Pascià abitava sotto la Porta, e gli altri in caverne sotterranee appresso
li Bastioni: ch’il primo haveva voluto rendere la Piazza, mà che l’Agà de’Gianizzari, ch’è ferito, si era
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opposto: e che sendosi fatte talmente le nostre disposizioni, che non è possibile vi arrivi qualche
Soccorso, si accresca l’apparenza, che in breve doveranno arrendersi quei angostiati Barbari.
Il Seren. Prencipe Ludovico di Baden sentesi già partito giorni fà da detto Gran Varadino, e giornalmente
viene aspettato di ritorno in questa Imperial Residenza.
XXIX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
9. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 9. Decembre.
[...] Dal Quartiere Generale Cesareo à Debreczino nell’Ungheria Superiore viene scritto, che
un Turco di Gran Varadino rischiatosi di uscire dalla Piazza, per procacciarsi qualche legno, & alimento,
fù preso da’Nostri, e posto all’esame confermò quanto fù riferto da ogn’altro circa la gran penuria, che
vi provano li Barbari; con aggiunta, ch’il restante Presidio appena consisteva in 1000 Huomini atti à
diffendersi, e che vi havevano ancora qualche poca Provisione di Frumento Turco, che pestavano, e ne
cuocevano focaccie per il di loro vitto: onde ben presto sarebbero ridotti all’estrema necessità di arrendersi
[...] e che credendo li Turchi di Temeswar, che Gran Varadino sia per cadere presto, ò che già sia caduto,
vi fosse insorta una sì gran costernazione frà quei Barbari, che molti degli Abitanti siansi ritirati di là col
Corpo de’ Tartari, e fuggiti [...].
XXX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
13. DECEMBRE. 1691
VIENNA 13. Decembre.
[...] Da Gran Varadino sentesi, che quel travagliato Presidio Turco habbia dimandato qualche
armistizio, affine di goder il riposo sin’a certo tempo da essi Barbari proposto, con offerta di arrendersi col
Castello, quando in tal termine non arrivasse il da loro aspettato Soccorso. Non gli fù però accordata tregua
alcuna da’Nostri, liquali all’incontro continuano à maggiormente angostiarli con ogni sorte di ostilità. Sentesi
anco, che in una Sortita siano restati morti alcuni Turchi, e fatti alcuni priggioni, liquali confermavano pure la
penuria di viveri, che provano quei di dentro [...].
XXXI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
16. DECEMBRE
VIENNA 16. Decembre
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Il Seren. Prencipe Ludovico di Baden hà impiegate alcune Settimane nel suo ritorno da Gran
Varadino à questa Corte Cesarea [...].
Le lettere dal Quartiere Generale Cesareo à Debreczino nell’Ungheria Superiore portano, ch’il
Signor Generale Conte Castelli (al quale alcuni giorni prima era marchiato di là verso la Bloccata di Gran
Varadino con alcuni 100 Cavalli) n’era ritornato alli 2 del corrente à detto Debreczino con alcuni Carri
pieni di Donne, e Fanciulli Turchi, liquali dagli Assediati Barbari di Varadino sudetto erano stati scacciati, e
confermati avisi, che nella Fortezza non solamente regnava, mà anche giornalmente si accresceva la miseria,
e penuria: che quel Pascià Comandante inclinava tuttavia à capitolare la resa della Piazza, mà che l’Agà de’
Gianizzari, benche pericolosamente ferito, non voleva sin’all’ora in modo alcuno acconsentirvi: confermavasi
anco, che quel Presidio Turco consisteva ancora in 1000 Huomini incirca, tra’quali però erano molti feriti,
& ammalati; onde al riferire degli stessi Desertori, usciti dalla Fortezza, non potrebbe più la medesima
mantenersi, che poco tempo [...].
Alli 22 vi giunse notizia, che datasi la colpa al Topal Pascià, di non essere stato soccorso Gran
Varadino, fosse stato egli da’ Turchi strangolato [...].

FOGLIETTO STRAORDINARIO.
20. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 20. Decembre.

Da Debreczino si hà, che li Turchi di Gran Varadino continuavano giornalmente à scacciare tutte
le Donne, e Figlioli fuor della Piazza, non havendo li mezzi di trattenerli, attesa la mancanza de’ viveri, e di
altri bisognevoli da varie sorti, che vi prova quel Presidio Infedele: e l’istessa scarsezza patiscono anco quei
di Giula, e Iena. Et intanto (benche non si tema, che possa arrivare Soccorso alcuno à detto Varadino, stante
il tempo rigoroso, che corre in quelle parti, e la quantità di nevi, che non permettono la marchia di alcun
Corpo considerabile) con tutto ciò stavano li Nostri sempre vigilanti, & acquartierati in modo tale nelle
Piazze circonvicine di quella Fortezza, che nel tempo di poche ore possano adunarsi, e formar un’Armata
numerosa, ad incontrare qualunque forza de’ Nemici. Et inoltre si è così bene presidiata, e provista di ripari,
parapetti, e fossi profondi la Città di Gran Varadino, come il Forte fattovi da’ Nostri, e la Palanca di Oloschi
ancora, che potrebbero anco resistervi ad un formal Assedio, al quale si vorrebbe Artiglieria grossa, & altri
attrezzi, che all’Inimico è impossibile di addurvi in questi tempi, come nè anco le munizioni, viveri, e foraggi,
che havrebbe di bisogno per il suo sostentamento, quando anco fosse in Stato di pensar à tal tentativo, di
che però non vi è apparenza alcuna: all’incontro da tutte le circostanze si può più che mai congetturare con
fondamento, che la Pizza non potrà sussistere che poco tempo in queste angostie [...].
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XXXIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
27. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 27. Decembre.
[...] Dall’Ungheria Superiore sentesi, che li Turchi del Presidio di Gran Varadino, disperati nello
Stato cattivo, e penurioso, in cui si trovano, habbiano fatta un’ assai numerosa Sortita, nella quale cercarono di
fare ogni possibile danno alle nostre Soldatesche, che ripartite attorno la Fortezza li tenevano in strettissima
osservanza; e doppo havere gl’Infedeli fatta ogni sforza ad attaccare, e superare li Posti delle nostre Guardie,
e darle la Caccia, erano stati li Barbari medesimi, non senza stragge respinti, e perseguitati sin dentro la
Fortezza, nella qual occasione rimase estinta qualche gente da ambe le parti; & anco tra’ Nostri, doppo havere
riscacciato l’Inimico sin sotto la Porta, rimase da una Cannonata infelicemente ucciso uno de’nostri Uffiziali.
Si hà pure aviso, che tenendosi tuttavia strettissimamente serrato ogni adito dell’Inimico à quella
Fortezza, sia stata dalle nostre Genti intercetta una lettera, ch’il Seraschiere mandava alla Guarniggione della
medesima, laquale sendo stata interpretata si trovò, ch’esso Seraschiere cercava di essortare li Presidiarii, à
perseverare costantemente in istato di portargli alcun Soccorso, nondimeno haverebbe cura particolare di
loro, à secondarli quantoprima gli farebbe possibile.
Intanto sentesi, che per maggiormente tener rinchiusi quei Confini di Giula, Jena, e Temeswar,
sin’al Danubio, siansi mandati ordini di marchiar à quella volta à gli Ussari acquartierati nella Schiavonia ne’
Contorni di Eszeck, acciò anche colli medesimi si aumentino colà le nostre forze, ad impedire meglio ogni
tentativo di Soccorso nemico all’angostiata Fortezza sudetta di Varadino.
XXXIV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
30. DECEMBRE. 1691.
VIENNA 30. Decembre.
[...]. Ne’ Confini della Schiavonia, e Croazia non sono seguite alcune nuovità di rimarco, stando le
Truppe da per tutto ne’ Quartieri: e da Gran Varadino vienenon solamente confermata la scritta Sortita de’
Turchi, che doppo havere 2. ore disperatamente combattuto, furono con perdita notabile respinti dentro; mà
sentesi anco, che fastiditi li Presidiarii medesimi da’ longhi patimenti, e volendo informarsi accertatamente
se habbiano da sperar in breve qualche Soccorso, ò nò, mandarono fuori un’ Emissario travestito da Ussaro,
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che parlava francamente le Lingue Unghera, Alemana, & altre: questo era già passato per due delle nostre
Guardie; e dimandato chi egli fosse, si disse Ussaro, e che havendo perso il suo Cavallo andasse à cercarlo;
mà pervenuto ad un’altro Passo guardato, temendo forse più stretto esame, si gettò nell’acqua per transitarlo,
e salvarsi dall’altra parte; il che non riuscitogli fù tirato fuor dell’acqua, e preso; e confessò, essere stato
mandato verso Temesvvar, per sollicitare Soccorso alla Piazza; aggiungendo la confermazione di tutti gli altri,
cioè che nella medesima regnava gran miseria, non solo per mancanza di Pane, e di Legno, mà anco di acqua,
onde conveniva alla Guarniggione di servirsi di quella del Fosso, laquale però essendo di cattiva qualità, se ne
amalavano, e morivano molti. Ora se questa più volte confermata penuria si trova vera, come non se ne dubita,
certo è, che per il tempo, che presentemente corre assai rigoroso con freddo fierissimo, si aumenteranno le
sciagure di quei rinchiusi Barbari: onde si hà luogo di sperar in breve il bramato fine di quella Bloccata.

STAREA MATERIALĂ A CLERULUI ROMÂNESC DIN
ARDEAL ȘI CRIȘANA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA (PÂNĂ
LA EDICTUL DE TOLERANȚĂ TEREZIAN)
					

Mihai GEORGIȚĂ*

THE MATERIAL CONDITION OF THE ROMANIAN CLERGY FROM TRANSYLVANIA
AND CRIȘANA IN THE 18th CENTURY (AFTER THE TERESIAN EDICT OF
TOLERANCE)
ABSTRACT
The union of the Romanian church in Transylvania with the Church of Rome should improve the material
condition of the clergy according to the diploma issued by Emperor Leopold. But the implementation in
practice has been difficult due to the opposition of the Diet of Transylvania principality to which Crișana
belonged until 1732. Thus, in the first half of the 18th century the Greek Catholic bishop was forced to
fight for the rights stipulated in the diploma of Emperor Leopold regarding the lower clergy, which in great
majority had not declared themselves for union, still being considered by the Court of Vienna to belong
to the church united with the church of Rome. Therefore, the Romanian priests, with few exceptions, had
to make a living like the parishioners. It was not until the second half of the 18th century, after strong
religious movements, that the issue of providing the priest with parish land and income would allow him
a better pastoral care. In Crișana, the union was supported by the Catholic bishop, who was at the same
time the supreme committee of Bihor, but here it was hit by the jurisdiction of the Orthodox diocese of
Arad, which benefited from Illyrian privileges. Thus, after 1732, the Catholic diocese had to pay the Greek
Catholic priests a salary, although lower, compared to that of Catholic priests. Instead, according to Illyrian
privileges, the Orthodox priest was also secured with parish land, with all his proceeds being imposed on
a global taxation.
Keywords: material condition, Romanian church, Teresian edict, Transylvania, Crișana

Prin unirea cu biserica romano-catolică, clerul românesc din Transilvania și părțile
vestice a dorit să-și îmbunătățească în primul rând starea materială. La sfârșitul secolului al XVIIlea preoții români era majoritar de condiție servilă, având, în general, aceeași situație materială
cu enoriașii din comunitatea parohială, ameliorată întru-câtva de scutirile speciale acordate pe
parcursul secolului de către principii calvini ai Transilvaniei, dar nerespectate îndeobște de către
stăpânii de domeniu. Prin urmare, era firesc să tânjească după statutul clerului așa-numitelor
religii recepte (confesiuni oficiale), beneficiar de avantaje și prestigiu, iar oferta făcută de împăratul
Leopold în 1698 pentru a accepta Unirea cu biserica catolică era destul de ispititoare, căci aducea o
îmbunătățire a situației economice și sociale. Cu toate acestea, dieta Transilvaniei s-a opus scutirii
de sarcini fiscale și prestații iobăgești pentru numerosul cler românesc1, astfel încât lupta acestuia
*
1

Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor; e-mail: misuarhive@yahoo.com
Mihai Georgiță, Contribuții cu privire la situația materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al
XVII-lea, în Acta Musei Porolissensis, tom. XXXIV, 2012, pp.206-212; Zenovie Păclișanu, Contribuții istorice
privitoare la situația materială a preoțimii române din Ardeal și Ungaria, în Cultura Creștină, an VI, nr. 6, 1916, p.
164-171. Despre condițiile în carea s-a realizat Unirea o analiză excelentă la Ovidiu Ghitta, Biserica Ortodoxă
din Transilvania la sfârșitul secolului al XVII. Unirea cu Biserica romană, în Istoria Transilvaniei”, vol. II, coord.
”
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pentru îmbunătățirea stării sociale și materiale a continuat și pe parcursul secolului al XVIII-lea.
Primatul de Esztergom, cardinalul Leopold von Kollonich, care a propus un plan de
organizare a bisericilor din Ungaria încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea, în privința dotării
episcopului și a clerului aprecia că fiecare preot catolic urma să primească o sesie parohială, în jur
de 48 jugăre, în timp ce preoții uniți și preoții greci” trebuiau să se mulțumească cu jumătate din ce
”
primeau cei catolici2. Totuși, pentru a atrage pe români la unire, în diplomele leopoldine se regăsesc
privilegiile acordate clerului rutean unit prin patenta din 1692, și anume drepturi și imunități egale
cu cele ale clerului romano-catolic3. Astfel, deși diploma leopoldină din 1701 promitea largi scutiri
pentru preoții români care îmbrățișau unirea, opoziția vehementă a stărilor a făcut ca în deceniile
următoare aceste prevederi să fie pur și simplu trecute sub tăcere4. Aceasta nu e de mirare, căci însăși
biserica romano-catolică aflată în Transilvania în plină Contrareformă și restaurație a fost întâmpinată
cu multă ostilitate din partea stărilor Transilvaniei, majoritar protestante, deoarece statul austriac,
aflat în război pe mai multe fronturi externe, nu-și permitea să reprime pe contestatari și să riște un
conflict cu stările protestante, abia pacificate după răscola lui Francisc Rákóczi al II-lea5.
Pacea de la Satu-Mare din 1711 a marcat de fapt un compromis între curtea de la Viena și
Stări, astfel încât reglementarea esențialei probleme sociale a relațiilor dintre stăpân și țăranii era lăsată
pe seama Dietei Transilvaniei, care în 1714 stabilește pentru o jumătate de veac obligațiile țărănești la
cel mai înalt nivel înregistrat vreodată6. În acest context, nici situația clerului românesc nu putea fi mai
bună. De pildă, protopopul Atanasie din Năsăud cerea în 1722 magistratului din Bistrița să scutească
măcar pe preoții săi de porție” (dijme), deoarece nu aveau sâmbrie ca alți preoți cari sântu prin țară,
”
”
ce slujim satele fără sâmbrie”. Un an mai târziu, preoții din cele 22 sate de pe valea Rodnei se plângeau
magistratului bistrițean că de vreo doi ani s-a încetățenit obiceiul de a lua diferite contribuții și de la
fiii de preoți, cu toate că trăiau în aceeași gospodărie, cerând să fie scutiți, asemenea fiilor de juzi și de
crainici7. Prin urmare, atât preoții, cât și feciorii acestora, dacă trăiau în aceeași gospodărie, trebuiau să
dea dijme și să presteze diferite contribuții, la fel ca orice iobag de rând.
Deși episcopul greco-catolic Ioan Patachi a făcut demersuri la Viena pentru punerea în
practică a privilegiilor clerului, iar sinodul din 1732 a pus problema scutirii preoților de taxe, dijme
și onorarii datorate stăpânilor domeniali, sau de sarcini publice, stările Transilvaniei contestau, în
virtutea tradiției, numărul mare de preoți români și situația terenurilor deținute de aceștia, încercând
pe orice cale să limiteze scutirile la proprietățile ecleziastice. Chiar și în domeniul Făgăraș, bunăoară,
o zonă considerată în general mai privilegiată, conscrierea din 1722 și apoi anchetele din 1733-1734,
la care a fost implicat și viitorul episcop Micu Klein, indică referințe vagi la statutul preotului grecocatolic, ținându-se seama de alternarea dreptului de funcționare, deci și a scutirii lor de contribuție.
Din cei 174 de preoți din domeniu Făgăraș la 1722, numai 107 erau recunoscuți în fucție și scutiți
de plata contribuției militare, ceilalți 67 erau considerați supranumerali și impuși la contribuții. Cu
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toate că în urbariul din 1726, întocmit pentru 35 de sate din Făgăraș, apar preoți români cu sesii
întregi sau jumătăți de sesii, insuficiența proprietăților ecleziatice era o caracteristică, motiv pentru
care s-a recurs la revendicări pentru scutirea de sarcini a terenurilor deținute în folosință de preoți
ori moștenite. Încă înainte de instalarea în scaunul episcopal și apoi în calitate de episcop, Ioan Micu
Klein a denunțat încălcarea sitematică a privilegiilor și imunităților clerului român prevăzute în
primele două articole ale diplomei leopoldine din 1701, ridicând problema imposibilității reducerii
numărului de preoților uniți din cauza mijloacelor de subzistență precare, dar și datorită exigențelor
impuse de specificul cultului răsăritean8. Conscrierea confesională întocmită la dispoziția episcopul
Micu Klein în 17339, pentru a ilustra numărul credincioșilor și al preoților, precum și starea acestora,
consemnează atât pe preoții greco-catolici, cât și pe cei ortodocși, împreună cu cantitatea de grâne și
fân rezultată de pe sesia parohială. Deși majoritatea preoților, din totalul celor 302810, au fost conscriși
ca uniți în cele 1936 de localități cu populație românească (din care 795 cu populație mixtă), în ceea
ce privește producția de pe sesia parohială nu există diferențe semnificative. În schimb, aproape o
treime din numărul total al preoților sunt consemnați fără sesie parohială, mai ales în localitățile cu
populație mixtă etnic, dar și în localitățile pur românești, unde slujeau mai mulți preoți. Producția
pe sesia parohială, unde aceasta exista, varia foarte mult: de la 1 car de fân până la 30 de care de fân;
de la 1 câblă cereale la 70 câble cereale, ceea ce ne ilustrează și mărimea sesiei sau a fragmentelor
de sesie. Însă media producției se situa undeva la 6 care de fân și 14 câble de grâne. Conscrierea
a cuprins toate localitățile din cele 44 de aridiaconate ale episcopiei greco-catolice de Făgăraș, cu
excepția scaunelor Ciuc și Gheorgheni și a districtului Țării Bârsei11. Acesta din urmă aparținea
din 1728 de episcopia Râmnicului din Mitropolia ortodoxă a Ungrovlahiei12. Probabil, la ordinul
fiscului, pentru a vedea situația preoților ortodocși din districtul Bârsei, s-a realizat o altă conscriere
(aproximativ în aceiași perioadă) în 23 de sate și în suburbiile Brașovului (Șchei), conscriere care
prezintă numele preotului, starea civilă, averea acestora, constând în șeptel (cai, boi, vaci, oi, stupi și
porci) și numărul familiilor pe care le păstoreau. Bunăoară, în Șchei trăiau 524 de familii orodocși,
păstorite de 5 preoți și de protopopul Flore. Pe lângă ajutorul acordat de enoriași, aceștia aveau
gospodărie proprie. Numai protopopul Flore avea o turmă de 400 de oi, iar un alt preot din Șchei o
turmă de 250 de oi. Preotul Stoica din Râșnov avea 2 vaci, 12 oi, 70 de stupi și 1 porc. Așadar, unii își
rotunjeau veniturile de oierit, alții produceau miere. Dar cei mai mulți nu sunt consemnați cu mare
avere, existând, mai ales în satele cu mai mulți preoți, chiar și fără avere, cum sunt cei patru preoți
din Șapte Sate. În schimb, în zona Zărnești și Tohani, sate cu peste 6 preoți, majoritatea dețineau cel
puțin 2 cai, 2 vaci și 2 porci, iar unii dintre ei și boi, oi și stupi13. Cu toate că Țara Bârsei a fost mereu
o zonă prosperă pentru români, implicit și cler, nu mult diferită trebuie să fi fost situația și în alte
zone cu populație dens românească. Desigur, starea materială a clerului nu putea fi comparată cu a
omologilor din confesiunile recepte, care beneficiau de scutiri și subvenții din partea statului, căci,
din averea ei, preoțimea românească trebuia să dea dijme și taxe, ceea ce îi diminua semnificativ din
avut.
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Trebuie menționat că până la mijlocul secolului al XVIII-lea, mai exact până la edictul de
toleranță din 1759, Curtea de la Viena și Cancelaria Aulică maghiară i-au considerat pe toții românii
din Transilvania ca fiind uniți14. De altfel, când episcopul Micu Klein se referea la starea materială
mizeră a clerului unit îi avea în vedere și pe cei ortodocși. Iată cum descrie acesta, într-unul din
memorii, starea lor în comparație cu starea clerului catolic: Preoții uniți nu se bucură de scutințele
clerului catolic, căci funcționarii statului și domnii de pământ îi prind, îi judecă și îi pedepsesc, iar pe soțiile
și copiii lor îi aruncă în temnițe. Ei sunt siliți să plătească dijme până și preoților luterani și calvini, sare nu
capătă și ei gratuit și trebuie să solvească și ei vama de pod și de piață. Astfel clerul a fost silit să-și câștige
pâinea cea de toate zilele nu din păstorirea sufletelor, ci din lucrarea pământului, care tebuie să o facă cu
mâinile și sudorile sale, întocmai ca orice alt țăran. Silviu Dragomir, care citează acest fragment, are
următorul comentariu: ba în toiul acestei lupte pe care o purta episcopul unit, dieta întrunită în
”
toamna anului 1737 puse din nou 5000 de câble de bucate în sarcina preoților români, fără deosebire
de unit și neunit, care încetase a se mai repartiza începând din 1699. Pe cât de insistent cerea Klein
respectarea privilegiilor, pe atât de mult i se reduceau și drepturile pe care le avuse clerul unit mai
înainte”15.
Îndepărtarea episcopului Micu Klein și izbucnirea mișcării proortodoxe a călugărului
Visarion Sarai pe valea Mureșului și în sudul Transilvaniei16 au complicat situații bisericii unite. De
aceea, simțind nevoia să încurajeze unirea, tânăra împărăteasă Maria Tereza a reafirmat în decretul din
1744 principiul conform căruia biserica unită trebuia să aibă aceleași drepturi, privilegii și imunități
cu ale bisericii romano-catolice, iar prin decretul din 1745 a instituit funcția de protector suprem al
clerului unit. Acesta trebuia să intervină pe lângă forurile laice pentru a determina respectarea scutirii
de contribuții a clerului unit și tratamentul egal în justiție. Punerea în practică a acestor dispoziții
s-a dovedit anevoioasă și adesea foarte dificilă. De asemenea, desemnare și împărțirea sesiilor
ecleziatice pentru clerul unit în perioada 1747-1748 s-a dovedit de scurtă durată, căci în foarte scurt
timp ele au fost recuperate de posesorii lor sau de săteni. De altfel, în urma mișcării lui Visarion
Sarai, mulți preoții uniți au rămas fără pământul parohial și casa parohială. Repetatele memorii la
curtea imperială în scopul îmbunătățirii situației clerului unit, au determinat-o pe împărăteasă să
dispună în 1759 mărirea porției canonice cuvenită preotului unit de la 9 la 20 de câble și de la 4 la
15 de care de fân, un stimulent material care le dădea, totuși, speranța într-o viață mai bună17. La mai
puțin de o lună, în același an, Maria Terezia emite edictul de toleranță care se dovedea favorabil mai
mult clerului unit. Libertatea exercitării credinței ortodoxe era condiționată nu numai de restituirea
bisericilor către uniți, ci și de restituirea proprietăților bisericești. Pentru că acest edict nu dădea
satisfacție revendicărilor ortodocșilor, cărora li se promisese o episcopie în viitor, agitațiile au
continuat cu mai mult avânt sub conducerea călugărului Sofronie de la Cioara. Pe lângă faptul că nu
s-au mai restituit proprietățile clerului unit, mișcarea pornită din Apuseni de acest călugăr s-a extins
și în restul Transilvaniei și cerea între altele ca bisericile luate de uniți să fie înapoiate ortodocșilor
și să fie numit cât mai urgent un episcop ortodox pentru Ardeal. Împărăteasa a fost nevoită să
proclame în martie 1760 înființarea unei episcopii pentru ortodocșii din Transilvania tot cu condiția
restituirii proprietăților către clerul unit, iar în octombrie, pentru a pune capăt tensiunilor religioase
din Transilvania, acceptă numirea efectivă a unui episcop pentru ortodocși în persoana lui Dionisie
14 Vezi detalii la Mihai Săsăujan, Atitudinea cercurilor oficiale austriece față de ortodocșii din Transilvania, la mijlocul
secolului al XVIII-lea, în baza actelor Consiliului aulic de război și a rapoartelor conferințelor ministeriale din Viena,
în Annales Univeristatis Apulensis, Series Historica”, tom 11/II, 2007, pp. 234-233.
”
15 Silviu Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. I, Ediție și studiu
introductiv de Sorin Șipoș, Oradea, 2007, p. 210.
16 Ibidem, pp. 214-244; Teodor V. Damșa, Biserica greco-catolică din România în perspectivă istorică, Timișoara,
1994, pp. 61-68.
17 Greta-Monica Miron, Biserica greco-catolică din Transilvania în anii reformismului, în În spiritul Europei
”
moderne. Administrația și confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian și Iozefin (17401790)”, Coord. Remus Câmpeanu, Anca Câmpian, Cluj-Napoca, 2009, p. 102-103.
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Novacovici, care va fi adus în provincie în martie 1761 de către generalul Bucow, însărcinat cu
restabilirea ordinii și cu realizarea unei conscrieri generale confesionale. Deși covârșitor majoritari,
ortodocși au pierdut multe biserici, iar acolo unde comunitatea de greco-catolici era mică, trebuiau
să le construiască capele18.
Odată cu instituționalizarea ortodoxiei, Biserica unită a trebuit să asiste la partajul
patrimoniual, la o reconfigurarea a terenurilor parohiale. Încercând, totuși, să sprijine unirea prin
rescriptul imperial din 6 iulie 1761, împărăteasa a dispus ca în localitatea unde enoriașii s-au declarat
ortodocși și preotul unit, pământul bisericesc să rămână în folosința acestuia până la moartea sa, după
care putea fi revendicat fie de autoritățile comitatense, fie de către foștii posesori. Cu toate acestea,
unele terenuri parohiale au fost ocupate de ortodocși, iar altele au fost reluate de foștii proprietari.
Astfel, mulți dintre preoții uniți rămași fără credincioși sau cu foarte puțini nu-și puteau asigura
traiul satisfăcător din veniturile ștolare, la fel cum mâna de lucru pentru zilele de clacă era foarte
redusă. Confruntată cu imposibilitatea de a asigura un trai decent clerului său, episcopia grecocatolică de la Blaj a cerut, în decursul deceniului șapte, în repetate rânduri la Curtea de la Viena ca
și preoți uniți să aibă un venit anual de 200 de florini și să beneficieze de dijme asemenea preoților
catolici. Prin urmare, curtea vieneză a cerut în 1767 realizarea de către episcopie a unei conscrieri cu
venitul anual al preoților uniți. Rezultatele au dezvăluit o situație destul de nefavorabilă: unii preoți
nu aveau intravilan pe care să locuiască, nici pământ extravilan pe care să-l cultive, plătind astfel taxe
la stăpânii de domenii de unde luau pământul în folosință. Cei mai mulți trăiau pe pământuri luate
în arendă, puțini din pământurile lor moștenite, iar unii au plecat să lucreze în afara Transilvaniei,
iar cei care nu mai erau în stare să muncească, ajungeau să cerșească. Pentru a sprijini biserica unită,
încă vlăguită în urma revoltelor conduse de Sofronie, prin decretele imperiale din 13 ianuarie și 27
mai 1768 s-a decis să se acorde bisericii unite, cu titlul de ajutor, 10000 de florini renani. Erau primi
pași spre acordarea salarului preoțimii unite, dar insistarea pe tema salarizării a redeschis problema
numărului preoților beneficiari. Pentru început s-a propus acordarea unui salariu din visteria regală
pentru cei lipsiți de avere proprie19.
Conscrirea confesională a generalului Bucow cuprinde și cantitatea de grâne și fân de pe
pământul parohial, având în plus față de conscrierea din 1733 și consemnarea cantității vinului în
vedre. Însă, lipsește unitatea de mărime a terenului parohial, pentru a ne face o imagine mai clară
asupra producției obținute din acest teren. Au fost conscrise 2284 de localități, 8618 de biserici,
3618 de preoți și 777170 de locuitori20. Datele adunate de către organele administrative și de către
protopopi au fost centralizate de generalul Bukow și doi baroni austrieci. Acum s-a urmărit cu mai
multă precizie situația confesională a românilor din Transilvania, dar și confesiunea preoților care-i
păstoreau și ce biserici aveau. În schimb, când a venit vorba despre situația materială, reflectată în
veniturile de pe sesia preoțească, nu s-a urmărit diferența specifică, probabil și pentru faptul că încă
nu se făcea distincție între veniturile clerului ortodox și greco-catolic, venituri provenite cel mai
adesea din cultivarea pământului parohial. În pofida acestui fapt, ele ne ajută să ne facem o imagine
despre situația materială a clerului românesc, indiferent de confesiune, cu mențiunea că preoții
greco-catolici au fost recenzați cu 885 mai mult decât cei ortodocși.
Dacă conscrierea efectuată din dispoziția episcopului Petru Pavel Aron în 1750 indică
540153 credincioși greco-catolici și abia 4065 de ortodocși (la care se pot adăuga 10000 de
credincioși neconscriși din comitatul Hunedoara și districtul Hațeg, precum și 21754 de credincioși
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din Țara Bârsei), păstoriți de 2074 de preoți în funcție și 779 de cantori și alți 1152 de slujitori
bisericești, Conscrierea lui Bucow indică numai 25212 de familii greco-catolici, păstorite de 2250
de preoți uniți, și 128403 de familii de ortodocși, păstorite de numai 1365 de preoți21. Raportat la
numărul credincioșilor, preoții greco-catolici au primit mai multe biserici, respectiv 515, ele fiind
atribuite în mod arbitrar uniților, chiar acolo unde erau în număr redus. Bunăoară în Alba Iulia,
ambele biserici au fost cedate celor 7 preoți uniți, care păstroreau numai 27 de familii, iar cele 298 de
familii ortodoxe au rămas fără biserică. De asemenea, în 1172 de localități românești pur ortodoxe,
cu 622 de preoți, existau alți 472 de preoți greco-catolici. Evident, ca și în cazul bisericilor, pământul
parohial a fost atribuit mai ales clerului unit22, avându-se, probabil, în vedere faptul că cei ortodocși
puteau fi sprijiniți de comunitatea mare de credincioși, atât în edificarea unor noi lăcașuri de cult,
cât și în susținerea traiului. Așa cum arătam mai sus, în privința veniturilor de pe sesia parohială nu
se face, în acestă conscripție, diferență între preotul greco-catolic și cel ortodox. De exemplu, în
comitatul Alba, la cei 325 de preoți uniți (cu 3134 de familii) și 232 de preoți ortodocși (cu 14630
de familii), veniturile de pe sesiile parohiale erau: 2216 de câble de cereale, 978 de care de fân și
2172 de vedre de vin. În medie fiecare preot avea de pe sesia parohială 4 câble de cereale, 2 care de
fân și 3 vedre de vin. Aceasta fiind totuși o zonă mai bogată, căci în domeniul Zlatna, cei 38 de preoți
uniți (cu 92 de familii) și 28 de preoți ortodocși (cu 3978 de familii) veniturile de pe sesie erau abia
de 8 câble cereale și numai 41 de care de fân, deci considerabil mai puțin (1/6 dintr-o câblă și 1
car jumătate de fân revenea unui preot) față de cei din comitatul Alba. În comitatul Turda, zonă cu
potențial agricol, cei 216 de preoți uniți (cu 964 de familii) și 91 de preoți ortodocși (cu 9220 de
familii) obțineau de pe sesia parohială 15492 de câble de cereale, 951 de care de fân și 78 de vedre
de vin. Astfel, în medie un preot obținea peste 50 câble de cereale, peste 3 care de fân și aproape o
jumătate de găleată de vin23. Așadar, în funcție de zona unde se aflau sesiile parohiale, unii preoți
puteau trăi de pe urma agriculturii, iar alții mai mult din creșterea animalelor.
În general, starea materială a clerului inferior era destul de precară. Documentele indică
adeseori sărăcia ca un impediment serios în calea propășirii spirituale24. Principalul mijloc de
trai al preotului a rămas gospodăria sa țărănească, în care muncea împreună cu ceilalți membri ai
familiei, la care se adauga, unde era cazul, și veniturile de pe sesia parohială, în special la preoții
uniți. Însă, era obligat să plătească diferite dări către stat, ceva mai multe decât cei uniți. Abia mai
târziu, la insistențele episcopului ortodox al Transilvaniei, Dionisie Novacovici, preoții ortodocși
au fost scutiți și ei de darea capului”(capitația). În același timp, erau îndatorați să plătească o taxă
”
episcopilor, numită dajdia vlădicească”. De asemenea, erau obligați să achite numeroase taxe
”
protopopului: o piele de vulpe la instalarea în parohie, o dare anuală de 3 florini și numeroase daruri
în produse. Preoții uniți erau și ei obligați să plătească diferite taxe către eparhie: la hirotonie, apoi o
dare anuală de 1 florin către episcop, numită catedratic”, precum și o taxă către notarul sau logofătul
”
Episcopiei25. Dar așa cum s-a arătat, mai cu seamă acolo unde preotul nu avea posibilități suficiente,
enoriași trebuiau să-l întrețină. Soborul preoților din Brașov hotărăsc în 1751 asupra slujbelor și
veniturilor preoților din Tohan, care ajunseseră la neînțelegere din această pricină. Prin urmare, cei 3
preoți mai vârstinici luau fiecare câte o parte, iar preotul tânăr numai jumătate26. În 1757, când judele
Brașovului emite un act de întărirea a preoților Stan Crăciun și Ion Chirică din Zărnești, le trasează
și îndatoririle de sacerdoți (în fiecare zi să meargă la biserică și la casele enoriașilor să-i învețe legea
Ladislau Gyemánt, Evoluția situației demografice ..., p. 181-183.
Mircea Păcurariu, op.cit.. p. 219.
Izvoare de demografie istorică, vol. I., Secolul al XVIII-lea. Transilvania, pp. 316-332.
Gutor Botond, Situația preoțimii transilvănene în secolul al XVIII-lea, în Annales Univeristatis Apulensis, Series
”
Historica”, tom 6/I, 2002, p. 82.
25 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 257-258.
26 Catalogul documentelor românești din Arhivele Statului Brașov, vol. I (1521-1799), București, 1955, p. 93-95, doc.
467, 477.
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27 Ibidem, p. 100, doc. 505.
28 N. Iorga, Sate și preoți din Ardeal, ediție critică de I. Oprișan, București, 2007, p. 212-214.
29 Florin Valeriu Mureșan, Satul românesc din Nord-Estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea, Cluj-Napoca, 2005, p. 263-265.
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pravoslavnică pe bătrâni și tineri, să slujească la biserică, cu rândul, câte o săptămână), dar le specifică
să-și strângă veniturile după obicei27. Înainte de numirea episcopului ortodox Dionisie Navacovici,
preotul ortodox din sat putea fi întărit de autoritățile locale sau de stăpânul domeniului, ba chiar de
autorități militare sau de vreun protopop. Preoții care nu erau înnobilați ori de condiție liberă nu
puteau fi scutiți de datorii către stăpânul de domeniu, conform ordinelor Guberniului Transilvaniei.
Așadar, el trebuia să muncească alături de credincioșii săi. De pildă, preotul Ioan din Măierile
Sibiului muncea cu carul în pădure. Deși se plângeau că nu pot birui cu porțile și cu dărjdiile”, ei își
”
rotunjeau veniturile din slujbele bisericești, păni, adică pogăci”, ferdele de mazăre” și alte legume
”
”
și grâne, venitul praznicului Botezului”, de la înmormântări și de la alte sărbători și slujbe. Pe de
”
altă parte, deși episcopul Novacovici obține eliminarea taxei capitației pentru preoții hirotoniți de
el, aceasta nu se aplica întocmai, fiind cerută mai apoi și pentru toți ceilalți slujitori ai biserici: diac,
sfăt, dascăl. etc28. În privința înzestrări preoților cu sesie parohială (sau porție canonică) se poate
constata totuși o evoluție la mijlocul secolului al XVIII-lea față de conscrierea din 1733. Însă în ciuda
ordinelor imperiale din 1735, 1743, 1746, 1748, nu toți preoți erau înzestrați cu porție canonică.
În Nord-Estul Transilvaniei, bunăoară, la ancheta desfășurată după mișcarea lui Sofronie în 1761,
s-a descoperit că nu toți preoți dețineau sesie parohială, iar alții nu aveau nici loc să-și construiască
casa parohială, nici pământ arabil sau livadă, în timp ce unele erau donate de persoane private
sau de Guberniu. Situația era mai complicată acolo unde existau mai mulți preoți, căci doar unul
singur putea folosi pământul bisericii. Prin urmare, încă mulți preoți trebuiau să trăiască din propria
gospodărie, inițial și ea supusă dărilor ca orice sesie iobăgească, precum și din veniturile obținute
de la enoriași în schimbul serviciilor religioase. În instrucțiunile de realizare a conscrierii fiscale din
1750 s-a stabilit că pământurile aparținând bisericilor recepte, inclusiv a celor greco-catolice, să nu
fie conscrise pentru că nu erau supuse impozitării, excepție făcând pământurile personale deținute
de preot sau casele închiriate. Clerul românesc din Transilvania a luptat și pentru acordarea scutirii
de impozite celor care slujeau în biserică alături de preot (cantor, sfăt etc). De pildă, episcopul
Petru Pavel Aron reclama magistratului Bistriței faptul că unii membri ai familiilor de preoți au
fost supuși impozitării, deși îndeplineau funcții preoțești. Pe de altă parte, ca urmare a unei anchete
din 1750, magistratul Bistriței se plângea la Guberniu că membrii unor familii de preoți se sustrag
impozitării, cu știința protopopului de la Năsăud, cu toate că, potrivit legii, beneficiau de scutire
doar acei preoți care locuiau pe pământul bisericii. În acest sens, Guberniul a transmis mai multe
ordine magistratului Bistriței ca să delimiteze porțiile canonice în toate satele pentru preoții grecocatolici, dar rezolvarea a fost amânată până după strângerea dărilor. La rândul lor, preoții refuzau să
plătească taxa de folosire a pășunilor montane și impozite și dijme după pământurile cenzitare29.
Cu toate aceste neajunsuri, spre deosebire de începutul secolului al XVIII-lea, la mijlocul
acestui veac preoții erau printre cei mai bogați din sat, grație averilor achizionate în timp, în urma
scutirilor, a veniturilor realizate de pe pământurile parohiale, ce nu erau supuse impozitări, și,
bineînțeles, din veniturile realizate din oficierea slujbelor. Astfel, potrivit conscripției fiscale din
1750, de pildă, în districtul Bistriței, media suprafețelor de pământ și media numărului de animale
deținute de un preot erau mai mari decât cele ce reveneau, în medie, unei gospodării țărănești din
satele districtului. Un calcul al acestor medii a demonstrat că preotul deținea o suprafață de teren
arabil și fânaț de aproape 3 ori mai mare decât un contribuabil român obișnuit, tot așa și animale
de tracțiune sau oi, dar de 6 ori mai mulți porci și de 8 ori mai mulți stupi, în timp ce veniturile din
morărit erau de 15 ori mai mari. Mai precis, unui preot îi revenea, în medie, peste 10 câble grâne
pentru teren arabil, peste 8 care de fân, peste 3 boi de calitate inferioară, peste 23 de oi, peste 3
porci și aproape 5 stupi. Existau și cazuri de preoți foarte săraci, cum era cel din Suplai, lipsit total de
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avere mobilă și imobilă, sau cel din Găureni, mai sărac decât cantorul din sat30. Patenta imperială din
1762 stabilea stola pe care urma să o primească preoții de la credincioși, dar în ceea ce-i privea pe
preoții ortodocși preciza că aceștia vor fi întreținuți numai de popor (adică și din încasarea stolei),
fiind scutiți numai de darea capitației, iar porțile canonice primate de la cineva nu erau scutite de
contribuție31
Recunoșterea episcopiei ortodoxe a Transilvaniei și numirea episcopului Dionisie Novacovici
a trebuit să aducă în optica Curții de la Viena și alinierea acesteia la standardele de funcționare a
celorlalte biserici. Debutul a fost conscrierea credincioșilor și fixarea clară a jurisdicției, încheiate
în februarie 1766, iar mai apoi conscrierea slujitorilor altarelor finalizată în octombrie 1767. Ultima
urmărea reformarea numerică a clerului, căci rubricile consemnau pe lângă numele și domiciliul
preotului, data hirotonirii și ierarhul care la hirotonit și pentru care parohie și la recomadarea cui. De
fapt, era vorba de verificarea canonică a preoților ortodocși, iar toți care nu puteau prezenta pe loc
actele de hirotonire sau aveau antecedente în confruntarea cu autoritățile sau biserica greco-catolică,
urmau să fie caterisiți și trecuți în rândul țăranilor. Acționând la ordinul statului, episcopul a efectuat
o operațiune de curățenie în rândul clerului, căci Guberniul prin acordarea scutirii dării capitației
(darea capului) pentru preoții ortodocși își instituia și dreptul de control asupra clerului. La final,
din totalul celor 1224 de preoți ortodocși conscriși, au fost declarații ca supranumerali numai 84 de
preoți și aceștia în protopopiatele din districtele Sibiu și Brașov, iar 202 de preoți neconfirmați au
fost trecuți în rândul țăranilor32. Așadar, dacă statul austriac a acordat scutiri și clerului ortodox, a
căutat ca acestea să fie aplicate la un număr cât mai redus, având în vedere că preoțimea ortodoxă era
numeroasă. În părțile vestice, Congresul Național Iliric din 1777 propune limitarea numărului de
preoți dintr-o localitate, idee preluată în Rescriptul declarator și în Edictul de toleranță a împăratului
Iosif al II-lea. Potrivit acestor reglementări, un preot paroh putea să slujească la minimum 100 de
case, criteriu care nu s-a respectat ad literam33. Totuși, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
reformele implementate de Imperiul Habsburgic au cuprins și biserica ortodoxă din Transilvania și
Ungaria, care nu numai că și-a consolidat capacitatea administrativă, dar slujitorii ei, prin avantajele
create, trebuiau să devină, ca și clerul celorlalte confesiuni, o adevărată elită în comunități, în măsură
să răspundă prompt și eficient la directivele unui stat în plin proces de modernizare34.
Preoțimea din Crișana avea o situație puțin diferită de cea din Transilvania, deoarece
aici s-au suprapus diplomele leopoldine privind unirea cu privilegiile ilirice acordate de același
împărat mitropoliților ortodocși de la Carloviț. În cadrul contraofensivei austriece, când generalul
Piccolomini a ocupat Ipekul, patriarhul Arsenie al III-lea Cernoievici al Ipekului a trecut de
partea imperialilor, reușind prin influența lui să-i revolte pe sârbii și albanezii ortodocși împotriva
otomanilor. Dar cum turcii au început să recâștige teritoriile, împăratul Leopold, nevoit să obțină
adeziunea popoarelor din Balcani, la 6 aprilie 1690, le adresează o poclamație prin care-i invită să
i se alăture în lupta antiotomană, în schimbul garantării unor privilegii. Contraofensiva otomană a
obligat pe patriarhul Arsenie, în fruntea unor grupuri masive de populație din Macedonia și Serbia,
să treacă Dunărea în primăvara anului 1690 și să se așeze în jurul Belgradului. Aici a convocat un
mare sobor bisericesc și lumesc”, cerând deschis autonomia bisericii sârbe. În acest scop, episcopul
”
30 Ibidem, p. 265-266.
31 Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron și Dionisie Novacovici sau starea românilor transilvăneni de la 1751
până la 1764, Blaj, 1902, p. 248.
32 Izvoare de demografie istorică, vol. I., Secolul al XVIII-lea. Transilvania, pp. 374-411; Keith Hitchins, Ioan N. Beju,
Conscripția clerului ortodox transilvan din 1767, în Mitropolia Ardealului”, XXIX, nr. 7-8, 1984, p. 534-538;
”
idem, Statistica românilor ortodocși din Transilvania din anul 1766, în Mitropolia Ardealului”, XXII, nr. 7-9,
”
1977, pp. 514-551.
33 Vezi detalii la Cristian Apati, Statul austriac și biserica ortodoxă din Transilvania și Ungaria în efortul de modernizare a lumii românești (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea-primele decenii ale secolului al XIX-lea), Oradea,
2015, p. 50-52.
34 Detalii la Ibidem, pp. 277-283.
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35 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie, cultură, mentalități (1706-1918), Cluj-Napoca, 2006, p. 54-56. (în
continuare Episcopia Aradului...)
36 Ibidem, p. 60; Mircea Păcurariu, op. cit., p. 245.
37 Gheorghe Lițiu, Biserica ortodoxă română din eparhia Oradea din veacul al XVIII-lea până în zilele noastre, în
Trepte vechi și noi în istoria Eparhiei Oradea. Mărturii și Evocări”, Oradea, 1980, p. 166-167; Ștefan Lupșa,
”
Istoria bisericească a românilor bihoreni, Oradea, 1935, p. 32.
38 Nicolae Firu, Biserica românească din Bihor în luptă cu unirea (1700-1750), Caransenbeș, 1913, p. 20.
39 Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului în timpul episcopului Sinesie Jivanovici (1751-1768), Arad, 2013, p. 35. (în
continuare Eparhia Aradului...
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Isaia Diacovici al Ienopolei a fost trimis la Viena pentru a dobândi garanția împăratului asupra
autonomiei. Rezultatul tratativelor a fost concretizat prin diploma semnată de acesta în 21 august
1690. Creșterea pericolului otoman a făcut ca refugiații să se deplaseze mai spre nord-vest, împăratul
acceptând stabilirea lor în sudul Ungariei, mai ales că avea nevoie de ei în apărarea graniței de pe
Tisa și Mureș. Drept recompensă, împăratul Leopold I reînoiește la 20 august 1691 prevederile din
anul precedent și le întărește în 4 martie 1695 sub denumirea de privilegii ilirice. Acestea prevedeau
dreptul de a folosi vechiul calendar, dreptul de a alege arhiepiscopi, dreptul ca patriarhul să numească
episcopi, dreptul de a construi bisericii și de a le înzestra cu posesii, drepul episcopilor de a efectua
vizitații canonice. Privilegiile au fost completate cu dispozițiile împăratului privind scutirea
populației sârbești de toate impozitele și birurile, de dijma acordată clerului catolic. Tot prin diploma
din 4 martie 1695 s-au instituit 7 episcopii sufragane, din care 3 existau (Timișoara-Lipova, Vârșeț,
Buda) și patru se înființau (Oradea-Jegar, Seghedin, Mohaci-Sighet, Carloviț). La 28 iunie 1695 s-a
solicitat și confirmarea celor 7 episcopi. La Oradea a fost numit Efrem Beniamin, iar la Timișoara Isaia
Diacovici. Astfel, patriarhul Arsenie i-a luat și pe români sub protecția sa, intitulându-se mitropolit al
sârbilor și românilor, fapt pentru care mai târziu mitropoliții sârbi vor manifesta un interes deosebit
și pentru românii din Ardeal35. Întrucât Timișoara se afla sub ocupație otomană, Isaia Diacovici s-a
stabilit în cartierul sârbesc din Arad, unde în 1706 va înființa episcopia în locul celei din Oradea, a
cărei episcop Efrem Beniamin, acceptând unirea, a fost numit de către cardinalul Kolonich episcop
vicar peste sârbi uniți din Ungaria36. Pe timpul răscoalei antihabsburgice a lui Francis Rákóczi al
II-lea mai este amintit un episcop ortodox la Oradea, Petru Hristofor (1708-1712), care se afla în
strânse legături cu mitropolitul Țării Românești, unde probabil a fost hirotonit. Astfel, în 1711,
când vicarul episcopului catolic de Oradea, propaga unirea în ținutul Beiușului, locuitorii de acolo
l-au îndemnat să aducă scrisori de recomandare de la mitropolitul Antim Ivireanu, dacă vrea să fie
recunoscut de ei. Lipsită ulterior de ierarhi proprii, biserica ortodoxă din Bihor intră sub jurisdicția
episcopilor sârbi de la Arad37. Astfel, clerul și enoriașii au ajuns să fie disputați de biserica catolică și
de cea ortodoxă sârbă. În 1727, când conflictul dintre cele două biserici se acutizase, marea adunare
populară a românilor, ținută în vara acelui an, a cerut comitatului printr-un memoriu să fie reinstalat
un episcop de legea noastră”38. Mai târziu, episcopul de Arad, Sinesie Jivanovici, considerând că
”
eparhia sa are o jurisdicție prea extinsă, a militat pentru reînființarea episcopiei la Oradea-Velența.
În 1760 avea deja promisiunea cancelariei imperiale și a obținut autorizația pentru ridicarea unei
bisericii catedrale în Velența, dar la intervenția episcopului latin de Oradea, care arăta curții de la
Viena că acest fapt ar însemna sfârșitul uniației în Bihor, promisiunea a fost amânată39. Prin urmare,
pozelitismul pentru unirea clerului și credincioșilor români din Bihor avea să întâmpine rezistență,
căci episcopii de la Arad au invocat adeseori prevederile privilegiilor ilirice și pentru bihoreni.
Unirea susținută de Curtea de la Viena, spre deosebire de Ardeal, găsea în Bihor un
puternic sprijin în Episcopia și Capitlul romano-catolic din Oradea, care dețineau mai bine de
jumătate din teritoriul comitatului Bihor, mai ales în zona dominată de români, iar episcopul era,
totodată, și comitele suprem al comitatului. La început, prozelitismul s-a manifestat mai prudent.
Primul episcop latin de după restaurație, Augustin Benkovici îi invita pe preoții români din Oradea
și împrejurimi la procesiuni comune, urmate de agape îmbelșugate, cerându-le să se supună unei
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jurisdicții confuze, mai întâi în calitatea lui de comite suprem și apoi de episcop al recent reînviatei
episcopii catolice40. Evident sedisvacanța scaunului vlădicesc al Bihorului, după Efem Beniamin și
pe urmă Petru Hristofor, a fost speculată și chiar întreținută de autoritățile laice și bisericești catolice
în vederea implementării unirii.
În 1701, împăratul Leopold I a decis ca toți preoții români din Bihor, fie ei uniți sau ortodocși,
să fie trecuți sub jurisdicția episcopului latin de Oradea. Cu toate acestea, propagarea unirii de către
vicarul catolic în părțile Beiușului nu a fost bine primită. În schimb, bine primit de românii bihoreni
în timpul unei vizitații canonice în Bihor, efectuată în 1714, noul episcop al Aradului, Ioanichie
Martinovici, avea să fie arestat din ordinul autorităților comitatense. Pentru a scăpa a semnat în
secret o mărturisire de credință catolică în fața vicarului catolic Kebell Mihail, cu condiția să o facă
publică după eliberare41. În urma acestei mărturisiri, papa Clement al XI îi acordă acestuia în 1715
dezlegare de cenzurile ecleziatice și îi întărește jurisdicția peste credincioși români uniți din Bihor,
Arad și Zarand. Totuși, mărturisirea a fost numai formală, deoarece a rămas pe mai departe episcop
ortodox la Arad, iar urmașul său a pretins juridicția asupra Bihorului și pentru faptul că aceasta
îi fusese recunoscută anterior de papă și de împărat42. S-a spus despre acest episcop că și-a cedat
jurisdicția Bihorului în schimbul unei sume globale ce reprezenta florinul pe care fiecare preot îl
datora episcopului său43.
În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, biserica greco-catolică din Bihor s-a aflat
sub jurisdicția directă a episcopiei romano-catolice de Oradea, astfel încât din punct de vedere
administrativ, biserica unită funționa sub autoritatea episcopului catolic. Structura organizatorică a
bisericii unite a fost întemeiată de preotul misionar Paul László, numit în 1713 de către episcopul latin
Emerik Csáky arhidiacon al românilor uniți din dieceza catolică de Oradea44. În cadrul episcopiei
catolice s-a făcut distincția între cei de rit latin și cei de rit grec. De aceea, Paul László a fost intitulat și
numit arhidiacon pentru cei de rit grec (ritus graeci arhidiaconus)45. Toate conscrierile confesionale
realizate acum în cadrul episcopiei catolice menționează separat pe preoții de rit grec. La ordinul
episcopului catolic, Paul László realizează și el o conscriere în anii 1724-1725, despre presbiterorum
graeci ritus46. Vizitația conscrie patru districte arhidiaconale (Beiuș, Oradea, Lakság (Eriu), Crișul
Repede) care nu corespund nici organizării administrative laice, nici organizării diecezei latine de
Oradea. La Beiuș a vizitat 50 parohii, la Oradea 19, în districtul Eriului 4 și în Districtul Crișul Repede
5, dar nu toți preoți erau dispuși să accepte unirea47. Astfel, protopopul greco-catolic Mihail, alături
de alți preoți uniți se adresează în 8 mai 1724 episcopului ortodox Sofronie de la Arad să intervină
pentru a-i lua sub protecția și jurisdicția sa, chiar dacă vor trebui să cheltuie din toată sărăcia lor. În
august, episcopul trimte pastorale către protopopul ortodox Gheorghe din Beiuș pentru a rezista
în credința pravoslavnică, până când vor primi scrisoare cu pecete din partea autorităților, scop în
care a cerut și sprijinul mitropolitului de la Carloviț48. O rezistență dârză împotriva propagării uniri
a dus și vicarul ortodox de la Oradea, care-i amenința cu aspre pedepse pe toți preoți care acceptau
unirea49. Acesta a dat o circulară către toți preoți, anunțând că Paul László dorea să-i catolicizeze și
40 Ștefan Lupșa, op.cit., p. 31-32; Gheorghe Lițiu, op.cit., p. 165.
41 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 245. Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 68.
42 Iacob Radu, Istoria diecezei române-unite a Orăzii-Mari (1777-1927), Oradea, 1930, p. 16; Eugen Glück, Contribuții cu privire la confesiunea catolică a episcopului orădean Ioaniche Martinovici, în Studia Universitatis Ba”
beș-Bolyai. Theologia Catolica”. XLIV, 1, 1999, pp. 74-80.
43 Gheorghe Lițiu, op.cit., p. 167.
44 Vezi despre activitatea acestuia la Iacob Radu, op.cit., p. 15-17.
45 Iudita Călușer, Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuții monografice, Oradea, 2000, p. 41.
46 Vizitația canonică este transpusă în traducere ca anexă I la Ioan Godea, Biserici de lemn din România (Nord-Vestul Transilvaniei), București, 1996, p. 131-134.
47 Ibidem; Iudita Călușer, op. cit., 42-43.
48 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 70.
49 Ștefan Lupșa, op.cit., p. 33.
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50 Iacob Radu, op. cit., p. 16.
51 Vezi detalii la Virgil Maxim, Mișcări sociale la românii bihoreni de pe Valea Barcăului și Districtul Luncii (16921723), în Lucrări științifice. Seria Istorie”, Institutul Pedagogic, Oradea, 1973, pp. 57-64.
”
52 Iacob Radu, op. cit., p. 16.
53 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 71-72; Ștefan Lupșa, op.cit., p. 33; Nicolae Firu, op. cit., p. 17-27, 42-43.
54 Documente privitoare la Mitropolia Banatului, edit. I. D. Suciu, Radu Constantinesc, Timișoara, 1980, pp. 167170.
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astfel, pe când acesta din urmă a convocat o adunarea preoțească la 24 august 1724, nu a luat parte
nici un protopop50. Efortul lui Paul Laszlo de a edifica unirea în Bihor s-a lovit la început și de
încercările episcopiei catolice de a impune dijma bisericească între români, una dintre alternativele
consolidării economice a eparhiei latine, sleită de mai bine de un secol de Protestantism, ceea ce a
condus la mișcările sociale puternice în partea de nord a Bihorului51. Astfel, până prin anii 1725 starea
materială a preoților ortodocși și uniți din Bihor nu a cunoscut vreo diferență substanțială, mai ales
din cauza faptului că încă nu se făcuse o distincție clară între clerul aparținând acestor confesiuni. De
pildă, așa cum am văzut, protopopul greco-catolic Mihail, se plânge episcopului ortodox de la Arad,
în 8 mai 1724, că el și preoții săi erau sărmani.
Pentru a-i atrage la unire, episcopul romano-catolic Emerik Csaky a decis să-i elibereze pe
toți preoții uniți de sarcinile și obligațiile iobăgești, iar pe cei săraci sau lipsiți de parohie și enoriași
să-i ajute cu bani și îmbrăcăminte52. Dar noul episcop de Arad, Vichentie Ioanovici, care avea prieteni
influenți în Consiliul de Război, a obținut dreptul de a efectua vizite canonice în Bihor, însoțit
chiar de escort militară, mai ales că în decembrie 1726 s-a înregistrat un memoriu la cancelaria
aulică privind persecutarea ortodocșilor din Bihor. Cu toată opoziția autorităților comitatense și a
episcopului latin, în următorii doi ani acesta a vizitat satele din Bihor, dar s-a instituit și o comisie
centrală care să stabilească raportul confesional între românii bihoreni. Adunarea protopopilor de
la Oradea din 1727 a hotărât recunoașterea episcopului de Arad, iar protopopi de la Beiuș, Ceica,
Pomezău, Cefa, Lunca și Peștiș i s-au spus definitiv, afirmând că mai bine mor decât să fie uniți. De
asemenea, comisia a constatat că toți români se declarau ortodocși. În acest context, autoritățile au
poruncit protopopilor ortodocși să nu mai execute nicio dispoziție a episcopului din Arad, altfel vor
fi pedepsiți cu o amendă de 500 de florini. La rândul său, Consiliul de Război a cerut episcopului
de Arad să nu împiedice unirea și să nu procedeze la presiuni religioase publice. În fine, la sugestiile
împăratului s-a ajuns ca în 1730 să se încheie un acord între episcopul de Arad și prelatul catolic de
la Oradea, primul primind dreptul de a efectua vizite canonice în Bihor numai cu acordul celui din
urmă și dreptul de a numi un vicar ortodox la Oradea. Episcopului catolic de Oradea i s-a promis
că nu vor mai fi numiți alți episcopi de Arad cu jurisdicție peste Bihor53. În martie 1728, episcopul
Vichentie Ioanovici, a încheiat un legământ în localitatea Sâmbăta din Bihor cu clerul și credincioșii
ortodocși bihoreni, prin care, în afară de acoperirea cheltuielilor făcute la Curtea de la Viena
pentru apărarea credinței ortodoxe în Bihor, episcopul se angajează, sub jurământ, că atât el cât și
urmașii lui în scaunul vlădicesc să nu pretindă ca dare într-un an mai mult de 7 măriiași (crăițari)
de la preotul paroh și 4 măriașii de la credincioși din fiecare sat54. Prin urmare, episcopul de Arad,
obținând adeziunea quasitotală a clerului și enoriașilor a dorit, bineînțeles la solicitarea acestora, să
nu-i împovăreze cu taxe episcopale. A urmat la Arad, în februarie 1730, stabilirea și reglementarea
veniturilor clerului din eparhie, firește cu scopul de a îmbunătăți starea materială a clerului, care, în
concepția iluministă de inspirație tridentină, trebuia să se ocupe în principal de serviciile religioase și
educative destinate enoriașilor. Veniturile se percepeau, totuși, diferențiat, în funcție de posibilitățile
credinciosului. De la cel înstărit cu o gospodărie, preotul urma să primească anual 1 baniță de grâu și
1 baniță de orz, de mei sau de cucuruz; de la cel mijlocaș numai 1 baniță de grâu, iar nevoiașul care
nu avea boi 2 banițe de cucuruz. Cel care avea plug trebuia să are preotului o zi, cel fără plug, trebuia
să secere o zi, iar cei cu car trebuiau să transporte un car de lemne. Pentru serviciile religioase astfel:
la botez cum va vrea nașul, însă la cununie dacă era prima oară câte 2 crăițari, sumă care se dubla
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sau tripla dacă credinciosul repeta acest ritual, iar dacă era împotriva pravilei chiar 4 florini de la cel
bogat, în timp ce enoriașul sărman se putea înțelege cu preotul. La înmormântare, se presta tot în
funcție de starea credinciosului: cel bogat 4 florini, cel sărac 3 florini, iar cel foarte sărac la înțelegere
cu preotul. Pentru copiii născuți morți și pentru cei decedați până la 7 ani se percepeau numai 2
crăițari. Pentru mirungere se percepea 1 crăițar. De asemenea, și rugăciunile efectuate cu alte ocazii
la sărbători pentru un credincios anume trebuiau răsplătite în bani preotului. Pe lângă toate acestea,
preotul nu era obligat să-și asume sarcinile spirituale în parohie, dacă satul nu oferea preotului o
bucată de pământ, pe care să o cultive pentru sine și familia sa; la fel și dacă biserica nu avea sfăt care
să se îngrijească de biserică ușurând sarcina preotului, iar cînd acesta exista, trebuia să fie scutit de
darea domnească. De asemenea, trebuiau scutiți de orice dare tatăl sau frații cu care preotul trăia
în gospodărie, iar, în lipsa lor, un credincios din sat care trebuia să îngrijească de casa și gospodărai
preotului, în scopul eliberării acestuia de sarcini suplimentare pentru a-și eficientiza activitatea
pastorală. Aceste reglementări au fost încuviințate de Siegmund Edelsbacher din partea Cămării
și aduse la cunoștiință administratorilor de domenii nobiliare55. Firește, ele izvorau din privilegiile
ilirice și trebuiau să asigure preotului un trai decent, dar nu au fost aplicate în litera lor, mai cu seamă
în Bihor unde erau lezate de politica statului austriac de implementare a unirii religioase. Comitatul
Bihor, asemenea principatului Transilvaniei, a fost considerat până la mijlocul secolului al XVIII-lea
de către curtea de la Viena ca teritoriu confesional al bisericii greco-catolice românești și al rutenilor
uniți cu Biserica Romei. De aceea, mult timp, episcopilor ortodocși de Arad li s-au refuzat dreptul
de a face vizite canonice la românii bihoreni. În 1732, comitatele din nord-vest, prin decret imperial,
vor fi desprinse de Transilvania și unite cu Ungaria, doar Hălmagiu rămânând în vechiul principat56.
Deși în conscripția populației Ungariei din 1720, preoții și învățătorii ortodocși nu au fost
trecuți între contribuabili, fiind scutiți de dări, stăpânii de domeniu ignorau de cele mai multe ori
acest aspect. Și așa scutirea de dări și de robotă se aplica numai preoților în funcții (parohii). Pe
urmă, dieta din Bratislava, în 1721-1723, încearca să restrângă scutirea de dări a preoților ortodocși
numai pentru sesiile parohiale. Baza întreținerii preotului rămânea în continuare gospodăria sa,
ajutat uneori de sat în schimbul stolei, dacă exista astfel de înțelegere. Mai putea primi de la fiecare
familie de credincioși o anumită cantitate de grâne. În 1732, de pildă, aceasta s-a fixat la 2 măsuri de
grâu sau porumb, în total câte 24 de ocale pe an, în valoare de 6-12 florini, în timp ce preotul catolic
avea un salariu de la stat de la 150 de florini în sus. Nu întotdeauna putea să adune aceste obligații ale
credincioșilor, de multe ori și ei nevoiași, căci mai avea de încasat și taxele anuale pentru episcopie,
care din 1711 se percepeau în bani: 30 de crăițari pentru sidoxie și 7 crăițari darea fumului, pe
fiecare casă. De asemenea, episcopul, ca în Ardeal, încasa de la preoți taxe pentru singhelie, vizitații
canonice, sfințirea bisericilor, pentru antimise, mir și dispense. La 24 ianuarie 1746, comitatul Arad
fixează veniturile și scutirile preoților ortodocși în felul următor: anual 1 vică de grâu sau porumb
de casă bogată și o jumătate de cea săracă; lucratul sesiei parohiale; lemne pentru foc, precum și
scutiri de toate dările și sarcinile publice pentru paroh, părinții și frații săi, care trăiau sub același
acoperiș cu el. Pentru sfeștanie preotul putea percepe 100 de crăițari, pentru citirea Psaltirei, parastas
și dezlegări de mort 1 florin, însă sărindarele se interzic, în ciuda protestului făcut de episcopul
Isaia Antonovici57. Aceste venituri nu le garanta câtuși de puțin îmbunătățirea situației materiale
și în niciun caz nu puteau visa la situația clerului catolic, căci starea lor socială nu le permitea. O
conscriere din anul 1746, efectuată în 22 de sate de pe Valea Crișului Alb îi găsește pe cei 35 de
preoți români în rândul iobagilor și jelerilor. E drept, 31 erau trecuți în rândul iobagilor înstăriți, care
dețineau o sesie colonicală și vite, unul era în rândul iobagilor mai săraci și 3 erau jeleri, fără nicio
avere impozabilă. Cu toate acestea, cei 35 de preoți dețineau 50 de boi, 37 de vaci, 15 cai, 17 junci,
55 Ibidem, p. 171-173.
56 Emanuel Turczynski, Konfession und Nation. Zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen nationsbildung,
Düsseldorf, 1976, p. 79-80.
57 Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., p. 89-91; Documente privitoare la Mitropolia Banatului, p. 190.
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58 Ibidem, p. 91; Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri cu un excurs istoric până
la 1752 și însemnări istorice-politice ulterioare, Arad, 1940, pp. 48-273 (anexe).
59 Augustin Bunea, op.cit, p. 92-93; Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 300.
60 Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., p. 94
61 Vezi detalii la: Ibidem, p. 99-103.
62 Ibidem, p. 88-89.

L

· 2 02 0

5 oi, 75 de porci și 3 capre. Preotul Mihai din Chier avea 3 sape de vie, iar preoții Simion din Finiș
și George din Donceni câte 2 coșnițe de albine. Pe lângă preotul din Chier, încă 3 preoți dețineau
câte un cazan de fiert țuică, iar alți 2 preoți erau înregistrați ca și coproprietari de mori cu alți săteni.
Dintre cei 3 preoți jeleri, unul nu avea niciun fel de avere, altul doar o vacă, ci numai Popa Dan din
Văsoaia era înregistrat cu 2 vaci, 2 junci, 5 oi, 1 porc, 6/8 câble de semănături. Cei mai înstăriți preoți
iobagi aveau în medie 2-4 boi, 2 vaci, 1 cal, 3-5 porci, 5-8 câble de porumb. Mulți preoți iobagi aveau
o stare materială mai rea decât a enoriașilor, așa cum era și cazul preotului Marian din Almaș, care
nu avea niciun fel de avere58. În 22 septembrie 1753, împărăteasa Maria Terezia confirmă Norma
Stolară pentru întreg clerul și poporul iliric, sârb și român, fixat în Congresul Național Bisericesc
din Carloviț în 24 martie 1752. Potrivit acesteia, stola episcopului se compunea din taxe luate de
la cununie, în funcție de câte cununii avea credinciosul și cel văduv. Astfel, la prima cununie se
percepea 1 florin renan, taxă care se dubla și tripla pentru a doua și a treia cununie, iar de la văduv
se lua mai mult, însă și de la el în funcție de avere. La aceste taxe se adăugau 5 cruceri/crăițari pe an
de fiecare casă. De asemenea, în timpul vizitației canonice putea să primească milostenie, atât cât
considerau credincioșii, ori să primească donații prin testament, autentificat de notar. Preotul paroh
primea o plată anuală de la fiecare casă de credincioși după averea ei, începând cu 0,30 florini sau 15
ocale de grâu. Apoi, din diversele servicii religioase, în afara de cununie care se cuvenea episcopului.
La botez cât dorea nașul, înmormântarea după averea mortului, începând de la 0,80 florini, chiar și
gratis pentru cel sărac; sfeștania 12 crăițari, iar în fiecare duminică din an 4,25 florini; o liturghie sau
maslu 28 de crăițari, parastas 1,14 florini; citirea întregii Psaltiri 1,75 florini, rugăciuni către Maica
Domnului 12 crăițari etc. Stolarul era însă provizoriu, împărăteasa putând să-l modifice oricând.
Trebuia, în schimb, să fie respectat de întreg clerul și credincioșii, sub pedeapsa încălcării acestuia.
De aceea, a fost adus la cunoștință în fiecare localitate cu ortodocși, fiind transmis și autorităților
comitatense pentru a supraveghea respectarea lui59.
Încercările repetate ale episcopului Sinesie Jivanovici și ale mitropolitului din Carloviț de a
scuti de dijme și none pe preoți se lovea de împotrivirile marii nobilimi latifundiare. În 16 martie
1757, guvernul de la Pojon ordonă comitatului Arad să interzică administratorului domeniului de
Modena orice inovație la încasarea nonelor și dijmelor. După 11 zile îi readuce la cunoștință ordinul,
cu mențiunea că a fost edictat de însăși împărăteasa Maria Terezia, la plângerea mitropolitului din
Carloviț că pe domeniul de Modena preoții ortodocși erau impuși la none și dijme. Nemulțumit,
administratorul domeniului protestează și la episcopul Sinesie Jivanovici, cerând menținerea
perceperii nonei și dijmei de la preoții la cuantumul stabilit înaintea interdicției60. Conflictul cu
Ducele de Modena era mai vechi, acesta fiind nemulțumit și de faptul că în timpul vizitațiilor canonice
episcopul aduna însemnate venituri de la credincioși spre paguba domeniului și fiscului, care nu mai
puteau solicita contribuții mari de la aceștia61. Totuși, strădaniile episcopului de Arad au avut ca
rezultat publicarea decretului imperial în mai 1757, prin care se aprobă, conform privilegiilor ilirice,
scutirea definitivă a clerului ortodox de contribuții către administratorii domeniali. Deși protestul
acestora a rămas fără ecou în plan legislativ, în fapt, când se ivea prilejul, încercau să abuzeze. De
pildă, preotul paroh din Nădlag, se plânge că, la 30 octombrie 1758, administratorii domeniului au
îndrăznit să-i ia dijma din stupi62.
Istoriografia privilegiilor ilirice a stabilit că în perioda 1690-1740 mitropolia de la Carloviț,
titulara acestor privilegii (în diplomele imperiale se preciza că sunt destinate numai națiunii sârbe)
a încercat să-și extindă influența și autoritatea asupra tuturor popoarelor ortodoxe din monarhia
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habsburgică, o monarhie care promova Contrareforma catolică. Mitropolia sârbă a trebuit să lupte
permanent pentru a beneficia de garantarea și aplicarea integrală a privilegiilor în forma inițială, căci
extinderea acestora nu însemna și funcționalitatea lor imediată sau totală, fiindcă ele se ciocneau
adeseori de stări, ordine și națiuni înzestrate cu alte privilegii de ordin social sau politic, restrictive
pentru cele bisericești. De pildă, nobilimea și forurile politice maghiare țineau o permanentă
opoziție față de regimul privilegiile ilirice, pe care le declarau neconstituționale pentru faptul că nu
au fost promulgate sau confirmate de dietă. Acesta era și motivul pentru care mitropolia a urmărit
consecvent, în tot secolul al XVIII-lea, încorporarea privilegiilor în legislația dietală, pentru a fi
astfel în concordanță din punct de vedere juridic cu constituționalismul feudal maghiar. Dacă în
Banat privilegiile nu au întâmpinat nicio rezistență, căci provincia era dependentă juridic direct de
împărat și aici erau excluse stările privilegiate, în celelalte provincii locuite de români situația a fost
mai complicată, deoarece drepturile care decurgeau din privilegiile ilirice nu au fost recunoscute.
Pe de altă parte, în fața prozelitismului catolic, extinderea privilegiilor ilirice a condus la dispute
confesionale. Treptat, pe măsură ce ierarhia sârbă crește în influență și își asuma și valențe politice
sau de ordin administrativ, puterea centrală manifestă tendințe de limitare a exercitării privilegiilor
ilirice, mai ales după ce în 1738 se stabilizează granița de sud și pericolul otoman trece în plan
secund63. Totuși, rațiunile pentru care Curtea de la Viena a acordat privilegiile ilirice rămân valabile
și la mijlocul secolului al XVIII-lea, chiar dacă reformismul impus de împărăteasa Maria Terezia
încerca să reducă forța juridică a privilegiilor doar la sfera confesională, eliminând posibilele
interpretări politice, și să subordoneze de fapt biserica față de stat. Între cele două curente care
dominau la mijlocul secolului politica imperială față de națiunea ilirică a avut de câștigat viziunea
ministrului Bartenstein. Acesta, în opoziție cu ministrul Koller, adept al punctului de vedere al
Cancelariei maghiare, care viza separarea sârbilor de români în aplicarea privilegiilor, susținea un
tratament egal pentru sârbi și români în cadrul sistemului privilegiilor, întrucât constituiau o singură
națiune confesională, deși polietnică, alături de ruteni. Așadar, națiunea ilirică, formată din românii
și slavii ortodocși se întindea în Ungaria de sud, în Banat și comitatele vestice. Pe urmă, s-au făcut
deosebite eforturi în vederea transformării națiunii confesionale în națiune politică. Pentru început
beneficiari ai acestor privilegii a fost elita ecleziastică, care a luptat să le transfere la nivel inferior
către clerul de rând și apoi enoriași. Abia prin actele normative (regulamentele ilire) din 1770, 1777,
1779 se recunoaște autonomia confesională cu drept de congres național, eliberarea clericilor de
sarcini publice, existența unei ierarhii și a unui teritoriu bine delimitat după 177064.
Prevalîndu-se de privilegiile ilirice, episcopul Vichentie Ioanovici (1726-1731) a provocat
în Bihor întoarecerea unui număr de 178 de preoți uniți la biserica ortodoxă. Urmașul acestuia
Isaia Antonovici (1731-1748) a căutat să impună definitiv privilegiile ilirice și pentru preoții și
credincioșii români din Bihor, având un vașnic promotor și apărător al ortodoxiei în vicarul Ignatie
din Velența Orăzii65. Starea preoților nu se îmbunătățise simțitor, dar doreau să rămână măcar
nezdruncinți în vechea credință, așa cum arată o scrisoare adresată de aceștia noului episcop: dacă
”
ni e îngăduit și suntem siliți a lucra de dimineață până sara, să ni fie îngăduit și a ni se căuta de
suflet în legea noastră”66. În pastorala de Paști din 1732, adresată protopopului de Beiuș Gheorghe,
preoților și credincioșilor, anunță că în curând va face o vizitație canonică pentru a-i întări în credința
pravoslavnică și în mod direct, prin viu grai. Dar la 1 august 1733, pe când protopopul Gheorghe
și mai mulți preoți se adunaseră la Drăgești în așteptarea episcopului Isaia, din ordinal episcopului
catolic de Oradea, Ștefan Lujinski, au fost prinși și închiși în temnița din Beiuș, unde au fost obligați
63 Nicolae Bocșan, Contribuții la istoria iluminismului românesc, Timișoara, 1986, p. 132-135.
64 Ibidem, p. 136-137; Emanuel Turczynski, op.cit. p. 191. Pentru viziunea ministrului Bartenstein vezi: Ioan Marin
Mălinaș, Popoarele ortodoxe din Imperiul Habsburgic văzute de baronul Johann Cristoph Bartenstein, Iași, 2001,
passim.
65 Iacob Radu, op. cit., p. 17-18.
66 N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal și Ungaria, ediție îngrijită de Georgeta Penelea, București, 1989, p. 275.
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67 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 71-72; Ștefan Lupșa, op.cit., p. 33-34; Mircea Păcurariu, op. cit., p. 246.
68 Iacob Radu, op. cit., p. 18; Gheorghe Lițiu, op.cit., p. 168.
69 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 72; Ștefan Lupșa, op.cit., p. 34; Nicolae Firu, op. cit., p. 50-53; Mircea
Păcurariu, op. cit., p. 246.
70 Iacob Radu, op. cit., p. 19.
71 Ștefan Tășiedan, Unirea bihorului în 1737, în Cultura creștină”, an V, 1915, nr. 10-12, passim.
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să semneze un act de supunere față de acest episcop, iar când Isaia a ajuns la Beiuș a fost alungat
de administratorul domeniului catolic, interzicându-i-se să mai vină în Bihor. Vicarul catolic Pavel
Forgach pentru a justifica atitudinea față de episcopul ortodox, cerea de la preoții și juzii din sate
declarații scrise care să arate supunerea necondiționată față de Episcopia latină, în timp ce preoților
le promitea că vor fi scutiți de toate taxele pe care le percepeau episcopii sârbi ai Aradului. În aceste
condiții, dacă episcopul Isaia nu putea veni în Bihor, le-a trimis preoților și credincioșilor pastorale
care să-i întărească în credința pravoslavnică67. De asemenea, noul episcop catolic Ioan Okolicsany,
pentru a fi mai convingător, a emis în iulie și decembrie 1735 două acte episcopale, conform cărora
nu se va aduce nicio atingere ritului răsăritean, cremoniilor, posturilor și sărbătorilor ortodoxe, dacă
preoți români i se vor supune, ca pe timpul episcopului Benkovics, adică vor intra sub jurisdicția
sa eparhială, în plus fiind, scutiți de toate taxele. Astfel, în această confruntare de oferte adresată
clerul românesc din Bihor, fie de episcopul latin de Oradea, fie de episcopul ortodox de Arad în
virtutea privilegiilor ilirice, s-a produs sciziunea în interiorul corpului sacerdotal român din Bihor.
În ianuarie 1736, preoții din nordul comitatului, de pe valea Bărcăului și a Erului, în frunte cu
protopopul lor Mihai Pop, au cerut protecția episcopiei latine în fața presiunilor vicarului ortodox
Ignatie din Velența Orăzii. În aprilie același an, protopopii din Oradea, Beiuș, Vașcău și Beliu au
trimis o scrisoare primatului catolic de Esztergom prin care recunoșteau că au fost atrași cu forța
să recunoască jurisdicția episcopului de Arad și prin urmare doresc să revină la unirea cu Biserica
Romei. Vicarul Ignatie ținuse la începutul lunii aprilie o mare adunarea a clerului ortodox la Spinuș,
unde s-a hotărât să fie alungați preoții înclinați spre unire, având concursul nobilimii și funcționărimii
calvine68. Între timp, episcopul Isaia al Aradului s-a plâns la Cancelaria Aulică de tratamentul la care
era supus el și credincioșii săi din Bihor. Împăratul a instituit o comisie de anchetă care să stabilească
jurisdicțiile, însă ea a fost compusă numai din fucționarii comitatului, subordonați episcopului
latin în calitate de comite. Aceștia au chemat la audieri numai pe preoții care erau adepți ai unirii,
astfel încât s-a deliberat că toți români din Bihor erau uniți, rezultat care a fost transmis și la Viena.
Procedura după care a lucrat acestă comisie a nemulțumit pe episcopul Isaia, care prin intermediul
mitropolitului de la Carloviț, a cerut la împărat instituirea unei noi comisii. Lucrările comisiei s-au
desfășurat în Velența din 21 februarie până în 12 martie 1737, dar au fost audiați numai săteni de pe
domeniul Episcopiei (în zona de sud a Bihorului, masiv românească), de fapt o delegație formată
din preot, jude și 4-5 săteni, care erau întrebați nu dacă vor să se unească cu Biserica Romei, ci dacă
vor să fie supuși Episcopului de la Oradea, căruia i se supuneau oricum ca stăpân domenial. Comisia
a consemnat astfel ca unite toate satele domeniului episcopesc, în ciuda protestelor episcopului Isaia
care a părăsit ședința, fiind prezent acolo. În paralel, pentru a nu exista defecțiuni, noul episcop
catolic Nicolae Csaky și vicarul Pavel Forgach, îi ademeneau pe preoți atât cu ajutoare materiale
(bani, stofe pentru veșminte, cărți, odoare bisericești și material de construcție pentru biserici), cât
și cu salarii: 5-8 florini pe an la preot și 15-30 florini pe an la protopop69. Comisia a stabilit ca cele
143 de comune cu cei 178 de preoți de pe domeniul episcopesc erau uniți, iar la Viena s-a comunicat
că întreg Bihorul era unit, cu excepția Velenței, propunând, totodată, ca episcopul de Arad să nu mai
poată face vizite canonice în Bihor. Pe cei care au mai încercat să răstoarne starea de fapt, comitatul
i-a aruncat în închisoare70. După unii autori, anul 1737 echivalează, de fapt, cu unirea propiu-zisă în
Bihor71.
În timpul sedisvacanței scaunului vlădicesc de la Arad, după mutarea episcopului Isaia
Antonovici în 1739 de la Arad în eparhia Caransebeșului, pentru aproape 12 ani, (cu excepția anului
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1748-1749, când pentru 1 an a fost numit episcop Pavel Nenadovici), Bihorul a fost, în fapt, aproape
total ieșit de sub jurisdicția unui episcop ortodox, ceea ce a permis consolidarea bisericii unite. Ba
mai mult, la congresul bisericesc din 1749 când a fost ales Pavel Nenadovici mitropolit de Carloviț,
comisarul imperial prezent la lucrări a cerut desființarea episcopiei Aradului pe motiv că ea nu are
mijloace de întreținerea, așadar, era destul de săracă, iar în diploma din 1695 nu era menționat
nici un episcop la Arad. Însă adevăratul motiv ar trebui căutat în acțiunea sa energică de a apăra
ortodoxia în Arad, Bihor și Zarand72, Cu toate acestea, dorința episcopului latin de Oradea nu s-a
împlinit, așa cum i se promisese de curtea imperială, căci din anul 1751 a fost numit, la insistențele
mitropolitului Nenadovici, episcop de Arad arhimandritul Sinesie Jivanovici, un om cu o cultură
excepțiomală, dar și cu zel pastoral73. Între timp, în vederea consolidării bisericii greco-catolice din
Bihor, episcopul latin a poruncit în 1739 să se înceapă edificarea unei biserici catedrale în Oradea în
folosul bisericii unite și o reședință pentru protopopul suprem” al românilor uniți din Bihor, Vasile
”
Hateș, fost preot român unit la Făgăraș, care trebuia de jure să-l substituie pe episcopul de la Arad.
De asemenea, prelatul catolic a obținut două locuri pentru tinerii studioși din Bihor la Colegiul De
”
Propaganda Fide” din Roma, a reînnoit privilegiile și scutirile pentru clerul unit date de antecesorul
său și a înființat la Finiș o fabrică de postav, material necesar vestimentației preoților74. Pe de altă
parte, se simțea și nevoia unei mai bune organizări a bisericii greco-catolice, astfel încât s-au făcut
demersuri pentru numirea unui episcop vicar al bisericii greco-catolice în persoana unui român.
Fiindcă Vasile Hateș a decedat în 1748, în locul lui a fost numit Meletie Kovaci, preot ortodox
macedo-român, care în 1836 acceptă unirea75. Acesta va fi investit cu titlul suffraganei graeci ritus
episcopi, dar el în documente semna vlădică. Drepturile sale au fost limitate de către episcopul romanocatolic, care dorea să dețină controlul, așa încât rolul său a fost mult diminuat76. Totuși, el a trecut la o
mai bună organizare a bisericii. Într-un document realizat cu ocazia vizitațiilor canonice efectuate în
1753 de către Meletie Kovaci în 217 de parohii din Bihor, 154 se declarau unite, având 244 de preoți
și asistenți. Aceste parohii erau împărțite în 9 districte. În ordinea mărimii lor, acestea erau: Lakság
(Eriu), Chișirid, Giriș, Crișul Repede, Beiuș cu 20 până la 40 de parohii, iar Beliu, Pomezău și Tulca cu
10 până la 20 de parohii77. Însă lipsa de autoritate deplină era deplânsă de către preoții greco-catolici,
fiindcă nu se putea impune în fața credincioșilor asemenea episcopului de la Arad. În acest sens, s-au
adresat episcopului catolic Forgach, în calitatea sa de comite suprem, să facă demersurile necesare la
Curtea imperială. În caz contrar, ar merge o delegație de preoți la Viena, dacă clerul greco-catolic nu
ar fi prea sărac, precum enoriași. Totodată, preoții îi arată prelatului că din cauza lipsurilor, bisericile
erau în ruină, veșmintele și odășdiile erau destul de uzate, iar veniturile din stole erau insuficiente. Prin
urmare, aceștia solicită 4000 de florini din veniturile obținute de pe domeniul episcopesc și, în plus, să
li se anuleze dijmele regale, iar văduvele și orfanii preoților să fie scutiți de dări78.
Pe fondul divergențelor dintre episcopul latin Pavel Forgach și Meletie Kovács, a ortodocșilor
din Velența, extrem de ostili unirii și lui Meletie, noul Episcop al Aradului, Sinesie Jivanovici, cu acceptul
Mircea Păcurariu, op. cit., p. 247; Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 74-76.
Ibidem; Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., p. 24-26; Gheorghe Lițiu, op.cit., p. 168.
Iacob Radu, op. cit., p. 19-20.
Ibidem, p. 20-21.
Iudita Călușer, op. cit., p. 47. Vezi scrisoarea din 22 februarie 1748 adresată de episcopul latin Paul Forgacs
către Sfântul Scaun prin care cere controlul mai strict al vicarilor greco-catolici din cauza cărora se întâmplă
defecțiunile credincioșilor uniți, iar catedrala vicarului unit să fie la Oradea, tocmai pentru a fi mai bine controlat, arătând, totodată, că în Bihor sunt peste 100 de parohii unite și vreo 40000 de credincioși, la Ștefan
Tășiedan, Din viața și activitatea primului episcop sufragan român din Oradea-Mare, Meletie Kovacs, în “Cultura
Creștină”, nr. 9, 1916, p. 270-278; De asemenea, în scrisoare din 23 septembrie 1749, episcopul latin Forgacs îi
poruncește lui Meletie să nu depășească jurisdicția și atribuțiile unui protopop, așa cum le-a avut înainte. Vezi:
Iacob Radu, op. cit., p. 24.
77 Ibidem, p. 44.
78 Iacob Radu, op. cit., p. 26-27.
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79 Vezi amănunte la Ibidem, p. 27-29; Ștefan Lupșa, op.cit., p. 36-39; Mircea Păcurariu, op. cit., p. 248; Pr. Dr. Pavel
Vesa, Eparhia Aradului..., pp. 125-130.
80 Vezi amănunte la Gheorghe Gorun, Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliu de la mijlocul secolului
al XVIII-lea, în Crisia”, anul IX, 1979, pp. 167-181; Idem, Reformismul austriac și violențele sociale din Europa
”
centrală 1750-1800, Oradea, 1998, pp. 124-132; 143-148.
81 Iacob Radu, op. cit., p. 30-31. Despre anchetă vezi și Gheorghe Lițiu, Eșecul „Uniației” și reacția românilor
ortodocși din Bihor în sec. al XVIII-lea. Mărturii și constatări ale generalului francez De Ville, în Biserica Ortodoxă
”
Română”, nr. 9-10, 1975; Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., p. 131-136; Recent și Mihai Săsăujan. Criterii ale
apartenenței confesionale (unit-neunit) în comitatul Bihor (1754-1758), în Annales Univeristatis Apulensis, Series
”
Historica”, tom 10/II, 2006, p. 114-127.
82 Iudita Călușer, op. cit., p. 45.
83 Iacob Radu, op. cit., p. 33.
84 Iudita Călușer, op. cit., p. 47-48.
85 Iacob Radu, op. cit., p. 31-33.
86 Vezi amănunte despre conscriere la: Mihai Georgiță, O conscriere confesională din Bihor în jurul anului 1760, în
Între istorie națională și istorie europeană. Studii în onoarea profesorului Mihai Drecin”, coord. Gabriel Moisa
”
și Sorin Șipoș, Oradea-București, 2019, pp. 125-135.
87 Cristian Apati, op. cit., p. 258-259; Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., p.137.
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Curții de la Viena, a început vizitațiile canonice în satele bihorene, ceea ce a stârnit profunde frământări
religioase79, fiind potențate de mișcările iobagilor de pe domeniile Episcopiei romano-catolice de
Oradea. Aproape 200 de sate din ținuturile Beiușului, Vașcăului și Beliului s-au răsculat împotriva
stăpânului de domeniu care le solicita contribuții peste puțintă, astfel încât nemulțumirile sociale au
generat, în principal, părăsirea credinței unite, care în viziunea acestor țărani asupriți se suprapunea cu
statul dominant, rapace și neiertător, doritor să le ia nu doar bunurile materiale, ci și valorile spirituale80.
Invocând privilegiile ilirice, episcopul Sinesie s-a plâns împărătesei că ortodocși din Bihor
erau persecutați. Comisia de anchetă instituită de la Viena și condusă de generalul De Ville timp de
apoape doi ani prezintă un dezastru pentru biserica unită, fiind acuzați episcopul latin Forgach și
Capitlul, iar pentru Meletie Kovács se propune independența de episcopia latină81. În urma anchetei,
8667 de familii se declarau ortodoxe și abia 225 (sau 255) s-au declarat unite82 Potrivit prelatului
dr. Iacob Radu unirea a ieșit aproape nimicită din aceste lupte și cu drept cuvânt a putut exclama
”
episcopul Forgacs că în cauza unirei numai Dumnezeu mai poate ajuta”83. În consecință, Scaunul
apostolic decretează, în 1759, înființarea unui vicariat pentru românii din dieceza Oradiei, Meletie
Kovács fiind declarat independent de episcopul latin, însă publicarea decretului a fost amânată sine
die, neintrând astfel în vigoare84. Totuși acestuia i s-a fixat un salariu mai mare, la fel și protopopilor și
preoților uniți și trebuia înființat un consistoriu unit și școlii după necesitățile bisericii greco-catolice
din Bihor. Într-un cuvât, biserica unită trebuia să fie sprijinită având în vedere succesul episcopului
Sinesie, care avea de acum jurisdicție deplină și netulburată peste ortodocși din Bihor. Chiar și
în privința împărțirii bisericilor, uniți au fost mai favorizați, însă fără a leza majoritățile ortodoxe
din localități85. O conscriere a bisericilor și preoților uniți din Bihor realizată în jurul anului 1760,
înregistrează 72 de localității unde existau preoți greco-catolici sau măcar biserică. Astfel, în 70 din
aceste localități au fost conscriși preoți greco-catolici, iar la Vălani și Gurani, unde nu exista preot
greco-catolic, a fost menționată doar prezența unei biserici greco-catolice. După numărul caselor,
au fost înregistrate 822 de case cu greco-catolici și 3406 de case cu ortodocși. Greco-catolicii aveau
majoritate absolută numai în 5 localități, din cele 72 (Pocei, Sântandrei, Vadu Crișului, Cordău și
Coroi), însă erau abia un sfert din totalul familiilor de credincioși români din aceste localități86. Cert
este că în ultimii ani ai deceniului șase al secolului al XVIII-lea s-a produs o schimbare de percepție
a autorităților centrale și locale asupra ortodocșilor din Ardeal și Crișana. Acestea nu vor mai pune
sub semnul întrebării apartenența românilor ortodocși la structura administativă a mitropoliei din
Carloviț, posesoare a privilegiilor ilirice. În Bihor, acest aspect a fost clarificat mai ales în timpul
anchetei din 1754-1757, în ciuda argumentelor autorităților comitatense că românii nu sunt sârbi, și
mai apoi întărite prin hotărâre împărătească87.
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Această recunoaștere de jure și de facto a ortodoxiei din Bihor și a jurisdicției depline a
episcopiei de Arad, nu trebuia desigur să afecteze pogresul unirii88. Rămas cu mai puțini credincioși,
clerul greco-catolic era răsplătit în primul rând cu salarii. Situația materială a preoților greco-catolici
o putem afla din ceea ce a fost numit manuscrisul primului Schematism al episcopiei romanocatolice a Oradiei, întocmit în 1765, în care a fost cuprins și clerul român unit din Bihor89. Existau
atunci numai 8 districte cu 93 de parohii și 110 preoți greco-catolici. Datele ne ajută să comparăm
starea clerului catolic cu cel greco-catolic. Veniturile se calculau, potrivit acestui act, din stipendii,
stole, producția gospodăriei, convenții, subsidii (salariu de la stat) și din activitatea de învățător.
Observăm în privința clerului catolic că acesta trăia mai mult din salarii, care se încadrau între 80 și
220 de florini, de la simplul capelan la protopresbiter. Majoritatea salariilor situîndu-se peste 200 de
florini. Erau însă și unii preoți care dețineau pământ și mori, sau primeau diferite cantități de grâne
și vin. Pentru prestația de învățător primeau între 20 și 30 de florini, la care se adaugau grâne, cereale
și vin90. La fel și majoritatea preoților greco-catolici erau consemnați cu salarii, dar media acestora
se situa la mai puțin de o treime față de cea primită de preoții catolici. Preoții bigami (de fapt, care
se căsătorise a doua oară) aveau și salariile mai mici, dar și cei care erau mai slab pregătiți. În schimb,
preoții cu înaltă pregătire teologică erau cel mai bine remunerați. Cu puține excepții, protopopii
care conduceau aceste districte aveau un salariu de 70 de florini, iar majoritatea preoților căsătoriți
sau celibi, ori mai bine pregătiți primeau un salariu de 50 de florini. Cei mai mulți dintre preoți
dețineau și sesie parohială, ca o altă sursă de venit, iar alții obțineau venituri și din stole, alte servicii
religioase și educația tinerilor. De exemplu, vicearhidiaconul (protopopul) Vasile din Beiuș avea 70
de florini salariu și o sesie parohială, în timp ce preotul din Beiuș, Dimitrie Papalczi, originar din
Sătmar, cu o serioasă pregătire (filozofia la Cașovia și teologia la Oradea), avea un salariu de 90 de
florini renani, la care se adăuga vin și cereale, cultiva și puținul teren al parohiei, iar din activitatea de
învățător obținea în plus 25 de florini renani, 1 urnă de ceară și 3 câble de cereale. Ceilalți 6 preoți uniți
din districtul Beiuș primeau câte 50 florini salariu, la care se adăugau recoltele de pe terenul parohial.
Însă preotul Marcu din Saca nu primea salariu, iar ceea ce cultiva pe pământul său era supus decimei.
Așadar, starea sa nu se diferenția de cea a unui iobag. În districtul Chișirid, unde existau 15 parohii și 17
preoți, protopopul Petru, cu 70 de florini salariu, obținea venituri și din fânațele parohiei și din puținul
teren al bisericii. Ceilalți parohi primeau fiecare câte 50 de florini salariu. Preotul Dimitrie, născut în
Cordău, care slujea de 8 ani în Nojorid, fiind bigam, nu primea salariu, ci trăia doar din ceea ce producea
pământul parohiei. Preotul Dimitrie din Girișul Negru nu era consemnat cu vreun venit. Al doilea
preot din Bicaciu, primea salariul de 50 de florini, dar trăia și din cultivarea pământului propriu. Al
doilea preot din Miersig, fiind bigam, primea doar 10 florini salariu, însă trăia și din arenda pământului
arabil. Vicearhidiaconul George al districtului Beliu, preot în Groși, avea salariul cuvenit protopopului,
70 de florini, teren arabil și fânaț, dar deținea și propria sa moară. Preotul din Beliu, George Csillaghazi,
care începuse filozofia la Cașovia și a terminat teologia la Oradea, avea salariul de 90 de florini, și în
plus mai primea 8 vedre de vin și 8 câble de cereale. Al doilea preot din Beliu, Bogdan, originar din
Grecia, care slujea aici de 11 ani, avea salariul de 50 de florini, cultiva puținul teren al parohiei și primea
stola fixată în mod egal, iar pentru educația tinerilor nu primea nicio remunerație. Preoții din Nermiș
și Mărăuș, aveau fiecare salariul de 50 de florini, primul își completa veniturile de pe fînațele parohiei,
iar al doilea de pe terenul arabil al bisericii. Preotul din Vălani, fiind bigam, avea un salariu de numai 10
florini, la care se adăugau veniturile din propria gospodărie. Preotul din Tăgădău, fiind și el bigam, nu
avea înregistrat niciun venit. În districtul Vașcău, arhidiaconul George, pe lângă salariul de 70 de florini,
cultiva terenul ce aparținea bisericii, dar din educația tinerilor nu obținea vreun venit consemnabil. La
fel preotul din Lunca, pe lângă salariul de 50 de florini, obținea venituri și din fânațele bisericii, în timp
88 Mihai Săsăujan, Criterii ale apartenenței confesionale (unit-neunit)...p. 126.
89 Iudita Călușer, op. cit., p. 45-46, nota 53, p. 93-94.
90 Arhivele Naționale-Serviciul județean Bihor, fond Episcopia romano-catolică Oradea. Seria Religionaria, dos. 22,
filele 204-239.
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ce preotul Gabriel din Șuști, cu același salariu, cultiva terenul bisericii. Preotul Iacob din Câmpanii de
Jos, fiind bigam, nu avea niciun venit consemnat.
În districtul Tulca, protopopul Ilie Bulgarovici, originar din Alba Iulia, pe lângă cei 70 de
florini cuveniți în această calitate, ca preot în Cordău mai aduna din stolă egală, din însămânțat și
cosit, dar avea și o convenție cu enoriași pentru 1 metretă de grâu. Ca învățător obținea numai ceea
ce-i puteau oferi credincioșii din parohie. Preoții din Cociuba, Cheșa și Căpâlna, aveau salariul de
50 de florini, însă trăiau și din terenul arabil și din fânațele parohiei. Același salariu îl aveau și preoții
Ilie din Ginta și Vasile din Petid, primul mai avea și ceva semănături, iar celălalt doar puțin pământ
al bisericii. Preotul Mihai din Ursad, de 65 de ani, folosea terenul bisericii, căci fiind bigam, salariul
îi era de numai 10 florini.
În districtul Laksag (Eriu), unde se aflau cele mai multe parohii, adică 31, diferențele dintre
veniturile preoților sunt pe măsură. Protopopul Mihai Aaron, originar din Abrud, slujea ca preot în
Pocei, dar spre deosebire de Ilie Bulgarovici primea în plus ceva stipendii și pentru educația tinerilor
obținea 10 groși anual. Diferența veniturilor față de protopopul Mihai Aaron, era pentru preotul Ioan
din Vășad numai salariul cu 20 de florini mai puțin. În schimb, preotul Procopie din Acsad, originar
din Polonia și sfințit ca preot de episcopul Micu Klein, se bucura în plus de stipendii Mariane, de
1 metretă de grâu prin convenție cu enoriașii, dar stola o aduna de la fiecare familie în funcție de
posibilitățile acesteia. La fel și preoții Ignațiu din Hosszupaly și Procopie din Șilindru. Preotul
George din Kakad primea stipendii puține, stola o aduna în mod egal, folosea și pământul bisericii,
salariul era cel obișnuit de 50 de florini, iar ca învățător primea 10 groși anual. Preoții Nicolae din
Abram, Teodor din Margine, Petru din Sărsig, Francisc din Petrești și Nicolae din Ghenetea obțineau
doar salariul de 50 de florini. Preoții Petru din Derna, Zaharia din Cenaloș, Ștefan din Chișlaz, Ioan
din Chiraleu, Ioan din Perpadhis, Mihai din Bogei și Grigore din Petreu, pe lângă salariul de 50 de
florini, foloseau și terenul bisericii. Preotul Timotei din Voivozi, în etate de 60 de ani, avea salariul de
50 de florini și însămânța terenul bisericii, în timp ce preotul Simon din Suiug, pe lângă salariul de 50
de florini, cultiva nu doar terenul arabil al bisericii, ci îi folosea și terenul de fânațe. Preotul Ladislau
din Tarcea avea sesie parohială, salariul de 50 de florini și în plus obținea 10 groși ca învățător. Preoții
Pașca din Almaș, Petru din Pișcolt, Gabriel din Nădar, deși aveau salariul de 50 de florini, pământul
cultivat de ei era supus decimei. La fel și preotul Teodor din Verteș, dar avea mai puțin teren și ca
învățător obținea 10 groși pe an. În aceeași situație se afla și preotul Ladislau din Tarcea, însă avea
mai mult teren al bisericii. Preotul Teodor Bulya din Popești era absolvent de filozofie și teologie la
Roma și avea un salariu de 90 de florini. În plus, mai primea ceva stipendii de la cei care fregventau
biserica, cultiva terenul și strângea fânul de pe pământul parohiei. Preotul Moise Stoianovici, paroh
al rutenilor din Leta, de aceeași vârstă cu cel din Popești, studiase teologia 2 ani la Oradea, dar
pe lângă salariul de 90 de florini, 8 vedre de vin și 8 câble de cereale, veniturile sale se rotunjeau
consistent din: cele câteva care de fân de pe terenul bisericii, prin convenție cu enoriași primea 2
metrete de grâu, stola o aduna de la fiecare familie în funcție de posibilități, primea și ceva stipendii,
iar ca învățător 10 groși și în plus ce mai binevoiau enoriașii. În privința preoților bigami, se poate
constata și aici unele diferențe: Alexandru din Ciutelec avea salariul de 30 de florini și puțin teren al
bisericii, Gabriel din Galoșpetreu avea salariul de numai 10 florini, iar terenul pe care îl cultiva era
supus decimei, în timp ce Nicolae din Sârbi folosea doar puținul teren al bisericii. În ceea ce privește
preoții supranumerari existau și aici unele diferențe: Al doilea preot din Acsad avea și el salariul de
50 florini, însă stipendii primea numai de la cei care frecventau biserica. Al treilea preot din Acsad
era bigam, își cultiva pământul propriu, iar de la cei care doreau să se instruiască, fiind bine pregătit,
mai obținea 10 groși anual. Al doilea preot din Popești era și el bigam își cultiva pământul propriu,
dar primea și salariu de 10 florini. Capelanul Andrei din Pocei era bigam și bolnav, primea un salariu
de numai 4 florini și mai trăia din stipendiile adunate din bunăvoința enoriașilor.
În districtul Crișul Repede cu 14 preoți și 13 parohii, protopopul Mihail din Chiuag, de
70 ani, pe lângă salariul de 70 florini, deținea și o vie proprie. Preotul Ștefan din Borod avea numai
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salariul de 50 florini, pe când Simion din Aușeu și Zaharia din Hotar aveau în plus și terenul bisericii.
Spre deosebire de aceștia, preotul Simion din Josani deținea fânațe ale parohiei, avea salariul de 50
florini, dar preda copiilor benevol ca preotul din Aușeu. Pe lângă salariu, preoții Iacob din Beznea
și Cristian din Bălnaca însămânțau în sesia parohială, iar Teodor din Copăcel și Teodor din Țețchea
(mort în 7 ianuarie 1765) cultivau din când în când sesia. Preotul Nicolae din Valea Mare de Criș
avea salariul de 50 de florini, dar cultiva pământul său sub decimă. Preotul Ioan din Vadu Crișului,
era un tânăr bine pregătit, care pe lângă salariul de 50 de florini, obținea câteodată stipendii mariane,
stola o lua la înțelegere cu enoriașii, cultiva și pământul parohiei, lua uneori și 1 metretă de grâu,
dar învăța copii benevol. În schimb, Simion, preotul-cantor din Vadu Crișului, fiind bigam, obținea
venituri numai de la cei care participau la slujbe, iar din instrucția tinerilor încasa 10 groși anual.
Preotul Dimitrie din Botean și Ioan din Lorău, fiind bigami, aveau salariul de numai 10 florini și mai
cultivau din când în când terenul bisericii.
În districtul Giriș, cu 8 parohii și 16 preoții, pretențiile erau mai mari și veniturile pe măsură,
deoarece făcea parte și parohia din Oradea. Protopopul Ioan Simion, venit la Oradea de la Beiuș în
urmă cu un an, era un tânăr de 30 de ani, cu studii de filozofie și teologie la Cașovia și avea veniturile
comparabile cu ale unui preot catolic. Astfel, pe lângă salariul de 190 florini, mai primea 10 câble de
cereale și 8 vedre de vin, stipendii Mariane, iar stola o lua la înțelegere cu enoriașii. Din activitatea
de profesor mai încasa încă 50 de florini, 6 câble de cereale și 8 urne de ceară. Clemens Prelukai,
tânăr preot coslujitor la Oradea de 4 ani, cu studii de filozofie la Cașovia și teologie la Oradea, avea
salariul format din 80 de florini, 8 câble de cereale și 8 vedre de vin, la care se adăugau stipendii din
partea celor care participau la slujbele religioase. Aceleași venituri le avea și colegul său mai în vârstă,
Filip Damianovici, originar din Carloviț. Directorul școlii greco-catolice din Oradea, Petru Gergelfi,
absolvent de filozofie la Cluj și teologie la Veszprem și Oradea, în calitate de preot coslujitor avea
aceleași venit ca Prelukai și Damianovici. Mai slujea la Oradea pe un salariu de 50 de florini și preotul
Alexie, aflat în retragere/pensionare (receptus), după ce slujise 20 de ani la Aușeu, Popești, Parhida
și Copăcel. Preoții Gabriel Popovici din Haieu, Vasile din Roit, Grigore din Homorog și Alexie din
Giriș (mort în 10 septembrie 1764) aveau un salariu de 50 de florini și sesie parohială, în timp ce
preotul Mihail din Săcal și Florian, al doilea preot din Giriș, aveau doar salariul de 50 de florini. Ioan,
al treilea preot din Giriș, fiind bigam, dar preot merituos, avea salariul de numai 30 de florini și își
cultiva propriul pământ sub decimă. Preotul Dimitrie din Hidișel era consemnat fără niciun fel de
venit. O situație mai bună aveau cei doi preoți din Sântandrei, unde enoriașii greco-catolici erau în
majoritate absolută. Astfel, preotul paroh Ioan, pe lângă salariul de 50 de florini și sesia parohială,
mai obținea și stipendii mariane și încasa stola la înțelegere cu enoriașii, în timp ce Vasile, al doilea
preot, fiind mai în vârstă, alături de salariu de 50 de florini și sesia parohială, obținea prin convenție
1 metretă de grâu și puține stipendii de la participanții la liturghie91.
Cât privește situația materială a preoților ortodocși din Bihor de după lucrările comisiei
imperiale și vizitația canonică a episcopului Sinesie Jivanovici din 175992, ea poate fi analizată din
conscrierile fiscale desfășurate între 1765 și 1767 în districtele Salonta, Pomezeu, Beiuș, Vașcău și
Beliu (publicate de noi în anexe). Așadar, concomitent cu realizarea primului schematism al bisericii
catolice din Bihor. Însă, dacă cel din urmă prezintă un tablou sinoptic cu situația clerului (pregătirea,
sfințirea, starea cultural-morală și starea materială), conscrierea fiscală a preoților ortodocși urmărea
să stabilească în mod cert o bază de impozitare pentru această categorie socio-confesională care
încă nu obținuse scutirea totală de taxe și biruri. Aflați într-o majoritate zdrobitoare mai ales în
sudul comitatului, unde s-au desfășurat aceste conscrieri fiscale, preoțimea ortodoxă nu putea
rămâne o categorie impozabilă de neglijat pentru un stat centralizat ca cel habsburgic, birocratic și
bugetofag, dar care, pe de altă parte, încuraja încă (chiar dacă acum ușor disimulat) Contrareforma
91 Ibidem, filele 248-258.
92 Vezi: Pr. Dr. Pavel Vesa, Eparhia Aradului..., pp.228-238.
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94 Arhivelor Naționale-Serviciul județean Bihor, fond Prefectura județului Bihor, inv. 41, dosar 943, filele 11-16.
95 Spre comparație, vezi randamentul cerealier și creșterea animalelor la Barbu Ștefănescu, op.cit., pp. 155-159;
Bodo Edith, Lumea rurală din Bihor după reglementarea urbarială tereziană (1777-1820), Oradea, 2011, pp.
174-180.
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catolică în detrimentul celorlalte confesiuni. Clerul ortodox mai avea de așteptat ceva timp până
când absolutismul luminat al curții imperiale se va gândi să-l scutească de sarcinile publice pentru a
se putea ocupa de pastorația și educația cetățenilor ortodocși din imperiu. În comparație cu clerul
greco-catolic din Bihor, beneficiar al scutirilor de taxe și salariat al statului, clerul ortodox, înzestrat
și el de acum în majoriatea cazurilor cu sesie parohială, trebuia să trăiască încă din munca desfășurată
în gospodăria sa și din veniturile cuvenite de la enoriași, de cele mai multe ori superiori numeric
în comparație cu cei greco-catolici. Tabelul de conscripție fiscală cuprinde, așadar, toate veniturile
realizate de preotul ortodox, atât de pe sesia parohială, cât și din gospodăria proprie (agricultură și
creșterea animalelor), fără să omită veniturile din cultura tutunului, neagreată de biserică. Cultura
tutunului a fost introdusă în Bihor încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea și a cunoscut o răspândire
rapidă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea93. Cantitatea de tutun a fost cuprinsă în tabela
conscripției așa cum ar fi fost pentru contribuabilii de rând, însă nu a fost înregistrată nici o cantitate
cât de mică, dovadă că preoții nu îl cultivau (motiv pentru care această rubrică am și exclus-o din
anexe). În districtul Salontei a fost introdusă, în plus, și o rubrică cu producția de legume (precum a
unui contribuabil de rând), căci zona, spre deosebire de celealalte, se preta la producția de legume.
În schimb, pe terenul propriu nu se întâlnește cultură de vie, ci numai, în puține cazuri, pe sesiile
parohiale. În districtul Salontei94 au fost înregistrați 63 de preoți parohi și 7 adjuncți(coslujitori), din
care mai puțin de jumătate locuiau în aceeași gospodărie cu fiii lor. În privința pământului parohial
au fost înregistrați 28862 de stânjeni pătrați de grădină, 2839 de stânjeni pătrați de livadă, 87 de
găleți de grâne cultivate pe terenul arabil, 121 de care de fân de pe pajiști și abia 4 lucrători în vie. În
gospodăria proprie, terenul arabil însuma 50 de găleți de cereale, 47 de care de fân, 3110 de coșuri
de legume, 16 câble de fructe proaspete și 5 ¼ câble de fructe uscate, venituri din morărit 14 florini
și din cazanele de țuică 32 de florini, iar în privința șeptelului acești preoți dețineau 136 de boi, 21 de
viței, 111 vaci, 65 de cai, 298 de porci, 149 de oi și capre și 32 de stupi. Trebuie menționat că mulți
dintre ei neavând suficient teren arabil în sesia parohială, cultivau cerealele în grădina parohială,
iar livezile de pe sesiile parohiale nu apar în zona de câmpie, ci doar în cea colinară. De asemenea,
se poate constata o mai mare întindere și productivitate pe sesia parohială (87 de găleți cultivate și
121 de care de fân) decât pe terenul propriu (50 de găleți și 47 de care de fân). Aceste gospodării
ale preoților, dacă le grupăm într-un sat de nivel mijlociu, poduceau în medie mai mult decât
gospodăriile țăranilor (dintr-un sat cu același număr de gospodării)95. Prin urmare, la o gospodărie
de preot avem în medie aproape 2 boi, aproape 2 vaci, 1 cal, 4,5 porci, 2,5 oi și capre, 0,55 stupi, 0,3
viței.
De pildă, Popa Lazăr din Toboliu avea 350 de credincioși, trăia într-o gospodărie cu fiul său,
iar sesia parohială era formată din 440 de stânjeni pătrați de grădină, teren arabil de 5 găleți de grâne
și pajiște de 4 care de fân, în vreme ce pământul propriu era o fânațe de 2 care de fân. Pe aceste
terenuri creșteau 6 boi, 3 vaci, 2 cai și 4 porci. La Cheresig, Popa Ioan, avea 90 de credincioși, o sesie
parohială compusă din 350 de stânjeni pătrați de grădină, teren arabil de 2 găleți de cereale și pajiște
de 3 care de fân, dar terenul propriu și animalele erau aprope la fel ca ale preotului din Toboliu.
Preotul Anton, care era locțiitorul preotului Ioan din Cheresig, nu era înregistrat firește cu enoriași,
cum erau toți preoți coslujitori, dar avea și puțin teren parohial în valoare de 1 car de fân, 1 vacă și 2
cai. Popa Ștefan din Tămașda, păstrorea 200 de credincioși, trăia într-o gospodărie cu fiul său, având
o sesie parohială formată din 546 de stânjeni pătrați de grădină, teren arabil de 3 găleți de cereale și
pajiște de 5 care de fân, în timp ce terenul său era format numai din 4 găleți de grâne. În gospodărie
creștea 4 boi, 2 vaci, 2 cai, 9 porci. Preotul Pap Petru din Girișul de Criș, trăia într-o gospodărie cu
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fiul său (care avea numai 16 ani), păstorea peste 110 de enoriași. Acesta avea în gospodărie numai 4
porci și deținea doar sesie parohială compusă din: grădina parohială de 784 de stânjeni, terenul
arabil de 4 găleți de cereale și pajiștea de 2 care de fân. Popa Dumitru din Tărian, care avea numai 56
de enoriași, trăia întro gospodărie cu cei 2 fii ai săi, gospodărie care se compunea doar din sesia
parohială: 696 de stânjeni pătrați de grădină, teren arabil de 4 găleți de cereale, pajiște de 7 care de
fân, pe care creștea 2 boi, 18 porci, 3 stupi și culegea 100 de coșuri de legume. În comparație cu
acesta, Popa Ioan din Miersig, care avea 120 de enoriași, deținea și sesie parohială și sesie proprie.
Prima, fiind totuși mult mai mare, era formată din 1056 de stânjeni de grădină, teren arabil de 4
găleți de cereale, pajiște de 3 care de fân, în timp ce terenul propriu avea arabil 2 găleți de grâne și
fânațe de 1 car. Pe acestea creștea 2 boi, 1 vițel, 1 vacă, 1 cal, 2 porci și aduna 40 de coșuri de legume.
În Șititelec, alături de preotul Paroh Nicula care avea 80 de enoriași, trăia în aceeași curte și Popa
Vasalie, care propabil îi era ajutor. Primul avea doar sesia parohială (format din grădină 360 de
stânjeni, teren arabil 4 găleți cereale, fânațe de 3 care, unde creșteau 2 boi, 2 vaci, 2 porci, 1 stup,
producea țuică de 4 florini), iar al doilea puțin teren propriu (arabil de 1 găleată, fânațe de 2 care și
creștea 2 boi, 2 viței, 1 vacă). Spre deosebire, în Leș, preotul Pap Gabor (Gavril) cu 140 de enoriași,
trăia în aceeași gospodărie cu popa Gyurka, acesta din urmă neposedând nimic, fiindu-i propabil
ajutor și rudă în același timp. Preotul paroh Pap Gabor deținea o sesie parohială format numai din
1260 de stânjeni de grădină, de unde aduna 200 de coșuri de legume, însă sesia proprie, destul de
mare, era formantă din teren arabil de 8 găleți cereale și pajiște de 3 care de fân, unde creșteau 4 boi,
1 vacă, 2 cai, 8 porci, 3 stupi. La Nojorid, cei doi preoți, parohul Ștefan și ajutorul Mihail, aveau doar
grădină parohială pe care o împărțeau în mod egal, revenindu-i fiecăruia 180 de stânjeni pătrați. La
Mocirla, Popa Vasalie cu doar 27 de enoriași, trăia în aceeași gospodărie cu fratele său Micula Toader,
având atât sesie parohială, cât și sesie proprie. Cea parohială era compusă numai din grădina de 471
de stânjeni, în care însămânța cereale, și o pajiște de 1 car de fân. Cea personală era formată din teren
arabil de 2 găleți de cereale, și pajiște de 2 care de fân. Pe acestea creștea 2 boi, 1 vițel, 2 vaci, 1 cal, 2
porci și aduna ¼ câble de fructe uscate. La Ursad, preotul Stanis Nicula, avea 30 de enoriași, și doar
o sesie parohială, compusă din grădina de 380 de stânjeni, unde însămânța și cereale și de unde
aduna 40 de coșuri de legume, și o pajiște de 2 care de fân, pe care creștea 1 vițel, 2 vaci, 6 porci. Popa
Nicora din târgul Cefa, avea 200 de enoriași, o sesie parohială format din teren arabil de 4 găleți,
pajiște de 2 care, precum și o sesie proprie din 2 care de fân, pe care creșteau 4 vaci, 3 cai, 6 porci, 15
oi, însă deși nu avea grădină parohială aduna 200 de coșuri de legume, iar din morărit 4 florini. Cu
morăritul, la aceeași valoare, se ocupa și Popa Neofit din Sânnicolaul Român, însă păstorea peste 320
credincioși și avea ca ajutor pe preotul Popa Dumitru. Dacă acesta nu poseda nimic, parohul avea
sesie parohială formată din 296 de stânjeni de grădină, teren arabil de 2 găleți și pajiște de 2 care, pe
care creștea 2 vaci, 1 cal, 4 porci și 6 oi. Cu cele mai multe oi a fost înregistrat Popa Toader din Ateaș,
adică un efectiv de 30. La Tulca, parohul Popa Flora avea 120 de credincioși și avea ca ajutor pe Popa
Toader. Aici, atât parohul, cât și ajutorul aveau sesie parohială, ajutorul chiar mai multă. Astfel,
parohul deținea 160 de stânjeni de grădină și pajiște de 3 care (unde creștea 2 boi și 1 vacă), iar
ajutorul 378 de stânjeni de grădină, teren arabil de 2 găleți cereale și pajiște de 3 care de fân ( unde
creștea 1 bou, 3 porci și 20 oi). La Ianoșda, o parohie cu 180 de credincioși, existau 3 preoți, parohul
Popa Toader, care trăia în aceeași gospodărie cu cei 2 fii ai săi, Popa Gavril și Popa Vasalie, ultimul
fiind înregistrat fără nici o avere. Popa Gavril, cu soția, aveau o sesie parohială (grădină 684 de
stânjeni, teren arabil 3 găleți de grâne, pajiște de 2 care) pe care creșteau 2 boi, 1 vacă, 1 cal, 6 porci,
în timp ce parohul cu fiii dețineau 1 sesie parohială (grădină 372 de stânjeni, arabil 4 găleți, pajiște 2
care), unde creșteau 4 boi, 3 vaci, 2 cai, 12 porci). De asemenea, la Gurbediu, o parohie tot așa de
mare, cu 180 de enoriași, slujea numai Popa Dimitrie, care deținea și sesie parohială și sesie proprie.
Prima era format din 372 de stânjeni de grădină, unde își însămânța cerealele, și 890 de stânjeni de
livadă și o vie de 2 lucrători. De pe sesia proprie aduna doar 3 care de fân. Pe tot acest teren creștea
4 boi, 2 vaci, 4 porci și aduna 100 de coșuri de legume și 3 câble de fructe uscate, iar din morărit
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96 Arhivelor Naționale-Serviciul județean Bihor, fond Prefectura județului Bihor, inv. 41, dosar 943, filele 1-10.
97 De pildă, la Cotiglet, Corbești, Cârpești Mari, Feneriș, Drăgoteni, Meziad, Curățele, Mizieș, Nimăiești, Vărzarii
de Sus, Cărpinet și Ghighișeni, exista un preot paroh și unul coslujitor, ambii înzestrați, atât cu sesie parohială,
cât și cu sesie privată. La Suști numai preotul paroh avea 2 sesii, coslujitorul poseda doar sesia proprie.
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aduna un venit de 4 florini. Sesie parohială formată și din vie (tot de 2 lucrători) mai avea numai
preotul din Bicaciu, Popa Toma, cu 110 de enoriași. Sesie cu livadă mare mai avea și Popa Lazăr din
Oșand. O situație aparte prezintă Popa Ioan din Dumbrăvița. Paroh peste 180 de credincioși, avea o
sesie format din pajiște de 3 care de fân și o grădină parohială imensă de nu mai puțin de 5115 de
stânjeni pătrați. Pe lângă acestea deținea și propriul teren arabil de 4 găleți de cereale. Dacă din
grădină aduna doar 150 coșuri de legume, pe teren creștea 4 boi, 3 vaci, 1 cal, 6 porci. De excepție
este cazul preotului Popa Flora din Husasăul de Tinca, unde păstorea o comunitate foarte mare de
credincioși ortodocși, chiar dacă suma de 720 de persoane, menționată în conscriere, pare exagerată
(în realitate erau cel mult 520 de persoane, așa cum rezultă din diferența făcută pe suma credincioșilor
din celelalte localități). Spre deosebire de ajutorul său, preotul Popa Pascul, în dreptul căruia se
precizează că nu este înregistrat cu bunuri separate, parohul trăia într-o gospodărie cu fiul său, având
o sesie parohială compusă dintr-o grădină de 644 de stânjeni pătrați, dintr-o livadă de 864 de stânjeni,
din teren arabil de 8 găleți de cereale, din pajiște de 2 care de fân, la care se adăuga și o pajiște proprie
de 2 care de fân. Din grădină aduna 100 de coșuri de legume, din livadă 12 câble de fructe proaspete
și țuică de 4 florini, în timp ce din fân și cereale creștea 4 boi, 2 viței, 3 vaci, 2 cai, 32 porci și 2 stupi.
Astfel de preoți, care erau înzestrați și cu porție canonică, puteau exemplifica nivelul de organizare a
gospodăriei pentru credincioșii lor, fiind mereu peste media de prosperitate din localitate.
În districtele Pomezeu, Beiuș, Vașcău și Beliu96, registrele de conscriere nu mai păstrează
rubrica cu legume, întrucât în aceste zone legumicultura nu era intens practicată, dar se păstrează
aceea privind cultura tutunului, care și în aceste cazuri este inexistentă (motiv pentru care am omis-o
din anexe). Cu vie au fost înregistrați doar cei din districtul Beiuș, cultivată nu pe sesia parohială, ci
pe pământul propriu. Popa din Săucani, cel din Săliște și cel din târgul Beiuș au fost înregistrați cu o
suprafață de vie care putea fi lucrată de o singură persoană. În aceste registre au fost consemnați și
preoții greco-catolici din diferite localități, a căror avere nu a fost indicată, deoarece nu erau supuși
la impozit, dar se consemnează, uneori, dacă aveau sau nu biserică. De asemenea, există rubrică și cu
cei care trăiau într-o gospodărie cu preotul, fără să se precizeze, ca în districtul Salontei, dacă aceștia
erau fii sau frați. În comparație cu districtul Salontei, observăm că aici numărul credincioșilor era mai
mic, firește și comunitățile erau mai mici, ori poate au fost înregistrați numai cei care-l puteau susține
pe preot. De pildă, în districtul Beiuș cei 70 preoți se îngrijeau de 3689 credincioși. Localitățile cu
cei mai mulți credincioși erau: Beiuș-287, Nimăiești-150, Căbești-140, Chișcău-120, Meziad-110,
Petreasa-Soimuș-102, Sânnicolaul de Beiuș-94, Roșia și Cotiglet-88, Beliu-87. De asemenea, chiar
dacă a fost consemnat numărul de credincioși din filii, de cele mai multe ori nu se indică precis
apartenența acestora la parohie mamă; ea poate fi dedusă din alăturarea la localitatea precedentă.
În filii nu a fost consemnată vreo avere a preotului, cu excepția filiei Bărăști a parohiei din Vascău,
unde se indică atât credincioși, cât și averea preotului. Astfel, parohul din târgul Vașcău, Popa Dănilă,
avea în Vașcău 57 de credincioși, o sesie parohială, compusă din numai 50 de stânjeni de grădină și 98
de livadă, teren arabil de 2 găleți de cereale, și pajiște de 2 care de fân. Tot aici mai deținea și o sesie
privată formată din teren arabil de 2 găleți și pajiște de 2 care de fân. Din morărit mai obținea 12 florini
și avea în gospodărie 2 boi, 1 vacă, 1 cal, 3 porci. Acesta păstorea și filia Câmp cu 41 credincioși, dar
aici nu deținea avere. În schimb, în filia Bărăști, avea 46 credincioși, o sesie parohială (din arabil de 2
găleți și pajiște de 2 care) și o sesie particulară (din arabil 3 găleți și pajiște 3 care). Spre deosebire de
districtul Salonta, aici preoții coslujitori erau în marea lor majoritate înzestrați cu sesie parohială și
sesie privată97. Bunăoară, în Câmpani de Pomezău toți cei 3 preoți erau înzestrați cu sesie parohială și
sesie proprie. La fel, cei trei preoți din Călacea (Beliu) și cei trei din Groșeni (Beliu). La Vărășeni, din
cei trei, parohul deținea sesie parohială și sesie proprie, unul din coslujitori numai sesie proprie, iar al
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treilea nu poseda nici un fel de avere, în timp ce la Cărand-Toplița (Beliu), din cei trei, doi aveau atât
sesie parohială, cât și sesie proprie, iar al treilea numai sesie proprie. La Sitani-Turburești, din patru
preoți, trei dețineau ambele sesii, cu suprafețe diferite, iar al patrulea numai sesie proprie. În schimb,
la Lunca, unde trăiau 4 preoți, din care unul slujea la Hotărel, toți aveau ambele sesii. În Poieni de Sus
trăiau 5 preoți, din care doi slujeau în localitate, doi la Ferice și unul la Săud, toți fiind înzestrați cu
sesii bisericești și private. Asemenea și cei 5 preoți din Seghiște, toți erau înzestrați cu ambele sesii, dar
numai 2 slujeau în localitate, ceilalți trei la Ștei, la Poieni și la Hârșești.
Situația în ansamblu, pe fiecare district, era în felul următor: în districtul Beliu, slujeau 30
de preoți la 1184 de credincioși; 9 preoți aveau gospodărie comună cu frații ori fiii; sesiile parohiale
erau formate din 1430 de stânjeni pătrați de grădină, 3848 de stânjeni pătrați de livadă, teren arabil
de 54 de găleți de cereale, pajiști de 52 de care de fân; sesiile private din teren arabil de 71 de găleți
de cereale și pajiști de 71 de care de fân; aceștia creșteau 70 de boi, 5 viței, 44 de vaci, 27 de cai,
119 porci, adunau 7 câble de fructe uscate, din morărit produceau 24 de florini, iar din cazanele de
țuică 104 florini. Se poate observa că sesiile private erau mai mari decât cele parohiale, iar liveziile
fiind aproape duble față de grădini, se producea și mai multă țuică sau fructe uscate. Amintim că
în districtul Salonta, suprafața de grădini era de zece ori mai întinsă decât cea a livezilor. Se poate
remarca că în districtul Beliu conscrierea fiscală nu înregistrează oi și stupi. Făcând o comparație
cu averea preoților din protopopiatul Lipova din comitatul Arad, conscrisă în 1768, observăm că
cei din protopopiatul Beliu, erau mai puțin înzestrați în privința creșterii animalelor. Astfel, cei 60
de preoți din protopopiatul Lipova, care slujeau la 4018 de credincioși, dețineau 125 de cai, 118
boi, 125 de vaci, 65 de viței, 341 de oi și capre, 325 de porci, și 33 de cazane de țuică98. În districtul
Vascău slujeau 32 de preoți la 1424 de credincioși. Dintre aceștia 14 aveau gospodărie comună cu
frații sau fiii și dețineau următoarele suprafețe de sesii parohiale: 1850 de stânjeni pătrați de grădină
și 4460 de stânjeni pătrați de livezi, teren arabil de 58 de găleți de grâne și pajiști de 57 de care
de fân. Sesiile proprii aveau suprafețele aproape duble față de cele parohiale în privința terenului
arabil (92 de găleți de grâne) și al pajiștilor (91 de care de fân). Acestea produceau 1 câblă de fructe
proaspete, 12 de câble fructe uscate, din cazanele de țuică 97 de florini și din morărit 104 florini, În
ceea ce privește creșterea animalelor, trebuie remarcat că nici preoții de aici nu țineau oi sau capre,
dar creșteau 60 de boi, 2 viței, 38 de vaci, 25 de cai, 78 de porci, 12 stupi.
Cei 1582 de credincioși din districtul Pomezeu erau slujiți de 38 de preoți, din care 14 trăiau
într-o gospodărie cu frații și fiii. Pământul parohial al acestora însuma 5336 de stânjeni pătrați de grădină
și 8374 de stânjeni pătrați de livadă, teren arabil de 110 de găleți de grâne, pajiște de 76 de care de fân.
Sesiile proprii însumau terenuri arabile de 118 găleți de grâne și pajiști de 84 de care de fân. Pe lângă
cereale, din aceste terenuri se adunau și 26 de câble de fructe proaspete, 22 de câble fructe uscate, 126
de florini din țuică, dar din morărit numai 24 de florini. Și în privința șeptelului valorile erau mai mari
decât în districtele Beliu și Vașcău: 96 de boi, 1 vițel, 65 de vaci, 35 de cai, 118 porci. Creșterea oilor
(42 de oi și capre) și albinăritul 32 de stupi era, de asemenea, mai intens practicată decât preoții din
celelalte districte (Beliu, Beiuș, Vașcău). În districtul Beiuș, cei 70 de preoți, din care 37 trăiau în aceeași
gospodărie cu frații sau fiii, slujeau 3689 de credincioși. Aici suprafața livezilor era de aproximativ trei
ori mai mare (11600 de stânjeni pătrați) decât cea a grădinilor (4021 de stânjeni pătrați) de pe sesiile
parohiale. Între terenurile arabile (de 231 de găleți de grâne) și pajiștile (de 159 de care de fân) de pe
sesiile parohiale și cele de pe sesiile proprii (arabil-227 de găleți de grâne și pajiști de 209 de care de
fân) diferențele nu erau prea mari. Din livezi se adunau 17 de câble de fructe proaspete și 39 de câble de
fructe uscate și 270 de florini din țuică. Din morărit se adunau numai 80 de florini. Suprafețele de vie
erau de numai 3 lucrători și au fost înregistrate doar 10 oi și 22 de stupi. Creșterea animalelor rămâne
în medie puțin mai mică decât în districtul Pomezeu, raportat la numărul gospodăriilor de preoți: 161
de boi, 13 viței, 90 de vaci, 47 de cai, 187 de porci.
98 Documente privitoare la Mitropolia Banatului, p. 316.
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99 Titus L. Roșu, Însemnări și inscripții bihorene, vol. I-II, Oradea, 1999, p. 27.
100 Florian Dudaș, Vechile manuscrise românești din Țara Bihorului, vol. II. Catalogul Manuscriselor, Oradea, 2007, p.
214-215.
101 Arhivelor Naționale-Serviciul județean Bihor, fond Prefectura județului Bihor, inv. 41, dosar 943, fila 8.
102 Documente privitoare la Mitropolia Banatului, p. 326-327; Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 301; Nicolae
Bocșan, op. cit. p. 138; Cristian Apati, op. cit., p. 117-118.
103 Arhivelor Naționale-Serviciul județean Bihor, fond Prefectura județului Bihor, inv. 41, dosar 943, filele 135-138,
158-160.
104 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului..., p. 301; Nicolae Bocșan, op. cit. p. 138-139; Cristian Apati, op. cit., p. 118;
vezi pe larg conținutul Rescriptului declarator în: Documente privitoare la Mitropolia Banatului, p. 410-444.
105 Cristian Apati, op. cit., pp. 118-123.
106 Ibidem, vezi anexa nr. 5.
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Datele înregistrate în aceste conscrieri fiscale ne dezvăluie o îmbunătățire a stării materiale
a preoților ortodocși români din Bihor, datorată în primul rând înzestrării cu sesie parohială, chiar
dacă în ansamblu și spre deosebire de clerul greco-catolic, întreaga avere era supusă impozitării.
Firește, existau și preoți care se îndeletniceau cu alte activități aducătoare de venit, care nu au fost
consemnate în registrele fiscului. Deși activitatea de copiere a manuscriselor se reduce în paralel cu
dezvoltarea tiparului, mai întâlnim și preoți care din anumite nevoi copiau cărți bisericești. Popa Jurj
(George) din Leheceni este deja bine cunoscut în literatura de specialitate99. Acesta, continuând
activitatea diacului Simion din Seghiște, copiază în 1762, pe când era la Buntești, Chiriacodromionul
de la Bălgrad (apărut în 1699)100. În registrul fiscal el a fost înregistrat fără sesie parohială și fiindcă
nu avea biserică slujea în grădina bisericii din Cărpinet, unde biserica aparținea preotului grecocatolic. Acesta, conform registrului, deținea doar o sesie proprie, format din arabil de 3 găleți de
cereale și o pajiște de 3 care de fân. La acea dată avea în gospodărie 2 boi, 1 vacă, 1 cal, 3 porci, dar
aduna și o câblă de fructe uscate și din cazane țuică în valoare de 6 florini101.
Reformele introduse în administrația și jurisdicția mitropoliei de Carloviț în deceniul
următor au avut repercusiuni și asupra situației materiale a clerului inferior. Astfel, Regulamentul
publicat în 1770 ca urmare a hotărârilor luate în Congresul bisericesc din 1769 a reglementat în
primul rând veniturile clerului superior și inferior în vederea curmării abuzurilor existente și
pentru ușurarea situației contribuabililor. Acesta desființează dările în bani și natură către clerul
superior, interzicând orice taxe suplimentare cu prilejul vizitațiilor canonice. De asemenea, toate
dările clerului inferior și a credincioșilor către vicarii episcopali sau exarhi au fost interzise. În plus,
s-au întărit imunitățile judiciare preoțești și scutirile de dări pentru preoții în funcție102. Aceste
măsurile s-au oglindit și în evidențele fiscului din comitatul Bihor în anul 1775, căci ele nu mai
cuprind întreaga avere a preotului, ci doar pământul arabil al preotului paroh și cel supus dijmei
la preoții coslujitori. S-au păstrat cele întocmite pentru districtul Pomezeu și Beliu, dar și pentru
cel din districtul Eriului, evidențe pe care le-am publicat spre comparație în anexe103. Rescriptul
declarator din 1779 va relua aceste reglementări și le va preciza cu mai multă acuratețe, introducând
și altele noi spre emanciparea clerului și bisericii ortodoxe, de la accesul la studii în școlile catolice
la înființarea de școli ortodoxe, de la fixarea obligatorie a sesiei ca valoare și întindere pentru fiecare
preot din localitate, la limitarea numărului de preoți și împărțirea egală a credincioșilor și până la
scutirea de orice prestații și taxe pentru preoți și rudele acestora cu care trăiau într-o comunitate
de bunuri104. Însă, toate hotărârile adoptate după Rescript au fost în rezonanță cu ideea că preotul
ortodox trebuie întreținut de comunitatea sa de credincioși105. Prin urmare, cu toate măsurile luate
pentru îmbunătățirea stării materiale a preotului ortodox acesta încă nu s-a putut ridica la nivelul
omologilor săi din celelalte culte la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Conscrierea preoților parohi,
a supranumeralilor, a diecilor și capelanilor ortodocși, întocmită în 1791 pentru comitatul Bihor,
indică cazuri în care preotul nu dorea să se mute din localiatatea sa în altă localitate unde era nevoie
de preot, preferând să rămână în gopodăria sa106.
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cu fiii săi
adultos
adulți

-

1

-

1

-

1

55

60

20

-

20

80

10

20

30

150

-

10

7

30

Al doilea
și al treilea
fiind elevi/ duos tertius
est Discens

16

40

700 (?)

-

1

Gepiș

Oșand

-//-

Popa
Pascul
Popa
Lazăr
Popa
Crăciun

-

60

40

30

36

80

1

-

-

-

2

-

Popa
Dumitru

1

-

Pap Petru 1

-

1

70

8

-

-

1

Popa Ioan 1

Popa
Mihai

În aceeași
curte cu
Popa
Popa/ibidem Vasalie
in area Popa
Husasăul de
Popa Flora 1
Tinca

Sititelec

Miersig

Păușa

Tărian

Batăr
Girișul de
Criș

Ciumeghiu

464

-

1450

432

644

-

960

1056

176

696

784

300

-

667

-

-

-

644

864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

4

4

4

4

4

2

-

3

1

-

3

3

2

-

3

3

-

7

2

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

6

-

-

-

-

1

-

-

2

4

4

2

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

-

1

-

-

-

-

-

-

3

9

-

8

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

18

-

3

100

-

-

2

-

-

1

1

32

-

2

2

10

-

-

-

-

-

2

-

1

-

2

100

-

-

40

100

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

5

-

-

1

1

L

-

-

4

3

-

-

-

-

40

-

20

100

-

-

-

-

A însămânțat în
grădină

-

A însămânțat în
grădină

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Are gospodărie indiviză împreună cu fiul
Nu deține bunuri separate/separatas facultates
habet nullas

3

1

2

1

3

Are gospodărie indiviză împreună cu fiii săi

-

Are gospodărie împreună cu fiul său de peste 16
ani

-

Are împreună cu fiul său și soția gospodărie indiviză
1
1
10 - 2

4

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)
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-

Popa
Gavri

-//-

Cociuba
Mare

1

-

Popa Luca 1

Șumugiu

1

-

1

1

1

1

-

Popa
Toder
Popa
Petru
Pap Gabor
Locuiește
cu Popa
Gyurca
Popa
George

Popa
Lazăr

Popa Ioan 1

Habet
secum
fratrem
Mikula
Popa
1
Marcu
Popa Iosif 1

-//-

Mierlău

-//-

Leș

Căuașd

Tăut

Girișul
Negru

Cheșa

Ginta

Șauaieu

-//-

Popa
Vasalie

Dumbrava
(Mocirla)

1

Popa Ioan 1

204

Râpa

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

10

40

30

-

30

-

23

-

40

18

10

6

30

10

10

40

-

100

-

100

-

100

40

60

40

150

20

40

Are împreună cu fratele Micula
Toder

17

22

2120

-

-

-

2

a însăm. în grăd.

4

-

3

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a însăm. în grăd.

-

-

1

a însăm. în grăd.
-

1

-

286

1260

243

-

-

5115

98

-

-

471

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

8

-

-

-

4

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

-

2

A însămînțat în
grădină

2

-

6

-

4

-

4

2

2

2

4

-

2

-

2

2

1

-

2

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

3

-

2

-

1

2

1

1

3

-

1

-

2

1

1

-

3

-

1

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

20

10

-

8

6

2

3

6

2

-

-

2

2

-

-

26

6

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

200

30

-

200

150

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/4 -

1/4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Are împreună cu fiul gospodărie indiviză
- 200 2/4 4
Are împreună cu fiul gospodărie indiviză

-

-

3

-

2

4

-

-

-

-

-

-

CR ISI A
Mihai GEORGIȚĂ

-

1

-

Stanis
Nicola

-//-

Ursad

-

Dumbrăvița Popa Ioan 1

-

1

Popa Ioan 1

-

1

-

Popa
Vasilie

-//-

Dicănești

-

-

Hodoș

1

Popa Ilie

Forosig

-

Popa
Dran

Lupoaia

1

-

1

-

-//-

-

1

Popa
George

-

6

-

12

10

10

6

-

10

12

10

-

1

20

10

-

30

20

-

-

1

Popa
Toma

Popa
1
Mihai
Popa Ioan 1

1

Popa
Mihai

Petid

Dumbrăvița
de Codru
Căpâlna
SălișteSăldăbagiu
(Mic)
Suplacu de
Tinca

1

-

-

-//-

-

-

Popa Filip 1

Cărăsău

16

-

20

20

26

10

-

22

26

30

30

20

-

40

30

220

-

2478

1548

260

3822

-

944

560

273

38

380

-

-

481

2

-

-

a însăm. în
grăd.
a însăm. în
grăd
a însăm. în
grăd.
a însăm. în
grăd.

-

155

-

-

-

-

-

-

-

4

a însăm. în grăd.

-

2

-

1

2

3

2

-

-

2

2

2

2

a însăm.în grăd.

2
-

-

1

-

-

-

a însăm. în grăd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

2

-

-

6

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

2

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

2

2

2

1

-

2

2

2

1

2

-

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

L

2

-

10

6

3

2

-

6

4

-

5

6

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

50

-

-

-

300

-

-

-

40

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/4 -

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

100

100

60

80

-

-

-

-

-

-

-

2/4 -

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

4

-

· 2 02 0
-

Are gospodărie împreună cu
fratele său minor

-

-

-

-

Are împreună cu acel preot
bigam

-

-

-

-

-

Are împreună cu fiul o gospodărie indiviză

-

Are împreună cu fiul o gospodărie indiviză

-

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)
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1

Pap
Gyorgy

-

Homorog

-//-

-

1

-

1

-

1

-

1

1

1

1

Popa
Dumitrie

Popa
Gabor
Popa
Vasalie
Popa Flora
Popa
Toder

-

Popa
Vasalie
Popa
George
Popa
Toma
Popa
Toder

Gurbediu

Tulca

Tulca

-//-

Ianoșda

-//-

Ianoșda

Bicaci

Gepiu

Chișirid

3

-

-

1

-

1

fără
soție

2

-

-

-

-

2

-

-//-

-

-

Popa Ioan 1

-

30

100

-

40

-

-

-

80

50

60

12

15

20

17

-

-

12

-

15

-

Popa Ioan 1

Popa Ioan 1
Popa
1
Vasalie

2

-

Calea Mare
Hidișelul de
Jos
Hidișelul de
Sus
Apateu

-

-//-

1

Popa
Gavrilă

206

Lăzăreni

-

60

80

-

80

-

-

-

100

60

60

30

-

30

40

30

20

-

30

-

220

372

378

160

-

684

-

372

135

464

960

-

1643

136

612

360

-

50

-

-

890

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a însăm. în 2
grăd.

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

2

-

2

-

-

-

-

4

4
-

-

2

1

-

3

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

4

1

2

-

2

-

4

2

4

2

-

4

2

4

2

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

1

-

1

-

3

2

2

1

-

2

1

1

1

-

2

-

3

-

-

-

-

1

-

2

1

1

-

-

2

-

-

1

-

1

-

10

4

3

-

-

6

-

12

-

6

1

-

4

3

-

2

-

5

-

20

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Are împreună cu fiii gospodărie indiviză

3

-

-

-

-

Are împreună cu fiii gospodărie indiviză

-

-

-

-

2 100
Are împreună cu frați, trăind
într-o pâine

-

-

Are împreună cu fiii săi gospodărie indiviză
- 100 -

-

CR ISI A
Mihai GEORGIȚĂ

Pap
Nicolae
Popa
Mihai
Popa
Toder
Popa
Nicora
Popa Toda
Popa
Petru
Popa
Neofit
Popa
Dimitrie
Popa
Toder
Popa
Ștefan
Popa
Mihai

-

-

1

1

63

-

33

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2670

-

30

-

80

-

120

20

20

100

20

10

40

3131

-

40

-

100

-

200

30

20

100

30

16

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28862 2839

180

180

-

1089

-

296

230

650

-

207

-

220

87

-

-

-

4

-

2

-

4

4

2

-

4

121

-

-

-

-

-

2

1

2

2

2

3

6

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

-

-

-

136 21

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

4

-

1

-

4

-

1

-

-

3

3

2

2

111 65

1

2

-

3

-

2

-

1

4

1

2

2

-

-

-

-

-

6

-

-

15

30

-

-

-

-

-

-

-

200

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

5
14
1/4

-

-

Are împreună cu fiul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298 149 32 3110 16

-

3

-

4

-

4

-

-

6

2

1

4

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

· 2 02 0

Quam praevio modo peractam conscriptionem Ita. Universitati humillime presetamus in oppido V. Oloszi die 23tia febr 1767/Prezentăm cu umilință preaonorabilei Comunități conscripția realizată în modul de mai sus.
										Ladislau Hegyi jurat asesor (notar) la tabla Comitatului Bihor
										Francisc Nagy jurat asesor (notar)la tabla Comitatului Bihor
Verso: Conscriptiones Poparum non unitorum ex parte Districtibus Salonta, Papmezo, Belenyes, Vaskoh, et Beel relata 1767/Conscrierea preoților ortodocși
din părțile Districtelor Salonta, Pomezău, Beiuș, Vașcău și Beliu încheiată în 1767.

Suma totală

Nojorid

Nojorid

-//-

Roit

Sînicolaul
Român
Sînicolaul
Român

Berechiu

Inand

Târgul Cefa

Ateaș

Mărțihaz

Mădăras

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)
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Ceișoara
Topa de Jos
Hidișel
Dobrești
Govoreșt
În filie

Corbești

Topa de Sus

Cotiglet

Bucuroaia
Drăgești

1
1
1
1

-

-

1

-

1
1
-

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

Nr.

33

40
28
40
-

-

37

39
-

Capabili
de mărturisire
Districtul
Pomezău
59
60
75
63

Locuiesc în aceeași
casă
Credincioșii parohiei
și  din filii

1
1
1
-

1

Nr.

Adjuncți și bigami

Popa Petru
Popa Mihai
Popa Petru
Popa Vasilie

Popa Filip

Popa Vasile
Popa Toder
Popa Ioan
Popa Pascu
Popa Flore
Popa
Damian
Popa Petru
Popa Flore
Popa
Costan
Popa
Urs

Stracoș

Nume

preot

nume

Posesie

Are  grădină

Idem
17

18
22
17
-

-

33

30
-

23
10
10
25

-

50
50
276
136

60

210

105
589
-

160
130
210
100

incapabili ~Stj.2

Are livadă
-

161
80
40
20

-

110

60
500
-

120
120
230
100

~Stj.2

Arabil  în găleți
-

4
2
8
8

-

4

3
-

2
2
2
2

Nr

Care de fân
-

4
2
4
4

-

2

2
-

1
2
2
2

Nr

Arabil în găleți
-

1
2

4

5

3
4
1

6
6
3
2
2

Nr

Care de fân
-

1
4
2

2

2

4
3
2

3
2
2
4

Nr

Lăcrătorin în vie
-

-

-

-

-

-

Nr

boi
-

-

-

-

-

-

Nr

Viței

2
2
4
2

2

4

2
6
2

4
4
2
2
2

Nr

vaci
-

2
1
2
1

2

2

1
5
4

2
2
2
1

Nr

cai
-

2
2
1

-

-

1
2
2

1
1
1
1

Nr

porci
-

3
1
4
2

6

6

2
2
4

4
6
3
1
7

Nr

Oi și capre
-

-

-

-

6
-

20
-

Nr

stupi
-

1
-

-

2

4
3

-

Nr

-

4
-

-

2
-

-

-

-

2
2
-

3
-

-

-

8
-

-

-

8

-

Nr.

Nr.

Nr

Florin

Fructe uscate
Cîble Cb

Fructe proaspete

Posedă și alt teren în afara celui parohial amintit mai sus, are
facultativ-(în plus)

Venituri din morărit

Conscriptio Poparum non unitorum in Districtibus Pap Mezo, Belenyes, Vaskoh et Beel repertorum 1767/Conscripția preoților neuniți din Districtele
Pomezău, Beiuș, Vașcău și Beliu înfăptuită în 1767

208
-

8
-

-

8

4
4
-

4
4
-

Nr

Fl.

Venituri din  căldare

CR ISI A
Mihai GEORGIȚĂ

Popa
Dumitru

Popa Toma

(Cârpești Mari)
-//- bigam
Popa Toder
Hidiș
Popa Moisi
Popa Gavril
Crăinirești(sic Popa Vasilie
!) <Crâncești>
Sitani
Popa Ștefan
Turburești
Popa
Dumitru
Popa Iosif
Popa Flora
Luncasprie
Popa Toda
Cîmpani <de Popa Toder
Pomezeu>
Popa Iosif
Popa Vasilie
Filia Pomezeu Topești filie a Dăgeștiului
Vălani < de
Popa Toda
Pomezeu>
Spinuș <de
Popa Flore
Pomezeu>
Seliște filie a Săucaniului
Coșdeni
Popa Costa
Răbăgani
Popa Toda
-Lazuri
Albești
Popa Ioan
Filia Hidiș
VărășeniPopa Flore
Crișeni
Popa Pasc
Popa Toder
Copăceni
Popa Blaga

(Mici)
Târpești

Cârpești

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

1

1

1
1
1
1

1
1
-

1

1

-

1
1

1
1

1

1

1

-

-

1
1
1
1

1

1

12

12
15
30

12
16

10

13

30

8
12

22
50

-

24

20
20

27

30

14

19
20
40

9
48

13

25

20

16
19

14
10

-

15

20
12

16

21

-

40
110

82
300

-

20

30

70
82
-

670
70

95

264

84
409
112

112

189

-

94
590

42
1000

-

40

144

120
98
-

120
120

120

-

72
232
2815

148

18

-

4

4
6

-

6

5

6
-

2
2
6

2

4

4
5
6

4

4

-

2

1
2

-

3

2

4
-

4
4

-

2

7
6
2

3

8

4
2

4
3

3
4

-

3

1

2
3
-

1
4
4

2

3

8
5
5
6

6

--

3
1

2
2

2
4

-

3

-

2
3
-

1
3
3

1

2

4
4
1
-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

2
4

2
2

-

2

2

2
2
-

2
2
2

2

2

2
2
2
4

4

4

-

-

-

-

1
1

1
1

1
2

-

1

1

-

1
1
-

1
2
1

2

2

2
2
1
2

5

2

-

1

-

-

-

-

-

1
-

1
1

1
2

-

1

1

1
1
-

1
1

-

2

1
1
1

1

1

L

2
2

2
4

1
12

-

2

4

1
2
-

1
1
1
1

1

1

2
4
2
3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

12
-

4

-

-

1
-

-

-

-

-

2
-

6

4

6

2
-

1

-

1
1

1
1

1

-

-

-

1
-

1

-

-

1
2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

-

-

-

-

-

-

6
8

8

-

-

8

8
-

8
-

-

-

8
8
8

-

8

· 2 02 0

10

-

-

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)

209

210

Popa Vasilie
Popa Toder
Popa Dănilă
Suma

Vintere -Rogoz Popa Toder
Săucani
Popa Ioan
Feneriș
Popa Mihai
Popa Ioan
Drăgoteni
Popa Toder
Popa Toma
ȘoimușPopa Toder
Petreasa
Popa Vasilie
Filia JosaniGurbești
Popa
George
Căbești
Popa Vasilie
Roșia
Popa Ioan
LazuriPopa Toder
Sohodol
Meziad
Popa Moisi
Popa Toder
Beiușele
Popa Ștefan
Popa Ilie
Curățele
Popa Flora
Popa Mihai
Pocioveliște
Popa Ioan
Cresuia
Popa
Dumitru
Burda
Popa Pașcui
Cărbunari
Popa Ioan
Budureasa
Popa Vasoc
Saca
Popa Ioan
Săliște < de
Popa Mihai
Beiuș>
Talpe
Popa Ioan

Sâmbăta
Filia Rotărești
Dușești
Filia Ceica
Buciumi

1
1

-

-

1
1
1

1
-

1
1
1
2
-

1

1
-

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

2
14

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
38

17

24
29
45
16
20

50
30
30
24
20

60
65
10

28

-20

40
10
24
8
16
935
Districtul
Beiuș
40
10
35
20
80

18

20
12
23
20
18

60
40
30
16
10

80
23
10

40

32

20
40
30
30
22

30
6
30
15
10
647
120
552
1560
200
204
112
88

200
60
8374
1
8
6
6
6
4
2

1
2
110
1
6
3
3
3
3
2

1
76
3
6
6
4
5
6
8

3
3
118
2
6
4
3
4
3
6

4
1
84
1
-

2
4
2
2
2
4

2
2
2
96
-

1
2
1
2
1
2
2
2

2
2
1
65
1
1
1
1
2

1
1
35
2
7
2
1
2
3

5
5
3
118
-

6
42

-

6

2
32
2
1
-

26
1
2
1
1
1
1
1

1
22

-

8
132
36
150
450

18
18
20
72
98
64
-

12
12
-

-

288
254
132
350
420

332
342
210
70
198
126

144
24
-

4

2
2
2
2
3

6
5
2
2
2
2
4
2

3
4
2

4

2
2
2
2
3

4
3
2
1
1
1
3
1

3
3
2

3

2
2
2
3
3

8
4
2
3
2
3
2

2
3
4

3

2
3
3
2
3

5
2
2
2
3
1
3
2

2
2
3

-

1

-

-

4

2
2
2
2
4

4
2
2
2
3
2
2

2
2
2

-

-

1
3
-

2
2

1

2
2
2
1
2

2
1
1
1
1
1
1

2
2
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

5

4
4
5
2
8

1
1
2
2
2
4
2

4
5
2

-

-

10
-

-

-

2
2
-

3
3
-

-

-

4

3
1
-

-

1

1
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1

1

În localitate există biserică, dar nu are paroh, căci acesta locuiește în Căbești, de unde o adminisrează
24
512
4
3
2
1
1
1
1

1860
84
400
30
98
48
200

100
98
323
5336

-

6
-

-

-

-

-

4
-

24

-

6
6
6
-

8
6
8
8

8
8
8

-

-

4
8
8
8

8
8
126

CR ISI A
Mihai GEORGIȚĂ

Popa
George
Roman
George
Drăgănești
Popa Micula
Sebiș
Popa Vasilie
Filia Păcălești, Păntășești,
Țigănești
Filia Belejeni Buntești
Popa Lup
Filia Lelești
Poieni de Jos Popa Flore
Popa Petru
Săud
Popa
Miculalocuiește în
Poienii de
Jos
Ferice
Popa
Miculalocuiește în
Poienii de
Jos
-//- bigam
Popa Tomalocuiește în
Poienii de Jos
Poienii de Sus Popa Petru
Cociuba
Popa On
Filia Gurani
Pietroasa
Popa
George
Brădet
Popa
Ștefan –fără
biserică
Chișcău
Popa
George
Filia Măgura
Filia Valea
Neagră deSus

Filia Teleac
Mizieș

1

-

1
1
-

1
-

1

-

2
1
-

1

1

-

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

-

10
12

40

30

20
20
30
28

-

14

16
19
12
16
14

12
20
15

-

15
40

20
9

80

35

30
23
25
17

-

10

18
30
10
30
10

12
30
20

-

13
20

-

-

-

-

100

-

40
80
40
30

42
-

512

526

-

678

238

700
200
-

260

-

40
200

216
180
-

128

270

-

2

4

6
5
-

-

1

3
1
1
1

4
-

4

4

-

2

2

6
5
-

-

1

3
1
1
1

4
-

4

4

-

3

3

5
4
2

4

3

2
3
3
5

5
6
-

6

4

-

3

4

5
4
2

4

3

2
3
3
5

5
6
-

6

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

2
4
2

2

2

2
2
2
2

4
4
-

2

4

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

2

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

2
2
-

2

1

-

1

1

1
-

-

-

1
-

1
1
-

1

1

L

-

3

2

2
2
2

1

1

2
1
1
1

4
4
-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3
-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2
-

-

-

1
-

1
-

-

1

-

4

-

10
-

-

6

10

8
-

-

-

-

6

6

8

-

8

6
8
-

18
6
-

-

8

· 2 02 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)

211

212

Borz
Prisaca

Filia Ioaniș(probabil la
biserica Fiziș)
Sînmartin < de
Beiuș>
Delani
Pocola
Petrani-Vălani
<de Beiuș>
-//-

Fiziș
Filia Suncuiș
Șuncuiș

Târgul Beiuș
Grădinari
Lazuri < de
Beiuș>
Hinchiriș
-//-bigam
Mierag
Filia Tărcăița
Totoreni
Filia Băleni
Finiș

Nimăiești

Valea Neagră
de Jos
Broaște
Dumbrăvani
Sudrigiu
Cusuiuș

1
1

1
1
1
1
1

Popa On
Popa
George

-

Popa Ilie

1
1

-

1
-

Popa Ioan
1
Popa Vasilie 1
Popa Giurgi 1

1

Preot
unit
12
24

15
28
23

28

1

A acelui
1
(anterior)
Popa Vasilie
Popa Ilie
1

-

26
3
Preot
unit, fără
biserică
12

26
11
8
16
12
10

108
12
10

10
18
26
30
50

10

-

1
-

1
1
1

1
1
1
1

-

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Popa Micula
Popa Ioan
Popa Giurgi
Popa Micula
Popa Toder
Popa
Dumitru
Popa Ioan
Popa Mihai
Popa Mihai
Popa
Constantin
Popa Onisie
Popa Ioan
Popa Simon
Popa Mihai
Popa
George
Popa Vasilie
Popa vasilie

1

1

Popa Ioan

12
30

-

22
15
25

20

32

13
25
-

52
25
16
30
25
53

179
23
22

13
22
18
37
100

40

42

-

-

440

-

---

120
52
28
32

96
63
30

64
54
140
462
42

130

-

-

-

108

-

-

759
68
38
28

104
336
26

150
90
140
320

-

2
4

-

2
2
3

4

-

3
-

4
3
2
4

3
2
1

2
4
1
2
2
3

6

2
4

-

2
2
3

4

-

2
-

4
2
2
4

4
2
1

2
3
1
2
2
4

6

2
2

-

2
2
2

4

2

3
-

6
6
4
4

4
2
3
2

3
5
1
3
3
4

4

2
2

-

2
2
2

3

2

3
-

3
6
4
4

4
2
3
2

3
6
1
3
3
4

4

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

4
4

-

4
4
2

2

-

2
-

4
2
2
2

2
4
2
2

2
2
2
2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

1
2

-

1
2
1

1

1

1
-

2
1
1
1

1
2
2
1

1
2
2
1
2

2

1
1

-

1
1

1

-

1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

4
6

-

2
4
3

3

2

2
-

12
2
4
4

2
3
2
5

2
2
3
3
3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1
-

1
1
1

1
1
1

-

-

-

6
4
-

-

-

-

8
8
-

6
-

-

-

6
6

-

6

-

-

8
-

8
8
8

8
6
8

6
6
6
-

-

CR ISI A
Mihai GEORGIȚĂ

Fânațe

Băița

Câmpani de
Jos
Câmpani de
Sus
-//-

Segiște

Districtul
Vașcău
Rieni

Sînnicolaul
<de Beiuș>
Șoimi-filia
Ursadului

1

-

1

-

-

70

1

1
1

1

1

Suma

Popa
George
Popa Samuil
Popa
Sofronie
Popa Ioan

Popa Costa

Popa Ioan
1
Popa Ștefan 1

-

Popa Iuon

Popa
1
George
Popa Vasilie 1
Popa Micula 1

1
-

-

1

Popa Gavrilă 1

-

1

1

Popa Mihai

-

-

-

37

1

-

1
-

Popa Ștefan 1

1
1

-

Popa Micula -

1
1

-

1

Popa Mihai

Forău-(Josani) Popa Iosiv
Urviș< de
Popa Toda
Beiuș>
Popa Toder
-//Popa
Dumitru

Uileac <de
Beiuș> Filie
-//36
37

-

23

20
-

Preot
unit
10

12

17

10

14

10

14

20

1678

-

45
-

18

-

40

30

26

30

20

40

46

2011

-

Preot
unir, fără
biserică
42
52

Preot
unit
30
22

10

12
-

36

-

56

120

64
100

44

100

72

60

4021

-

22

-

-

-

-

-

2

-

4
-

-

-

-

2

-

4
-

-

-

-

-

2
-

2
2

-

-

-

-

2
-

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

25
-

100

-

128

929

70
100

40

100

128

-

1
-

1

-

3

3

2
2

2

2

2

4

1
-

1

-

3

3

2
2

2

2

2

4

2
2

-

-

2

2

3
3

3

3

3

6

2
2

-

-

2

2

3
3

3

3

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11600 231 159 227 209 3

-

52

-

35
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

2

2

2
-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161 13

-

2

2
-

4
2

-

-

2
1

1

-

2

1

1
1

1

1

1

1

90

-

1

1
-

1
1

-

-

1
1

1

-

1

1

1
-

1

1

1

1

47

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

3
2

1

-

2

3

1
2

2

3

2

5

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

1

1

39

-

-

-

-

-

-

-

6

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6
6

-

-

6

6
6

-

-

-

-

8

8

-

-

270

-

-

6
-

-

-

-

· 2 02 0

-

-

-

-

Administrează în Hîrșești/in
Herzesti administrat (serviciul
religios n.n.)
Adminisrează în Ștei/-//--//Steiensis
Administrează în Poiana/-//Poianiensi
10

2

22

-

-

-

-

-

-

-

187 10

-

1

2
-

3
2

-

-

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)

213

214

-

1
1
1
1

Popa
Alexandru
Popa
Crăciun
-

Popa Achim
Popa Dănilă
Popa Iovul
Popa Ispas

Criștior

Sohodol
(izbuc)-filia
Cărpinetului
Briheni
Filia Colești
Târgul Vașcău
Filia Bărăști
Filia Câmp
Șuștiu

Călugări

Popa
George

Leheceni

1

1

1

Popa Avram, -

1

Popa Iovul

-//-

1
-

1
1
1
1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1
11
1

1

-

1
1
1
1
1

Sârbești
Popa Petru
-Foltești
Vărzari de Jos Popa Mihai
Popa Todor
Vărzari de Sus Popa Ioan
Cărpinet
Popa Ioan

Popa
Dumitru

Popa On
Lunca -Ursești Popa Toda
Popa Toduța
Popa Toder
Popa Gavrilă

70
29

6
5
17
12
9
17
-

30

8

Acesta in
grădina
Cărpinetului
administrează
12

-

10

30
12
35

30
19
40
34
32
32
-

42

65

53

Qui in
Horteo
Kerpenyetiens administrat

-

62

30
41
45

Preot
unit, fără
biserică
7
26

10
4

98
50
130

12

50

36

-

20

50
26
80
22

18

-

148
28

18
98
360

24

68

24

-

25

70
48
100
26

1000

-

850
46

2
2
-

5

5

1

-

3

3

1
1

1

-

1
1
1
1

2
2
-

5

5

1

-

2

1
1
3

1

-

1
1
1
1

3
2
3
4
4

3

2

2

3

-

3

3
3
3
3

2

-

2
4
2
2
2

3
2
3
4
4

3

2

2

3

-

3

3
3
3
2

2

-

2
4
2
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2
2

-

2

-

2

-

2

2
2
2
2

4

-

2
2
2
2
2

-

-

-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

1

-

1
1
1
-

3

-

2
3
2
2
3

1
1
1
1

-

1

-

2
2
1
2

1
1
2
1

-

1

-

1
1
1

2
3
2
2

-

4

-

2
2
2
3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6
1
8
1
1
Administrează în Hotărel/in
Hotar administrat
-

-

-

-

-

-

-

1

-

12
-

1
-

-

-

-

1

-

1
8
1
8
Acesta fără Biserică
12
1
4
Acesta fără biserică/ hi sine
templo
Acesta servește biserica uniților/ibid servat Ecclesiam unitus
1
1
3
1
-

1

-

1
1
1
1
1

-

-

6

-

6

-

6

8
8
8

8

-

6
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Servivat
Orvenies

Botfei
Filia Agrișu
Mic
Comănești
Hășmaș

Filia Benești
Secaci
Vălani,
Ciuntești,
Poclusa de
Beliu
Vălani

1

1

1

1
1
1
1

Popa Ioan
-

Popa Ioan
Popa Mitru
Popa Todor
Popa
George

-

-

1

Popa Savul

1

1

1
-

-

-

-

1
-

1
1
-

1
1

14

32

Popa Luca
Popa Mihai

1
-

1

-

1
-

Popa Dănilă 1

GhighișeniVoieni

Popa Toma
Filia Petrileni- Zăvoieni
Filia Căcăceni Suma
Districtul Beliu
Olcea
Popa Vasilie
Șiad
Popa Iosiv
Rogoz filia
Șiadului
Mărăuș
Popa
Dumitru
TăgădăuPopa Ioan
Medeș
Bochia
Popa Toder

Popa Gabor din Șuști

-//-

32
42
12

Preot
unit, cu
biserică
30
24

12
16
12

15

20

24

20
18
8

6
401

17

33
30
28

20
13

-

18
20
28

25

16

18

50
13
19

12
1023

43

12
-

132
-

-

-

--

-

70

24
-

1850

238
-

Preot
Tenet Ec- unit, ține clesiam
biserică
27
23
180

594
32
32

50
-

-

-

-

-

-

230
-

4460

55
-

28

-

2
4
-

-

-

3
2
2

-

2

2

3
2
-

58

4
-

4

-

2
4
-

-

-

3
2
2

-

2

2

3
2
-

57

4
-

4

-

3
2
4

3
-

-

2
-

2

2

3

4
2
-

92

4
-

4

-

3
2
4

3
-

-

2
-

2

2

3

4
2
-

91

4
-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4
2

2
-

-

2
2

-

2

4

4
2
-

60

2
-

4

-

2

-

-

1
-

-

-

-

-

2

-

-

-

3
1

-

2
1
2
1
2

-

1
-

-

-

1

2
1
-

25

-

1

-

-

1
1

2

1

2

2
2
-

38

3
-

2

-

L

6
15
1
2

4
-

-

5
1

4

2

6

20
2
-

78

5
-

3

-

-

-

-

12

3
-

7

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
-

12

-

-

-

-

-

4
-

104

8
-

8

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

8
-

-

8
8
8

-

-

-

8

-

8

8
6
-

96

12
-

-

-
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-

-

-

Celebrează (slujba n.n.)în
casa sa/in sua domo celebrat
Celebrează în gospodărie
(curte)/in mans celebrat

-

-

-

-

-

-

-
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1
-

Popa Iov
Popa
Onyhie

Popa Mihai
Popa Petru
Popa Ioan
Popa Simion
bigam
Călacea
Popa Isai
Popa vasilie
Popa Iancui
Districtul Beliu Suma
Districtul
Suma
Pomezău
Districtul
Suma
Beiuș

Chișlaca
Craiva
Ucuriș
Filia Bodiu

Archiș
Popa Pasc
Cărand-Toplița Popa Toder
-//Popa Ioan
bigam
Popa Ilie
Szek(Seliștea) Popa Toder
Târgul Beliu
Popa Mihai
Popa
Bogdany

-

-

20
-

-

30
579
935

1
-

1
1
-

1
9
14

37

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
30
38

70

1678

20
57
Preot
unit, cu
biserică
30
30
40
10
-

1
-

6
Preot
unit cu
biserică
17
20
-

2011

50
605
647

18
16
32
12
-

30
30
-

29
15
-

12
-

Vicear- hidiacon
unit
8
10

Uterq.
Servivat
Orvenyies
26
-

1
1
1

-

-

-

-

Bîrzești filia
Groșeniului
Nermiș

-

Popa Iovul
Popa Ioan
Popa
Crăciun
Popa
George

Groșeni

-

1
1
1

Popa Simon 1

216

Servivat
Orvenies

4021

160
160
160
1430
5336

72
110
210
-

66
48
-

24
70
80

32
-

-

-

-

-

6
2
54
110

3
4
3
-

4
-

4
-

2
-

-

-

4
-

-

4
2
52
76

3
4
3
-

4
-

4
-

2
-

-

-

4
-

-

2
3
3
71
118

2
2
3
2

3
2
-

3
4
3

4
-

-

-

2
2

4

2
3
3
71
84

2
2
3
2

3
2
-

3
4
3

4
-

-

-

2
2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11600 231 159 227 209 3

504
256
630
3848
8374

22
552
-

82
-

416
48
130

146
-

-

-

48
48
28

-

5
1

-

-

161 13

2
2
4
70
96

2
2
4
2

2
2
2
-

2
-

-

4
4
2
2

-

-

-

-

-

-

2
2
-

2

90

1
1
1
44
65

2
2
2
1

1
2
1
-

4
1
1

2
-

-

-

1
1
-

1

47

1
1
1
27
35

2
1
1
1

1
1
-

2
1
1

2
-

-

-

1
-

1

-

-

1
1
-

6
6
-

22

187 10

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

17

26

-

-

-

-

-

39

7
22

1
-

-

1
-

1
-

-

80

24
24

-

-

-

-

-

Care administrează în Coroi/
qui in Koroj administrat

-

Ambi preoți, George și Simion
servesc în Urvișul de Beliu

42

3
2
3
119
118

3
2
4
4

2
5
3
-

4
2
2

2
-

-

-

4
2
2

2

270

8
104
126

8
-

6
-

8
6
8

6
-

-

-

-
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170 74

Suma
Sumarum

14

32

Suma

3593

401
4286

1023
12637

1850

58

57

92

91

-

28282 435 344 508 455 3

4460

2

387 21

60

25

237 134

38

-

502 52

78
66

12
44

1
80

12
232

104
596

96

Agrișu Mic
Archiș
Bârzești
Târgul Beliu
Benești
Bodiu
Bochia

Districtul
Beliu

Localitatea

gr.catolici
-

Nr.
1
5
-

catolici
-

Nr.
4
-

Case înregistrate

Nr.
-

acatolici
Nr.
35
38
23
107
23
27
23

ortodocși
-

Costa Ioan
Popa Pasc
Filia Groșiului
Popa Todor
Popa Ioan
Popa Simion
Kalinovici
Todor

Nr.
1
1
1
1
1
1

Numele
Preotul
preotului în
actual
funcție (paroh)
arabil
căble
de
Pojon
Nr.
32
16
9
5
12
23
Nr.
6
3
4
1
7

pajiște
cosași

Terenul deținut
de aceșt preot

-

Nr.
-

-

Nr.
-

Nr.
-

arabil
pajiște
câble de Cosași
Pojon

Terenul deținut de
aceșt preot

· 2 02 0

Preotul supus la
sarcini obștești

L

Numele preotului  
contributor și supus
urbariului
-

Conscriptio poparum tam actualiter fungentium, quam communibus oneribus subjectorum ad Ann. 1775 Fascicul II Districtus Beel et Pap Mezo/Conscrierea preoților actualmente în funcție, cât și a celor supuși la sarcini obștești. Din anul 1775 în Districtele Beliu și Pomezeu.
Conscriptio Poparum Non Unitorum tam actualitaer, quam et Supervacaneorum, fundorumque per eosdem Popas possesorum/ Conscrierea preoților
ortodocși/neuniți, atât a celor aflați în funcție, cât și a celor suplimentari , precum și a terenului pe care-l posedă acești preoți.

Hanc quoq. non unitorum Poparum Conscriptionem inclytae Universitati humillime referrimus Sig. V. Olosi die 23-a febr. 1767/Prezentăm cu umilință
preaonorabilei Comunități conscrierea tuturor preoților neuniți de aici. Olosig, 23 februarie 1767
							
Ștefan Sembosy jurat asesor (notar la table Comitatului Bihor
							Mihai Lengyel subnotar la table Comitatului Bihor

Districul
Vașcău

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)
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Albești
Bucium
Bucuroaia
Ceica

Urvișul
Rogoz
Siad
Secaci
Seliștea
TăgădăuMedeș
Cărand
-Toplița
VălaniCiuntești
Poclușa de
Beliu

-

-

-

-

-

-

-

3

-

4
-

-

-

-

-

2
-

Groșeni
Hășmaș
Călacea
Chișlaca
Craiva

Comănești
Mărăuș
Nermiș
Olcea
Ucuriș

-

218

Botfei

6

-

-

-

-

-

-

-

40
30
29
29

14

22

54

28
28
39
30
48
62

29
55
22
73
75

69
72
83
61
51

32

Filie a
Ursadului
Districtul
Pomezeu
Popa Ioan
Popa Dumitru
Copil Petru
Ortodocși
frecventează
biserica din
Ceișoara

Popa Mihai

Popa Simion

Popa George
Popa Luca
Trenk Iosif
Popa Toder
Popa Toder
Popa Iovan

Popa Ioan
Popa Dumitru
Bociord Iov
Popa Vasalie
Popa Dumitru

Filie a Agrișului
Mic
Popa Ioan
Popa Dimit.
Popa Iov
Popa Mihai
Popa Petru

1
1
1

-

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

14
4
4

-

-

-

9
5
15
6
13
2

16
11
8
17
15

6
14
10
13
5

-

1
5
4

-

-

-

2
1
3
2
2
2

6
2
8
4
4

4
4
3
2

-

-

-

-

Popa Ilie

Popa Ioan Senes
(bătrân)
-

Popa Crăciun
Popa Iank Protopop
-

-

-

-

-

1

-

1

1
1
-

-

-

-

-

7

-

-

2
18
-

-

-

-

-

1

-

-

6
-

-
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-

-

-

Spinuș de
Pomezeu
Săliște

Sitani
Turburești
Ibidem
Ibidem
ibidem
Sâmbăta
Stracoș

-

-

Rotărești

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corbești
Coșdeni
Cotiglet
Crâncești
RăbăganiLazuri
Luncasprie
Pomezeu

Ceișoara
DobreștiGorovești
Drăgești
Dușești
Hidiș
Hodiș
Hidișel
Zăvoiu/
Cârpești
Câmpani de
Pomezău
Copăceni

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59
29

73

26

31

31

38
23

64
62
49
40
66

28

47

81
60
27
22
65
65

57
27

-

Filie apaținând
de Sâmbăta
Popa Filimon
Popa Vasilie
Popa Petru
Popa Samoilă
Popa Todor

Popa Vasilie
Popa Toder

Filie a
Săucaniului
Popa Iosif

Popa Flore

1
1

1

1

Popa Ioan
1
Filie aparținând de Câmpani
Filie aparținând de Sâmbăta

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
-

Popa Iosif

Popa Ioan
Filie la Topa de
Sus
Popa Pasc
Popa Toder
Popa Gavrilă
Popa Ion
Popa Petru
Duma George

4

30

-

4

1

-

1

-

-

6

2
-

3½
2
6
4

-

1

2
2
3
2
2

3
-

4
-

7
1
1
8
8

-

4

6
6
6
7
6

14
-

Popa Dumitru
Popa Flore
Popa Sofie
-

Popa Vasilie

-

-

-

Popa Toder
-

-

Popa Simion

-

Popa Toder

Popa Moise
Popa Vasilie
-

-

L

1
1
1
-

1

-

-

-

1
-

1
-

-

1

1
1
-

-

1
1
-

1

-

-

-

2
-

-

-

1

3
-

-
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4
2
4
-

2

-

-

-

4
-

-

-

4

6
2
-

-

Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul de toleranță terezian)
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-

-

-

-

-

57

73

43
36
55
-

Popa Flore cu
fiul

Popa Dumitru
Popa Mihai
Popa Costan
Filie aparținând
de Drăgești
Popa Toder
2

1

1
1
1
-

8

4

4
4
-

1

1

2
2
-

Popa Pasc

-

Popa Onisie
Popa Ioan
-

1

-

1
1
-

4

-

2
2
-

-

-

1
-

Districtul Beliu

Localitatea

-

Nr.

-

Nr.

Nr.

-

Nr.

-

ortodocși
-

-

acatolici

catolici

gr.catolici

Numele
preotului în
funcție (paroh)

Case înregistrate

Nr.

-

Preotul
actual

Nr.

căble
de
Pojon

arabil

Nr.

cosași

pajiște

Terenul deținut
de aceșt preot

-

-

Numele
preotului
contributor și
supus urbariului

Nr.

-

-

Preotul supus la
sarcini obștești

Nr.

câble
de
Pojon

arabil

Nr.

Cosași

pajiște

Terenul deținut
de aceșt preot

Conscriptio Poparum de Ano 1775 Processus Ermellyeke ad Ann1775 fascicul II/Conscrierea preoților în anul 1775 în districtul Eriului
Conscriptio Poparum Graeci ritus non unitorum tam actualiter fungentium, quam et Super vacaneorum Fundorumque per eosdem popas Possesorum/
Conscrierea preoților greci neuniți, atât a celor aflați actualmente în funcție (parohi), cât și a celor supranumerali, împreună cu pământul pe care acești preoți
îl posedă.

Quam praevio modo peractam Poparum Conscriptionem Inclyta Universitati humillime presentam, una demise referrome praevie comutatis in Secunda
Columne Supernumeraryis Popis, ac Eorumdem Locorum indicibus declarasse, eosdem Popas vigore recentemanatarum Clementissimarum Dispositionum
Regiarum, non solum Contributionali quarto, verum et Urbarialibus praestationibus obnoxios stare/ Pe cât am prezentat cu umilință preaonoratei Comunități
Conscripția preoților, realizată în modul de mai sus, pe atât cu supunere am raportat mai sus comparativ în coloana secundă preoți supranumerali, chiar cu
declararea de netăgăduit a locului /terenului lor, așa cum acești preoți se află expuși la prestații nu numai prin contribuția quartei (celei de a 4-a părți) potrivit
preacinstitelor dispoziții crăiești recent intrate în vigoare, dar și prestațiilor urbariale. Oradea-Olosig, la 6 mai 1775
							Mihael Pap Szilagyi jurat asesor

-

-

Vălani de
Pomezeu
Vărășeni
-Crișeni

-

-

220

Cornișești
Topa de Jos
Topa de Sus
ibidem
Topești
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-

-

-

Voivozi

-

-

-

-

-

-

-

-

Bogei

Cenaloș

Ciutelec

-

-

-

Derna

-

-

-

Popești

Sacalasău

-

Luncșoara

Margine

-

Chișlaz

-

-

Cuzap

Sărsig

-

-

Chiraleu

-

-

Crestur

-

-

Cheț

Petreu

-

Hăucești

Pișcolt

-

-

Ghenetea

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Diosig

Făncica

-

-

-

Deda

Dernișoara

-

-

-

Borumlaca

Satul barbă

20

-

-

Adoni

-

Abrămuț

1

Abram

-

-

-

55

28

-

-

-

-

-

-

57

-

-

-

520

-

-

-

-

7

1

-

-

-

63

26

34

66

28

30

85

28

-

67

70

46

84

58

58

16

78

53

42

19

74

28

57

53

60

38

35

64

-

30

28

Gabriel Pap

Ioan Pap

Gabriel Pap

Popa -----

1

1

1

1

1

1

uniți (gr.cat.)
Teodor Pap

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6

-

-

3

-

-

6

-

-

1

Adam Pap

Ioan Popovici

Teodor Pap

Ioan Szilagyi

Petru Popa

Ilie Pap

Nullus/
niciunul

Alex. Pap

1
1

Ioan Popovici

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ignațiu Pap

Marcu Deak

Ilie Pap

Petru Popovici

Gabriel Lup

Ioan Torok

Iacob Popa

Ștefan Pap

Ioan Pap

Ioan Pap

Ioan Pap

Laurențiu Pap

Alexiu Pap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FRAGMENTE DIN ISTORIA COMPANIILOR DIN
DOMENIUL DIVERTISMENTULUI, REPREZENTATE PRIN
COLECȚIA DE APARATE DE MUZICĂ MECANICĂ DIN
PATRIMONIUL MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR
Ronald HOCHHAUSER*
FRAGMENTS FROM A HISTORY OF ENTERTAINMENT COMPANIES,
REPRESENTED BY THE COLLECTION OF MECHANICAL MUSIC INSTRUMENTS OF THE
”ŢĂRII CRIŞURILOR” MUSEUM
ABSTRACT
In the collections of the regional museum in Oradea there are twenty-three mechanical music
instruments, which bring to light famous companies such as: Paul Ehrlich, Lochmann, Polyphon, Euphonika
etc., but also at the same time some of the lesser-known companies are to be found here, such as Sternberg
Ármin and his Brother or Diego Fuchs. We consider our approach a contribution to the formation of an image
as close to reality as possible regarding the activities carried out by these companies and more. Elaborated
chronologically, similar to historical monograph sketches, the present text intends to be an addendum to
the study entitled Mechanical musical instruments from the collection of the “Țării Crișurilor” Museum (Colecția
Muzeului Țării Crișurilor de aparate de muzică mecanică), published a year before in Crisia.
Keywords: company history, mechanical music, collection

Introducere
În colecțiile muzeului din titlu sunt păstrate și valorificate prin publicații și expozițional, un
număr de douăzeci și trei de aparate de muzică mecanică (Fig. 1, Fig. 2)1. Acestea aduc în atenţie
companii de profil celebre, dar şi pe cele mai puţin cunoscute în spaţiul românesc. Considerăm demersul
nostru ca fiind o contribuţie la formarea unei imagini cât mai aproape de realitate asupra activităţii
desfășurate cândva de acestea, dar și o anexă la studiul Colecția Muzeului Țării Crișurilor de aparate de
muzică mecanică, publicat de noi în numărul anterior al anuarului Crisia2. Pentru îndeplinirea scopului
propus, ne-am concentrat atenţia, în primul rând, asupra cooperării cu specialiştii din domeniu3. De
asemenea, am apreciat, în mod deosebit, o enciclopedie de instrumente muzicale mecanice, publicată
*
1

2
3

Muzeul Ţării Crişurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: ronald.hochhauser@mtariicrisurilor.ro
Unul dintre aceste aparate, un symphonion de perete, model 130, achiziționat în 2019, a fost selectat pentru
expoziția cu titlul Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între 2014 și 2019. Inițial,
deschisă publicului larg în perioada 12.02.2020 - 12.03.2020, oferta culturală a adus în atenție câteva dintre
cele mai valoroase piese de patrimoniu, procurate de muzeul orădean din bugetul propriu.
Studiul de referință prezintă câteva aspecte cu privire la colecția de automate muzicale și aparate pentru
înregistrarea și redarea sunetului, în urma revizuirii acesteia pe unități, inclusiv a actelor de evidență – registre
inventar, fișe analitice de evidență.
Pe această cale ne exprimăm gratitudinea şi înalta consideraţie faţă de doamnele ing. Teodora-Camelia Cristofor,
muzeolog din cadrul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” Iaşi (administrator a celei mai bogate colecţii
de automate muzicale din România) şi Aurelia Corneţchi, director adjunct pentru relaţii cu publicul, din cadrul
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Chişinău, pentru disponibilitatea de a ne fi consiliat în demersul întreprins.
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Fig. 1. Afișul expoziției cu titlul Obiecte recuperate.
Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între
2014 și 2019.

Fig. 2. Secvență din expoziție: Symphonion de
perete, model 130, Lochmannscher Musikwerke AG,
Leipzig, 1900-1902. Aparatul, funcțional, utilizează
înregistrări prin perforare pe discuri din metal cu
diametrul de 54 cm. Acesta servea la destinderea
atmosferei în cafenele și localuri publice.

în Statele Unite ale Americii, în urmă cu aproape o jumătate de secol, dar și platformele informatice
veritabile, de limbă engleză, germană şi maghiară (a se vedea bibliografia).
Să vedem, aşadar, cu respectarea unei aranjări în ordine cronologică, sub formă de schițe
de monografie istorică, cum au evoluat afacerile prezente prin produsele lor în moştenirea culturală
păstrată posterității, de muzeul regional din Oradea4!
Fabrica de Instrumente Muzicale „Paul Ehrlich şi Compania”
În anul 1877, Paul Ehrlich (1849-1925), inventator şi constructor de automate muzicale,
fondează la Gohlis (zonă în nord-vestul oraşului Leipzig) o fabrică de organete, construită pe bazele
unui atelier cu un singur colaborator. După numai trei ani de activitate, afacerea se transformă în
societate pe acţiuni. Performanţa sa de a fi reuşit să vândă 5000 de aparate muzicale (Orchestrionette)
în 1881, indică seriozitatea patronului şi consecvenţa sa în afaceri, dar şi iscusinţa celor aproape 150
de angajaţi de atunci. Distincția onorifică obţinută la Expoziţia Comercială din Halle dovedeşte, o
dată în plus, aceste calităţi.
În 1882, fabrica lansează pe piaţă organeta Ariston, primul instrument muzical ce utiliza discul
de carton perforat, interschimbabil5. Prin această inovaţie de succes, Paul Ehrlich a fost cel care a
adus Imperiului German statutul de cel mai productiv stat în fabricarea instrumentelor de muzică
mecanică. Acest atribut a fost scos în evidenţă şi cu ocazia Expoziţiei Mondiale de la Viena, din 1892.
Pentru meritele sale la crearea unei noi industrii şi pentru transpunerea unor opere muzicale pe
discuri de carton perforat, în 1897 lui Paul Ehrlich i s-a acordat Medalia de Stat a Regatului Saxonia.
Dincolo de cele 80 de brevete puse în practică, acesta s-a străduit, în permanenţă, ca inovaţiile sale
să fie de o înaltă calitate, iar produsele – orgi, ţambale, piane pneumatice, harmonium-uri – realizate în
fabrica în expansiune, să se regăsească permanent pe piaţa de profil.
Existenţa şi apariţia, încetul cu încetul, în acelaşi areal şi a altor constructori de instrumente
muzicale mecanice, a avut un efect negativ asupra fabricii care, deşi modernizată în timp şi proiectată
4
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5

Aspecte din devenirea societăților cu răspundere limitată The Gramophone Company și Homophon au fost
prezentate de noi în catalogul de colecție Din istoria discului de gramofon și patefon, publicat în 2018 la Editura
Muzeului Țării Crișurilor. Din acest motiv, acum și aici, nu revenim la această abordare! Menționăm, însă, că prima
firmă din enumerare se regăsește în colecția muzeului orădean prin cinci patefoane portative, dintre care un aparat
His Master’s Voice, model 101, achiziționat în 2012, este clasat în categoria Fond a patrimoniului cultural național.
Cea de-a doua firmă este prezentă în gruparea la care ne referim, cu un patefon portativ procurat în anul 2000.
Muzeul deține o asemenea piesă, intrată în colecție în 1977.

Fragmente din istoria companiilor din domeniul divertismentului, reprezentate prin colecția ...

Fabrica Cezaro-crăiască de Instrumente Muzicale „Sternberg Ármin şi Fratele”
Întreprinderea cu statut de afacere familială, a fost înfiinţată în 1881 la Budapesta, de
Sternberg Ármin (1861-1928) și de fratele său. Aceasta a avut o evoluţie ascendentă până în
anii 1930 când a devenit cea mai mare fabrică de instrumente muzicale din monarhia condusă de
regentul Horthy Miklós. Pe lângă o ofertă generoasă de instrumente muzicale clasice, de proiectare și
producție proprii, fabrica producea inclusiv fonografe, gramofoane, radioreceptoare și alte echipamente
audio6. Toată gama a fost valorificată în magazinul de prezentare și desfacere ale firmei, amenajat
modern, inaugurat încă din 1912. Demn de remarcat este că, în a doua parte a perioadei interbelice,
raionul de radioreceptoare al prăvăliei avea cea mai bogată ofertă la nivelul întregului regat. Fabrica
dispunea și de un atelier de reparații. După trecerea la cele veșnice a principalului fondator, succesorii
afacerii au înființat și dezvoltat un studio de înregistrări, cu menirea de a populariza jazzul în Regatul
Ungariei, inclusiv prin publicații. Astfel, primul jurnal de jazz din areal, Ştirile Sternberg, tipărit în
50.000 de exemplare, a fost lansat în 31 ianuarie 1935. Evenimentele din timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, dar și urmările sale, precum naționalizarea, au determinat închiderea fabricii.
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pentru a asigura existenţa a 1000 de angajaţi, în 1898 s-a confruntat cu dificultăţi. În anul 1899 îşi
schimbă denumirea, devenind Fabrica de Instrumente Muzicale din Leipzig. Cu toate că demarează
producţia de orchestrioane, în 1903 este solicitată lichidarea întreprinderii, datorită acumulării unor
pierderi de aproape 180.000 de mărci. După mai multe încercări de fuzionare cu alte companii,
rămase însă fără succes, fabrica a fost închisă în 1905.

Fabrica de Instrumente Muzicale „Lochmann” S.A.
Compania a fost fondată în anul 1885, de către Eduard Ernst Kuhno (1846-1898) și
frații Lochmann, Oscar Paul (1848-1928), de formație inginer și Ernst Georg (1856-?), sub
formă de societate comercială. Aceasta a fost înregistrată sub denumirea Fabrik Lochmannscher
Musikwerke Kuhno, Lochmann & Co, având la demararea producției un număr de 25 de muncitori.
Cutiile muzicale cu discuri, produse în premieră cu începere din 1886, au fost denumite Symphonion7.
Succesul obținut în rândurile populației, de mai noile tipuri de automate, nu a întârziat să apară,
impulsionând fondatorii în direcția dezvoltării afacerii. Astfel, în numai doi ani, efectivul de
salariați ai fabricii a crescut la 180, iar producția anuală la 15.000 de unități și la mai multe mii de
discuri metalice perforate. Ca urmare a creșterii spectaculoase a veniturilor și a capitalului social,
în 1889 societatea își schimbă forma de proprietate, devenind societate pe acțiuni, listată la bursă.
Concomitent are loc și schimbarea denumirii în Fabrica de Instrumente Muzicale Lochmann S.A. Pe
lângă cei trei cofondatori amintiți deja, au devenit acționari: Louis Hermann Augustin, Wilhelm
Felix Thierfelder, Louis Hugo Emil Kühnert (industriaș) și Carl Robert Langer (comerciant).
Ca și curiozitate, menționăm că, în 1891, unitatea a fost vizitată de Regele Albert I al Saxoniei
(1828-1902). Un an mai târziu, la Expoziția Mondială de la Viena, produsele Lochmann, de o mare
diversitate, au fost apreciate ca deosebit de căutate, de populare și de fiabile“. Parcursul ascendent
”
al afacerii, în anii următori, este reflectat inclusiv de obținerea unor premii și diplome la târguri și
expoziții comerciale și industriale, de factură regională și mondială, ca cele din: Döbeln și Chicago
(1893), Antwerp (1894) și Leipzig (1897). Ca mărturii în plus ale parcursului evolutiv, semnalăm
lansarea în producție a țambalului mecanic, în 1895, și prezentarea publică a symphonionului cu
discuri interschimbabile, la Târgul de Primăvară de la Leipzig, din 1898.
În 1898 Oscar Paul Lochmann părăsește compania, în tandem cu celălalt frate al său,
Ludwig Max, de asemenea inginer, pentru a înființa împreună o nouă societate de instrumente
6
7

Un fonograf Edison Standard provine din Colecția veche. Piesa este clasată în categoria Fond a patrimoniului cultural național.
Symphonionul de perete, model 130, din colecție, amintit încă la începutul studiului, este susceptibil de a face
parte din patrimoniul cultural național!
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muzicale, sub numele primului. La scurt timp după demararea producției, fabrica intră în criză din
cauza pierderilor acumulate și generate de două greve ale muncitorilor, de activitatea de reorganizare,
de situația economică nefavorabilă, de creșterea prețului la materii prime, de un management
defectuos și, nu în ultimul rând, de fondarea unei filiale la New York. De altfel, această filială s-a
dizolvat în 1901. În locul său a fost înființată o altă societate, la New Jersey, pe o parcelă cumpărată de
acționari. În stadiul actual al cercetărilor nu deținem nicio informație referitoare la această societate!
Revenind la afacerea-mamă, mai trebuie spus că, ea a continuat sub îndrumarea lui
Franz Thumen și Hans Kanitz. Sub conducerea celor doi, în 1901, fabrica lansează noi modele
ale symphoniului, dar și alte instrumente cu lamele dințate, la fel și tobe în miniatură. În 1904 oferta
de produse proprii se extinde cu noi aparate pentru înregistrarea și redarea sunetului: fonografe,
orchestrioane și piane mecanice. Grație acestui reviriment, firma s-a bucurat de o prezență constantă
la târguri și expoziții unde a obținut o serie de distincții. Spre exemplu, la Expoziția Internațională de
Artă Culinară și Gastronomie de la Leipzig, din 1905, ea a primit medalia de aur pentru fonografele
produse și, concomitent, titlul de cea mai veche fabrică de automate muzicale. Anul 1907 este mai
puțin propice pentru afacere, din cauza unor dificultăți financiare ce au determinat restructurarea
sa, ca de altfel și schimbarea titulaturii în Fabrica de Symphonioane S.A. Criza economică din 1909 a
condus la falimentul întreprinderii câțiva ani mai târziu, datorită unor circumstanțe, precum: vânzări
mai mici din cauza slăbirii pieței de industrie muzicală, costuri ridicate ale producției și introducerea
fabricării diferitelor piane mecanice.
Fabrica de Instrumente Muzicale „Polyphon”
Istoria firmei începe în 1889 când Gustave Adolf Brachhausen (1860-1943), în colaborare
cu inginerul Paul Reißner (1859-1947), fondează la Eutritzsch (zonă în nordul oraşului Leipzig),
Fabrica de Instrumente Muzicale „Brachhausen & Reißner”. Cei doi s-au cunoscut şi au devenit prieteni
la Fabrica de Instrumente Muzicale „Lochmann”, prezentată anterior. Dorindu-şi propria lor afacere,
dar şi construcţia unor aparate muzicale, altele decât consacratul symphonion, aceştia au decis crearea
unei noi unităţi, spre indignarea fostului lor angajator. Astfel, noul jucător din domeniu a produs, în
baza celor peste 100 de brevete iniţiate de patroni, cutii muzicale cu disc, de diferite configuraţii – de
la modele portabile şi de salon la modele cu configuraţie pe verticală, înalte de 2,5 metri şi chiar
mai mult, articole de uz casnic mecanice şi diferite alte minunăţii ale ingineriei8. În scurt timp, acesta
a devenit cel mai mare producător de cutii şi automate muzicale din lume, având la un moment dat
peste 1000 de angajaţi. În acelaşi timp se număra printre primele trei cele mai mari producătoare de
discuri perforate.
Intuind succesul şi profitul pe care le-ar putea aduce aparatele muzicale dincolo de ocean, în
1892 Gustave Adolf Brachhausen s-a gândit la extinderea producţiei şi la înfiinţarea unei sucursale
în New Jersey. Până la urmă, după o discuţie purtată cu asociatul său, a luat decizia de a fonda o
companie de cutii muzicale de sine stătătoare, sub un nou brand: Regina Music Box. În acest scop,
cei doi au închiriat un imobil în New Jersey şi au atras sprijin financiar din partea Băncii private
„Knauth, Nachod & Kühne”, cu sediul la Leipzig şi filială la New York. Iniţial, cutiile muzicale au
fost comercializate ca fiind de producţie americană, însă, artificiul psihologic cu evident substrat
de manipulare, nu a fost de durată. Trebuie specificat că magazinele specializate, destinate scopului
afacerii, şi-au început activitatea, la un an după lansarea producţiei. Până în 1920 Regina Music Box a
produs un număr de 100.000 de cutii muzicale.
În paralel, în spaţiul german, firma-mamă s-a mutat într-o clădire nouă, situată în Wahren
(zonă din nord-vestul orașului Leipzig), și, concomitent și-a schimbat titulatura în Polyphon
Musikwerke. Sub noua denumire, aceasta a fost invitată la o serie de evenimente expoziţionale cu

226

8

Din 1968 muzeul păstrează un polyphon, model 45, ediție Premium, clasat în categoria Tezaur a patrimoniului
cultural național.

Fragmente din istoria companiilor din domeniul divertismentului, reprezentate prin colecția ...

Fabrica de Instrumente Muzicale „Euphonika”
Afacerea a luat fiinţă în 1895 sub formă de societate cu răspundere limitată, prin asocierea
ceasornicarilor Otto Hermann Bergmann (1848-1922) şi Johann Emil Mucker (1842-1899). La
acea dată, cel din urmă dispunea deja de câteva brevete de instrumente mecanice, din care oferă o
parte spre vânzare fabricii. Specializată în producţia aparatelor muzicale cu ancii (lamele elastice, de
regulă din metal), mai cu seamă a organetelor de diferite tipuri (Amorette, Atlas, Dolcine, Harmonicon,
Lucca, Mandolinata), societatea fabrica, sub marca Euphonika, şi acordeoane mecanice de forma
bandonioanelor şi concertinelor. Multe dintre tipurile de organete se diferenţiau doar prin denumire
şi aspectul casetei. Mecanismele care le acţionau erau similare, în speţă, mecanisme de ceas destul
de costisitoare, create la manufactura din Glashütte (azi, comună din landul Saxonia, Germania).
Aparatele muzicale aveau ca suport de înregistrare discul perforat interschimbabil, din carton ori
metal, sau banda perforată din carton.
Numărul mare de comenzi primite de pretutindeni a asigurat proprietarilor încasări
însemnate, concomitent cu o dezvoltare a fabricii pe termen mediu şi lung. O primă schimbare
pozitivă în sensul arătat se poate semnala încă din anul înfiinţării, când afacerea îşi schimbă
forma de proprietate în societate pe acţiuni şi adoptă numele Euphonika. Pentru creşterea
vânzărilor, în 1896 este introdusă și fabricarea organetelor mai ieftine, echipate cu mecanisme
de ceas mai puţin costisitoare. Se pare că şi această noutate adusă producţiei, a fost de bun
augur, întrucât la Expoziţia „Industrie şi Comerţ în Saxonia şi Turingia”, desfăşurată în 1897 la
Leipzig, fabrica a primit medalia de argint pentru transpunerea unor piese muzicale pe discuri
perforate din carton.
Cu o concurenţă acerbă pe plan local, fabrica a reuşit să se poziţioneze printre cele mai
de seamă trei producătoare de organete din Leipzig. La cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea
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specific industrial şi comercial, unde a obţinut clasări pe podium. Amintim aici, medaliile de aur
cucerite în 1895 la Expoziţia „Industrie şi Comerţ în nordul Imperiului German” desfăşurată la Lübeck,
oraşul lui Thomas Mann, şi la Expoziţia „Industrie şi Comerţ în Boemia de Nord”organizată la Teplitz
(azi, oraş în Cehia). Ar mai fi de menţionat Medalia de Stat a Regatului Saxonia, decernată societăţii
în 1897 la evenimentul expoziţional „Industrie şi Comerţ în Saxonia şi Turingia” din Leipzig. Trei ani
mai târziu, Polyphon participă la Expoziţia Universală de la Paris, cu o serie de bunuri: primul aparat
muzical cu schimbarea automată a discului, ceasul cu semnalizare sonoră la ora exactă, automatul cu
clopote şi diferite cutii muzicale.
La începutul secolului al XX-lea, producţia şi veniturile fabricii au scăzut semnificativ din
cauza crizei economice şi a prăbuşirii pieţei din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei. Cu toate
acestea, prin rotirea personalului şi a reducerii capitalului social, compania a încercat să se menţină
pe linia de plutire, prin promovarea dispozitivelor muzicale încorporate în dulapuri bibliotecă, în
cabinete şi în mese birou. Deoarece, într-un timp scurt, dezvoltarea industriei de înregistrări şi
extinderea în masă a fonografelor a determinat scăderea cererii pentru cutiile muzicale, fabrica a deschis
noi linii de producţie. Gama sa de produse s-a diversificat, incluzând fonografe, gramofoane, piane
mecanice, o serie de orchestrioane denumite Polyphonas, produse până în 1914, maşini de scris şi chiar
și mijloce de transport: polymobile (model Gazelle, P5 și P10) și automobile Dux (model E12, D12,
G21, F6, K24, G10, S și R). A intervenit, însă, Marele Război, perioadă în care compania a început
să se confrunte cu vânzări mai puţine şi cu dificultăţi financiare, fapt ce nu au permis acordarea de
dividende în 1915. În definitiv, diversitatea de produse comercializată în timpul conflictului armat,
dar şi capitalul social suficient au generat un oarecare profit. Poate aşa se explică şi achiziţionarea în
1917 a unor acţiuni deţinute de societatea Deutsche Grammophon. Cu toate acestea, în 1922, fabrica
a intrat în procedură de faliment, reuşind, totuși, a fi resuscitată. A fost prezentă pe piaţă până în
1930-1935, continuând să producă discuri din metal perforate şi să vândă o gamă largă de fonografe,
inclusiv instrumente Brunwick, pe lângă alte produse din afara domeniului muzical.
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împreună cu firmele Phoenix Schmidt & Co. şi Paul Ehrlich & Co., aceasta îşi vindea produsele în toată
lumea.
După retragerea treptată din afacere a membrilor fondatori (Johann Emil Mucker în 1896
şi Otto Hermann Bergmann în 1897), firma a avut un parcurs de succes, încă, de peste un deceniu.
În plus, aceasta a demarat şi producţia flaşnetelor. Probabil că aşa se explică că în 1904 achiziţionează
Fabrica de Flaşnete din Bernau bei Berlin, cu tot cu întregul său inventar. Coordonată până atunci de
Heinrich Hermann, aceasta din urmă își va păstra domeniul de activitate şi va continua să producă
inclusiv organetele deja consacrate: Lux, Favorite, Herophon, Iris, Libelle şi Manopan9. După toate
încercările de diversificare și susținere ale producției, inevitabilul se produce. În 1910, firma intră
în faliment, datorită lipsei comenzilor din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi din Imperiul
Rus. Totuși, un an mai târziu procedura de lichidare este abrogată. În stadiul actual al cercetărilor nu
cunoaștem ce s-a întâmplat cu fabrica după această dată!
Prima Fabrică de Aparate Muzicale şi Orchestrioane din Praga „Diego Fuchs”
Cariera lui Diego Fuchs (1876-1941) începe în 1900 când se mută la Praga şi se angajează
la comercializarea ambulantă a gramofoanelor fabricate de companii vieneze. Existenţa unor forme
civilizate de comerţ l-a determinat să deschidă în 1902, exact în centrul oraşului, un depozit angro de
instrumente muzicale ce oferea spre vânzare onoratului public: piane, piane mecanice şi orchestrioane.
Ca om de afaceri, Diego Fuchs a prezis un viitor luminos comerţului cu gramofoane. Prin
urmare, după obţinerea în 1904 a certificatului de funcţionare pentru fabricarea gramofoanelor şi
orchestrioanelor, acesta pune bazele primei fabrici de profil din oraşul situat pe râul Vltava10. Era în
1906 când deţinea deja funcţia de director în teritoriu a Filialei Odeon. În acelaşi an devine distribuitor
al produselor The Gramophone Company şi ceva mai târziu al discurilor Janus, Arena, Elite şi Patria.
Cu toate că şi-a concentrat atenţia îndeosebi asupra obținerii statutului de reprezentant în teritoriu
al unor companii de automate muzicale şi case de discuri celebre, Diego Fuchs are meritul de a fi
iniţiat în propria întreprindere, înregistrarea discurilor cu muzică cehă, cu echipament închiriat de la
compania germană Polyphon. Fabrica a avut o evoluţie ascendentă până în 1915 când a fost lichidată
din cauza stării de război.
Fabrica de Patefoane din Moscova
Literatura cu privire la istoricul fabricilor care produceau patefoane în fosta Uniune Sovietică
este deficitară, datorită faptului că o parte însemnată ale acestora deserveau industria militară. La
Moscova au existat două fabrici de patefoane, dintre care o primă secţie a celei de referinţă a fost
pusă în funcţiune în decembrie 1948, de către Trustul Întreprinderilor Industriei Locale din raionul
Moskvoretsky. Până în 1955, aici au fost produse peste 230.000 de patefoane cu o claritate mereu
îmbunătăţită a sunetului și, totodată, camere de filmat mecanice de uz personal11.
În urma desfiinţării unor ministere, în februarie 1957, fabricile de patefoane din Moscova
și Leningrad (azi Sankt Petersburg), aflate în subordinea Ministerului Industriei Locale, au fost
transferate în administrarea Consiliul Economiei Naționale (Sovnarhoz). Astfel, cea din Moscova
a început să producă sub egida Comitetului Executiv al orașului Moscova (Mosgorispolkoma). Deşi
patefonul tradiţional începea să piardă serios din popularitate, fabrica a continuat să producă până
pe la începutul anilor 1960, asigurând protecţie socială şi loc de muncă persoanelor cu dizabilităţi.
Tot din Colecția veche face parte și organeta Herophon din serie. O altă organetă, de tip Manopan, a fost
achiziționată în 1982. Azi, piesa face parte din categoria Tezaur a patrimoniului cultural național. Euphonionul
cu disc vertical atribuit Fabricii de instrumente muzicale „Euphonika” și comercializat inclusiv la Timișoara a intrat
în administrarea muzelui în 1971. Acesta este clasat în categoria Fond a patrimoniului cultural național.
10 Din 1972 muzeul păstrează un orchestrion, clasat în categoria Fond a patrimoniului cultural național.
11 Muzeul deține un patefon portativ, intrat în colecție în 2012. Acesta a fost clasificat, de asemenea, în categoria
Fond a patrimoniului cultural național.
9
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Încheiere
Ne asumăm responsabilitatea de a fi semnalat şi de a fi aranjat cronologic evenimente
din existenţa companiilor producătoare de instrumente de muzică mecanică din epocă, regăsite
doar pentru bunurile culturale reprezentate în cadrul colecției muzeului, în condiţiile în care ne
confruntăm cu o serie de lacune ce îngreunează cercetarea. Dintre acestea amintim: izvoarele inedite
la îndemână și literatura universală de profil greu accesibilă, protocoalele de colaborare încheiate de
instituția mamă cu alte muzee din țară și de peste hotare, delegările în străinătate în vederea unor
cercetări în profunzime şi, nu în ultimul rând, nepotrivirea informaţiilor, de multe ori cu caracter
nespecializat și laconic, difuzate de reţeaua informatică mondială.

Lista ilustrațiilor
Fig. 1. Afișul expoziției cu titlul Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea
între 2014 și 2019.
Fig. 2. Secvență din expoziție: Symphonion de perete, model 130, Lochmannscher Musikwerke AG,
Leipzig, 1900-1902. Aparatul, funcțional, utilizează înregistrări prin perforare pe discuri din metal
cu diametrul de 54 cm. Acesta servea la destinderea atmosferei în cafenele și localuri publice.
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PIAȚA COMUNALĂ – CENTRUL DE SCHIMB PENTRU
PRODUSELE ALIMENTARE.
STUDIU DE CAZ: ORADEA ȘI BIHOR (1850-1950)
Mihai D. DRECIN*,
Delia CORA**
THE COMMUNAL MARKET – THE FOOD EXCHANGE CENTER.
CASE STUDY: ORADEA AND BIHOR COUNTY (1850-1950)
ABSTRACT
From Greek and Roman Antiquity, in the center of urban settlements, the market played an important
role in the development of daily life. Here, the citizens gathered to make important decisions for the urban
congregation, along with the trade of material goods, including coins.
In the Middle Ages the role of the communal market grows, surrounded by the main local institutions:
the town hall, the church, the credit banks, the stock exchange, the chambers of commerce and industry,
along with the palaces of the local political and economic elite. The Western-European model will expand
as cities in the area begin to modernize, introducing new services: drinking water, sewerage, mail, telephone, telegraph, public lighting, public transportation, paved streets, etc.
The modern city of Oradea Mare is constituted between 1949-1850 by uniting the “4 small towns”, under the leadership of a single mayor and a city council. Between 1890-1910, in parallel with the construction of the palaces in the Viennese style, the main markets of the city are delimited: Piata Mică (today Piata
Unirii), Piața Teatrului (today Piaţa Ferdinand) and Piața Mare (today Piața 1 Decembrie). In the first market,
luxury and food products were selled, including in the shops on the ground floor of the palace-buildings,
Piața Teatrului was delimited by restaurants, cafes and hotels, and in Piața Mare there was organized the fair
of animals and cereal products.
The installation of the Romanian administration in 1919 led to an increase in the number and modern
organization of the markets, both in Oradea and in the most important communes of Bihor county. Weekly
and quarterly fairs are well defined in the commune area and supervised by the health, administrative and
financial services.
In each market, where food and livestock products were being produced, mercurial products were carefully supervised by employees of the town hall and public finances. It is a clearly superior stage in the
administration of markets and fairs compared to the reality before 1918, the citizens’ nutrition being well
controlled by the local administrative factors.
Keywords: city, town market, communal markets, 1850-1950, Oradea and Bihor County

Din antichitatea greco-romană în centrul așezărilor urbane piața juca un rol important în
desfășurarea vieții de zi cu zi a comunității.
În centrul polisului grecesc se afla agora, piața centrală, unde se întâlneau cetățenii liberi pentru a discuta și lua hotărâri în primul rând politice. Această piață era înconjurată de principalele clădiri
și monumente ale cetății. De aici se deschid străzile în toate direcțiile, precizează în secolul II e.n. Pausanias, în cele zece cărți intitulate Călătorie în Grecia”, veritabil ghid al Greciei antice1. Schimburile
”
comerciale, de diferite mărfuri și monedă, se făceau la periferia cetății sau chiar în afara ei.
* Universitatea din Oradea; email: drecin_mihai@yahoo.com.
* * Liceul Teoretic Petöfi Sandor”, Săcuieni, Bihor; email: delya_cora@yahoo.com.
”
1 Nicolae Lascu, Călători și exploratori în antichitate, Ed. Sport-Turism, București, 1986, p. 131-148.
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În Roma antică, la începuturile sale, Forul roman nu era destinat numai pentru activitățile
politice ci și ca piață pentru schimburile de produse dintre comunitățile de pe cele șapte coline ale
orașului. În extremitățile Forului se ridică prăvălii unde se prezentau clienților diferite produse:
carne, legume, sare, bijuterii etc., iar cămătarii schimbau monede și ofereau credite. Extinderea teritorială a statului roman, a făcut din Cetatea Eternă un important centru comercial, schimburile
de produse de tot felul necesitând o separare între locația întrunirilor politice și cele comerciale.
Forul roman rămâne pentru întâlnirile politice ale patricienilor cu cetățenii liberi, cei ce decideau
linia politică a imperiului. Târgul comercial era amplasat la marginea Romei, într-o piață mare
numită macellum”, produsele desfăcute constând atât din vite cât și din alimente diverse. Moder”
nizarea pieței alimentare a cerut ridicarea unor edificii speciale, numite tabernae valers”, menite
”
să adăpostească de intemperii atât pe producător cât și cumpărătorii. Pe lângă acestea apar așa
numitele borrea”, magazii sau antrepozite. Toate acestea se specializează pe desfacerea anumitor
”
tipuri de produse, de la care luau chiar numele. De obicei erau plasate la periferia Romei, de-a
lungul Tibrului. O astfel de magazie, antrepozit, devenită clasică pentru piața alimentară romană,
sunt celebrele Hale ale lui Traian”, ridicate de Apolodor din Damasc, construcție colosală pe cinci
”
etaje2 . Astfel de piețe comerciale se ridică și în alte mari așezări urbane ale Imperiului Roman, din
Europa până în nordul Africii, din Orient până în Peninsula Iberică.
Evul mediu european preia modelul pieței comunale romane. Rolul ei crește, căpătând sarcini
administrative, religioase și economice. Plasată în centrul orașului, în jurul ei se înșirau principalele
instituții: primăria, biserica, băncile de credit, bursa de valori, prăvălii în care se desfăceau produse
alimentare și meșteșugărești, palatele elitei politice și economice locale. Modelul vest european se va
extinde spre centrul și estul Europei începând din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, pe măsură ce
orașele din zonă încep să se modernizeze. Este vorba de introducerea unor servicii ca: apa potabilă,
canalizarea, poșta-telefon-telegraf, iluminatul public, mijloace de transport în comun etc.
Poziția geografică a Oradiei și Bihorului, în plin centrul Europei și a vestului românesc, contribuie la modernizarea rapidă a zonei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Orașul modern Oradea Mare se constituie între 1851-1860, prin unirea celor patru orășele”
”
(Velența, Olosig, Orașul Nou, Subcetate) din punct de vedere administrativ sub conducerea unui
singur primar și a unui consiliu orășenesc3. Pe fondul caracterului comercial și industrial al orașului,
o veritabilă politică de dezvoltare urbană accelerată se realizează în timpul primarilor Bulyovsky Jószef (1897-1901) și Rimler Károly (1901-1919). Acum se construiesc impunătoarele clădiri ale administrației locale (Primăria, Tribunalul, Filiala Băncii Naționale a Austro-Ungariei, Finanțele publice,
Hala Comercială, Teatrul comunal și numeroase palate” (clădiri cu două-patru etaje) în stil Seces”
sion, Art-Nouveau și Eclectic de influență vieneză și budapestană4, ultimele veritabile investiții ale
burgheziei și moșierimii din Oradea și Bihor destinate închirierii. Aceste construcții au fost ridicate
cu banii puternicei comunități evreiești, cu munca românilor, sub administrație austro-ungară.
Noile clădiri au delimitat piețele Oradiei: Piața Mică – Szent Lászlo tér (astăzi Piața Unirii), Piața Teatrului – Bemér tér (astăzi Piața Regele Ferdinand) și Piața Mare – Nagyvásár tér
(astăzi Piața 1 Decembrie)5.
Folosind denumirile de astăzi, Piața Unirii era flancată de trei biserici: prima biserică ortodoxă-Biserica Adormirii Maicii Domnului sau Biserica cu Lună (1784-1832), Catedrala episcopală
greco-catolică Sfântul Nicolae (1800-1810), Biserica romano-catolică Sf. Ladislau (1723-1742),
Primăria orașului (1902-1903)6, Palatul Episcopiei Greco-Catolice (1903-1905), Palatul Vulturul
2
3
4
5
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Idem, Cum trăiau romanii, Ed. Științifică, București, 1965, p. 83, 95, 154.
Istoria orașului Oradea, coordonatori: Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, ediția a II-a, Ed. Arca, 2007, p. 205-295.
Mircea Pașca, Oradea-1900. Un ghid de arhitectură, Ediția a II-a revăzută, Ed. Primus, Oradea, 2015, p. 7-12.
Ronald Hochhauser, Contribuție la o istorie a industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948, Ed. Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2010, p. 185-187.
Din secolul XVIII aici se afla vechea reședință a Episcopiei Romano-Catolice, ulterior demolată pentru a se
clădi Primăria orașului.

Piața comunală – centrul de schimb pentru produsele alimentare. Studiu de caz: Oradea și Bihor (1850-1950)

Din 1714 aici se afla Hanul Vulturul Negru. Actualul Palat” are trei pasaje acoperite după modelul Pasajului din
”
Milano.
8 Mircea Pașca, op. cit., p. 13-30.
9 Istoria Bihorului. Civilizație, societate, economie, mentalități, coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Aurel
Chiriac, Radu Românașu, Ed. Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2018, p. 581-582. Vezi aici prezentarea principalelor instituții de credit din Oradea, înființate între 1847-1911.
10 Vezi o fotografie a sediului băncii în Mircea Pașca, op. cit., p. 103.
11 Vezi această practică și la alte instituții bancare din Transilvania. Cf. Anca Maria Zamfir, Banca Națională
”
(Săsească) din Brașov – o clădire Jugendstil”, în Historia Urbana, Ed. Academiei Române, București, tom XV,
nr. 1-2, 2007, p. 157-175.
12 Mircea Pașca, op. cit., p. 32-42.
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Negru (1907-1908)7, clădirea Băncii Bihoreana” (1914), Palatul Moskovits Adolf și Fiii (1910”
1911). La parterul palatelor și băncii se aflau spații comerciale și de alimentație. Piața delimitată de
aceste construcții era destinată desfacerii zilnice a produselor alimentare. Prin mijlocul ei trecea o
linie de tramvai care făcea legătura cu Gara Centrală a orașului.
Piața Ferdinand, situată vizavi de Piața Unirii, pe malul drept al Crișului Repede, cele două
spații fiind legate cu un pod, era flancată de următoarele construcții: Casa Adorjan I (1902-1903)
și II (1904-1905), Palatul Sztarill-având la parter Cafeneaua EMKE (1902-1904), astăzi Hotelul
și Cafeneaua Astoria”, Hotelul și Cafeneaua Pannonia” (1903-1904), astăzi Restaurantul Queen
”
”
Mary și sediul firmei Transilvania General-Import-Export, Teatrul Orășenesc (1899-1900), Casa
Poynar (1907), Hotelul și Băile Rimanóczy și Cafeneaua Royal (1892-1900), astăzi Restaurantul
Butoiul de Aur”, sediul Casei Centrale de Economii din Oradea (1906-1907, extinsă în 1912) și
”
Casa Kolozsváry (1912), legate între ele de câteva clădiri de mai mică înălțime folosite exclusiv ca
spații de închiriat pentru funcționarii și militarii orașului8. De la început această piață a fost destinată promenadei, deservirii elitei politice și economice locale și turiștilor, în cafenelele și hotelurile
orașului. În cafenelele și restaurantele de la parterul palatelor se serveau meniuri și băuturi în vogă în
Austro-Ungaria, mai apoi în Bucureștiul interbelic, cu nimic mai prejos decât în Viena, Budapesta,
Paris sau Londra. Tot aici erau deschise magazine și ateliere ce vindeau și confecționau produse de
lux (haine, bijuterii, ceasuri). Subliniem existența în acest perimetru a Băilor publice, inițiativă a
primăriei, ca și în alte mari orașe ale Transilvaniei, care urmărea asigurarea sănătății locuitorilor de
condiție materială mică și mijlocie.
Piața Mică și Piața Teatrului s-au impus și prin concentrarea principalelor instituții bancare
din oraș, atât bănci-societăți anonime pe acțiuni, cât și cooperative de credit și economii, organizate
pe principiul solidarismului – aparținând meseriașilor, comercianților, unor societăți de binefacere,
civile și religioase9. Sediile acestora se aflau la parterul palatelor, eventual la etajul I al acestora. Băncile mai puternice își permit, la un moment dat, să-și ridice, din profiturile obținute, sedii speciale.
Este cazul Casei Centrale de Economii din Oradea, înființată încă în 1847, care rămâne cea mai
importantă instituție de credit din oraș până la Primul Război Mondial. Sediul propriu, construit
între 1906-1907, extins în 1912, era o construcție impresionantă, formată din parter, două etaje și
o mansardă10, căutând și reușind să respecte tendința ce se manifesta în rândul acestor instituții din
vestul și centrul Europei, de-a impresiona clientela și a o atrage inclusiv prin opulența birourilor,
îmbrăcămintea și politețea funcționarilor11. În felul acesta cele două piețe se constituiau într-un veritabil city bancar” de tip vest european.
”
Piața 1 Decembrie, cu o suprafață mult mai mare, era flancată de câteva instituții și palate, ultimele construite special pentru a fi închiriate prin apartamentele delimitate în acest sens sau pentru
a adăposti firme și depozite de mărfuri. Este vorba de: Hala de Comerț (1893-1894), Palatul Füchsl
(1902-1913)-unde funcționa Cafeneaua Bihár”, Palatul Gustav Andrényi” (1912-1913), Palatul
”
”
Ullmann (1912-1913), antrepozitul de mărfuri al orașului (1890), imobilul Comunității Ortodoxe
Evreiești și Școala Israelită Ortodoxă. La parterul acestor clădiri funcționau magazine și depozite de
mărfuri, iar la etaj apartamente de închiriat12. Fiind o piață eminamente comercială, aici se țineau
târgurile de animale și produse cerealiere, până în 1950, relocată în spatele fostei uzine Înfrățirea”.
”
7
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În locul ei s-a realizat, în anii 1955-1970, un parc, în mijlocul căruia s-a ridicat Statuia Ostașului
”
Român”13.
Străzile care legau cele trei piețe s-au bucurat și ele de sprijinul Primăriei, ridicându-se alte
palate, fiind pietruite și introducându-se canalizarea și apa potabilă, s-au amenajat parcuri pentru
copii, s-au electrificat stradal.
Instaurarea administrației românești în primăvara anului 1919 a dus la creșterea numărului
piețelor și organizarea modernă a acestora, atât la nivelul Oradiei cât și a celor din târgurile și comunele mai importante ale județului.
În Oradea apar piețe de cartier unde se desfac produsele alimentare ale bulgarilor din cartierele mărginașe ale Oradiei și ale țăranilor români și unguri din hinterlandul orașului. Creșterea
numărului orășenilor, în primul rând a românilor, facilita desfacerea produselor alimentare (carne,
lapte, brânzeturi, fructe). Astfel de piețe apar în Ioșia, Salca, Velența14.
În județul Bihor, în anii ’30 ai secolului trecut, funcționau 32 de târguri săptămânale de
mărfuri, alimente, cereale, 26 de târguri săptămânale de animale, 20 de târguri anuale de mărfuri și
animale15. Localitățile în care se țineau cele mai importante târguri erau Aleșd, Balc, Beiuș, Beliu,
Borod, Bratca, Căpâlna, Ceica, Cefa, Diosig, Marghita, Oradea, Salonta, Săcuieni, Sălard, Sâniob,
Suplacul de Barcău, Talpoș, Tileagd, Tinca, Ucuriș, Vașcău16. Inițial, respectându-se tradiția din perioadele medievală și modernă, târgurile se organizau în piața (forum) din cadrul așezării, unde se afla
biserica, eventual Primăria și școala. Alegerea acestei locații a fost determinată de tipologia satelor
relativ izolate și dispersate pe un areal întins17.
Administrația românească impune treptat, prin legile aprobate de Parlamentul de la București și dispozițiile Prefectului, respectarea unor măsuri de ordin sanitar și estetic privind desfășurarea activității în piețe și relocarea târgurilor și oboarelor. Târgurile își partajează locația în piețe unde
se comercializează produse alimentare și cereale, respectiv oboare pentru vinderea animalelor. Se
înființează și întrețin oficii publice de cântărire a produselor în fiecare piață și târg, deservite de persoane autorizate și remunerate de stat. De asemenea, se reglementează prezența medicului veterinar
în piețele de alimente, în oboarele de animale și abatoare, pentru efectuarea serviciului de control al
calității, evitarea vinderii și consumului cărnii infestate de eventuale boli. Este o etapă net superioară
în administrarea piețelor și târgurilor, față de realitatea de dinainte de 1918, calitatea alimentației cetățenilor fiind bine controlată de factorii administrației locale18. Aprobările pentru înființarea și activitatea târgurilor și piețelor comunale ce se acordau de factorii de conducere județeni și comunali,
în măsura în care acestea respectau legislația sanitară și de locație (de obicei la marginea localității).
Pentru a preveni scumpirea excesivă a prețurilor, care afecta nivelul de trai a cetățeanului cu
venituri mici și mijlocii, autoritățile locale stabileau mercuriale, prețuri maximale de comercializare
a produselor. Ni s-au păstrat listele unora dintre acestea, mai ales pentru anii 1931-1937, la zarzavaturi, fructe, carne, lactate, vin și spirtoase, animale pe picioare”19. Pentru moment nu ne putem
”
pronunța asupra prețului acestor produse, în condițiile în care nu le putem raporta la veniturile diferitelor categorii sociale și la valoarea coșului zilnic” al acestora.
”
După Al Doilea Război Mondial, mai ales după centralizarea producției și desfacerii, în
urma naționalizării intreprinderilor particulare și a colectivizării agriculturii, piața liberă scade ca
importanță în peisajul orașelor și comunelor. Ea se va restrânge aproape numai la vânzarea zarzavaturilor și fructelor. Oamenii muncii își vor procura strictul necesar – alimente și îmbrăcăminte – pe
bază de cartelă, în funcție de poziția fiecăruia în activitatea lucrativă pe care o desfășura.
13 Ridicată în anul 1958, sculptor Iulia Onița.
14 Piața Bisericii din cartierul Velența. Cf. Istoria Bihorului, 2018, p. 579.
15 Andrei Zănescu, Monografia Județului Bihor (secolul XII-1938), în mss în Arhiva Agenției BNR Oradea, p. 118.
Andrei Zănescu a fost Director al Sucursalei Oradea a B.N.R. în perioada interbelică.
16 Ibidem.
17 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1989, p. 98.
18 Istoria Bihorului..., 2018, p. 789.
19 Ibidem, p. 737; Andrei Zănescu, op. cit., p. 43, 51, 53, 59, 62, 81, 84, 89.
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Din 1990, piețele centrale ale Oradiei, ca și ale multor orașe și comune mai importante din
județ, sunt modernizate și transformate în zone pietonale și parcuri. Apar piețe modernizate, acoperite, organizate pe sectoare de desfacere a produselor alimentare, cu mese și vitrine frigorifice, pentru o ofertă civilizată și în deplină siguranță sanitară. Piețele en-gros reapar în Oradea și principalele
orașe ale județului, fiind plasate la marginea localităților, în apropierea șoselelor de centură. Piața
liberă, a producătorilor individuali, este concurată de mall-uri. În sfârșit, locul oboarelor de animale
a fost luat de piețele de mașini second-hand20.

20 Comunicare susținută la Sesiunea Anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, Academia Română, cu
tema Orașul și alimentația”, 15-16 noiembrie 2019, Sibiu.
”
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1870-2020. A CENTURY AND A HALF SINCE THE BIRTH OF THE SOCIETY FOR
THE ROMANIAN THEATER FUND
ABSTRACT
In the context of the existence of the Austro-Hungarian dualism, and the lack of political representation
of the Romanians in Transylvania, the initiatives of some leaders or exponents of the intellectuals, some
of them active in the field of cultural journalism, were very welcome. The cultural magazines and the
associations of the Transylvanians from the Empire were a wall of resistance in front of the denationalization
tendencies, often managing to reduce the number of renegades. One such institution, with one of the
most notable activities, was the Society for the Romanian Theater Fund. October 2020 marked the 150th
anniversary of its founding.
Keywords: Society for the Romanian Theater Fund, Transylvania, Romanians, national identity

Contextul istoric
După realizarea Pactului Dualist (Ausgleich), în februarie 1867, națiunea română din
Imperiu se afla într-un impas. Elitele sale erau conștiente de un pericol ce-și accentua presiunea.
Este vorba despre așa numitul fenomen al renegaților, adică al românilor ardeleni ce-și lepădau
caracteristica etnică, preferând astfel să nutrească speranțele unui destin mai profitabil, prin accesul
mai facil la funcții publice sau angajamente instituționale. În perioada desemnată de istorici ca
fiind cea a pasivismului politic, printr-o strategie de proastă inspirație a Partidului Național Român
din Transilvania, reprezentarea românilor în instituțiile politice ale Austro-Ungariei a fost ca și
inexistentă. O anume debusolare s-a produs, având drept consecință lipsa unor strategii coerente
prin care, măcar minimal, interesele ardelenilor să fie susținute cu succes.
Tocmai de aceea, inițiativele unor fruntași sau exponenți ai intelectualității, unii dintre ei
activi în sfera jurnalismului cultural, au fost cât se poate de bine venite. Climatul social, spiritual
și politic din Ardeal reclama acțiuni asumate, astfel încât pierderea identității etnice să fie cât mai
redusă. Acest lucru era cu atât mai necesar cu cât, după crearea Principatelor Unite ale Munteniei și
Moldovei, autoritățile maghiare erau tot mai conștiente de faptul că românii transilvăneni se uitau
cu un interes sporit dincolo de Carpați, în speranța unui viitor sub auspicii statale noi. Ca atare,
atenția”! acordată românilor a escaladat. A doua jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat
”
pentru Ungaria un efort de asimilare etnică și de maghiarizare a numelor românești sau evreiești,
în speranța răsturnării balanței etnice și a inhibării speranței tocmai pomenite.
O bătălie surdă a început astfel să se contureze începând cu deceniul al șaptelea, bătălie ce
a durat până la primul război mondial. În ea a fost angrenată toată administrația maghiară, elitele
*
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culturale și politice, intensificarea fenomenului asimilaționist sporind pe măsura nervozității” și
”
a îngrijorării celor ce simțeau că veacul ce urma să vină le putea aduce surprize cu totul nedorite.
Din moment ce acțiunile de ordin politic erau drastic cenzurate, ba chiar zădărnicite de către chiar
liderii politici ardeleni, în baza pasivismului politic inițiat ca strategia a P.N.R. din Transilvania, încă
din 1858, le rămânea sau le revenea exponenților culturali, intelighenției ardelene, să inițieze acțiuni,
să propună modalități concrete și să întemeieze instituții ale românilor capabile să le reprezinte
interesele spirituale și, mai ales, să le conserve ființa etnică.
Revistele culturale și asociațiile ardelenilor din Imperiu au constituit un zid de rezistență în
fața tendințelor de deznaționalizare, reușind adesea să micșoreze numărul celor renegați. O astfel
de instituție, cu o activitate dintre cele mai notabile, a fost Societatea pentru fond de teatru român.
Tocmai s-au împlinit, în octombrie 2020, 150 de ani de la înființarea ei.
Iosif Vulcan și Familia – combatanți pe frontul conservării etniei
La începutul lunii mai, 1865, la Budapesta, Iosif Vulcan a scos numărul de probă al Revistei
Familia, foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni. Fără a avea un program explicit, la rubrica Revista
socială, a fost sugerat obiectivul de prim-plan al publicației, în care rolul predominant îl deținea femeia:
În zilele trecute, o amică ne întreabă: De ce foaia dumitale se va numi Familia?
”
‒ Pentru că va să publice articole interesante pentru toți membrii familiei, răspunsem.
‒ Aha! Va exista, dară, un jurnal care se va îngriji și de noi, continuă ea.
‒ Așa e!, Familia știind prea bine că dezvoltarea spiritului național își are baza în cercul familiei.
Ea nu se va ocupa de politică, ci va vorbi sincer, simplu și curat despre tot ce înnobilează inima, înavuțește
cunoștințele noastre și despre tot ce dezvoltă spiritul național. Va spune femeilor române că ele au o misiune
sfântă – că viitorul națiunii noastre e în mâinile lor -, că ele toate au rolul Corneliei, a mamei Grachilor,
de a crește națiunii și patriei fii și fiice în al căror sân palpită inima românească; le va spune că educația
în spiritul național e paladiul existenței noastre și că acest paladiu e proprietatea lor. Bărbații și junii vor
găsi în foaia noastră subiecte serios dezbătute, într-un stil cât se poate de ușor, vor cunoaște mai de aproape
faptele și viața unor bărbați mari, demni de imitat. Cu un cuvânt, toți membrii familiei vor afla într’însa
ceva interesant pentru ei.
Iaca, doamnelor și domnilor pe scurt programa Familiei!”1.
Faptul că Iosif Vulcan a sugerat că editează revista sa mai ales în beneficiul femeii române
nu a fost o atitudine deloc întâmplătoare, ci un element de bază în strategia construită cu scopul
de a cultiva conștiința națională și de a conserva ființa etnică a românilor ardeleni, în condiții de
primejdie. Timp de 42 de ani, între 1865 și decembrie 1906, planul său a funcționat foarte bine. La
Pesta, timp de 15 ani, iar mai apoi, din mai, 1880, la Oradea, Familia a reprezentat nu doar un titlu
de revistă inspirat, ci, la modul simbolic, s-a constituit într-o familie” generică, adunând la aceeași
”
masă spiritele creative ale românilor din tot arealul balcanic. Deloc gratuit, Octavian Goga a avut
cuvinte de laudă, punând la superlativ activitatea editorială a lui Iosif Vulcan și considerând Familia
un fel de buletin literar al epocii/…/ un fel de îndreptar trebuincios pentru o societate începătoare /…/,
”
un certificat pururi reînnoit al unității”2. Dar mult mai mult decât atât, strategia lui Iosif Vulcan a țintit
la ceva cu totul special. Este vorba despre faptul simplu și profund că limba oricărui neam este,
înainte de toate, o limbă maternă. Limba română nu face excepție. Mama este cea care, în primi ani
de viață, îi dă copilului nu doar îngrijirea specifică, ci îl învață limba ce-i va găzdui o viață întreagă
ființa. Familia era dedicată femeilor, pentru că era vital ca ele să nu-și abandoneze limba, acest
abandon ducând pe drumul fără întoarcere pe care au apucat renegații. Gândul intim, nerostit, a fost

238

1
2

Iosif Vulcan, Revista socială, în Familia, I, 1865, număr de probă, 1/ 13 mai, p. 14.
Octavian Goga, Mustul care fierbe, București, 1927, p. 280-281. Textul ca mesaj evocativ are titlul Un precursor al
unității:Iosif Vulcan, reprezentând scriptul unei conferințe susținute la Oradea, în anul 1925.
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unul aparținând unui patriot luminat, unui vizionar și unui intelectul perfect conștient de pericolul
ce ne păștea ca neam, într-un imperiu, dar mai ales într-o provincie condusă de autorități tot mai
românofobe, și țintea suportul matern al limbii.
Foarte grijuliu și perfect articulat în strategia sa, Iosif Vulcan nu a lăsat nimic la voia
întâmplării. Se putea întâmpla că femeia română să nu fi știut să citească, într-o vreme în care rata
analfabetismului era uriașă, mai ales în rândul femeilor. În acest caz, Revista Familia risca să nu
ajungă la sufletul celei căreia îi era hărăzită prin program, ci, cel mult, să fie citită de un intermediar.
Acesta este motivul pentru care fiul preotului greco-catolic Nicolae Vulcan (nepot al episcopului
Samuil Vulcan) s-a gândit la un plan B” – dacă femeia nu știe să citească sau să scrie, atunci ea poate
”
auzi limba română, o poate exersa astfel încât să nu o uite, ci să o transmită generației următoare.
Locul unde o putea auzi în forma ei literară și prelucrată artistic nu era ulița satului sau piața, ci un
lăcaș cu totul special – Teatrul! Astfel ia contur în strategia vulcaniană cea de-a doua pistă sau linie
de acțiune în vederea salvării spiritului național aflat la ananghie.

Nașterea Societății pentru fond de teatru român
În ciuda repetatelor solicitări adresate guvernului maghiar în sensul sprijinirii inițiativelor de
întemeiere a unui teatru românesc în Imperiu (solicitări urmate de niciun răspuns!), era limpede că
doar inițiativele private puteau mișca lucrurile dintr-un imobilism cultivat chiar de autorități. Deloc
timorat, Iosif Vulcan se apucă de treabă, folosindu-și revista drept placă turnantă a întreprinderii
temerare de constituire a instituției dorite, prin întreaga sa activitate ulterioară, pe parcursul a nu
mai puțin de 36 de ani, fiind pe deplin îndreptățit să fie numit de către O. Goga un fel de Nestor al
”
Thaliei în Ardeal”3. Scrie mai multe piese de teatru într-un singur act, cu subiecte inspirate din viața
satului, adesea satirizând caractere sau construind situații hilare, cu deznodământ previzibil, piese
fără o valoare estetică ridicată, dar care au întemeiat un prim repertoriu4. De asemenea, ajutat și de
soția sa, Aurelia, care s-a implicat fără rezerve în proiectul său teatral, a încropit trupe de diletanți
(artiști amatori) cu care a colindat târgurile de prin Ardeal, Banat și Maramureș, dând reprezentații
mult gustate de public, implicit de femeile prezente, mari amatoare de spectacole dramatice. O
mărturie o avem de la Octavian Goga. Evocarea lui este plină de culoare: Mi-aduc aminte, eram
”
student la Universitate, când am văzut pentru întâia dată Ruga de la Chizătău într-un sat din Banat,
pe o scenă ridicată într-un local de școală, cu o cortină multicoloră înjghebată din catrințe și covoare, o
cortină rebelă care la sfârșit de act nu acoperea decât până la glezne corul bărbătesc. Era o veselie împrejur,
pantofii cocheți ai bănățencelor ne stârneau admirația, publicul fredona arii din piesă, râsul gâlgâia din
toate ungherele, în vreme ce un preot bătrân de pe Mureș se cam supărase în scaunul lui și striga din
răsputeri: «Trageți lepedeul!»… Vremuri sănătoase de inocente bucurii patriarhale”5.
Mai mult decât orice, Iosif Vulcan a fost un militant, un spirit luptător și neobosit. Și în
chestiunea teatrului, a dat dovadă de perseverență, pe deplin convins de importanța proiectului la
care s-a înhămat: Din 1865, în paginile revistei Familia se discută tot mai mult despre funcțiile teatrului
”
în general și ale teatrului național în special și se pune problema trebuinței imperioase pentru românii
din aceste părți a unui teatru în limba lor și, ca urmare, necesitatea de a face totul pentru crearea lui.
Iosif Vulcan devine stegarul acestei devize, încă din primul an de apariție a revistei pe care o conducea”6.
3
4

5
6

Ibidem, p. 277.
Ruga de la Chizătău, Sărăcie lucie, Tanda și Manda, Alb sau roșu, Gărgăunii dragostei, Chiriașul fugit, Prima rochie
lungă (monolog), Soare cu ploaie, Mâța cu clopot, Mireasă pentru mireasă sunt aceste piese elaborate cu scop strict
practic. Acestora li s-au adăugat și altele, cum ar fi Ștefan Vodă cel Tânăr, jucată pe scena Teatrului Național din
București, dar și la Oradea, în limba maghiară, pe scena Teatrului, la data de 4 martie 1903, la puțin vreme după
inaugurarea edificiului (1901).
Octavian Goga, op. cit., p. 278.
Lucian Drimba, Momente importante în evoluția „Societății pentru fond de teatru român în Ardeal”, în Centenarul
„Societății pentru fond de teatru român” (1870-1970), Oradea, 1972, p. 233.
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Astfel, Familia a găzduit foarte multe articole, a publicat Apeluri sau chemări în numele ideii unui
teatru românesc în Transilvania. Unul dintre acestea, emblematic și sintetic, apărut pe prima pagină
și semnat de patronul gazetei, a avut un titlu sugestiv: Să fondăm teatrul național. Iată un extras –
Sunt trei lucruri de cultivare: biserica, școala și teatrul. Să ne îngrijim, dar, de înființarea acestora, căci
”
fără biserică, fără școală și fără teatru nu poate fi vorba de cultură și moralitate, nu putem aspira la viitor,
la viață. Ferice de națiunea care posedă această trinitate sfântă. /…/
Teatrul este cea mai mare școală morală, cea mai mare școală de educațiune /…/ În el se dezvoltă
și se cultivă sentimentele generoase, umanitare și naționale; el ne arată calea virtuții și a onoarei; dezvoltă
în noi gustul frumosului, gustul bunei cuviințe; ne arată datoriile de creștini și de patrioți; ne înfățișează
icoana libertății și onoarei precum și relele despotismului, ale viciului și ale infamiei. Teatrul este ca o
expoziție a virtuților și viciilor societății omenești; scena redeșteaptă suvenirurile trecutului, împrospătează
gloriile străbune, victoriile, luptele pentru libertate și independență, ne înalță sufletul, stârnește în inimile
noastre sacra dorință de a-i imita, căci teatrul este școala cea mai practică”7.
Pledoaria sa înflăcărată nu s-a limitat la publicarea de articole, ci a inițiat petiții către românii
din capitala Ungariei, în februarie 1870 (Către intelighenția română din Budapesta), pentru ca mai
apoi să se formeze un comitet de inițiativă format din cinci persoane, Iosif Vulcan având calitatea de
secretar, adică de persoană chemată să mobilizeze și să administreze întregul proiect. Se deschidea
astfel linia dreaptă spre momentul mult dorit. El avea să se petreacă la data de 5 octombrie 1870, la
Deva, unde a luat ființă Societatea pentru fond de teatru român.
Familia – vocea teatrului românesc din Ardeal
Revista Familia a consemnat în două numere (39 și 40 din octombrie 1870) evenimentul
petrecut. Sub titlul Adunarea de la Deva, avându-l ca semnatar pe Iosif Vulcan, pe parcursul a numai
puțin de 7 pagini (începând cu prima din cuprinsul revistei)8 au fost aduse la cunoștința cititorilor
toate cele petrecute. Iosif Vulcan pare copleșit de moment: Noi, care în foaia aceasta propuseserăm
”
și susținuserăm ideea înființării unui teatru național, simțim o fericire și mai mare decât alții /…/. Ca
români, aplaudăm cu entuziasm mărețul act de cultură națională produs la Deva, iar ca ziariști simțim în
pieptul nostru ceresc mulțumire că am nimerit vocea opiniunii publice, proiectând înființarea unui institut
de toți dorit. /…/ Mâna ne tremură de fericire, …și pana ne cade!”9.
În următorul număr, a fost publicată conferința susținută la Deva de către Vulcan, cu titlul
De ce voim s-avem un teatru național! Pledoaria sa a fost plină de patos, convingătoare și axată pe
dezideratele neamului, chemat să spere la mai mult și să fac tot ceea ce depindea de el pentru o
propășire culturală și de civilizație: Să ne înarmăm dară până ce încă nu e târziu! Să ne înarmăm toți,
”
căci lupta are să fie teribilă, pe viață și pe moarte… Ea va fi lupta spirituală a luminii în contra întunericului,
a civilizațiunii în contra barbariei, a viitorului în contra trecutului, pentru limbă și naționalitate. /…/
Limbă și naționalitate! Acestea sunt două cuvinte sacre pentru noi. Ele exprimă tezaurul nostru cel mai
scump. Ele formează paladiul nostru. /…/ Dorim să avem o școală supremă pentru poleirea limbii
noastre. Dorim să avem un mijloc puternic pentru propagarea acestei limbi. Dorim s-avem un canal prin
care marile idei de limbă și naționalitate să se dezvolte și să se strecoare prin toate arterele națiunii”10.
Este un scurt extras dintr-un text care s-a întins pe 10 pagini de revistă, conceput cu erudiție
și credința în virtuțile unei arte capabilă să ne vindece unele răni” spirituale și să ne propulseze
”
spre sferele culturii de performanță. Teatrul era văzut ca o trambulină, reușind să lege un text plin
de învățăminte morale și istorice cu un spectacol savurat de public, prin mijlocirea artei actoricești.
Poate părea puțin prea hazardat entuziasmul acelui moment, dar ideea de teatru național a constituit,
cu adevărat, o stavilă în calea deznaționalizării. De fapt, Societatea nou înființată nu și-a propus să
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Iosif Vulcan, Să fondăm teatrul național, în Familia, V, 1869, nr. 29, din 20 iulie/ 1 august, p. 337-338.
Iosif Vulcan, Adunarea de la Deva, în Familia, VI, 1870, nr. 39, din 27 septembrie/ 9 octombrie, p. 457-463.
Ibidem, p. 458
Iosif Vulcan, De ce voim s-avem un teatru național, în Familia, VI, 1870, nr. 40, din 4/ 16 octombrie, p. 472-474.

1870-2020. Un secol și jumătate de la nașterea Societății pentru Fond de Teatru Român

L

· 2 02 0

clădească, la modul fizic, sedii de teatru, ci a acționat în direcția constituirii unui repertoriu teatral,
a constituirii de trupe și a cultivării gustului public pentru reprezentările de pe afișele spectacolelor.
A contat enorm de mult oportunitatea ca limba românească să fie auzită, drept pentru care Iosif
Vulcan a avut ideea de a introduce în repertoriu și piese ale lui Vasile Alecsandri, scrise în dulcea
”
limbă românească” pe filieră franceză, în timp ce limba din Ardeal era înțesată cu latinisme, cuvinte
preluate din germană sau limba maghiară. Ardelenii luau astfel contact nemijlocit cu limba vorbită
dincolo de Carpați, mândria apartenenței la o națiune de obârșie daco-romană fiind accentuată de
splendorile limbii ce tocmai se cizela și se filtra prin opere culturale (poezie, proză, teatru)11.
Revista Familia s-a constituit, efectiv, în organul de presă al Societății pentru fond de teatru
român. Este aproape neverosimil numărul de articole apărute în paginile revistei având drept subiect
exclusiv Societatea. Este vorba de peste 250 de texte!12 La acestea se adaugă alte 150 de articole
constituite în cronici de spectacol, cu ocazia reprezentărilor susținute de trupele de diletanți sau ale
reprezentărilor propuse de trupe profesioniste. Efectiv, efortul a fost unul foarte susținut, cu o risipă
de energie și de mijloace pe măsura idealului reprezentat de arta ce stă sub semnul Thaliei.

Un ideal de-o viață, nu o opțiune „artistică”
Rolul jucat de Iosif Vulcan în activitatea noii instituții a fost unul covârșitor, indiferent de
funcțiile pe care le-a avut, până la moartea sa, survenită la data de 8 septembrie 1907. Primul comitet
director a fost format din șapte persoane, fiind ales pe o perioadă de trei ani, cu Ioan Hodoș (deputat
în parlamentul din Budapesta) în calitate de președinte și cu Iosif Vulcan păstrându-și poziția de
secretar. S.F.T.R. a avut primul sediu la Budapesta, pentru a se muta mai apoi la Brașov, în anul 1895,
când editorul Familiei a fost ales președinte13. Practic, a fost cărturarul cel mai implicat, prezent
la mai toate adunările generale (cu frecvență anuală), rostind adesea discursuri și preocupânduse de publicarea unor texte de dramaturgie. De altfel, după mutarea sediului Asociației la Brașov,
președintele nou ales a avut inițiativa de a edita un Anuar. Acesta a apărut între anii 1898 și 1912, în
cuprinsul său fiind consemnate, printre altele , lucrările fiecărei adunări generale14. Problema privind
repertoriul avut la dispoziție, încă destul de sărac, a reprezentat motivul pentru care staff-ul S.F.T.R.
a căzut la învoială cu N. I. Ciurcu, acesta din urmă publicând la propria editură Biblioteca teatrală,
primul număr fiind scos în anul 1898 și propunând dramaturgie românească originală. Toate aceste
inițiative au fost completate cu alte preocupări, respectiv acordarea de burse pentru studiul actoriei
sau achiziționarea de costume și decoruri, direcții de acțiune abordate mai ales după moartea lui
Iosif Vulcan. Drumul deschis de el a fost unul rodnic, într-o epocă a entuziasmului, dar și a lipsurilor
și greutăților de tot felul. Neîmplinirile au fost inevitabile, dar bucuriile prilejuite de izbânzi, mici sau
mai mari, au meritat întreg efortul, al fiecăruia în parte și al tuturora, împreună.
Un destin de cărturar, de intelectual dedicat propășirii culturale a neamului său aflat adesea
în necazuri greu de trecut, în ipostaze sociale și politice specifice celor marginalizați. I-ar fi fost mult
mai la îndemână să se afirme ca om de cultură maghiar, cu atât mai mult cu cât unul dintre unchii lui
( József Irinyi) a fost luptător în revoluția maghiară de la 1848, cot la cot cu Petőfi Sándor și Kossuth
Lajos, dar și om cu preocupări literare, romancier și traducător. Numai că Iosif Vulcan a ales calea
cea mai grea15, în vremuri mustind a riscuri, pe deplin convins de misiunea sa, dar fără a aștepta
11 Mă întreb ce reacție ar avea Iosif Vulcan sau Vasile Alecsandri dacă, treziți din morți, ar auzi astăzi limba română
schingiuită de atâția compatrioți, inclusiv, sau mai ales, de liderii sau aleșii lor politici, adesea surprinși în flagrant delict de abuz comis asupra gramaticii și lexicului.
12 Universitatea Babeș-Bolyai, Biblioteca Central Universitară, Familia. Foaie enciclopedic și beletristică cu ilustrațiuni 1865-1906. Indice bibliografic, vol. II, p. 508-534.
13 Iosif Vulcan a îndeplinit funcțiile de secretar (1870-1882), vicepreședinte (1882- 1895) și președinte (18951907) . Lucian Drimba, Iosif Vulcan, Editura Minerva, București, 1974, p. 235.
14 Lucian Drimba, Iosif Vulcan, p. 239.
15 De ce a făcut asta, va rămâne un mister. A fost o decizie care a echivalat cu un pariu pe care-l fac doar marii
jucători”, doar cei care își mizează la ruleta ursitoarelor norocul. Faptul că a reușit ține de opțiunile” divine.
”
”
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de la nimeni laude sau onoruri. Cele care i-au fost acordate, răsplătindu-i eforturile, au venit cât se
poate de natural, fără stridențe sau înfumurări. Iar faptul că steaua conducătoare” a vieții sale a fost
”
teatrul, mărturisire făcută în discursul ținut la deschiderea adunării generale din 1903, nu face decât
să confirme și să contureze și mai pregnant alura unui personaj ce și-a cinstit, cu onestitate și grație,
destinul.
Un gazetar din perioada interbelică, cu har și aplomb, după ce a consemnat faptul că nu a
existat un sat din Ardeal în care comediile sale să nu fi fost jucate de învățători, studenți, flăcăi și
fete,i-a făcut un portret memorabil: Vreme de o jumătate de veac, Vulcan cu revista lui a alimentat
”
gustul de citit și setea de civilizație a familiilor noastre de cărturari, păstrându-le contactul cu cultura
românească și salvând pe mulți de primejdia dezrădăcinării sufletești. /…/ N-a fost scriitorul tăcut și
solitar, retras între pereții cabinetului de lucru. A fost omul de sentiment, publicistul avântat, intelectualul
de manieră de salon și un bun orator de sărbătoare. /…/ În vremuri de urgie, acolo, la marginea de apus a
românismului, Iosif Vulcan a fost un paznic de poartă”16. Gentilețea, zâmbetul său curat, silueta gracilă,
dar solemnă s-au păstrat în memoria posterității.
Nimeni nu va putea evalua matematic sau măcar aproximativ rolul jucat de Societatea
pentru fond de teatru român în dejucarea campaniei furibunde a autorităților din Imperiul Bicefal
de maghiarizare forțată a minorităților, printre care și a românilor. Nici nu e important acest aspect.
Ceea ce constituie măreția acestui demers, realizat în 1870 și continuat mai apoi până aproape de
Unirea cea Mare, este faptul că elitele culturale românești au știut găsi căi de afirmare a spiritului
național, modalități de conservare a etnicului aflat în criză de identitate din pricina sindromului
reprezentat de creșterea numărului de renegați. Salvarea nu a fost una izbutită printr-o conjunctură,
ci efectul unor strategii puse la cale de minți luminate, dedicate unor idealuri ce nu se negociau.

16 Gh. Tulbure, Un paznic de poartă: Iosif Vulcan, în Familia, anul 76, seria a IV-a, nr. 4-5, aprilie-mai 1941, p 31, 32.

OFIȚERUL MECANIC CLASA I GHEORGHE ANDRONESCU
Doina-Gabriela ANANIE*
The mechanical officer 1st Class Gheorghe Andronescu
ABSTRACT
The mechanical officer 1st Class Gheorghe Andronescu, sent by the Romanian state in Italy and France in
order to improve his knowledge, fulfilled his mission successfully. In addition to the precious information
he gathered, he managed to obtain a certificate for submarine navigation skills, which was the proof for his
serious trainings.
Keywords: mechanical officer, marine school, First World War, destroyer, submarine

Documentele privitoare la ofițerul de marină Gheorghe Andronescu, viitorul socru al lui
Ovidiu Drimba, aflate în colecția Muzeului Țării Crișurilor, nu ne oferă suficiente date pentru a
realiza o fișă biografică completă. Dar, pe de altă parte, oferă informații importante despre acțiunile
întreprinse de statul român în scopul pregătirii cadrelor, a înarmării marinei militare și a aducerii
acesteia la standardele începutului de secol XX.
Știm despre Gheorghe Andronescu faptul că s-a născut pe 9 mai 1890 la Ploiești. Părinții
săi au fost Ionaș Andronescu și Sultana Dimitriu. Aceste informații se regăsesc în Extrait du registre
d’immatriculation întocmit la Bordeaux în 3 august 1916, document semnnat de primarul orașului,
Charles Gruet 1. A fost căsătorit cu Teodora Manolescu2 și a avut doi copii: Adrienne-Helene,
născută la Toulon (viitoarea doamnă Ovidiu Drimba) și Decebal3.
Cel mai probabil a fost absolvent al Școlii de marină a maeștrilor șefi de specialitate” din
”
Constanța, înființată la sfârșitul secolului al XIX-lea, reorganizată în 1909 și condusă de Lt.cdor.Vasile
Scodrea4. Parcursul său la această școală pare să fi fost unul foarte bun. Dovada o găsim în trimiterea
sa de către guvernul României în anul 1913, la doar 23 de ani, la uzinele din Sestri Ponente, suburbie
a orașului Genova, ce aparțineau Società Ligure Metallurgica, pentru a supraveghea o comandă de
table din oțel făcută Societății Ilva din Genova, necesare costruirii de contratorpiloare. Guvernul
român comandase patru astfel de contratorpiloare, care, din cauza izbucnirii Primului Război
Mondial, vor ajunge în țară abia în 19195. Comanda făcea parte dintr-un plan etapizat de înarmare a
marinei militare românești, ce debutase o dată cu obținerea independenței de stat a României.
Notițele făcute de ofițerul Gh. Andronescu sunt clare și precise6. Pentru perioada octombrie
1913 – mai 1914, oferă informații despre douăsprezece comenzi făcute uzinei italiene. El notează
*
1
2
3
4
5
6

Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: gabiananie@yahoo.com
Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba, nr.inv.13.612 (Fig. 1)
Fotografie de nuntă, 1917-1919, Colecția de fotografii a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba,
nr.inv.13.143 (Fig. 2)
Familia Andronescu pe faleza din Constanța - interbelică, Colecția de fotografii a Muzeului Țării Crișurilor,
Fond Ovidiu Drimba nr.inv.13.092 (Fig. 3)
https://www.smmmfn.ro/istoric.html, accesat la 20 septembrie 2020
http://www.revistadanubius.ro/pdf/rezumate/XXXIV/23_george_st_andonie.pdf., accesat la 20 septembrie 2020
Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba, nr.inv.13.644 (Fig. 4)
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tipul de oțel – dur sau moale, marca, lungimea, lățimea, grosimea, cantitatea, observații legate de
comenzi, calitatea și rezistența la încercări a oțelului, testele de rezistență fiind făcute la o mașină
specială numită dynamometru, a Societății Siderurgica” din Savona7. Informațiile sunt furnizate
”
în trei limbi: franceză, italiană și română. Gh. Andronescu adaugă și date privind cuptoarele
întrebuințate în fabricarea oțelului de la uzinele din Sestri Ponente: modelul – de tip Martin”,
”
numărul lor, cantitatea de oțel ce o pot obține, felul oțelului, compoziția și forma furnalului, din
ce e construit laminorul, descriind întreg sistemul de funcționare, la care se adaugă și o serie de
desene (furnalul, secțiune transversală prin furnal, laminorul, secțiuni de colțare și bare de oțel)8.
Minuțiozitatea și rigurozitatea datelor denotă temeinica pregătire a ofițerul Gh. Andronescu, o
adevărată carte de vizită și un atu în alegerea sa pentru îndeplinirea cu succes a misiunii.
În Franța ajunge prima dată data în 28 iulie 1916, la Bordeaux, ca ofițer însărcinat cu
supravegherea muniției 9, cu aproape o lună înainte de intrarea României în război alături de Puterile
Aliate. Cel mai probabil că plecarea lui fusese organizată din timp, ținând cont și de întorsătura ce
urmau să o ia evenimentele. O a doua mențiune despre prezența lui la Paris este din 20 februarie
1917, când inginerul locotenent Gh. Andronescu călătorea în calitate de curier de cabinet de la
Londra, cu patru cufere și trei valize. Documentul poartă semnătura ministrului A. Em. Lahovary,
ministrul României la Paris10. Postura în care îl găsim aici, cea de curier de cabinet este una extrem
de interesantă. Probabil că în acele valize și cufere se aflau și acte deosebit de importante pentru
România, de care ofițerul a trebuit să aibă cea mai mare grijă să ajungă la destinație.
Într-o notă informativă trimisă prefectului maritim din Toulon, J.Bassane, viceamiral, de
către Ministrului francez al Marinei, se anunța că în jurul datei de 9 februarie 1920 se vor prezenta
la prefectura maritimă din Toulon, la Școala de Navigație”, ofițerul mecanic Gh. Andronescu și
”
subofițerul maistru mecanic Boris Michail, pentru a face un stagiu de pregătire pe un submarin.
Șeful misiunii, căpitanul de corvetă Gh. Koslinsky, viitorul amiral al Marinei Române, urma să se
alăture stagiarilor. De asemenea, urma să fie desemnat un comandat care să se ocupe special de
trimișii români. Trebuia avută în vedere și intenția statului român de a achiziționa submarinul
O’BYRNE11. Încă din 1913, în urma unei subscripții publice, se strânseseră aproape 3 mii de lei
în fondul Flotei Naționale, cu scopul de a cumpăra un submarin. Comanda se făcuse, se plătise un
avans, dar izbucnirea primei conflagrații mondiale a dus la rechiziționarea lui de către guvernul
francez. Când s-a încercat din nou în 1920 preluarea submarinului, prețul îi crescuse, și astfel s-a
renunțaț la tratativele cu marina franceză, tratative purtate din partea statutului român de locotenentcomandorul Gheorghe Koslinki și atașatul militar român la Paris, locotenent-colonelul C. IonescuMunte12.
Același lt. col. C. Ionescu-Munte este cel care certifică printr-un ordin de serviciu semnat
și datat Paris, 7 februarie 1920, faptul că ofițerul mecanic Gh. Andronescu a fost trimis în Franța în
misiune oficială, pentru a urma cursurile școlii maritime franceze13. Printr-un alt ordin de serviciu,
de data aceasta din partea Ministerului Francez al Marinei, datat tot 7 februarie 1920, i se ordona
mecanicului principal Gh. Andronescu să meargă la Toulon, să se îmbarce pe flotila de submarine14.
În 1921 îl găsim tot la Toulon. De aici, potrivit foii de parcurs eliberată pe 5 februarie de comandantul
flotilei districtului nr.5, ofițerul mecanic clasa I G. Andronesco, trebuia să se deplaseze la Paris15.
Ibidem
Ibidem
Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba , nr.inv.13.612
Idem, nr.inv.13.651 (Fig. 5)
Idem, nr.inv.13.652
Marina Română, nr. 2 (124)/2008, p. 48, pe https://www.navy.ro/media/revista_mr/numere/rmr124.pdf , accesat la 21 septembrie 2020
13 Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba, nr.inv.13.649
14 Idem, nr.inv.13.653 (Fig. 6)
15 Idem, nr.inv.13.654
7
8
9
10
11
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Idem, nr.inv.13.648 (Fig 7)
Idem, nr.inv.13.650
Idem, nr.inv.13.656
Idem, nr.inv.13.655
Idem, nr.inv.13.645
Idem, nr.inv.13.646 (Fig. 8)
Certificat emis de Chestura Poliției Ploiești, Biroul Siguranței, nr.3639/19 aug.1944, în Idem, nr.inv.13643
Constantin Mustață, Ovidiu Drimba, savantul care a dăruit României cultura lumii, Editura Saeculum Vizual,
București, 2016, p.45
24 Colecția de corespondență a Muzeului Țării Crișurilor, Fond Ovidiu Drimba, nr.inv.13.423

L

· 2 02 0

Cursurile pe care le-a urmat la Școala de Navigație” din Toulon au fost încununate de
”
succes, el primind din partea Ministerului Marinei Franceze un certificat de aptitudini – datat 11
februarie 1921 – pentru a naviga un submarin16.
În toată această perioadă în care a urmat cursurile școlii de navigație, ofițerul Gh. Andronescu
s-a pregătit și pentru un alt examen important, acela de înaintare la gradul de locotenent comandor
(maior). Din cauze necunoscute, examenul s-a amânat, fiind înștiințat de acest lucru de către
atașatul militar al României, lt.col. C. Ionescu-Munte, prin copia ordinului telegrafic al M.R. No
4573/18 sept.1920 semnat de col. Prodan17. În 16 octombrie același an, o hârtie venită din partea
Comisiunii Militare Române din Franța, Serviciul Cassieriei, îl anunța că i s-a aprobat acordarea sumei
de 2100 de franci, costul drumului Toulon – București și retur, pentru a se prezenta la examenul
de maior18. Înaintarea în grad se va lăsa așteptată, un alt ordin al Ministerului de Război, Direcția
Marinei, no2386/15 dec.1920, confirmând amânarea până la începutul lunii februarie19. Ordinul
venea de la directorul Marinei, comandorul Nicolae Puricescu.
Probabil că anul 1921 este și anul în care ofițerul revine în România. În 1923, conform
Biletului de identitate din 1 aprilie 1923, Gh. Andronescu se afla în serviciul Forței Navale Maritime
Române20. În același an, pe 23 iulie, a fost invitat la bordul navei Imperatul Traian” pentru a lua
”
parte la un dejun dedicat avansării la gradul de sublocotenent a elevilor Școlii Navale Constanța și
prezidat de A.S.R. Principele Carol, moștenitorul tronului21.
Documentele aflate în colecția Muzeului nu ne oferă și alte date despre parcursul ofițerului
Gh. Andronescu. O ultimă informație provine din certificatul emis de Chestura Poliției Ploiești: pe
31 iulie 1944, în urma bombardamentelor aliate asupra orașului, unde ofițerul își afla domiciliul, pe
strada Bulevardul Ferdinand, nr.87, locuința sa fusese grav avariată 22.
Ovidiu Drimba, ginerele său, într-unul din interviurile acordate lui Constantin Mustață,
ulterior publicate în volum23, amintește în treacăt de faptul că Gh. Andronescu a fost profesor
inginer de termodinamică la Academia Navală, iar după ce a plecat din Marină s-a angajat ca inginer
la Societatea Engleză de Petrol Unirea” din Ploiești.
”
A încetat din viață la Ploiești, în 1972, la vârsta de 82 de ani24.
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MEDALII SPORTIVE ORĂDENE: ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
ORĂDEANĂ/NAGYVÁRADI SPORT EGYLET 1906-1931
Călin GHEMIȘ*
In Memoriam Raab Rudolf
ORADEA SPORTS MEDALS: ORADEA SPORTS ASSOCIATIONS/ NAGYVÁRADY
SPORT EGYLET 1906-1931
ABSTRACT
This article aims to present four numismatic pieces, two silver medals (Fig.1-2) an medal made in
common metal, and one plaqeutte issued by one of the first sportive association in Oradea founded in
1906. The medals were issued on the occasion of several sport conquests but unfortunately there are not
so many information about them. The third piece, was an awardmedal, and the fourth was issued on the
aniversary of 25 years of the existence of the Nagyvaradi Sport Egylet, both of them were made by the
famous medalist Lajos Beran.
Keywords: local history, sport, medals, plaquets, silver, bronze

Începutul de secol XX surprinde societatea orădeană într-o profundă transformare. Avântul
dezvoltării industriale a orașului a făcut posibilă o remodelare arhitecturală, în același timp, și o
remodelare a societății1.
Orădenii, principalii protagoniști pe scena acestor schimbări, sunt legați intim de realitățile
din Imperiu, majoritatea fiind școliți sau având legături economice și nu numai, cu cele două capitale,
Viena respectiv Budapesta2.
Urmând modelul occidental și fiind categoric influențată de acesta, societatea orădeană a
primei decade a secolului XX este în căutarea unei identități proprii.
Aspectul cosmopolit al Oradiei, reflectat în limbajul arhitectural, uneori sobru, alteori plin
de viață, vor face din urbea de pe Crișul Repede un veritabil Mic Paris”, în care diferențele dintre
”
Centru și Periferie sau Capitală și Provincie vor fi, cel puțin o perioadă de câteva decenii, insesizabile.
În acest context apariția unor asociații sportive menite a gestiona și promova jocul, în
limitele impuse de regulamente, nu poate să surprindă.
Cercetări din ultimii ani pun în evidență existența unei Asociații Civice de Tir, existentă la
Oradea încă din 1835, acesteia i-a urmat Cercul de Gimnastică, înființat în 1872, apoi este fondată
Asociația Bicicliștilor din Oradea, iar în 1897 este înființat Clubul de Șah din Oradea3.
*
1
2
3

Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: ereshu@yahoo.com
Pentru dezoltarea urbanistica și industrială a Oradiei, voi aminti volumul regretatului Peter I., Zoltan, 3 secole de
arhitectură Orădeană, Oradea, 2003, 118 p., dar și volumul lui Hochhauser, R., Contribuție la o istorie a industriei
de fabrică la Oradea în perioada 1848 – 1948, Oradea 2010, 206 p.
Dintre volumele apărute cred că cel mai relevant in urmărirea formării majorității personalităților orădene este
cel al lui Fejér Dezső, Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultur története és öreg diak emlék könyve, Nagyvárad/Oradea, 1937, pass.
Kiraly Reka-Andrea, Identitate urbană și viață cotidiană la Oradea în perioada dualistă, Cluj-Napoca, 2016, p. 273 sq.
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Dacă despre existența acestor asociații datele sunt doar de natură documentară și jurnalistică,
asociațiile și cluburile care se vor constitui în primii ani de după 1900 beneficiază de o documentație
ceva mai bogată, în sensul că sunt cunoscute emblemele, în unele cazuri există și informații despre
manifestările naționale sau internaționale la care membrii asociațiilor și cluburilor au participat,
palmaresul, compoziția biroului administrativ și alte asemenea detalii4.
Asociația Sportivă Orădeană/Nagyváradi Sport Egylet a fost până nu demult considerată
prima asociație sportivă constituită la Oradea5. Este interesant de amintit faptul că ziaristul Fejér
Dezső, în 1937, nu menționează nimic despre asociațiile și cluburile amintite mai sus. Acest lucru
nu înseamnă ca acestea nu au existat, este posibil să fi fost omise din cartea ziaristului orădean, poate
pentru că, la data la care acesta scria, respectivele asociații și cluburi nu mai activau.
Revenind la Nagyváradi Sport Egylet/Asociația Sportivă Orădeană, Fejér Dezső,
menționează 4 decembrie 1906 ca fiind data de constituire a asociației. Tot Fejér este cel care face
și un elaborat istoric al acesteia6, motiv pentru care nu voi insista asupra datelor de natură istorică,
decât atunci când acestea vor fi necesare.
Cele patru piese prezentate acum au fost emise de Nagyváradi Sport Egylet/Asociația
Sportivă Orădeană, cu diferite prilejuri, două cu ocazia unor manifestări sportive a căror tematică
urmează să fie precizată, cea de-a treia a fost creată ca plachetă-permiu și, în fine, cea de-a patra a fost
realizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Asociației.
Descrierea pieselor.
1. Medalie de formă rotundă, marginea înconjurată de o cunună de frunze de stejar, metal:
argint, Diam., 40,00 x 49,00 mm., Gr., 11,44 gr. Fig. 1 a-b.
Aversul reprezintă blazonul baroc al orașului Oradea, delimitat de o bandă rotundă
realizată din doua linii, cea interioară simplă, cea exterioară îngroșată, în jumătatea
inferioară apar doua stele.
Sub compoziția heraldică, în jumătatea inferioară se află marcajul de argint si sigla
atelierului sau a executantului matriței.
Reversul prezintă o cunună din ramuri de măslin, si pe trei rânduri inscripția: N.(agy)
Váradi Sport Egylet, 1908/2/XII/ Ny+K.
2. Medalie de formă rotundă, cu margine simplă, metal: argint, Diam. 30x37,00 mm.Gr.
12,18 gr. Fig. 2 a-b.
Aversul prezintă în câmp blazonul foarte elaborat și extrem de îngrijit lucrat al Oradiei,
sub compoziția heraldică este realizată inscripția cu majuscule: NAGYVÁRADI SPORT
EGYLET, delimitată de două puncte.
Reversul conține o ramură de măslin, peste care este suprapus un cartuș patrulater cu
milesimul: 1912/ IV/27-28.
3. Medalie/plachetă de formă rotundă, confecționată din metal comun placat cu alamă.
Dimensiuni:
Aversul piesei conține o compoziție alegorică. Este vorba despre o pasăre fantastică, în
acest caz, pasărea legendară Turul, ține în gheare un scut triunghiular deasupra căruia
4
5
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Sunt de amintit aici medaliile executate de Kara Mihaly, pentru Clubul Atletic Oradea, la împlinirea unui deceniu de existență, în 1920 sau pentru Moto Club Român – Secția Oradea în jurul anului 1925.
Mihalcea, V., Din Istoria sportului”, în, Chiriac, A., Măhăra, Gh., ed., Monografia județului Bihor, I, Cadru na”
tural, Societate, Civilizație, Oradea, 2010, p. 279., afirmațiile lui V. Mihalcea trebuiesc corijate în sensul că, din
punct de vedere cronologic, prima asociatie sportivă constituită este Nagyváradi Sport Egylet, după care în
1910 se constituie Nagyváradi Atletikai Club/Clubul Atletic Orădean, ca asociație de sine stătătoare, nu Nagyváradi Sport Egylet devine Nagyváradi Atletikai Club cum afirmă jurnalistul orădean.
Fejér Dezső, op. cit., p. 220 sq.
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se află o sabie dreaptă, pe scut apare monograma înlănțuită NSE. În partea inferioară a
compoziției medalistul a redat cu caractere Secession milesimul 19/06 și inițialele L.B.
În spatele păsării se poate distinge, stilizată, clădirea Primăriei din Oradea.
Reversul este compus dintr-un cartuș cu trei laturi regulate și una curbă neinscripționat
care are deasupra un buchet de ramuri de măslin. Tot pe revers regăsim în margine la ora
4, numele lui Ludwig E., foarte probabil cel care a realizat fizic medalia7.
4. Plachetă de formă dreptunghiulară, unifață. Dimensiuni: 73 x 51 mm., G: 64,30 gr.
Aversul conține o compoziție alegorică realizată într-un cerc cu diametrul de 46 mm.,
înscris într-un pătrat cu dimensiunile de: 47x50 mm. Fig. 4.
Cele patru colțuri ale pătratului sunt umplute cu frunze de stejar, iar în suprafața din
interiorul cercului, pe un alt tip de metal, ce a fost ulterior lipit, a fost realizată prin
ambutisare, aversul medaliei emise în 1906.
Discuții pe marginea pieselor

Primele două piese comportă, din punct de vedere al execuției, două aspecte. Ambele conțin
inițialele S.C.A., inițialele medalistului și poansonul pentru obiecte mici din argint al Pestei, aflat în
uz din 1867 până în 1937, ceea ce presupune faptul că piesele au fost executate la Pesta și marcate
corespunzător dat fiind caracterul lor oficial. Rămâne deschisă problema autorului acestor piese.
Piesa bătută în 1908 este asemănătoare cu o altă piesă dedicată împlinirii a 25 de ani de la
inființarea Asociației Pompierilor din Oradea. Aceasta a fost bătută tot în anul 1908, dar în bronz și
este lipsită de marginea adăugată cu frunze de stejar, iar banda de pe avers conține inscripția cizelată
după batere: NAGYVÁRADI ÖNK TŰZOLTÓ EGYLET 1884-1909.
Asemănarea evidentă, dintre cele două piese mă determină să cred că au fost executate în
același atelier, de către același gravor.
Referitor la piesa bătută în 1912, sunt de amintit câteva detalii, în relativ recentul catalog
al colecțiilor Delhaes și Esterhazy, publicat de Livia Călian, este reprodusă o piesă identică cu cea
publicată acum. Piesei orădene îi lipsește panglica bicoloră: galben/albastră, aceasta reda, probabil,
culorile asociației, în timp ce piesei păstrate la Cluj îi lipsește milesimul din cartușul de pe revers8.
Un avers identic ca limbaj vizual și heraldic, dar realizat în bronz, este cel conținut de o altă
medalie orădeană, aceasta are redat pe revers un jucător de tenis9. Cele două piese par a fi realizate
mai târziu, deoarece nu sunt cunoscute medalii emise de Nagyváradi Sport Egylet cu tematica
sportului pentru care au fost acordate, în acest caz tenisul.
Medalia din 1906 și placheta din 1931 conțin informații valoroase, mai ales prin prisma
autorului lor, nimeni altul decât Lajos Beran, unul dintre cei mai importanți și mai prolifici medaliști
maghiari ai primelor decade ale secolului XX10.
La vremea la care executa placheta orădeană, Beran era deja un artist consacrat și foarte
apreciat, judecând, însă, după limbajul semantic al mesajului cuprins în aceste piese, artistul a vrut
o dată în plus să sublinieze apartenența orașului la lumea Secession cel putin în prima medalie, prin
execuția monogramei, prin linia desenului, dar mai ales prin forma milesimului.
Prin reprezentarea păsării Turul, autorul introduce în limbajul simbolic al pieselor o notă
7

Același executant probabil budapestan este cel care mai târziu în 1925 va realiza medaliile pentru recent înființatul Auto-Moto Club, Secția Oradea.
8 Călian, L., Medalii Transilvane din colecțiile Esterhazy și Delhaes, Cluj-Napoca, 2013, p. 188, Cat, 332, pl. XLIV,
nr. 110
9 Piesa se păstrează într-o colecție particulară și par a fi mai degrabă o probă, a fost reprodusă în recentul album
al lui S. Mărgărit, Salutări din Oradea, Voiaj în Belle Epoque, București, 2020, p. 87
10 Ca medalist, Beran se remarcă prin cîteva execuții remarcabile, dar este cunoscut în același timp și ca autor al
unor matrici monetare reprezentative pentru numismatica maghiară contemporană.
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de naționalism ce se dorea discret, din păcate, acest naționalism avea să se manifeste în toată
splendoarea” lui nouă ani mai tarziu, însă, acest aspect nu face parte din economia acestui articol.
”
În încheiere vreau să subliniez un aspect important, este vorba despre faptul că, în compoziția
lor, toate piesele au ca element comun heraldic sau imagistic Primăria orădeană. Această similitudine
în execuție respectiv compoziție creează posibilitatea avansării ipotezei potrivit căreia, această
instituție să fi fost cea care a comandat piesele, dovedind astfel, suținerea activităților sportive.
Cu toate că nu au fost realizate în ateliere din Oradea, este semnificativ faptul că piesele au
fost create anume pentru o asociație a orașului. În perioada în care au fost executate medaliile, în
Oradea nu exista un medalist atât de priceput. Primul și singurul medalist orădean, Kara Mihaly,
luase deja sau era pe punctul de a lua drumul pribegiei.
Toate piesele, atât cele din metal comun, cât și cele din metal prețios marcat oficial, sunt
valoroase atât din punct de vedere a execuției, cât și pentru faptul că oferă informații importante
referitoare la începuturile vieții sportive din Oradea.
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Fig. 1 a-b. Medalie Nagyváradi Sport Egylet 1908 (imagine mărită)

a

b

Fig. 2, a-b. Medalie Nagyváradi Sport Egylet 1912 (imagine mărită)
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Fig. 3, a-b. Medalie Nagyváradi Sport Egylet 1906 (imagine mărită)
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Fig. 4 – Placheta jubiliară Nagyváradi Sport Egylet

DESFIINŢAREA BAROULUI DE AVOCAŢI TURDA
(1947-1950)
Răzvan Mihai NEAGU*
THE DISSOLUTION OF THE LAWYERS BAR IN TURDA (1947-1950)
ABSTRACT
The Lawyers Bar was a traditional institution in the history of Turda, which functioned between the
years 1923-1950. Among its members we mention many personalities of the town and county Turda,
such as Valer Moldovan Augustin Raţiu, Mihai Moldovan, Emil Cheţianu and many others. In the inter-war
time the representatives of the barristers from Turda attended the general congresses of the Romanian
Lawyers Union. The irretrievably setting of the Communism in Romania had among its multiple negative
consequences the irreversible dissolution of the Bar in Turda, during a process taking place between 19471950, which, in our opinion consisted of four phases: 1) forming a trade union (1947); 2) the dissolution of
the old Bar and its replacement with The Bar Association (1948); 3) the purge done (1948); 4) the dissolution
of the county, the ending of the activity of The Bar Association and their incorporation in the Lawyers Bar
Association in Cluj (1950).
Keywords: Lawyer, Turda, Bar, Communist regime, Purge

Preliminarii
Baroul de avocaţi a fost una dintre instituţiile tradiţionale din oraşul Turda. El îi grupa pe
cei mai reprezentativi profesionişti ai domeniului juridic, personalităţi ale comunităţii locale şi nu
numai. Oraşul Turda a avut o puternică tradiţie juridică anterioară înfiinţării baroului, reprezentată
de o serie de personalităţi precum Ioan Raţiu, Anania Moldovan şi Valer Moldovan (tată şi fiu),
Augustin Raţiu, fraţii Eugen şi George Pătăceanu, fraţii Iuliu şi George Popescu. Formaţi la şcoala
juridică maghiară de la Cluj1, aceşti avocaţi s-au remarcat în cadrul mişcării naţionale a românilor
transilvăneni şi au contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri. Ei, alături de alţii, au reprezentant
comunitatea turdeană şi celelalte comunităţi din comitat la marele moment de la 1 decembrie 1918
de la Alba Iulia2.
În perioada interbelică, în graniţele României Mari, viaţa şi activitatea avocaţilor din Turda
s-a modificat, în sensul în care ei s-au organizat într-un barou judeţean, parte componentă a reţelei
de barouri naţionale. La 6 august 1923 s-a constituit Baroul avocaţial Turda3, în contextul în care
la 21 februarie 1923 fusese elaborată Legea pentru organizarea şi unificarea corpului de avocaţi.
Această instituţie a fost un bastion local al democraţiei autentice, loc de întâlnire a unor minţi şi
judecăţi luminate. În perioada interbelică, avocaţii din Baroul Turda au deţinut funcţii cheie la nivelul
oraşului şi judeţului (primar, prefect, subprefect, preşedinte al Consiliului Judeţean, juristconsult
*
1
2

3

Colegiul Tehnic Turda; e-mail: neagumihai20@yahoo.com
A se vedea Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în Epoca
Modernă, Presa Universitară Clujeană, 2000.
Lazăr Gruneanţu, Mirel Ionescu, Contribuţia avocaţilor din Transilvania şi Banat la Marea Unire, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, passim; Răzvan Mihai Neagu, Horaţiu Groza, George Mărie, Valer Moldovan şi
Augustin Raţiu, reprezentanţi ai oraşului Turda la Marea Unire persecutaţi în perioada dictaturii comuniste, Editura
Şcoala Ardeleană şi Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, passim.
Turda, anul V, 12 august 1923, nr. 30, p. 4.
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judeţean etc.). Conducerea baroului era sigurată de decan. Decanii Baroului Turda şi-au reprezentat
cu cinste instituţia şi colegii de breaslă la congresele generale ale avocaţilor din România. Astfel,
decanul Valer Moldovan a luat parte la congresele de la Timişoara (4-7 septembrie 1926)4 şi
Constanţa (7-8 septembrie 1927)5, în timp ce decanul Augustin Raţiu a participat la congresele de
Iaşi (7-8 septembrie 1931)6, Cluj (8-9 septembrie 1932)7 şi Târgu-Mureş (8-10 septembrie 1935)8.
Baroul a funcţionat neîntrerupt, chiar şi în perioada deosebit de dificilă a celui de-Al Doilea
Război Mondial, până la desfiinţarea sa de către autorităţile comuniste (1950).
Instalarea definitivă a comunismului în România a avut printre multiplele consecinţe
negative şi desfiinţarea definitivă a Baroului Turda, în cadrul unui proces desfăşurat în perioada
1947-1950, şi care, în opinia noastră, a avut patru etape:
1) sindicalizarea (1947)
2) desfiinţarea vechiului Baroului şi înlocuirea lui cu Colegiul de avocaţi (1948)
3) operarea de epurări (1948)
4) desfiinţarea judeţului, care a dus la încetarea activităţii Colegiului de avocaţi şi încadrarea
acestora în Colegiul de avocaţi Cluj (1950)
Sindicalizarea
Procesul de sindicalizare a Baroului Turda a început în anul 1947 şi a avut două faze:
primo-constituirea Sindicatului avocaţilor din Turda; secundo-transformarea acestuia în Asociaţia
profesională a avocaţilor din Baroul Turda.
Înfiinţarea Sindicatului avocaţilor din Turda a avut loc la 8 august 1947, în cadrul unei
şedinţe solemne, în cadrul căreia a fost ales un comitet de conducere alcătuit din: Ioan Cerghizan
(preşedinte), Mauriţiu Varfalvi (vicepreşedinte), Romul Oniga (secretar general), Desideriu
Szöllösy (casier), Eugen Weinberger, Veniamin Gomboşiu şi Iuliu Toth (membrii), Augustin Russu
şi Petru Triteanu (membrii supleanţi), Constantin Aldea şi Petru Maier (cenzori), Miron Mărie
(cenzor supleant)9.
Peste doar două luni, la 8 octombrie 1947, Sindicatului avocaţilor din Turda s-a transformat
în Asociaţia profesională a avocaţilor din Baroul Turda, temeiul legal invocat fiind legea sindicatelor
profesionale din 1945 şi legea nr. 316 din 1 septembrie 1947 pentru modificarea şi completarea unor
dispoziţiuni din legea asupra sindicatelor profesionale10. Sediul noii structuri a fost stabilit în Piaţa
Mihai Viteazul, nr. 48 (actuala Piaţă a Republicii). A fost ales un comitet de conducere format din:
Ioan Cerghizan (preşedinte), Sebastian Repede (vicepreşedinte), Romul Oniga (secretar general),
Maximilian Auslander (casier), Eugen Weinberger, Veniamin Gomboşiu şi Iuliu Toth (membrii),
Desideriu Szöllösy şi Ervin Pop (cenzori)11.
Avocatul Romul Oniga a fost împuternicit să facă toate formalităţile pentru dobândirea
personalităţii juridice a noii asociaţii. Scopul declarat al acesteia era: reprezentarea şi apărarea
intereselor profesionale, economice şi morale ale membrilor săi, dezvoltarea sentimentului de demnitate
şi solidaritate profesională dintre ei, sprijinirea tuturor năzuinţelor şi revendicărilor lor, care tind la
îmbunătăţirea condiţiunilor de exercitarea profesiunii, precum şi dezvoltarea cunoştiinţelor profesionale
Buletinul Uniunii Avocaţilor, anul III, nr, 7-8, septembrie-octombrie 1926, p. 158-162; Lazăr Gruneanţu, Istoria
Baroului Timiş, Editura Mirton, Timişoara, 2012, p. 129; Valentin Vişinescu, Horaţiu Groza, 120 de ani de la
Procesul Memorandului. Familia Raţiu înainte şi după Memorandum, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2014, p. 158.
5 Buletinul Uniunii Avocaţilor, anul IV, nr, 7-8, septembrie-octombrie 1927, p. 90.
6 Buletinul Uniunii Avocaţilor, anul VIII, nr. 7-8, septembrie-octombrie 1931, p. 98.
7 Buletinul Uniunii Avocaţilor, anul IX, nr. 7-8, septembrie-octombrie 1932, p. 172.
8 Buletinul Uniunii Avocaţilor, anul XII, nr. 9 noiembrie 1935, p. 187.
9 Cuvântul Poporului, anul IV, nr. 136, 21 august 1947, p. 2.
10 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj, Fond Baroul de Avocaţi Turda, Mapă cuprinzând actele de
constituire a asociaţiei profesionale a avocaţilor din Baroul Turda întocmite în 8 octombrie 1947, f. 1.
11 Ibidem.
4

260

Desființarea Baroului de Avocați Turda (1947-1950)

Nr.
Crt.
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1

Dr. Cerghizan Ioan

2

Dr. Repede Sebastian

3

Dr. Szöllösy Desideriu

4

Dr. Hada Constantin

12
13
14
15
16

Domiciliul
Turda
P. Mihai Viteazul 21
P. Mihai Viteazul 44
Turda
P. Mihai Viteazul 14
Turda
Cal. Regele Ferdinand nr. 15
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şi generale ale membrilor săi12. Potrivit Actului său constitutiv, asociaţia urma să obţină şi să asigure
condiţii optime de muncă, să se ocupe de pregătirea profesională a avocaţilor stagiari, să organizeze
instituţii de asistenţă pentru membrii săi, precum şi servicii medicale, case de odihnă, cantine pe
baze cooperatiste, să acorde ajutoare în caz de boală, să înfiinţeze şi să tuteleze instituţii economice,
case de credit, cooperative etc., să stabilească legături de reciprocitate cu alte organizaţii similare din
ţară, să organizeze conferinţe, seminarii practice, întruniri profesionale, serbări şi să editeze un organ
de publicitate propriu şi a altor publicaţii cu caracter juridic şi profesional. De asemenea, se dorea
organizarea de biblioteci, săli de lectură şi recreaţie. Desigur că aceste puncte au rămas la stadiul de
deziderat.
Membrii asociaţiei puteau fi avocaţii din Baroul Turda, care practică profesia şi care
manifestă atât în exercitarea acesteia, cât şi în viaţa publică sentimente şi concepţii de solidaritate
profesională. În legătură cu opinia politică şi confesională a membrilor săi, se specifica foarte clar
că: ei pot avea opiniune politică sau religioasă, în măsura în care prin aceasta nu prejudiciază interesele
asociaţiei13. În mod clar, această prevedere era îndreptată contra simpaţizanţilor partidelor istorice
(Partidul Naţional Ţărănesc-Maniu era deja desfiinţat din vara anului 1947, iar Partidul Naţional
Liberal-Brătianu urma să se autodizolve la începutul lunii noiembrie a anului 1947). Referitor la
apartenenţa confesională, prevederea de mai sus era împotriva Greco-Catolicismului, aflat în plină
perioadă de persecuţie (noul mitropolit ales în anul 1946, Alexandru Rusu, nu fusese recunoscut de
autorităţile comuniste). Cu toate acestea, în Asociaţia avocaţilor turdeni au intrat şi persoane care
îmbrăţişau această confesiune.
Revenind la actul constitutiv, în acest document se preciza că intrarea în această structură
se făcea pe baza unei cereri adresată comitetului, petentul având nevoie şi de recomandarea a doi
membrii ai asociaţiei. În continuare se preciza că avocaţii stagiari se vor constitui într-o secţie
specială a asociaţiei. Organismele de conducere ale asociaţiei erau adunarea generală, comitetul ales
din cadrul adunării generale şi comisia de cenzori14.
În noul organism sindical al avocaţilor din judeţul Turda, nu au fost cuprinşi toţi avocaţii
din barou, indiciu clar că unul dintre scopurile ascunse ale creării sale a fost şi epurarea mascată. La
18 octombrie 1947, avocatul Xenofont Berezescu din Baia de Arieş, depunea o cerere de primire
în asociaţia menţionată, precizând că este membru al Partidului Naţional Liberal-Tătărescu (aliatul
comuniştilor), deci simpatizant şi susţinător al guvernului democratic de la cârma ţării15. Această
precizare a avocatului din Baia de Arieş, arată că orientarea politică era foarte importantă în accederea
în asociaţia avocatilor turdeni.
Conform actelor păstrate în Fondul Baroul de Avocaţi Turda, păstrat la Arhivele Naţionale,
Serviciul Judeţean Cluj, membrii fondatori ai Asociaţiei Profesionale a Avocaţilor din Baroul Turda
au fost16:
Obs.

avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 10.
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj, Fond Baroul de Avocaţi Turda, Mapă cuprinzând actele de
constituire a asociaţiei profesionale a avocaţilor din Baroul Turda întocmite în ziua de 8 octombrie 1947, f. 12.
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5

Oniga Romul

6

Gomboşiu Veniamin

7

Moldovan Ioan

8

Săveanu Eugen

9

Dr. Serbu Ioan

10

Dr. Russu Eugen

11

Maier Petru

12

Dr. Varfalvi Mauriţiu

13

Triteanu Petru

14

Dr. Russu Coriolan

15

Sebessy Alexandru

16

Boca Dimitrie

17

Liciu Gheorghe

18

Dr. Mărie Miron

19

Weinberger Eugen

20

Adorjan Geza

21

Dr. Istrate Teodor

22

Păteanu Petru

23

Dr. Auslander Max.

24

Dr. Aldea Constantin

25

Todor Ioan

26

Weinberger Zita

27

Dr. Toth Iuliu

28

Dr. Maior Emil

29

Cătană Sabin

30

Dr. Rusu Augustin

31

Maksay Iosif

Turda
P. Mihai Viteazul 48
Turda
P. Mihai Viteazul 7
Turda
str. Avram Iancu 44
P. Mihai Viteazul 44
Turda
P. Regina Maria 23
Turda
Str. Vâşinschi 1
Turda
Str. Potaisa 35
Turda
P. Mihai Viteazul 44
Turda
P. Mihai Viteazul 9
Turda
Str. Vâşinschi 1
Turda
P. Regina Maria 36
Turda
str. Eminescu, nr. 20
Turda
str. Dr. Ioan Raţiu 36
Turda
P. Mihai Viteazul 39
Turda
P. Mihai Viteazul 49
Turda
str. Ecat. Teodoroiu 29
Turda
P. Mihai Viteazul 20
Turda
str. Avram Iancu nr. 36
Turda
P. Mihai Viteazul 35
Turda
P. Mihai Viteazul nr. 53
Iara
Turda
P. Mihai Viteazul 49
Turda
P. Mihai Viteazul 48
Turda
P. Mihai Viteazul nr. 20
Turda
P. Mihai Viteazul nr. 20
Turda
P. Mihai Viteazul nr. 21
Câmpia Turzii

avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat stagiar

avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
avocat definitiv
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17 Baroul Constanţa, Avocatura în România, culegere de texte întocmită de Cristina Nedelcu, coordonatorul
ediţiei Ionel Hasotti, vol. II, Editura Muntenia, Constanţa, 2004, p. 11.
18 Ibidem, p. 12.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 13.
22 Ibidem, p. 14.
23 Ibidem.
24 Ibidem, p. 15.
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Desfiinţarea vechiului Baroului şi înlocuirea lui cu Colegiul de avocaţi
La scurt timp de la instalarea definitivă şi durabilă la putere, în urma abdicării forţate a
regelui Mihai (30 decembrie 1947), regimul comunist a efectuat o reformă radicală a exercitării
profesiei de avocat prin Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea barourilor şi înfiinţarea
colegiilor de avocaţi din România. Această lege a instituit controlul absolut al statului asupra
avocaţilor. Astfel, barourile care funcţionau încă din perioada interbelică au fost dizolvate (art. 1)
şi înlocuite cu colegii de avocaţi, care urmau să se constituie la nivelul fiecărui judeţ (art. 2) şi care
preluau întregul patrimoniu al fostelor barouri. Numărul membrilor acestor noi instituţii urma să
fie stabilit de Ministerul Justiţiei (art. 2, alin. 3). De asemenea, autoritatea centrală reprezentantă de
Ministerul Justiţiei urma să numească la conducerea colegiilor de avocaţi Comisii interimare (art.
4), conduse de un preşedinte secondat de patru membrii (art. 5), în cazul colegiilor judeţene, unde
nu exista Curte de Apel, aşa cum era şi cazul din judeţul Turda17. Noua lege prevedea că avocaţii
vor depune personal (cu excepţia cazurilor de forţă majoră) o cerere de înscriere în colegiul de
avocaţi respectiv, până în data de 31 ianuarie 1948, în care trebuie precizate toate datele cerute, în
caz de existenţă a unor informaţii false şi incomplete, se risca neînscrierea (art. 6)18. Legea statua
şi condiţiile în care avocaţii puteau fi acceptaţi în colegiile de avocaţi, deschizând astfel calea spre
epurări, deoarece în articolul 7, se spunea că avocaţii trebuie să-şi fi exercitat profesia în mod demn
şi să nu fi manifestat atitudini antidemocratice în viaţa lor publică sau profesională19. Decizia de
adoptare a noilor membrii, urma să fie luată de o Comisie specială compusă din trei membrii din
cadrul Comisiei interimare, fără citarea părţilor (art. 9). În cazul respingerii unui anume candidat, cel
puţin de faţadă, era păstrată instituţia apelului, iar cei în cauză se puteau adresa Uniunii Colegilor de
Avocaţi, în termen de cinci zile sau preşedintelui Comisiei Interimare (art. 10)20. Legea elaborată de
comunişti a suspendat definitivările, înscrierile de noi avocaţi şi tranferările în intervalul 31 ianuarie
1948-1 martie 1948 şi prevedea reducerea personalului administrativ şi de serviciu al noilor colegii
(art. 16)21.
Prin intermediul acestei legi de inspiraţie sovietică, regimul comunist şi-a dorit să distrugă
tradiţia barourilor. Caracterul legii a fost unul exclusiv politic, de a transforma avocatura din
România şi de a o adapta noilor imperative ale regimului comunist. De asemenea, un alt scop al
ei au fost epurările mascate din cadrul acestei profesii extrem de bine văzută în societate şi ai cărei
practicanţi se bucurau de respectul concitadinilor lor, cu precizarea că în Transilvania, avocaţii s-au
aflat în primele rânduri ale intelectualităţii şi au contribuit în mod decisiv la realizarea Marii Uniri.
Legea discutată anterior a fost modificată de Legea nr. 16 din 10 februarie 1948. Aceata
spunea că: Numărul membrilor Colegiilor judeţene se va fixa pe categorii de avocaţi, definitivi şi stagiari,
de ministrul justiţiei, care va determina şi numărul membrilor care vor exercita profesiunea de avocat
sau apărător pe lângă judecătoriile mixte şi rurale22. În continuare se specifica: Până la 10 Februarie
inclusiv, avocaţii şi apărătorii vor face şi depune personal, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, cerere de
înscriere în Colegiile respective, în care vor prevedea toate datele cerute de articolul următor, sub sancţiunea
neînscrierii în Colegiu, în cazul indicării de date ireale sau incomplete23. O altă modificare adusă făcea
referire la următorul aspect: Comisiunile speciale vor putea, cu arătarea de motive, să mărginească prin
decizia de înscriere, dreptul avocaţilor salariaţi, publici sau particulari, în sensul de a putea reprezenta şi
pleda numai pentru instituţia sau întreprinderea ai cărei salariaţi sunt. Aceşti avocaţi vor fi trecuţi într-un
tablou special şi vor purta titlul de avocat juristconsult24.
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Era absolut firesc ca şi la Turda profesiunea de avocat să sufere transformările radicale
reclamate de noua legislaţie.
Într-un proces verbal din 10 februarie 1948, Comisia interimară a Colegiului de Avocaţi din
judeţul Turda, compusă din Sebastian Repede (preşedinte), Ioan Cerghizan, Maximilian Auslander şi
Romul Oniga (membrii), constată că următorii avocaţi membrii ai fostului Barou Turda, au depus cerere
pentru înscrierea în Colegiul avocaţilor din judeţul Turda (63 de avocaţi definitivi şi patru stagiari):
1) Nicolae Corlăţeanu (Luduş)
2) Dr. Ovidiu Popescu (Turda)
3) Xenofont Berezescu (Baia de Arieş)
4) Dr. Alexandru Blaşiu (Luduş)
5) Dr. Ioan Olteanu (Luduş)
6) Dr. Ioan Miclea (Turda)
7) Eugen Leucesu (Lupşa)
8) Dr. Ştefan Tamaş (Iara)
9) Aurel Toader (Iara)
10) Ioan Todor (Iara)
11) Dr. Mihail Moldovan (Luduş)
12) Ervin Pop (Câmpia Turzii)
13) Dr. Mihail Mohai (Luduş)
14) Dr. Vasile Vlassa (Turda)
15) Dr. Iosif Maksay (Turda)
16) Ioan Moldovan (Turda)
17) Dr. Constantin Hada (Turda)
18) Eugen Săveanu (Turda)
19) Dr. Mauriţiu Varfalvi (Turda)
20) Dr. Nicolae Gal sen. (Turda)
21) Dr. Eugen Russu (Turda)
22) Dr. Emil Cheţianu (Turda)
23) Dr. Coriolan Russu (Turda)
24) Dr. Teodot Istrate (Turda)
25) Dr. Augustin Raţiu (Turda)
26) Dr. Emil Maior (Turda)
27) Dr. Eugen Weinberger (Turda)
28) Dr. Miron Mărie (Turda)
29) Petru Morariu (Turda)
30) Sabin Cătană (Turda)
31) Geza Adorjan (Turda)
32) Dr. Meletie Canţer (Câmpeni)
33) Dr. Iustin Furdui (Câmpeni)
34) Dr. Ionel Palade (Câmpeni)
35) Dr. Petru Cazan (Câmpeni)
36) Dr. Macedon Majoreanu (Luduş)
37) Vladimir Grimalschi (Turda)
38) Dr. Constantin Aldea (Turda)
39) Dr. Veniamin Gomboşiu (Turda)
40) Dr. Petru Păteanu (Turda)
41) Dr. Desideriu Szöllösy (Turda)
42) Dr. Ioan Serbu (Turda)
43) Nichifor Dorogan (Câmpia Turzii)
44) Dr. Ioan Pintea (Luduş)
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45) Dr. Emil Fedorca (Turda)
46) Dr. Alexandru Sebessy (Turda)
47) Dr. Iosif Chioreanu (Turda)
48) Stelian Spirescu (Câmpia Turzii)
49) Dr. Ioan Boeriu (Turda)
50) Dr. Augustin Rusu (Turda)
51) Ioan Spirescu (Câmpia Turzii)
52) Simion Ciortea (Turda)
53) Dimitrie Boca (Turda)
54) Petru Maier (Turda)
55) Dr. Petru Triteanu (Turda)
56) Constantin Gligor (Câmpeni)
57) Gheorghe Liciu (Turda)
58) Romul Oniga (Turda)
59) Dr. Ioan Cerghizan (Turda)
60) Dr. Sebastian Repede (Turda)
61) Dr. Maximilian Auslander (Turda)
62) Dr. Remus Paşca din Câmpeni prin Ana Lazăr
63) Teodor Abrudan din Turda prin Silvia Abrudan

· 2 02 0

Desființarea Baroului de Avocați Turda (1947-1950)

Au mai depus cereri de înscriere personal, următorii avocaţi stagiari: Nicolae Gal iun.,
Octavian Gritta, Zita Weinberger şi Dr. Iuliu Toth toţi din Turda. Comisia Interimară a constatat
că următorii membrii ai fostului barou nu au depus cerere de înscriere în colegiu: Ştefan Barta din
Câmpia Turzii, Dr. Coriolan Scrob din Câmpeni şi Dr. Andrei Nicola din Iara25.
Stabilirea membrilor Colegiului de avocaţi nu a fost lăsată numai în seama forului profesional
local, fiind nevoie şi de avizul favorabil al Ministerului de Justiţie. În acest mod se dorea eliminarea
celor care erau recunoscuţi pentru poziţia lor anticomunistă sau se remarcaseră prin activitatea
lor din perioada interbelică, în calitate de membrii ai partidelor democratice (naţional ţărănesc
şi naţional liberal). Astfel, numirea membrilor Colegiului de avocaţi a devenit o epurare mascată.
Într-o telegramă circulară adresată Colegiului de avocaţi Turda de către Ministerul de Justiţie la 10
februarie 1948, se indica faptul că cererile de înscriere trebuie analizate cu celeritate, iar înainte de a
se lua decizia de acceptare, trebuie trimis la Bucureşti un tablou al avocaţilor definitivi, al stagiarilor
şi al apărătorilor. Telegrama preciza imperativ: Decizia de primire în colegiu o veţi da numai după
primirea avizului nostru26. Prin amintita telegramă, Ministerul de Justiţie mai solicita şi un tablou
nominal al avocaţilor definitivi, stagiari şi apărătorilor, care figurau în Baroul Turda, până la data
10 ianuarie 1948. Aşadar, Ministerul de Justiţie dorea să se asigure de faptul că membrii Colegiului
de avocaţi Turda sunt persoane de încredere pentru noul regim politic, impunând practic cenzura
asupra numirii sau respingerii acestora.
Comisia Interimară a Colegiului a acordat aviz favorabil de înscriere, în data de 12 februarie
1948, pentru 27 de avocaţi definitivi şi trei stagiari27. Cei acceptaţi au fost:
1) Dr. Constantin Aldea (Turda)
2) Dr. Maximilian Auslander (Turda)
3) Sabin Cătană (Turda)
4) Dr. Ioan Cerghizan (Turda)
5) Dr. Iosif Chioreanu (Turda)
25 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj, Fond Baroul de Avocaţi Turda, Dosar cuprinzând circularele
Ministerului de Justiţie şi ale Uniunii Avocaţilor din Republica Populară Română şi corespondenţa referitoare
la anul 1948, f. 6.
26 Ibidem, f. 8.
27 Ibidem, f. 10.
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6) Dr. Emil Fedorca (Turda)
7) Dr. Constantin Hada (Turda)
8) Dr. Teodot Istrate (Turda)
9) Petru Maier (Turda)
10) Dr. Emil Maior (Turda)
11) Dr. Miron Mărie (Turda)
12) Ioan Moldovan (Turda)
13) Romul Oniga (Turda)
14) Dr. Ovidiu Popescu (Turda)
15) Dr. Sebastian Repede (Turda)
16) Dr. Eugen Russu (Turda)
17) Eugen Săveanu
18) Dr. Mauriţiu Varfalvi (Turda)
19) Dr. Eugen Weinberger (Turda)
20) Ervin Pop (Câmpia Turzii)
21) Dr. Petru Cazan (Câmpeni)
22) Dr. Iustin Furdui (Câmpeni)
23) Dr. Ionel Palade (Câmpeni)
24) Dr. Ştefan Tamaş (Iara)
25) Aurel Toader (Iara)
26) Dr. Alexandru Blaşiu (Luduş)
27) Nicolae Corlăţeanu (Luduş)
Cei trei avocaţi stagiari acceptaţi în Colegiu au fost: Nicolae Gal iun., Dr. Iuliu Toth şi Zita
Weinberger toţi din Turda28.
Operarea de epurări
Analizând cu atenţie lista avocaţilor definitivi, se observă absenţa unor mari personalităţi
ale Turzii sau ale judeţului omonim, cu o contribuţie remarcabilă la viaţa publică din perioada
interbelică. În acest sens, în opinia noastră, primii pe listă ar fi Augustin Raţiu, decan al Baroului
Turda între 1929-1937 şi Emil Cheţianu, fost prefect al judeţului Turda şi decan în perioada 19431946. Aceştia, dar şi alţii au fost practic epuraţi din Colegiul de avocaţi Turda, ei nefiind agreaţi de
regimul comunist. De altfel, aceştia, dar şi alţii vor cunoaşte rigorile Gulagului românesc.
Motivul deciziei eliminării lor a fost unul pur politic, toţi cei epuraţi mascat au fost membri
ai partidelor politice din perioada interbelică, mai ales Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul
Naţional Liberal. O soartă similară au avut mai mulţi avocaţi, precum: Ioan Şerbu (fostul ginere
al lui Augustin Raţiu), Mihail Moldovan din Luduş, fost prefect al judeţului Turda, avocatul de
etnie maghiară Nicolae Gal, deputat în Parlamentul României, în mai multe legislaturi din partea
Partidului Maghiar, fruntaşul liberal Ioan Boeriu, care reprezentase de mai multe ori judeţul Turda
în legislativul de la Bucureşti, Macedon Majoreanu din Luduş, om politic liberal (Partidul Naţional
Liberal-Gheorghe Brătianu), turdeanul Coriolan Russu, membru al Partidului Poporului (condus
de generalul Alexandru Averescu) şi apoi al Partidului Naţional Agrar (condus de poetul Octavian
Goga). Interesant este cazul avocatului Ioan Oltean din Luduş, care fusese în perioada interbelică
preşedintele Consiliului judeţean Turda. Iniţial, acesta nu era pe lista celor admişi, dar ulterior a fost
acceptat. O situaţie identică au avut-o şi avocaţii Nichifor Dorogan din Câmpia Turzii şi Xenofont
Berezescu din Baia de Arieş.
Legătura dintre noua instituţie şi Ministerul Justiţiei a fost asigurată de avocaţii Maximilian
Auslander şi Sebastian Repede, care au plecat la Bucureşti în 13 februarie 1948, conform unor ordine
de serviciu emise pe numele lor de Colegiul de avocaţi din judeţul Turda. În respectivele documente
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28 Ibidem, f. 11.
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Numele şi prenumele
Aldea Constantin
Auslander Maximilian
Cerghizan Ioan
Fedorca Emil
Hada Constantin
Liciu Gheorghe
Maior Emil
Mărie Miron
Oniga Romul
Păteanu Petru
Popescu Ovidiu
Repede Sebastian
Russu Eugen
Sebessy Alexandru
Varfalvi Mauriţiu
Weinberger Eugen
Blaşiu Alexandru
Corlăţeanu Nicolae
Olteanu Ioan
Dorogan Nichifor
Maier Petru
Pop Ervin
Berezescu Xenofont
Cătană Sabin
Cazan Petru
Paşca Remus
Săveanu Eugen
Moldovan Ioan
Tamaş Ştefan
Toader Aurel
Gal Nicolae iun.
Toth Iuliu
Weinberger Zita

Definitivi
stagiari
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Def.
Stag.
Stag.
Stag.

Data naşterii
15 VII 1903
26 VI 1916
1 I 1911
10 V 1902
10 VIII 1900
14 IV 1891
7 VIII 1905
12 III 1895
15 IX 1904
28 VII 1886
11 XI 1899
31 XII 1901
25 V 1908
4 X 1895
28 V 1885
23 XII 1907
23 VIII 1900
25 IV 1901
19 I 1875
13 V 1899
4 II 1915
29 III 1905
26 I 1899
24 III 1919
28 X 1896
17 III 1881
23 V 1916
6 I 1918
22 X 1882
25 I 1906
20 VII 1921
28 V 1914
7 V 1918

Data înscrierii
în corp
4 VII 1929
14 VII 1939
5 I 1934
17 II 1932
19 VII 1924
1 IV 1935
28 VIII 1928
10 I 1926
30 VI 1928
6 VI 1918
15 IX 1925
11 VII 1927
31 V 1930
29 X 1927
15 XI 1905
3 V 1930
9 II 1935
27 III 1929
17 X 1901
26 IV 1928
3 XI 1942
IV 1932
13 V 1927
27 III 1944
30 VI 1924
1 XI 1906
17 IV 1945
29 IX 1942
14 III 1908
23 V 1929
14 VIII 1946
10 VIII 1946
23 V 1946

Localitatea unde
profesează
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Turda
Luduş
Luduş
Luduş
Câmpia Turzii
Câmpia Turzii
Câmpia Turzii
Baia de Arieş
Baia de Arieş
Câmpeni
Câmpeni
Câmpeni
Iara
Iara
Iara
Turda
Turda
Turda
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Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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se spune că deplasarea în capitală se face în interes de serviciu în baza ordinelor telegrafice nr. 10.304
din 10 februarie 1948 şi nr. 11.151 din 12 februarie 194829.
În urma procesului de reorganizare a Baroului Turda, transformat în Colegiul de avocaţi au
fost înscrişi în Tablou 30 de avocaţi definitivi şi trei stagiari30.

Pe de altă parte, Ministerul de Justiţie a avut în vedere impunerea unul număr fix de avocaţi
definitivi şi stagiari, în noile Colegii judeţene. Prin decizia nr. 20.337 din 10 martie 1948, noul
ministru al justiţiei, Avram Bunaciu a stabilit pentru fiecare colegiu judeţean numărul maxim de
avocaţi acceptaţi. Pentru Colegiul avocaţilor din judeţul Turda s-a stabilit numărul de 30 de avocaţi
definitivi şi cinci stagiari31. În acest mod autoritatea centrală de la Bucureşti s-a insinuat în organizarea
internă a Colegilor de avocaţi judeţene controlând acceptarea şi respingerea persoanelor în cadrul
noilor instituţii avocăţeşti. Acestea s-au conturat tot mai pronunţat ca instituţii politice, aflate sub
comanda totală a autorităţilor centrale de la Bucureşti.
29 Ibidem, f. 13, 14, 15.
30 Ibidem, f. 38.
31 Monitorul Oficial, nr. 59, 11 martie 1948, p. 2138.
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Avocaţii din Turda s-a conformat şi s-au comportat în consecinţă. Dacă iniţial au fost
acceptaţi 27 de avocaţi definitivi şi trei stagiari, pe tabloul Colegiului de avocaţi au apărut încă trei
nume, aşa cum am arătat mai sus.
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32 Mirel Ionescu, Greta-Monica Miron, Istoria Baroului Cluj, Editura Argonaut, Editura Mega, Cluj-Napoca,
2012, p. 177.

Desfiinţarea judeţului şi încetarea activităţii Colegiului de avocaţi şi
încadrarea acestora în Colegiul de avocaţi Cluj
Colegiul de avocaţi Turda, instituţia moştenitoare a Baroului de avocaţi Turda a avut o
existenţă efemeră (1948-1950). După reforma administrativă din 6 septembrie 1950, când cele 58
de judeţe ale României interbelice au fost desfiinţate, (între ele fiind şi judeţul Turda), fiind înlocuite
cu regiunile şi raioanele, unităţi administrative de inspiraţie sovietică, activitatea Colegiului de
avocaţi Turda a luat sfârşit, membrii săi fiind repartizaţi în cadrul Colegiului Cluj32. Îşi înceta astfel
activitatea, una dintre instituţiile profesionale remarcabile la nivelul oraşului şi judeţului Turda.
Consideraţii finale
Instalarea definitivă a comunismului în România a produs o bulversare a vieţii juridice, fapt
cu consecinţe deosebit de negative la nivel naţional. Ghidaţi de imperativele Moscovei, comuniştii
au declanşat un adevărat asalt asupra sistemului judiciar tradiţional şi democratic al României
interbelice. Una dintre ţinte a fost şi profesia de avocat. Printr-o legislaţie de factură stalinistă,
condiţiile în care se putea exercita profesia de avocat au fost adaptate noii situaţii politice. La nivel
local, printre instituţiile care au avut cel mai mult de suferit au fost barourile judeţene. Acestea au
fost sindicalizate, reconfigurate, epurate de elemente indezirabile pentru noul regim şi în cele din
urmă desfiinţate. Un astfel de caz, care ilustrează acest proces, a fost exemplul Baroului Turda.

COMINFORMUL ȘI ABUZAREA CULTURII.
TORQUATO TASSO CA ELEMENT DE JONCȚIUNE
COMUNISTĂ ITALO-ROMÂNĂ ÎN ANUL 1955
Veronica TURCUȘ*,
Șerban TURCUȘ**
COMINFORM AND ABUSE OF CULTURE. TORQUATO TASSO AS AN ELEMENT OF
ITALIAN-ROMANIAN COMMUNIST JUNCTION IN 1955
ABSTRACT
Two letters from the Archives of the Italian Ministry of Foreign Affairs highlight how the
commemoration of 360 years since the death of the poet Torquato Tasso is speculatively celebrated in
communist Romania exactly at a time when bilateral relations were at their lowest possible level. The
situation was of such a nature in the context of the prosecution and abusive closure of Eraldo Pintori,
an official of the Italian Legation in Bucharest. Romania invited to Bucharest a delegation led by the
mayor of Ferrara, Luisa Balboni who had a long activity in the Italian Communist Party, also owning
a conspiracy house during the Second World War. Tasso’s activity had been fundamentally linked to
the city of Ferrara, but there was no compatibility between his poetic works and the ideology of the
communist regimes in Eastern Europe, making Romania’s interest in Torquato Tasso incomprehensible
at that time. The Italian Ministry of Foreign Affairs refused to allow this delegation to travel as it
considered that Romania had not officially informed the government in Rome (but only a member of the
Italian Communist Party), the conclusion of the study being that, in the midst of the Italian-Romanian
political crisis, the government in Bucharest would have liked to support and strengthen, probably
on behalf of the USSR, relations with Western communists under the guise of the commemoration of
Torquato Tasso’s death.
Keywords: Torquato Tasso, Ferrara, communist Romania’s cultural diplomacy, Italian Communist Party

Una dintre figurile semnificative ale literaturii premoderne italiene este poetul Torquato
Tasso, cunoscut publicului român mai ales pentru opera sa poetică Ierusalimul eliberat, el fiind însă
mult mai activ și polivalent decât este receptat în cultura noastră.
Sursele diplomatice italiene desecretizate de câțiva ani1 au evidențiat, la o privire mai
atentă, o activare a interesului în România față de Torquato Tasso cu prilejul aniversării a 360
de ani de la moarte. Care a fost motivul unei atenții atât de speciale, un jubileu atipic celebrat în
România? Pentru a răspunde la această întrebare suntem nevoiți să privim cu atenție anul acestui
jubileu insolit. Este anul 1955, an de plin regim comunist în România, temeinic antioccidental și
prosovietic din punct de vedere cultural, cu o accentuată aplecare spre slavism în literatura din
țara noastră.
* Institutul de Istorie George Bariţiu” Cluj-Napoca al Academiei Române; e-mail: vturcus@yahoo.it.
”
** Universitatea Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; e-mail: serbanturcus@yahoo.it.
”
1 Potrivit Decretului Președintelui Republicii Italiene nr. 44/2006 din 9 noiembrie 2006, a început, cu 13 ani în
urmă, o amplă operațiune de desecretizare a majorității documentelor din arhiva Ministerului de Externe al Italiei
până în anii '70 ai secolului trecut. Întrucât operațiunea este laborioasă și selectivă, toate documentele trec prin
mâna unor experți care decid ce anume se desecretizează. Documentele prezente aici au fost declasificate în anul
2012.
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Torquato Tasso2, deloc apropiat, ca idealitate și creație, de ideologia slavă și de varianta ei
bolșevică, s-a născut la Sorrento, fiind fiul poetului Bernardo Tasso, din mica nobilime campană,
aparținând familiei Della Torre. A studiat mai întâi la Universitatea din Bologna și apoi, din 1560,
dreptul și filozofia la Universitatea din Padova. În Padova, scrie prima sa operă, epopeea cavalerească
„Rinaldo” (1562). În 1565 a intrat în serviciul cardinalului Luigi d’Este în Ferrara, iar din 1572 se
remarcă la curtea ducelui Alfonso II din Ferrara, fratele cardinalului. Familia d’Este era renumită
pentru rolul membrilor ei ca mecenați ai artelor, susținători – printre alții – ai poeților Ludovico
Ariosto și Matteo Maria Boiardo.
Cariera lui Tasso se conturează puternic în anul 1573, când definitivează poemul pastoral
„Aminta”, o prezentare idealizată în versuri a vieții de curte. Peste doi ani, în 1575, termină epopeea
care l-a consacrat ca poet universal, inspirată din desfășurarea primei cruciade, „La Gerusalemme
liberata”, care va fi publicată în 1581. Opera, în care se amestecă episoade cavalerești cu fantezii
romanești, reprezintă - sub forma unei legături între problemele religioase de actualitate ale
Contrareformei și epopeile eroice clasice - un punct de climax al poeziei Renașterii. În a doua
jumătate a anului 1574 suferă de o boală febrilă neclară, după care, începând din 1575 se confruntă
cu episoade depresive, fiind documentate de contemporani impulsuri de mania persecuției și
episoade de autolezionism, ceea ce determină recluziunea sa în ospiciul” Sant’Anna din Ferrara.
”
În timpul celor șapte ani de recluziune revede și prelucrează epopeea Ierusalimul eliberat” și
”
redactează eseuri, dialoguri și poezii. La intervenția ducelui Alfonso de Mantova, este eliberat
în luna iulie a anului 1586. Tasso rămâne un timp în la curtea ducală din Mantova și termină
acolo tragedia în versuri „Il re Torrismondo” (1587). Părăsește Mantova și, timp de câțiva ani,
călătorește prin diverse orașe ale Italiei încercând să modifice structura inițială a operei sale
majore. A doua ediție, cu mult inferioară celei originale, apare în 1593 la Roma cu titlul „La
Gerusalemme conquistata” ( Ierusalimul cucerit”), și este dedicată protectorului său, cardinalul
”
Cinzio Aldobrandini. În Roma, Papa Clement VIII inițiază ceremonia încoronării lui Torquato
Tasso cu cununa de lauri a poeților3. Cu puțin timp înaintea festivității ce trebuia să aibă loc la
Campidoglio în Roma, poetul moare la 25 aprilie 15954.
***
Toată cariera lui Tasso, ca și activitatea lui literară, este fără îndoială legată de lumea occidentală
pe care o reprezintă în modul cel mai profund și identitar. Fie că e vorba de rememorări istorice făcute în
acord cu viața trăită în ambianța curților princiare și ducale italiene, fie că e vorba de reconstrucții literare
nutrite din memoria generațiilor medievale și timpuriu moderne, Tasso este la antipodul oricărei posibile
intersectări cu ideologia comunistă și poate fi forțat și anacronic legat de dialectica progresului pentru
că aparține curentului manierist care, pentru ideologia menționată, era manipulată simplist ca o negare
a culturii medievale. Care era rațiunea unei rememorări, destul de neobișnuite, a lui Tasso în România
– la 360 de ani? Rațiunile erau de fapt de natură politică și deloc culturală și țin de oportunitatea oferită
de anul 1955 în relațiile româno-italiene. Italia a fost, în primii ani de după al Doilea Război Mondial,
una dintre țările aflate dincolo de Cortina de Fier care a interesat foarte mult Cominform5, diplomația și
2
3
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Pentru biografia lui Tasso a se vedea Alexandru Balaci, Torquato Tasso, București, Editura Albatros, 1982, passim.
Deși renumele lui Torquato Tasso se bazează în primul rând pe poemele sale epice și dramatice, nu se pot ignora
creațiile sale în domeniul liricii. Cele peste 1700 poezii (sonete, madrigale, balade) apar în volumele „Rime”
(1581-1582), „Rime et prosa” (1583), „Rime spirituali” (1597). Din creațiile sale în proză sunt de menționat „Dialoghi” (1581), pe teme literare și filozofice, și „Discorsi dell'arte poetica e in particolare sopra il poema eroica”
( Studiu asupra artei poetice și în special asupra poemului eroic”, 1587).
”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso, accesat în 4 noiembrie 2020
Biroul de informații al partidelor comuniste și muncitorești, structură transnațională finanțată de U.R.S.S.,
funcțională între 1947-1956. Avea, dincolo de o relevanță ideologică, o puternică componentă de lobby și spionaj în direcția profitului sovietic.
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6
7
8

Pentru o abordare de sinteză asupra relațiilor România-Sfântul Scaun în acei ani dintr-o perspectivă italiană a
se vedea Giuliano Caroli, Denuncia del Concordato e repressione anticattolica in Romania comunista, 1948-1958.
Testimonianze italiane, Archivum Historiae Pontificiae”, nr. 45, 2007, p. 185-215.
”
Cazul mutării ilegale a Legației României la Roma în clădirea Accademia di Romania, cazul Azienda Petrolifera
Italo-Romena, cu despăgubiri pe care guvernul comunist de la București le situa la cifre inacceptabile.
Veronica Turcuş Șerban Turcuș, Închiderea Nunţiaturii Apostolice de la Bucureşti (6/7 iulie 1950), într-un raport
diplomatic din epocă, în vol. Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub Omagiu, editor Gheorghe
Cliveti, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014, p. 809-815.
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spionajul sovietic din multiple rațiuni: existența unui puternic, poate cel mai puternic partid comunist
din Europa Occidentală, poziția strategică de excepție a Italiei pentru echilibrele geostrategice și
ideologice, funcționarea în Vatican a Sfântului Scaun, principalul opozant moral al doctrinei comuniste
și al statelor ce încercau să o pună în practică6.
Relația România-Italia traversase, poate cea mai încrâncenată perioadă din existența ei între
anii 1950-1955. După un preambul al răcirii raporturilor bilaterale, între anii 1948-19507, marcat de
tutelarea bolșevică a acțiunilor guvernanților români la București aversiunea politico-diplomatică
față de Italia și în mod deviat față de Sfântul Scaun a primit8, în cursul anului 1950, noi valențe, dintre
cele mai dure cu putință. Conturându-se ca un conflict cu profil ideologic, scopul era foarte prozaic,
adecvarea completă a administrației centrale românești la proiectele sovietice antioccidentale.
Chestiunea s-a desfășurat pe un tărâm inițial cultural, dar care ascundea de fapt obiectivul pur
politic. Guvernul României, în martie 1950, a denunţat Acordul cultural italo-român din 8 aprilie
1943 şi a cerut guvernului italian să-şi închidă Institutul cultural de la Bucureşti. Se sugera, în mod
abrupt, că respectivul Acord cultural este caduc pentru că a fost semnat de două regimuri ideologic
compromise, iar o prelungire a acestuia ar fi în totală contradicție cu evoluția societății românești. Era
o denunțare unilaterală, la fel cum se procedase anterior și în cazul Concordatului cu Sfântul Scaun,
ideologia, interesele sovietice în România prevalând abundent asupra convențiilor și acordurilor
specifice dreptului internațional. Situația era de asemenea natură că autoritățile italiene, simt nevoia
să abordeze în manieră pragmatică chestiunea. Ministerul de Externe italian, în siajul denunțării de
M.A.E. român a Acordului cultural, analizează chestiunea stadiului relaţiilor culturale italo-române.
Partea italiană tratase cu multă înțelegere situația Accademiei di Romania, edificiu situat în Valle
Giulia di Roma, tolerând faptul că, în iulie 1948, ultimii patru bursieri români fuseseră îndepărtaţi din
clădire şi că în spaţiile respective se instalaseră abuziv diplomaţii şi funcţionarii români comuniști de
la Legaţie. Prin urmare România, denunțătoare unilaterală a Acordului cultural, violase cu anticipare
consistentă prevederile Acordului cultural bilateral care stipula că Accademia di Romania este o
instituție sprijinită de statul italian prin actul de donaţiune al terenului pe care fusese construită,
condiție fundamentală pe care se sprijinea funcționarea respectivului acord.
Date fiind condițiile, diplomații de la Roma, convinși de intențiile tot mai negative ale
guvernului român pentru relația diplomatică bilaterală, decid să apeleze la soluția juridică cea
mai dură în cazul Accademia di Romania. Având în vedere principiul reciprocității și desființarea
intempestivă a Institutului Cultural Italian din București, autoritățile italiene dispuneau încheierea
definitivă a oricărei activități culturale la Accademia di Romania și Casa Română din Veneția.
Anularea caracterului cultural al Accademiei antrena automat decăderea din drepturi a autorităților
române în ceea ce privește proprietatea clădirii și restituirea acesteia orașului Roma, potrivit
termenilor juridici ai donației terenului pe care funcționa Accademia di Romania.
Anii 1950-1951 constituie perioada în care relația Italia-România a atins nivelul cel mai de jos
al raporturilor bilaterale. În condițiile în care autoritățile municipale din Roma cu aprobarea guvernului
italian se pregăteau, așa cum era prevăzut legal în Acordul cultural denunțat să preia în administrare
Accademia di Romania, autoritățile de la București au apelat la o lovitură de forță față de resortisanții
italieni prezenți în capitala României, care depindeau de statul italian și de Sfântul Scaun. Au procedat
la arestarea abuzivă a unui funcționar de la Legația italiană din București pe numele său Eraldo Pintori

271

CR ISI A

Veronica TURCUȘ • Șerban TURCUȘ

și a rectorului Bisericii italiene din București, Clemente Gatti9. Acești au fost arestați fără motivare
explicită, trimiși în judecată și condamnați în cadrul unui celebru proces, cel al spionilor Vaticanului
împotriva României. Din acest moment va începe un lung proces de negociere între București și
Roma pentru a obține eliberarea celor doi italieni, proces în care autoritățile comuniste române s-au
manifestat prin solicitări care erau de fapt adevărate acte de șantaj față de autoritățile italiene.
Între 1951 și 1955 s-a dus un maraton diplomatic din partea Italiei pentru eliberarea
lui Eraldo Pintori proces care era cântărit de comuniștii de la București doar din perspectiva
beneficiilor economice pe care le putea aduce (produse alimentare la preturi avantajoase, sume de
bani, tehnologie pentru industrie și agricultură) Planificarea detaliată a eliberării lui Pintori a fost
dusă inclusiv cu grupul FIAT care a avansat o sumă de bani pentru mulțumirea părții române). La
începutul lunii aprilie 1955, fără a fi avizate autoritățile italiene după ce de trei luni plătiseră toate
cererile guvernului de la București, funcționarul de legație Eraldo Pintori a fost eliberat10.
Potrivit proverbului bate fierul cât e cald” comuniștii de la București, având în vedere și
”
repoziționarea timidă, dar pragmatică, în raport cu țările de dincolo de Cortina de Fier, au dorit să dea
impresia că relațiile româno-italiene s-au ameliorat vizibil și au început cu proiecte de colaborare”
”
de aparentă natură culturală. De-abia se bucuraseră funcționarii de la Ministerul de Externe al Italiei
de finalizarea cazului Pintori, că ministrului de externe al Italiei, Gaetano Martino11, îi este trimisă o
depeșă de la primăria orașului Ferrara prin care i se solicită acceptul pentru o deplasare în România
a unei delegații de artiști și politicieni italieni12. Scrisoarea era semnată de Luisa Balboni, primarul
renumitului oraș italian și specfica faptul că în calitate de președinte al Comitetului Orășenesc pentru
Manifestări Artistice și Culturale a orașului Ferrara i-a fost formulată o invitație din partea Institutului
Cultural Român pentru Relații cu Străinătatea13 prin care a primit propunerea de a participa la
manifestările cultural-științifice pe care această instituție românească le dedicau aniversării celor
360 de ani de la moartea lui Torquato Tasso14. Așadar în plină criză a relațiilor româno-italiene, cu
blocaje politico-diplomatice, și la un moment dat și comerciale15, România aniversa 360 de ani de
la moartea lui Torquato Tasso un personaj literar cu destin tragic, dar deloc apropiat de condiția
clasei muncitoare sau a țărănimii. Simptomatic, pentru reacția pozitivă ferrareză la invitație, este
faptul că Tasso era un om de litere rafinat care nu putea fi alăturat-relaționat cu curentul proletcultist
dominant în epocă. Scrisoarea Luisei Balboni continua cu specificația că partea română a invitat
autoritățile din Ferrara să participe cu o reprezentare a piesei Aminta” în regia lui Vito Pandolfi,
”
spectacol care fusese jucat în precedență la Ferrara, în contextul în care și în Italia se sărbătorea
aniversarea a 360 de ani de la moartea lui Tasso16. Primarul orașului Ferrara consemna, în scrisoarea
trimisă ministrului de externe, că este extrem de tușată de atenția acordată de autoritățile române
orașului său și activităților culturale din acesta și că intenționează să onoreze această invitație
împreună cu o delegație civică și de artiști. Cerea, așadar, Ministerului de Externe de la Roma să
dispună întocmirea documentației necesare pentru deplasarea în România (pașapoarte și vize).
9
10
11
12
13
14
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Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Între cultură, șantaj și spionaj. Accademia di Romania la crepuscul, Cluj-Napoca,
Editura 2017, p. 28-33.
Ibidem, p. 48-51.
Gaetano Martino (1900-1967) a fost ministrul învățământului în Italia (1954), apoi ministru de externe în
guvernul italian (1954-1957), ulterior fiind ales președinte al Parlamentului european (1962-1964) și rector al
Universității La Sapienza din Roma (1966-1967).
Archivio Storico Diplomatico – Ministero degli Affari Esteri – Roma, fond Affari Politici 1950-1957, Romania
1955, busta 1284, nepaginat.
Fondat ca Institutul de Cultură Universală la 12 martie 1947.
În general aniversările de acest tip sunt la intervale regulate de 25,50, 75, 100 de ani și multiplii acestora, nicidecum la 360 de ani cum e cazul de față.
Alcide de Gasperi, primul ministru al Italiei a blocat comerțul cu România în februarie 1952: Veronica Turcuș,
Șerban Turcuș op.cit., p. 199-200.
Justificată oarecum in loco, întrucât Tasso fusese cetățean ferrarez.

Cominformul și abuzarea culturii. Torquatto Tasso ca element de joncțiune comunistă italo-română în anul 1955

17 Pentru biografia Luisei Balboni a se vedea volumul colectiv Una donna ritrovata. Sulle tracce di una sindachessa,
a cura di Delfina Tromboni e Liviana Zagagnoni, Ferrara, Spazio Libri, 1992.
18 Storie di sindaci per la storia d'Italia (1889-2000), a cura di Oscar Gaspari, Rosario Forlenza, Sante Cruciani,
Roma, Donzelli Editore, 2009, p. 128-129.
19 https://ricerca.gelocal.it/lanuovaferrara/archivio/lanuovaferrara/2004/01/21/UTXPO_UTX01.html
20 Storie di sindaci...., p. 131.
21 http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-pandolfi_(Dizionario-Biografico)
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Chestiunea era de durată pentru că era nevoie de aprobări și viză de ieșire din Italia spre o țară din
lagărul comunist și primarul orașului Ferrara se considera îndreptățită să facă o astfel de solicitare.
Se pune întrebarea firească: în contextul politico-ideologic dat cum de Luisa Balboni se
comporta atât de lipsită de precauție cu o invitație venită de la o țară de dincolo de Cortina de Fier,
fără să ceară informații suplimentare în condițiile în care comunicarea între țări era blocată? Pentru a
răspunde la această întrebare trebuie să descifrăm meandrele biografiei Luisei Balboni, primarul din
Ferrara17. Luisa Gallotti Balboni (1913-1979) descindea dintr-o familie de origini bune, clasificată
în limbajul standard ca fiind mica burghezie italiană din zona Emilia, fiind născută la Parma. A
urmat cursurile Universității Ca’Foscari din Venezia fiind licențiată în limbi și literaturi moderne.
A început activitatea didactică ca profeoară de limba engleză în liceele din Veneția, context în care
îl va cunoaște pe viitorul ei soț Piero Balboni, ferrarez, fervent antifascist, cu care se va căsători în
1941. După căsătorie se vor muta la Ferrara unde, nefiind de acord cu regimul fascist, vor activa în
Rezistență, apropiindu-se de mișcările politice de stânga și intrând în cele din urmă în rândurile
Partidului Comunist Italian. Din partea comuniștilor italieni va participa la alegerile locale din
Ferrara devenind consilier local și dezvoltând o intenă activitate în sprijinul drepturilor sociale ale
femeilor din Ferrara. Ca urmare a acestei atitudini a fost numită primar al Ferrarei în 25 martie
1950 fiind prima femeie primar (era poreclită Sindachessa=Primărița) din Italia care administrează
o capitală de provincie. Numirea ei a arătat încă o dată forța de care dă dovadă Partidul Comunist
Italian. In 1954 a fost reconfirmată ca primar funcție pe care a deținut-o până în 1958 când PCI a
decis să o promoveze fiind aleasă din partea comuniștilor italieni, la 25 mai 1958 ca senator în cea
de-a III-a legislatură. A refuzat, potrivit biografiei oficiale, din cauza îmbolnăvirii și apoi a morții
soțului ei (1963) să mai candideze, s-a retras mai apoi la Milano și la Rapallo unde a murit în 1979.
Ceea ce biografii ei specifică, și pentru noi rezultă a fi extrem de important, este că, în perioada celui
de-Al Doilea Război Mondial, casa lor din Ferrara a fost unul dintre sediile caselor conspirative
ale Partidului Comunist Italian18. Posteritatea i-a păstrat o imagine pozitivă având în vedere că în
perioada în care a administrat Ferrara a reușit să refacă multe clădiri din sistemul de învățământ local
și creat o rețea de dispensare locale absolut necesare. S-a distins, de asemenea, și prin activitatea
culturală pe care a susținut-o în mod constant. Așadar Luisa Balboni are o carte de vizită foarte
bună din punctul de vedere al administrației locale (fiind opusă, inclusiv estetic, tipului de femeie
Cominform, văzută de italieni ca prezență masivă, cu vestimentație ponosită și o fizionomie
dezagreabilă) care însă nu s-a bucurat de simpatie din partea opozanților politici19. La momentul în
care a fost aleasă primar (1950) prefectul s-a opus acestei alegeri care a fost confirmată de-abia la 5
noiembrie 1951 de Consiliul de Stat al Italiei fiind suspectată de democrația creștină italiană de a fi
emisar Cominform”20. De asemenea, de-a lungul carierei sale politice a avut de înfruntat adversitatea
”
constantă a ziarelor de dreapta Avvenire d’Italia și Giornale dell’Emilia. Așadar Luisa Balboni are o
biografie cu lumini și umbre. Din ce categorie face parte episodul ei românesc? Potrivit evidențelor
documentare, corelate cu cazul Eraldo Pintori, putem spune că dorința primarului din Ferrara era
cel puțin nepotrivită, dacă nu chiar neavenită în acel moment al relațiilor bilaterale. Adăugăm faptul
că și regizorul Vito Pandolfi21 (un cunoscut om de teatru în Italia postbelică) era tot o personalitate
cu puternice simpatii de stânga – fost membru al Rezistenței, iar echipa de delegați care o sprijinea
pe Luisa Balboni avea o puternică componentă comunistă italiană fiind dintre colaboratorii ei din
administrarea municipalității ferrareze. Era, pe de altă parte, mai mult decât evident că în timp ce
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guvernul de la București încerca să decimeze din demografia României, toate elementele aparținând
națiunilor de dincolo de Cortina de Fier (mai ales prin încarcerare și exterminare în închisoare),
delegației comuniste din Ferrara i se rezerva un tratament special.
Să adăugăm la cele spuse, că Stalin îi ceruse, în 1950, lui Palmiro Togliatti, șeful pe linie de
partid al Luisei Balboni, să preia conducerea Cominform de la Praga (a refuzat). Așa putem evalua
mai oportun locul pe care-l deținea Partidul Comunist Italian în sistemul comunist internațional și
activitatea Cominform22.
Dacă însă corelăm activitatea clandestină a doamnei Balboni din perioada celei de-a doua
conflagrații mondiale cu rolul ei eminent din Ferrara postbelică putem admite că Luisa Balboni, pe
filiera Partidului Comunist Italian, avea sarcini de partid mai mult sau mai puțin oficiale, pe care trebuia
sa le ducă la îndeplinire23. Iar unul din mijloacele de comunicare specifice epocii – în cadrul sistemului
comunist internațional – era prin intermediul delegațiilor oficiale care se desfășurau aparent într-un
cadru fără aspect politic sau militar, așadar fără suspiciuni prea evidente. Este adevărat că și partea italiană,
ca urmare a cazului Pintori, limitase cât se putuse mai mult comunicarea cu România, acordând vize
cetățenilor săi doar atât cât era nevoie pentru supraviețuirea, la cotă de avarie, a sistemului diplomatic
al legației de la București (autoritățile de la București în schimb creșteau în permanență personalul
Legației române de la Roma, numărul persoanelor acreditate în anii ‘50 ai secolului trecut oscilând
între 15-20 de unități). Putem opina că delegația din Ferrara ar fi avut mai mult ca sigur și un scop
neoficial, pe linia Cominform, care ar fi constat și în partajări de informații de natură doctrinară sau ar
fi fost un schimb de experiență util pentru linii de acțiune comune partidelor comuniste. Amintim însă
că doar peste câteva luni va izbucni un caz de spionaj românesc la Roma24 pentru a ne da seama că o
asemenea oportunitate precum cea mijlocită de Tasso” nu ar fi fost neglijată. Nu era primul contact pe
”
care Ferrara îl avea cu regimul comunist român în acei ani tulburi, cu patru ani înainte fiind organizată
o expoziție documentară despre Republica Populară Română în provincia omonimă25.
Un alt element trebuie amintit, pentru a întări imaginea interesului pe care U.R.S.S. o avea
față de Italia. După 1990 istoriografia italiană a evidențiat existența în peninsulă a unei activități
paramilitare a comuniștilor italieni. Se estimează că erau implicați peste 75.000 de militanți, pregătiți
pentru o prezumtivă insurecție care să răstoarne ordinea instituțională italiană. Numită Sabia
”
roșie”26, oganizația paramilitară comunistă conspirată a avut o fază activă care poate fi plasată între
1945 și începutul anilor ‘60. Comunicarea cu U.R.S.S. și sateliții est-europeni în mod limpede nu
putea fi făcută în mod direct datorită piedicilor legale existente. Relația putea fi doar subterană, prin
intermediul spionilor, sau, de suprafață, prin canalele culturale care permiteau, rar, contacte dincolo
de Cortina de fier. Exista posibilitatea ca și cei 360 ani de aniversare dedicați lui Tasso în România să
fi mijlocit posibile relații de coordonare pe această chestiune.
Mai precizăm încă un aspect: Luisa Balboni a fost scoasă din circuitul politic italian la
începutul anilor ‘60 ai secolului trecut. Este perioada în care Partidul Comunist Italian abandonează
22 http://www.dellarepubblica.it/i-legislatura-v-de-gasperi/itemlist/category/48-legislature
23 Una dintre colegele ei, Adolfina Melloni, director de școală la Ferrara, a afirmat că: era gata să sufoce orice
”
simțământ omenesc, pentru a apăra cu încăpățânare ideile partidului.”. https://ricerca.gelocal.it/lanuovaferrara/
archivio/lanuovaferrara/2004/01/21/UTXPO_UTX01.html
24 Veronica Turcuş, Alexandru Ioan Heltianu, Un caz inedit de spionaj românesc în Italia (1955-1957): Teodor Verche, ataşatul de presă de la Ambasada României pe lângă Quirinale, Anuarul Institutului de Istorie "George Bari”
ţiu" din Cluj-Napoca”, Series Historica, 2014, LIII, p. 283-299.
25 Arhivele Naționale ale României, fond Institutul Român pentru Relațiil cu Străinătatea, registru-inventar
nr.1774, dosar nr.264.
26 Suddivisi in nuclei autonomi, ognuno dei quali composto da dieci elementi, i gladiatori rossi erano distribuiti in tut”
te le più importanti federazioni provinciali del partito, dove figuravano come semplici attivisti. Ma solo gli uomini
dell'ufficio organizzazione conoscevano il loro vero ruolo e potevano mobilitarli e provvedere a mantenerli in addestramento. Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana erano le regioni dove esisteva il massimo concentramento di gladiatori rossi... I depositi clandestini di armi erano in caverne, casolari abbandonati e cimiteri”.
Romano Cantore, Vittorio Scutti, La lunga notte della Gladio rossa, L'Europeo”, nr. 23, 7 iunie 1991, p. 15-16.
”
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legătura placentară cu Uniunea Sovietică și, distanțându-se ușor, va inaugura calea italiană a
”
socialismului”. Îndepărtarea politică a Luisei Balboni ne întărește încă odată ideea că legătura ei
inextricabilă cu U.R.S.S. nu mai era dorită în Partidul Comunist Italian și că ea avusese un rol de
primă mână în stimularea liniei sovietice în viziunea comunistă italiană.
Răspunsul Ministerului de Externe al Italiei a venit pe filieră oficială, fiind adresat Prefecturii
din Ferrara27, ignorând-o pe Luisa Balboni, semn care arată că depeșa ei produsese iritare la Roma.
Respectivul organism, delegat al guvernului italian in teritoriu, a fost informat de scrisoarea pe care
Luisa Balboni a adresat-o ministrului Martino, dar că întrucât nu a fost respectată filiera instituțională
impusă de legislație nu se poate da un răspuns pozitiv. Era rugat prefectul de Ferrara să comunice
primarului local faptul că orice invitație oficială pe care instituțiile românești sau italiene le adresează
entităților din Peninsulă sau celor de la București, trebuie să parvină guvernului respectivei țări, însă
de această dată invitația nu a respectat această regulă esențială. Din această rațiune, deoarece guvernul
italian nu a fost informat, fiind ocolit în mod voit de guvernul de la București, Ministerul de Externe al
Italiei a decis să nu dea curs respectivei cereri adresată de primarul Ferrarei, expresia, chiar dacă în limba
birocratică, fiind dură: nu poate fi luată în considerație”. Era o manieră protocolară, dar rece, de a ieși
”
dintr-o situație pe care comuniștii români o creaseră autorităților italiene. Însă guvernul italian, după
episodul Eraldo Pintori, era decis să nu mai accepte jocurile ambigue ale diplomației de la București.
***

Publicarea acestor documente s-a făcut din dorința de a întregi patrimoniul documentar din
arhivele străine relativ la România, în cazul de față cele italiene. Am constatat, pe parcursul cercetării,
că în istoriografia română referințele la cele conținute în documente sunt neexploatate. Arhivele
românești au evidențiat și ele informații pe această temă. Documentele părții române există fizic în
arhiva Institutului Român pentru Relațiile cu Străinătatea și pun în lumină doar contactul direct cu
primăria orașului Ferrara28, evidențiind strădania contactului cu frații lor ideologici din Italia, prin
ocolirea guvernului de la Roma.
Utilizarea filierei culturale pentru comunicarea Cominform între comuniștii români și străini
în obsedantul deceniu este încă nestudiată la amploarea pe care a avut-o. În cazul de față este cât se
poate de evident că a fost o tentativă de ocolire a guvernului italian, cu care exista atunci o relație
mai mult decât tensionată, pentru a încerca o soluție de relaționare cu comuniștii italieni folosindu-l
drept paravan pe Torquato Tasso. Era o metodă tipică de utilizare în sens evident propagandistic29
al lui Tasso pentru a-l face paravan al comunicării între comuniștii români, cei italieni și, posibil, cei
sovietici. Desigur, a fost nevoie și de un artizan al acestui demers aniversativ atipic, din ambianța
cultural academică, iar acesta a fost George Călinescu, inițial italienist, ce făcuse pactul de compromis
cu autoritățile comuniste de la București30 pentru a-și putea desfășura activitatea științifică. Nu e așadar
27 Archivio Storico Diplomatico – Ministero degli Affari Esteri – Roma, fond Affari Politici 1950-1957, Romania
1955, busta 1284, nepaginat.
28 Arhivele Naționale ale României, fond Institutul Român pentru Relațiile cu Străinătatea, registru-inventar
nr.1774, dosar nr. 271 pentru anii 1954, 1955 și nr. 272 pentru anul 1955. Dosarele conțin corespondența cu
Comitetul Civic al manifestărilor culturale din Ferrara pivind oganizarea expoziției Nivel de trai”, festivalului
”
filmului italian, turneului în România a baletului Clorinda și Tancredi și a dirijorilor G. Rizzi și R. Nielsen și
comemorarea a 360 de ani de la moartea lui Tasso.
29 Una dintre accepțiunile verbului latin tranzitiv prŏpāgor, care a generat cuvântul propaganda, preluat de limba
română în context modern, este aceea de difuzare, transmitere, în contextul de față propagarea figurii lui Tasso
fiind subordonată unui scop mai important, reunirea delegaților comuniști italieni și români și comunicarea pe
teme de interes reciproc pe fundalul directivelor de la Moscova.
30 Pe această temă a se vedea recent Cristian Vasile, Biografiile politice ale intelectualilor-„tovarăşi de drum“ sub regimul comunist. Câteva consideraţii privind cazurile G. Călinescu, George Oprescu, Iorgu Iordan şi Tudor Vianu,
Studii și materiale de istorie contemporană”, XVI, 2017, nr. 1, p. 66-83.
”
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deloc întâmplător că renumitul literat publica, în 1956, o carte ce mixa în mod abuziv autorii de limbi
romanice cu cei de limbă rusă: George Călinescu, Studii și conferințe: Horațiu, Tasso, Cervantes, Tolstoi,
Cehov, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956, 200 p. Rămânea, dincolo de Cortina
de fier, iluzia academică a apartenenței la un spațiu literar comun.
Surprinde, dincolo de medierea lui Călinescu, invocarea lui Tasso, catolic până în măduva
oaselor, și subscrierea celor de la București la acest subiect. Dacă ar fi fost vorba de un alt scriitor,
cu o operă mai proximă idealurilor comuniste era de înțeles, dar Tasso, prin activitatea și viața sa
a profesat un creștinism fervent, militant, la antipodul doctrinei comuniste. În context, reiterăm
proximitatea celebrării lui Tasso de amintitul caz de spionaj românesc la Roma (întâmplat în 1956),
și constatăm că studiile pe fenomenul deconspirării spionilor și agenților de influență sovietică în
Italia, în directă legătură cu România, sunt încă în faza de început, dar având în vedere cazul Teodor
Verche și tentativa de acreditare la Roma a lui Ion Mihai Pacepa în aceeași perioadă31 (nu există
documente accesibile pe aceste teme în arhivele românești), putem contura o imagine a interesului
reprezentat de Italia, pentru regimul comunist român, în contul guvernului de la București și în
contul U.R.S.S..
Cazul de față, și folosirea ca mijlocitor a lui Torquato Tasso, este încă o demonstrație pe care
ideocrația comunistă o făcea pentru a arăta că nu există nicio oportunitate (chiar dacă antitetică,
în substanța ei intimă, cu valorile ideologice ale regimului comunist) pe care nu ar utiliza-o, doar
pentru a-și atinge scopurile de funcționare și consolidare a rețelei de activiști comuniști din țările de
dincolo de Cortina de Fier și a-și da obolul Cominformului.

ANEXĂ DOCUMENTARĂ
Archivio Storico Diplomatico – Ministero degli Affari Esteri – Roma, fond Affari Politici 1950-1957, Romania
1955, busta 1284.
1
CITTÀ DI FERRARA
Manifestazioni Culturali Ferraresi
COMITATO CITADINO
Residenza Municipale

Ferrara, lì 27 aprile 1955

Prot. N. 3274
Oggetto: Celebrazioni di Torquato Tasso in Romania
On. Gaetano Martino
Ministro degli Esteri
ROMA

In qualità di Presidente del Comitato Cittadino per le Manifestazioni Culturali ed Artistiche della
Città di Ferrara, comunico che con lettera in data 1 marzo 1955 l’Istituto Romeno per i rapporti culturali con
l’estero ha portato a conoscenza a questo Comitato che l’Istituto predetto si propone nel corrente anno di
celebrare il 360 anniversario della morte di Torquato Tasso.
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31 Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Contribuţii diplomatice la biografia lui Ion Mihai Pacepa: prima tentativă de
acreditare, Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom LIII, 2014, p. 301-310.
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Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale
delle Relazioni Culturali con l’Estero

L

Il Presidente del Comitato
Professoressa Luisa Balboni – Sindaco di Ferrara
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Essendo a conoscenza che il Comitato Cittadino per le Manifestazioni Culturali ed Artistiche della
Città di Ferrara ha organizzato l’anno scorso le Celebrazioni nazionali in onore di Torquato Tasso, l’Istituto
Romeno ha invitato una rappresentanza del Comitato ed il complesso che lo scorso anno ebbe ad interpretare
l’Aminta per la Regia di Vito Pandolfi.
Il Comitato, ravvisando degna di elogio l’iniziativa dell’Istituto Romeno, si propone di partecipare
alle Manifestazioni in onore del Tasso con il complesso teatrale predetto e con una delegazione ufficiale.
Il Comitato sarà grato alla Signoria Vostra Illustrissima se vorrà prestare il Suo alto interessamento a
che le pratiche per la realizzazione dell’iniziativa trovino tempestiva evasione.
Confidando nella Sua sensibilità, ringrazia ed ossequia.

Nr. 3624/1013
Roma, 6 maggio 1955

Prefettura di FERRARA
e per conoscenza:
D.G. Affari Politici - IVº SEDE
Gabinetto di S.E. Il Ministro
(Ufficio Passaporti) SEDE
Oggetto: Celebrazioni di Torquato Tasso in Romania
Il Sindaco di codesta Città, Professoressa Luisa Balboni, ha inviato nella sua qualità di Presidente del
Comitato Cittadino per le Manifestazioni Culturali ed Artistiche della Città di Ferrara, la lettera che qui si
unisce in copia, a S.E. il Ministro Martino.
Si prega di voler comunicare alla Professoressa Balboni che, per ragioni di reciprocità, gli inviti a
personalità o ad Enti Culturali romeni ed italiani devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale del
Governo invitante all’altro Governo.
Nel caso in questione, mancando una comunicazione del Governo Romeno a quello italiano, la
richiesta dell’Istituto Romeno per i rapporti culturali con l’estero non può essere presa in considerazione.
ss. indescifrabil
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA ACTIVITĂȚII UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST DIN ORADEA (II). LOCUL DE
MUNCĂ ȘI PREGĂTIREA POLITICĂ (1968-1972)1
Cristian CULICIU*
CONTRIBUTIONS ON THE ACTIVITY OF THE ORADEA BRANCH OF THE UNION
OF COMMUNIST YOUTH (II). JOB AND POLITICAL PREPARATION (1968-1972)
ABSTRACT
During the 1960’s and 1970’s the Romanian Communist Party was controling all aspects of the country’s
everyday life. Young people were advised, more ore less obliged to become members of the Union of
Communist Youth. It was a national organization for people of age 14 to 26. All members had to participate
al political, ideological and cultural activities, had to work properly and not create production faults in the
factories they were working in. The following paper reffers to some aspects available in Oradea in a time
considered to be more ideologically ”relaxing” then the years before. The local Committee of the Union
of Communist Youth had some 25.000 members, and the archives show that they were participating at
different political meetings and conferences, job-related activities and so called ”patriotic work”, for the
benefit of the community. Positive and negative aspects of all activities are also included in the study,
revealing that the system had a lot of problems.
Keywords: history of communism, The Union of Communist Youth, working force, ideology, propaganda,
Oradea

Uniunea Tineretului Comunist (U.T.C.) a fost o structură complexă, națională, ce cuprindea
tinerii din România și în cadrul căreia aceștia desfășurau activități de natură politică, recreațională,
culturală, propagandistică, sportivă etc. U.T.C. s-a înființat în anul 1922, în urma Conferinței generale
a tineretului socialist din 19-20 martie, deci doar la câteva luni după înființarea Partidului Comunist
din România. Structura, scopul și modul de funcționare au fost preluate de la Comsomolul sovietic, o
adevărată pepinieră” de nomenclaturiști a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice2. Istoria sa este
”
neclară, modificată de mai multe ori. De-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri (Mișcarea
Tineretului Socialist, Uniunea Tineretului Socialist, Uniunea Tineretului Comunist din România,
Uniunea Tineretului Muncitoresc), din 1924 afiliindu-se Internaționalei Tineretului Comunist
(K.I.M.). U.T.C. modernă a fost înființată în 1949 prin absorbția tututor organizațiilor de tineret în
Uniunea Tineretului Muncitoresc (U.T.M.)3.
1
*
2
3

Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și
”
cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13.
Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Oradea; e-mail: cristian.culiciu@yahoo.com
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
Congresul de unificare” a avut loc în 19-21 martie 1949, cel dintâi prim-secretar al U.T.M. fiind fostul tipograf
”
Gheorghe Florescu. Vezi: Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport
final, București, 2006, p. 143 (în continuare Raport final...)
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Structura U.T.M., devenită U.T.C. în 1965, o copia pe cea a Partidului Muncitoresc Român,
devenit și el Partidul Comunist Român în același an. Exista un Comitet Central condus de un primsecretar, cinci secretari, Secție organizatorică, Secție de propagandă și agitație, Secție de școli și
pionieri, Comisie pentru problemele tineretului muncitor și sătesc, Secție de relații cu străinătatea,
Secție gospodărie și Cancelaria C.C.4. La nivelul regiunilor/județelor funcționau comitete regionale/
județene, iar în fiecare localitate exista un comitet local U.T.C., ce coordona organizațiile din instituții
(inclusiv cele de învățământ) și întreprinderi.
Conform Statutului, U.T.C. era principala rezervă” de noi membri pentru Partidul
”
Comunist Român (P.C.R.), în același timp antrenând tineretul pentru înfăptuirea politicii” P.C.R.5.
”
De aceea, educarea politică a membrilor și pregătirea lor pentru a intra în partid reprezentau puncte
importante ale activității generale a Uniunii. La finalul anilor 1960 și începutul anilor 1970, deși
era o perioadă de relaxare ideologică, arhivele arată o consecvență în organizarea și desfășurarea
acțiunilor cu caracter politic în rândurile tinerilor. Cele privind pregătirea profesională erau și ele
multe, implicând, pe lângă perfecționare, buna comportare la locul de muncă și perfecționarea
profesională.
În perioada abordată, membri erau tineri cu vârste cuprinse între 14 și 26 de ani (cu posibilitate
de prelungire până la 30 de ani), recrutarea începând în clasa a VIII-a, iar din clasa a X-a calitatea de
membru era obligatorie. Aveau prioritate elevii cu rezultate bune la învățătură și fără probleme în
”
dosar”. Studenții aderau la Uniunea Asociațiilor Studențești din România, subordonată U.T.C.. În
total, U.T.C. avea, la nivel național, 2,25 milioane de membri în 1966, respectiv 2,4 milioane în 1971,
înscriși în 75.000 de organizații6. Nu mai era o organizație exclusivistă, ci una de masă, cu acțiuni de
masă.
Activitatea Uniunii era una socotită ritualizată”, după 1971 apărând tendințe tot mai clare de
”
transformare a multor acțiuni în prilej de manifestare a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu7.
Unul din obiectivele cele mai importante ale U.T.C. îl constituie educarea prin muncă și
”
pentru muncă a tineretului”, arăta același Statut8. Munca” însemna atât pregătirea profesională
”
și disciplina la serviciu, cât și activitățile de muncă patriotică” de pe șantierele tineretului”,
”
”
de construcții și amenajări, precum și în agricultură. De-a lungul existenței, în structura Uniunii
proporția muncitorilor a oscilat între circa 30% în anii 1950 și 50% în anii 19809.
În ce privește însușirea ideologiei și politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist
”
Român”, Statutul U.T.C. indica obligativitatea membrilor de a se solidariza cu toți ceilalți tineri din
statele socialiste sub simbolistica internaționalismului proletar. Educarea în acest sens și al echității
sociale larg promovate de către comuniști se făcea prin activități specifice, de masă, prelegeri, acțiuni
propagandistice, culturale, întâlniri cu membri ai P.C.R..
Activitatea uteciștilor din județul Bihor era coordonată de către un Comitet Județean al
U.T.C., care avea în subordine comitetele locale, precum și Comitetul Municipal Oradea. Instituțiile
și întreprinderile aveau organizații proprii ale uteciștilor, cele mai mari din municipiu fiind ale
întreprinderilor Alumina și Înfrățirea, ale școlilor și liceelor, precum și a Institutului Pedagogic de 3
ani. Toate organizațiile din urbe se aflau sub oblăduirea amintitului Comitet Municipal.
Pregătirea politică a uteciștilor începea încă din școală, în baza planurilor de activitate
lunare și anuale ale organizațiilor de bază din fiecare instituție de învățământ și se desfășura prin
4
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Oana Ilie, Propaganda politică. Tipologii și arii de manifestare (1945-1958), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște,
2014, p. 126
Statutul Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, Editura Politică, București, 1971, p.6,11
Adrian Cioflâncă, op. cit., p. 545; File din istoria U.T.C., Editura Politică, București, 1980, p. 397
Raport final..., p. 155
Statutul Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, Editura Politică, București, 1971, p.12
Raport final..., p. 146
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adunări generale (unde se discutau hotărârile C.C. al P.C.R. privind uteciștii), conferințe,
cercuri și informări politice, cercuri de studiere a Statutului U.T.C., simpozioane și întâlniri cu
reprezentanți ai P.C.R. Scopul lor era, pe de-o parte, îmbogățirea vieții spirituale a elevilor”, iar pe
”
de alta formarea unei personalități multilateral dezvoltate”, în ton cu caracteristicile muncitorilor,
”
concepte înțelese prin însușirea limbajului de lemn și a atitudinilor pro-comuniste și anticapitaliste, a conceptelor marxism-leninismului. Tot în cadrul pregătirii politice intra interpretarea
evenimentelor politice interne și internaționale, un adaos la materia de istorie, geografie, economie
politică, marxism-leninism10. Fie că era vorba de școli, instituții sau întreprinderi, învățământul
politic presupunea acțiuni pentru cunoașterea legilor statului, de formare a atitudinii combative
”
împotriva concepțiilor retrograde, mistice, a influențelor ideologiei străine”11, toate acestea în
”
strânsă legătură cu sarcinile profesionale și de muncă” și care să asigure o informare largă și
”
continuă asupra principalelor evenimente interne și internaționale, studierea documentelor de
partid și de stat, a literaturii politice și a materialelor ce apar în presă”12. În pur limbaj de lemn,
acestea erau principalele sarcini” trasate utecistului, care era învățat să gândească politic și să ia
”
decizii politice, indiferent de situație.

Comitetul Municipal Oradea al U.T.C. urmărea atât pregătirea politico-ideologică a
membrilor, cât și creșterea numărului acestora. Vom prezenta succint activitățile pe care organizațiile
locale ale uteciștilor le țineau în perioada deja menționată, așa cum reies, cu părți pozitive și negative,
din rapoartele Comitetului Municipal.
Documentele nu oferă statistici ale numărului de membri ai U.T.C. în Oradea, dar în
rapoartele anuale apar câteva date. Astfel aflăm că în luna mai 1969, în municipiu ar fi existat aproape
24.700 de uteciști13. Din totalul de 12.853 de tineri cu vârstă utecistă care lucrau în industrie,
transporturi și în cooperativele meșteșugărești, 10.500 erau înscriși în Uniune, iar din cei 12.090 de
elevi, circa 9600 erau membri. În toamna anului următor, 1970, U.T.C. Oradea număra circa 27.000
de membri, iar alți 5000 de tineri orădeni nu erau înscriși14; la începutul anului 1971 cele 768 de
organizații locale cumulau 27.870 de tineri15. Deși P.C.R. voia înregimentarea cât mai multor tineri
în U.T.C., multe organizații nu dețineau evidențe cu persoanele nemembre, astfel încât să poată
proceda la convingerea lor să se înscrie16.
De amploare în organizațiile locale era pregătirea politico-ideologică a membrilor. Astfel,
în vara anului 1968, de la care pleacă studiul nostru, programul de activitate în domeniul politicoideologic cuprindea: întâlniri cu veterani de război; întâlniri cu membri ai Biroului Comitetului
Municipal al P.C.R.; întâlniri cu brigadieri de pe șantierele naționale de la Bumbești Livezeni și
Salva Vișeu, toate organizate atât în Clubul Tineretului, cât și în întreprinderi17. În același an, școlile
generale organizau, pentru elevii ce urmau să fie primiți în Uniune, cicluri de expuneri pe teme
politico-ideologice: Conducerea de către partid a U.T.C.”, Drepturile și îndatoririle unui tânăr
”
”
utecist”, Tradițiile revoluționare de luptă și muncă a U.T.C.”, Crearea organizației revoluționare
”
”
a tineretului din România”18. Alte dezbateri pe teme politice și ideologice erau propuse, la finele
anilor ’60, de către organizațiile de la Solidaritatea, Electrometal, Lemnul, Liceele nr. 1 și 4, Liceul
10 P. Bărbulescu, A. Cazacu, A. Vasilescu, Activitatea U.T.C. în școală, Editura Politică, București, 1966, p. 87, 89,
113-114, 124
11 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Bihor (în continuare A.N.-S.J.Bh.), fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., dosar 1/1970, f. 37
12 Ibidem, f. 38
13 Ibidem, dosar 1/1969, f. 25
14 Ibidem, dosar 1/1970, f. 42, 44
15 Ibidem, dosar 1/1971, f. 12
16 Ibidem, dosar 1/1969, f. 26, 28
17 Ibidem, dosar 3/1968, f. 56
18 Ibidem, dosar 1/1969, f. 26
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Economic și Școala Generală nr. 1019. General era studiul unor documente legate de istoria mișcării
muncitorești bihorene și naționale și a istoriei P.C.R.. În 1971, aceasta se făcea în unități precum
Crișul, Miorița, Înfrățirea, U.A.O., pe șantierele Trustului de Construcții, Poligrafia, iar expunerile
erau urmate de vizite la Muzeul Țării Crișurilor20.
Pe agenda utecistului era, în acel timp, cunoașterea hotărârilor Congresului al IX-lea al
U.T.C. din 18-22 februarie 1971 și a deciziilor Congresului al X-lea al P.C.R. din 6-12 august 1969;
ele erau prelucrate cu uteciștii de la Întreprinderea de Locuințe și Localuri Oradea (I.L.L.O.),
Abator, Solidaritatea, Miorița, Poligrafia, Centrul Școlar Oradea și Liceul economic21. De asemenea,
în cadrul cercurilor de studiere a Statutului U.T.C. erau atinse teme precum U.T.C., organizația
”
revoluționară a tineretului din România” ori Statutul, legea de bază a organizației U.T.C.”. Astfel
”
de cercuri funcționau, în 1970, în Școlile Generale nr. 8, 14, 25, în Cooperativa Arta Crișana,
întreprinderile Poligrafia, Drum Nou, Azbociment22.
În municipiu existau, în 1970, circa 400 de cercuri de pregătire politico-ideologică, unde se
studiau Statutul U.T.C., istoria mișcării revoluționare”, economie, filosofie, economie politică, etică
”
și estetică, probleme de organizare științifică a producției”23. În programele politico-ideologice erau
”
incluse și cursuri de istoria românilor, pentru care erau extrase părțile prelucrate politic, în special
dedicate unor revoluții și războaie, precum și activității muncitorești și, desigur, istoriei P.C.R.. Între
temele aferente, predate în finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70, amintim: România socialistă,
”
o Românie nouă”, Crearea P.C.R. – moment important în istoria poporului nostru”, Mărășești
”
”
– simbol al eroismului”, Figuri de luptători care s-au jertfit pentru libertatea poporului”24. Ca o
”
extensie a acestor prezentări, în fața tinerilor erau invitați ofițeri superiori și veterani de război,
pentru a le vorbi despre acțiunile de pe front.
Pregătirea politică se adresa tuturor membrilor, însă doar majoritatea participau. De
exemplu, în 1969, din cei 24.700 de uteciști, doar 18.000 au fost cuprinși în astfel de programe, iar în
învățământul de partid, în cursurile universității serale de marxism-leininism de pe lângă Cabinetul
Județean de partid și în cele ale universității populare erau încadrați 800025. În anul următor, numărul
a scăzut la 17.20026. În 1971, 21.692 de membri participau la pregătirea politico-ideologică, 7453 la
învățământul politic pe linie de partid, iar circa 1000 frecventau cursurile universității populare și
diferite lectorate organizate pe linie de sindicat și cooperație27.
Slaba rânduială a organizațiilor de bază U.T.C. lăsa înafara cercurilor de pregătire politică un
număr însemnat” de tineri, lucru criticat de Comitetul Municipal. În 1970, în timp ce toți uteciștii de
”
la Bihoreana, Fabrica de Zahăr, Înfrățirea, Textile Crișana erau încadrați în învățământul de partid, în
unități precum I.E.M.B. și Crișul abia jumătate erau înscriși28. Mai mult, Municipala aprecia că multe
comitete desfășurau o activitate formală rigidă și fără adeziune din partea tinerilor”, din acest motiv
”
fiind foarte greu să organizeze activități adapate vârstei și preocupărilor membrilor29. Activitatea
politică a uteciștilor din organizațiile Bihoreana, Întreprinderea Comunală Oradea (I.C.O.), I.R.E.C.
și din Cooperativele Încălțămintea și Prestarea era socotită nesatisfăcătoare”.
”
Anual, atenția Comitetului era orientată și spre zilele aniversare, care aveau o încărcătură
politică și propagandistică ridicată. Atât în instituțiile de învățământ, cât și în întreprinderi și
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ibidem, f. 25
Ibidem, dosar 1/1971, f. 13
Ibidem, dosar 2/1970, f. 22; Ibidem, dosar 8/1970, f. 99
Ibidem, f. 97
Ibidem, dosar 1/1970, f. 54
Ibidem, f. 54
Ibidem, f. 37
Ibidem, dosar 8/1970, f. 95-97
Ibidem, dosar 5/1971, f. 207
Ibidem, dosar 8/1970, f. 100-101
Ibidem, dosar 3/1968, f. 132
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în Clubul Tineretului erau organizate prezentări și întâlniri ocazionate de zilele de 1 Mai (Ziua
Internațională a Muncii), 9 Mai (Ziua Independenței), 23 August (Ziua Națională), 12 Octombrie
( eliberarea” Oradiei), 25 Octombrie (Ziua Armatei), 1 Decembrie (Ziua Unirii), 30 Decembrie
”
(Ziua Republicii); erau prezentate istorii bine filtrate ideologic, din care erau scoase în evidență doar
părțile relevante pentru politica vremii (de pildă naționalismul, lupta muncitorească, superioritatea
republicii față de monarhie), precum și personalitățile locale și naționale care au luptat” pentru
”
idealurile aniversărilor, după caz, inclusiv ilegaliștii comuniști interbelici. La aceste întâlniri
participau oameni de cultură și istorici locali, reprezentanți ai P.C.R. local, militari și veterani de
război.
Expunerile erau urmate de vizite în muzee, iar temele anilor 1968-1969 erau: Oradea
”
și mișcarea muncitorească din România”, Mișcarea muncitorească și Unirea”, Grivița 1933”,
”
”
Luptătorii U.T.C.-iști care s-au jertfit pentru libertatea poporului”, Crearea P.C.R., moment
”
”
important în istoria poporului nostru”, 23 August, Ziua eliberării patriei”, 30 Decembrie,
”
”
Proclamarea Republicii”, Mărășești, simbol al eroismului” ș.a.30
”
Un alt mijloc de ideologizare a uteciștilor era citirea, individual sau în colectiv”, a presei
”
și documentelor de partid” regăsite în cărțile Editurii Politice (volumele Congreselor P.C.R.,
”
discursurile lui Nicolae Ceaușescu ș.a.). Era recomandată” abonarea membrilor la publicațiile
”
de tineret: Scînteia Tineretului, Tînărul leninist, Ifjúmunkás, Viața studențească, Știință și tehnică,
Tehnium, Amfiteatru, cărora se adăugau ziare și reviste locale, ziare centrale de specialitate, reviste
culturale și științifice. În finalul anului 1971, circa 4400 de uteciști din Oradea erau abonați la
Scînteia Tineretului, iar 1600 primeau publicația Ifjúmunkás31. Raportat la totalul de aproape
28.000 de uteciști, numărul abonamentelor era redus, iar din unitățile de învățământ locale, cele
mai multe erau la Liceul Emanuil Gojdu” – 271. Cât privește întreprinderile, erau cazuri în care
”
luni de zile niciun angajat nu se abona la vreo publicație pentru tineret: Electrometal, Cootex,
Miorița, Tricotextil, Înfrățirea32 . Uteciștii aveau și posibilitatea de a publica în amintitele periodice,
în calitate de corespondenți.
Totuși Comitetul Municipal al U.T.C. aprecia că marea majoritate a tineretului din
”
municipiul Oradea urmăresc zilnic presa, sunt la curent cu principalele evenimente interne și
internaționale, cu aspectele mai importante ale vieții noastre social-politice”33. Pentru stimularea
citirii presei, organizațiile țineau întâlniri cu ziariști și corespondenți ai Agerpres și deschideau
discuții în grup pe subiecte de actualitate. Pentru ca vânzările cărților Editurii Politice să crească,
liceele și întreprinderile aveau standuri permanente și colțuri documentare” cu cele mai noi apariții,
”
precum și vitrine tematice, ele fiind promovate în cadrul cercurilor politice. Comitetul Municipal al
U.T.C. le cerea organizațiilor înființarea de cercuri de cititori ai cărții social-politice”, iar împreună
”
cu Biblioteca Municipală să organizeze prezentări și dezbateri pe marginea bibliografiei politicoideologice34.
În fine, o piesă” importantă în mecanismul ideologic al organizațiilor U.T.C. era
”
propagandistul. Acesta învăța și făcea politică și ținea la rândul său prezentări pe teme politicoideologice în fața celorlalți membri. Avea un program de instruire, existând propagandiști pentru
diferite cicluri, între care Rolul conștiinței socialiste”, Partidul și tineretul”, Tradiții revoluționare ale
”
”
”
clasei muncitoare și ale P.C.R.”, Tineretul și societatea românească contemporană”35. Propagandiștii
”
erau atât tineri activiști ai U.T.C. cât și adulți cu experiență în munca cu tinerii (profesori, ingineri,
economiști, dar și muncitori), instruirea lor fiind făcută lunar de lectori din diferite domenii de

283

CR ISI A

Cristian CULICIU

activitate (profesorii erau instruiți în timpul vacanțelor școlare). În 1971 Municipala” U.T.C. avea
”
535 de astfel de propagandiști36.
Aparatul de conducere a Comitetului Municipal avea propriul program de instruire, pe
diferite teme: probleme ideologice, așa cum apăreau în volumele Congreselor și Plenarelor P.C.R.
și în discursurile lui Nicolae Ceaușescu; modul de organizare a adunărilor generale; evidența
membrilor și recrutările; munca și îndeplinirea sarcinilor profesionale; gestionarea veniturilor și
cheltuielilor; organizarea activităților cultural-educative și sportive; pregătirea militară; cunoașterea
limbilor străine. Instruirea se făcea prin expuneri metodice și seminarii ținute de lectori, existând
o bibliografie aferentă obligatorie37. Lectorii erau specialiști veniți din diverse domenii: profesori,
economiști, ingineri, medici, juriști, pregătiți de Comitetul Județean al P.C.R. și repartizați pe cercuri
U.T.C.
Aflată în legătură cu ideologizarea tineretului era și educarea ateist-științifică”. Pe scurt,
”
aceasta se desfășura în aceleași coordonate și prin aceleași mijloace mai sus menționate, vizați fiind
atât uteciștii, cât și tinerii nemembri. Se desfășura conform unor planuri și programe prestabilite și
aprobate de către Comitetul Municipal al U.T.C. prin discuții cu oameni de știință și cultură, profesori,
economiști, atât în școli, cât și în întreprinderi. În 1971-1972, aceștia le vorbeau tinerilor despre
legile obiective care guvernează fenomenele naturii și societății, cuceririle științei și civilizației
”
umane, despre știința prognozei, a ciberneticii, a geneticii”38. Într-o ramificație a învățământului
ideologic era învățarea cântecelor patriotice, respectiv organizarea și participarea uteciștilor la
activități cultural-educative; aceste aspecte, care ocupau un timp îndelungat al tinerilor, au fost
tratate într-un studiu anterior39.
Documentele arată că existau și uteciști care desfășurau activități incompatibile cu pretențiile
ideologice trasate de sus”. În rapoartele anuale întocmite de Comitetul Municipal U.T.C. sunt
”
menționate devieri” diverse, de la comportări necivilizate, cu ținută care sfidează bunul simț”, până
”
”
la asimilarea unor dogme religioase, ascultarea posturilor de radio străine precum Europa Liberă,
dar și evitarea folosirii modului de adresare cu tovarăș”40. În raportul pe anul 1971, Comitetul arăta
”
că la Liceele nr. 2, 4, Emanuil Gojdu, Economic și Liceul Alexandru Moghioroș (azi Liceul Ady
”
Endre”) și cooperativele și întreprinderile Electrometal, Solidaritatea, Viitorul, Alfa, în loc să se
”
pună în discuția adunării generale probleme referitoare la educarea patriotică, politico-ideologică a
tineretului, uteciștii supun la vot dacă e bine sau nu să poarte mini sau maxi fetele sau alte aspecte
minore. Nu este de mirare că în aceste organizații elevii ascultă și comentează în mod dușmănos
știrile ce se difuzează la postul imperialist Europa Liberă sau încearcă să fugă peste graniță”41.
Fiind principala pepinieră” a P.C.R., o parte a uteciștilor deveneau membri de partid, iar în
”
anii 1969-1970 1236 de uteciști au făcut acest pas42. De altfel, în 1970 se aprecia că 58% din totalul
membrilor primiți în P.C.R., nu se știe în ce interval de timp, proveneau din U.T.C.43.
Cum am anticipat, una dintre laturile căreia uteciștii trebuiau să acorde maximă atenție era
munca. Tinerii muncitori, ieșiți de pe băncile școlii, erau o categorie numeroasă și care beneficia de
mai multă atenție din partea autorităților. Un aspect la care reprezentanții Comitetului Municipal al
U.T.C. țineau mult era disciplina la locul de muncă. Toate detaliile erau stabilite prin programe de
36
37
38
39
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activități anuale, trimestriale, lunare și săptămânale aprobate de Biroul Municipal. Prin disciplină
înțelegem atât realizarea planului de producție, cât și respectarea normelor de protecția muncii,
utilizarea și întreținerea sculelor și mașinilor, precum și pregătirea profesională în domeniul de
lucru. La fel de multă atenție se acorda însușirii legislației muncii și legilor în general.
În 1968, tinerii din cele mai mari întreprinderi locale (Înfrățirea, Crișul, Solidaritatea)
erau convocați la dezbateri pe tema Disciplina socialistă a muncii”, la care erau invitați directorii
”
fabricilor, maiștrii, muncitori cu vechime în serviciu44. Alte teme, dedicate în special eficientizării
muncii, erau: organizarea științifică a producției și a muncii – factor important în creșterea
”
eficienței economice a întreprinderilor”, reducerea consumului de metal, metodă de recuperare a
”
cheltuielilor de producție”, folosirea de către tineri a fondului de timp”, aborate în unități precum
”
Solidaritatea, Întreprinderea de Echipament Metalic pentru Binale (I.E.M.B.), Fabrica de Confecții
Oradea (F.C.O.), Înfrățirea, Miorița45.
În 1969, Municipala” U.T.C. aprecia că, din cei aproape 8000 de tineri care lucrau în 48
”
de întreprinderi industriale din municipiu, majoritatea lucrau conștiincios46. Existau și excepții,
în cazul unităților unde planul de export era nerealizat: Bihoreana, Fabrica de cărămidă Crișana,
vina purtând-o, în parte, și organizațiile de tineret. Problemele de calitate ale produselor erau puse
tot în seama tinerilor muncitori, lipsiți de experiență, astfel de cazuri apărând la întreprinderile
Solidaritatea, Miorița, Crișul și Înfrățirea, care au primit refuzuri de livrare: Nu se poate accepta
”
asemenea fenomene cum sunt cele de la Înfrățirea, Uzina de Reparații, Metalica și Bihoreana unde
tinerii rebutează materialele în mai mare valoare decât plata manoperei – aducând prejudicii”, arată
documentele vremii. În total circa 450-500 de tineri din întreprinderile industriale orădene nu
îndeplineau planurile de producție (în parte nici nu le cunoșteau), iar cazurile de nefolosire integrală
a timpului de lucru, întârzieri, lipsuri nemotivate și învoieli ajungeau la un număr destul de mare”47.
”
Planul de producție era greu sau imposibil de îndeplinit, iar în 1970 comitetele U.T.C. ale
Fabricii de Confecții, celei de Mobilă, Miorița, Crișana și cooperativelor Încălțămintea și Igiena erau
blamate pentru ratarea indicatorilor pe 10 luni48. Un an mai târziu, produse rebut și refuzuri de
calitate, puse pe seama tinerilor muncitori, erau înregistrate la Înfrățirea, I.E.M.B., fiind vorba de
defecte de turnare, prelucrare și finisare, la Solidaritatea și F.C.O. (defecțiuni de fabricație și finisare),
respectiv Mobila Alfa – scăderea peliculei în pori, zgârieturi, finisaj neuniform49.
Tinerii angajați care performau erau promovați prin gazeta Tineretul și producția” și pe
”
panoul ne onoare al întreprinderii, iar cei care dădeau rezultate sub așteptări își găseau fotografia
în gazetele satirice (care apăreau în întreprinderi precum apăreau în I.E.M.B., Înfrățirea, Poligrafia,
Avântul, Fabrica de spirt, Crișul50). Produsele conforme date de uteciști erau expuse în așa-numita
vitrină a calității”, de găsit în unități economice precum Înfrățirea, Uzina de Reparații, Crișul,
”
Textila Crișana, Miorița51, iar rebuturile în alte vitrine dedicate52. În 1968, Comitetul raporta un
total de 3100 de tineri evidențiați în muncă în primele trei trimestre53, număr care a scăzut în anul
următor la 2500 în medie lunară și a ajuns la 2700 în 1970. Între cele mai bune rezultate în întrecerea
socialistă le aveau tinerii angajați ai Electrometal, Crișul, Solidaritatea, Arta, Metalica, Întreprinderea
de Morărit și Panificație54.
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Performanțele slabe ale angajaților și întreprinderilor aveau legătură și cu nivelul calificării
profesionale. Procentul tinerilor angajați necalificați era destul de ridicat pe alocuri. În 1970, 50%
din cei 1200 dintre cei de la Solidaritatea erau necalificați, iar 113 lucrau sub normă și nu cunoșteau
procedeele de așezare a tiparelor”55. Fără calificare erau și peste 350 de muncitori ai Electrometal56,
”
precum și mai mulți muncitori ai Arta, Tricotextil și de pe șantierele de construcții57.
Pentru stimularea și perfecționarea activității, se organizau cursuri de calificare profesională,
olimpiade pe meserii, concursuri pe teme profesionale și se recomanda” parcurgerea literaturii de
”
specialitate și valorificarea cercetărilor proprii. Aici, un rol aveau cluburile profesionale din întreprinderi,
cum era Clubul tinerilor ingineri și tehnicieni de la Înfrățirea. Rapoartele arată că, în 1968, peste 1000
de tineri de la Miorița, Textile Crișana, Trustul de Construcții Locale Oradea (T.C.L.O.), șantierul
Fabricii de Zahăr, Metal-Lemn au participat la cursuri de calificare profesională, iar 200 de tineri de
pe șantierele de construcții au învățat meseriile de zidar, dulger, sudor, instalator sanitar, electrician și
instalator de apă și căldură58. În 1972, tinerii de pe șantierele de construcții erau sfătuiți să vină cu idei
pentru mecanizarea lucrărilor și să participe la expuneri precum Să gospodărim cu grijă materialele de
”
construcții” și Să lucrăm cu consumuri specifice reduse”, dar și la simpozioane precum Frumusețea
”
”
meseriei de constructor”59. În plus, tinerii specialiști aveau posibilitatea de a organiza lectorate
”
economice” pe diferite domenii și să prezinte referate pe teme tehnice.
În perioada menționată, în școlile profesionale și întreprinderi (între ele Bihoreana, I.E.M.B.,
Înfrățirea, Cootex) se organiza concursul Tineretul și producția”, precum și olimpiade pe meserii ca
”
strungar, lăcătuș, frezor, croitor60. Olimpiada lăcătușilor era ținută, în 1968, la Înfrățirea, Uzina de Apă
Oradea (U.A.O.), Metalica, Uzina de Reparații, Electro-Metal, cea de strungar la Metalica, Înfrățirea,
U.A.O., Uzina de Reparații, I.E.M.E., iar cea de croitori pe piele la Crișul, Arta, Solidaritatea, Blănuri
1 Mai61. În 1970, Olimpiada strungarului se desfășura în întreprinderile de mașini precum Înfrățirea,
Metalica, Uzina de reparații, Cooperativa Electrometal și în Uzina de Alumină62. Întreprinderile
de transporturi organizau olimpiada Stăpân pe volan”, iar tinerele țesătoare de la Textila Crișana
”
participau la concursul Mâini măestre”. La începutul anilor ’70, tinerii angajați din comerț puteau
”
participa la concursul anual Buna deservire”63. În cadrul unităților economice aveau loc și schimburi
”
de experiențe. Popular pe-atunci era și concursul Cine știe meserie câștigă” pentru meserii precum:
”
tâmplar, chimist, lăcătuș, croitor, tricotor64. Șoferii participau la concursul Stăpâni pe volan”, iar
”
tinerii ceferiști la cea numită Siguranță și măestrie”.
”
Tinerii angajați erau poftiți și la consfătuirile, simpozioanele, schimburile de experiență
și dezbaterile organizate de Consiliul Județean al Sindicatelor Bihor și Consiliul Municipal al
Sindicatelor Oradea, iar temele abordate în anul 1972 erau: Valorificarea deplină a materiilor
”
prime și materialelor la locul de muncă”, Inovațiile și raționalizările, factor important în creșterea
”
productivității muncii” (I.E.M.B.), Metode noi de organizare a procesului de producție pe secții
”
și ateliere în industria pielărie-încălțăminte” (Crișul), Mărirea capacității de producție prin mai
”
buna folosire a suprafețelor, a utilajelor și a forței de muncă” (Solidaritatea), Utilizarea floculanților
”
sintetici la separarea șlamului roșu”65.
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Ca activități în completare, unii reprezentanți ai organizațiilor din întreprinderi și instituții
făceau parte din comisii locale, precum cea de atribuire a locuințelor, de acordare a buteliilor de
aragaz, de încadrare și promovare a personalului ș.a.
Cazurile de indisciplină erau sancționate pe linie administrativă, iar apoi pe cea a Uniunii.
Între ele se numărau: nerespectarea instrucțiunilor, părăsirea locului de muncă, lipsa de la serviciu și
întârzieri nemotivate. Arhivele arată că, în primele cinci luni ale anului 1970, tinerii angajați din Oradea
au cumulat peste 12.000 de zile de absență nemotivată de la serviciu66, iar în 1971 cele mai multe
absențe erau la Înfrățirea (6576 ore), I.E.M.B. (3413 ore), Întreprinderea de Prefabricate (11.576
ore), Fabrica de Zahăr (3413 ore), Abator (2272 ore)67. Pentru a reduce frecvența întârzierilor,
U.T.C. Oradea propunea verificarea și chestionarea tinerilor prin Proces indisciplinaților” și Cu
”
”
microfonul printre întârziați”.
Existau și alte probleme, care depindeau de conducerile fabricilor, privind condițiile de
lucru. Ele nemulțumeau Comitetul U.T.C., organizațiile rezumându-se doar la constatarea unor
”
deficiențe, anomalii sau a unor probleme pe care le ridică tinerii privind activitatea profesională,
condițiile de viață și de muncă, și nu se iau nici o măsură de a rezolva aceste deficiențe”. Anual,
Comitetul critica faptul că uteciștii descoperiți cu probleme nu erau sancționați ori situațiile
erau necunoscute organizațiilor. Pe de altă parte, mulți tineri erau nemulțumiți de salarizare, de
schimbarea frecventă a locului de muncă, de condițiile de lucru și lipsa echipamentelor de protecție,
puținătatea cursurilor de calificare și a locurilor în cămine68.
Pregătirea pentru câmpul muncii se făcea din școală. Raportul uteciștilor elevi și studenți
cu munca ținea de activitățile de orientare profesională, în special către domeniile tehnice, precum
și munca patriotică” și era gestionat, din martie 1970, de către Consiliul municipal al U.T.C. pentru
”
munca în rândul elevilor. În fiecare școală și liceu, teoretic și profesional, funcționa câte o Comisie
pentru probleme profesionale și sociale ale elevilor. Existau mai multe tipuri de activități: olimpiade
pe meserii, concursuri profesionale, cercuri tehnico-aplicative, simpozioane, dezbateri privind
însușirea cunoștințelor diferențiat pe anii de studiu, întâlnirile cu specialiști din diverse ramuri de
activitate, vizite în întreprinderi. Pentru elevii școlilor generale și ai liceelor teoretice se organizau
întâlniri cu oameni de cultură și cu profesori ai Institutului Pedagogic.
Întâlniri cu ingineri și muncitori erau organizate, în 1969, în Liceul Industrial de Construcții
Civile, Grupul Școlar Sanitar și în Școala profesională Telecomunicații69. În școli și licee se organizau
și simpozioane pe teme de muncă, cum se întâmpla în Liceul nr. 1, Liceul nr. 3, Liceul Agricol,
Liceul Pedagogic, Școala Specială nr. 770. Între temele vremii erau Orice meserie e frumoasă dacă
”
este făcută cu pasiune”, Frumusețea meseriei alese, la vârsta marilor răspunderi”71. Alte forme de
”
orientare erau cercurile tehnice, sesiunile de comunicări, expozițiile și concursul Cine știe câștigă”
”
între clase, pe teme muncă în diferite domenii economice.
Astfel de activități erau menite să limpezească parcursul elevului către alegerea meseriei.
Dar un sondaj făcut de Comitetul Municipal U.T.C. (în 1970-1971 – n.n.) pentru 220 de elevi din
”
cls. XII arată că aproape 1/4 din numărul celor chestionați și-au ales o profesie care nu corespunde
pregătirii lor, iar 5% nu știu unde să meargă. Foarte puțini sunt îndrumați spre școlile tehnice 10%,
iar spre calificare direct în producție 2%”72. Un alt studiu al Comitetului, realizat în 1970 printre 752
”
elevi absolvenți din liceele teoretice”, arăta că 90% dintre aceștia erau îndrumați către învățământul
66
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superior, un număr de 14 doreau să se angajeze în producție, iar 67 să urmeze o școală tehnică. Ceea
”
ce este mai grav este însă faptul că întrebați fiind dacă se vor califica în producție dacă nu reușesc la
facultate, 275 elevi, adică 36% declară că nu se vor califica, iar 182 se vor angaja temporar cu scopul
de a încerca din nou la facultate”, arăta același studiu. De altfel, majoritatea elevilor orădeni de 18-19
ani nu prestau nicio muncă fizică în formă angajată73.
Finalizarea studiilor, absolvirea unei școli tehnice și angajarea în întreprinderea unde era
făcută repartiția erau prilej de festivism, de primire” a lor în fabrică. Documente din anul 1968 arată
”
că aceste acțiuni au prilejuit momente de neuitat tinerilor. În cadrul activității organizate în cinstea
”
lor le-au fost prezentat istoricul întreprinderii, condițiile minunate de viață și de muncă asigurate
tinerilor de conducerea noastră de partid și de stat”74. Formularea este identică oricărei alta din
perioadă și nu constituie decât simpla constatare a situației din întreprindere, care, în realitate, era
mult mai rea.
Tinerii care nu aveau slujbă după absolvirea liceului sau a școlii profesionale erau luați în
evidența autorităților prin verificări făcute de Comitetul Municipal U.T.C. împreună cu Direcția
Județeană a Muncii și Ocrotirii Sociale, Miliția, Procuratura și Inspectoratul Școlar, astfel încât să
poată fi repartizați în întreprinderi75.
O altă formă a muncii, intens uzitată de U.T.C. și promovată prin propagandă, era „munca
voluntar-patriotică”. Activitatea era reglementată prin Legea organizării contribuției bănești și în
muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc. Aceasta se făcea în cadrul mai multor categorii
de lucrări: construirea, modernizarea, repararea și întreținerea drumurilor publice, a lucrărilor
”
de artă, accesorii sau anexe ale acestora, precum și executarea lucrărilor de regularizări de albii
și consolidări de maluri”. La astfel de activități participau uteciștii care aveau minim 18 ani76, iar
organizațiile aveau, fiecare, câte o comisie de muncă patriotică. Munca era calculată în ore și valoare
în lei. Pentru buna desfășurare a muncii patriotice”, Comitetul Municipal al U.T.C. cerea verificarea
”
săptămânală a activităților prestate de către membri.
Frecventă și vizibilă era munca în spațiile publice, la care se adăuga strângerea materialelor
reciclabile și diverse lucrări pe terenurile agricole. De pildă, în 1968, uteciștii au lucrat la amenajarea
ștrandului, la scoaterea liniilor de tramvai de pe Calea Proletarilor (b-dul Ștefan cel Mare), la
amenajarea șanțului Cetății și malurilor Pârâului Peța, dar și la curățarea a 200 de hectare de
pășune77. Tot în 1968, tinerii orădeni au curățat pășuni pe o suprafață de 100 ha la C.A.P. Seleuș,
C.A.P. Sântandrei și C.A.P. Sânmartin, au plantat 1000 de plopi și au amenajat un scuar de 900 mp
în fața Aeroportului78.
În 1969, elevii orădeni au lucrat la plantarea unei pădurici pe un teren din preajma comunei
Oșorhei și la plantarea de pomi pe malurile Crișului Repede și pe Dealul Pisicii, iar pe timpul
vacanței de vară a fost organizat un șantier pe care au lucrat 500 de elevi79. În planul anual erau
incluse: colectarea a 2900 de tone de fier vechi, amenajarea unor locuri de joacă pentru copii, lucrări
de regularizare a Pârâului Peța și plantări de pomi în zona Cării Aradului și a Căii Proletarilor (azi
B-dul Ștefan cel Mare)80. Cum era obiceiul, Comitetul a dedicat câteva lucrări marcării a 25 de ani
de la actul din 23 august 1944, respectiv Congresului al X-lea al P.C.R.: amenajarea șanțului Cetății,
amenajarea Pârâului Peța în Cartierul Nufărul cu 4000 de tineri, amenajarea terenului din jurul
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Spitalului de Copii cu 2000 de tineri, amenajarea unui teren de sport în fața Electrocentrale cu 500
de tineri, amenajarea parcului din jurul Palatului Baroc cu 1500 de tineri, amenjarea unui parc în
locul rampei de descărcare marfă de pe B-dul Decebal cu 3000 de tineri, repararea aleii de pe Dealul
Ciuperca cu 1500 de tineri. Alți 4000 de tineri de la liceele și școlile profesionale din oraș au lucrat
la amenajarea ștrandului municipal81.
În primele luni ale anului 1969, Municipala U.T.C. aprecia că peste 20.000 de tineri au
”
participat cu entuziasm la acțiunile de muncă voluntar-patriotică” din oraș. În fapt, o participare
fără prea mult entuziasm și nicidecum voluntară, întrucât același Comitet recunoștea apoi că ritmul
de lucru pe teren era slab, iar colectarea de fier vechi se realizase doar în proporție de o treime în
jumătate de an: din 60 de organizații care strângeau fier vechi, până în octombrie 1969 abia trei
îndepliniseră planul, iar 31 nu colectaseră nimic82. Unele lucrări, precum amenajarea terenului de
sport din șanțul Cetății și a malului Crișului în zona Silvaș, au întârziat sau nu au fost terminate, din
motive financiare sau din cauza puținătății forței de muncă83.
Un an mai târziu, în 1970, uteciștii au avut de prestat un total de 200.000 de ore de muncă în
folos obștesc. Organizați în 365 de brigăzi de muncă patriotică, aceștia au pus umărul la înlăturarea
efectelor inundațiilor84, prin înălțarea digurilor din zona Uzinei de Apă și scoaterea apei din incinta
unor întreprinderi și curățarea străzilor85. Aproape că nu este tânăr care să nu fi răspuns prezent
”
la chemarea partidului de repunere în funcțiune a utilajelor, a agregatelor avariate, de efectuarea
duminici de-a rândul a unor ore suplimentare”, se arăta într-un raport prezentat Comitetului
Municipal al U.T.C. în 197086.
Tot în 1970 s-a lucrat la regularizarea Pârâului Peța, la amenajarea de spații verzi pe lângă
arterele principale de circulație și amenajarea lacului de lângă Spitalul de Copii, la plantări de pomi
și amenajarea de locuri de joacă pentru copii; acestora li s-au adăugat împădurirea a cinci hectare
de fond forestier și a două hectare de fond comunal, recoltarea a cinci tone de plante medicinale87.
Planul pe 1970 a însemnat și strângerea a 4700 de tone de metal, plan din care, până în iunie, s-a
realizat abia 25,5%88, iar până în 15 septembrie s-au strâns doar 1780,5 tone89. Tot pentru anul 1970,
tinerii au avut de strâns un total de 15.000 de sticle și borcane și 35 de tone de deșeuri din hârtie90,
iar în toamna anului 1971 circa 1000 de tineri angajați de la Solidaritatea, Crișul, F.C.O., Uzina
de Alumină, Fabrica de Blănuri, Drum Nou și Poligrafia au avut de colectat maculatură, sticle și
borcane91. Împăduririle pe 1970 s-au făcut anevoie din cauză că nu a putut fi asigurat transportul
tinerilor către punctele de lucru92.
Pe timpul vacanței de vară 1971, tinerii din Oradea au lucrat în municipiu, dar și în județ,
pe șantierul fabricii de ciment din Chistag și în cadrul I.A.S. Diosig. În anul următor, elevii liceelor
orădene au avut de pus umărul la instalarea irigațiilor pe 450 de hectare de teren arabil, la amenajarea
272 de hectare pentru îndiguriri și culesul grâului și a plantelor medicinale și plantarea a 50.000 de
pomi fructiferi93. Activitățile din vară de pe teren erau continuate, anual, în cadrul campaniilor de
strângere a recoltelor de toamnă.
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Pentru întregul an 1972, planul valoric al muncii patriotice s-a ridicat la 15 milioane lei94,
uteciștii având de lucru pe 13 șantiere, între care reabilitarea căminului de nefamiliști a întreprinderii
Înfrățirea, extinderea zonei de agrement din Calea Clujului și întreținerea digurilor pârâului Adona;
în cadrul C.A.P. Episcopia Bihor erau programate lucrări de îmbunătățiri funciare. Acestor lucrări
s-au adăugat colectarea a 3520 tone deșeuri feroase, 85.000 kg deșeuri de hârtie și 70.000 de sticle
și borcane. În acel an, în municipiu au fost organizate 715 brigăzi de muncă patriotică, cu 26.000 de
tineri95.
Succesul lucrărilor era cu atât mai necesar cu cât Municipala U.T.C. își propusese atingerea
unui procent de 40% din lucrările pe tot anul până în 19 martie, data aniversării semicentenarului
Uniunii. Procentul realizat ar fi fost 41,8%96, însă Municipala considera că activitatea comisiilor de
muncă patriotică era doar formală în destule locuri, în privința deplasării tinerilor și a evidenței
muncii.
Uteciștii desfășurau muncă patriotică și în cadrul întreprinderilor unde erau angajați, prin
diferite lucrări de construcții, demolări, curățarea incintelor și secțiilor, săpături de șanțuri pentru
conducte, amenajarea de spații verzi și depozite.
Pentru ca munca patriotică” să capete accent de festivism, autoritatea orădeană recomanda
”
ca deplasarea brigăzilor de muncă patriotică să se facă cu cântece patriotice și revoluționare”97.
”
Se poate observa cum, în esența tuturor activităților numite mai sus, cuvântul de bază este
controlul, atât asupra atitudinii uteciștilor față de regim, cât și asupra activității de la serviciu. Munca
era cu atât mai importantă, cu cât U.T.C. voia să creeze, astfel, proletariat.

94
95
96
97

Ibidem, dosar 5/1971, f. 167
Ibidem, dosar 5/1972, f. 13-14
Ibidem, f. 25
Ibidem
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Contribuții la cunoașterea activității Uniunii Tineretului Comunist din Oradea (II). Locul de muncă și pregătirea politică (1968-1972)

Fig. 1: Activitatea politico-ideologică nu lua pauză nici în vacanța de vară: uteciștii din Oradea aveau program
și în luna august (sursa: Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al
U.T.C., dosar 5/1971, f. 111)
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Fig. 2: Două dintre publicațiile la care uteciștii erau abonați, Scînteia Tineretului și Ifjúmunkás (Tânărul
muncitor), care abordau atât subiecte politice și propagandistice, cât și cultural-artistice
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Contribuții la cunoașterea activității Uniunii Tineretului Comunist din Oradea (II). Locul de muncă și pregătirea politică (1968-1972)

Fig. 3: Prin planuri de acțiuni anuale erau stabilite lucrările, împreună cu valoarea lor și încadrarea în timp
(sursa: Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., dosar 10/1972, f. 1)

293

CR ISI A

Cristian CULICIU

Fig. 4: Listă cuprinzând lucrările de muncă patriotică la care au fost repartizați elevii din Oradea în vacanța de
vară 1972, împreună cu valoarea lucrărilor realizate și procentul de participare efectivă
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(sursa: Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor, fond Comitetul Municipal Oradea al U.T.C., dosar 10/1972,
f. 16)
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Contribuții la cunoașterea activității Uniunii Tineretului Comunist din Oradea (II). Locul de muncă și pregătirea politică (1968-1972)

În 1971, uteciștii orădeni au lucrat la taluzarea malurilor Pârâului Peța și la mai multe plantări de arbori
(sursa: Crișana, anul XXVI, nr. 76/1 aprilie 1971, p. 1)

Articol de presă privind acțiunea tinerilor de colectare a fierului vechi
(sursa: Crișana, anul XXIV, nr. 23/29 ianuarie 1969, p. 3)
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POLITICA DE STAT PRIVIND REPARTIZAREA
ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN
ROMÂNIA ANILOR `701
Ștefan-Marius DEACONU*
STATE POLICY ON THE DISTRIBUTION OF EDUCATION GRADUATES IN ROMANIA
IN THE ‘70S
ABSTRACT
The article analyses the context in which Decree no. 158/1970 and Decree no. 54/1975. These
represented the expression of the state policy regarding the distribution of higher education graduates
in Romania in the 1970s. If in the period 1970-1974 we can discuss a “humanized” policy on distribution,
in the second part of the decade we are witnessing a sharp anti-meritocracy attitude and regulations that
have significantly limited the individual choices of graduates. They also generated an “uprooting” of young
people entering the labour force. The two decrees are, at the same time, suggestive for the way in which the
Romanian Communist Party related to the young intellectuals during the analysed decade.
Keywords: Higher education graduates, working field, highly qualified labour force, young intellectuals,
Ceaușescu, Romania, the `70s, communism.

Tranziția și integrarea în câmpul muncii a tinerilor absolvenți de învățământ superior s-a
numărat printre subiectele tratate cu interes de liderii comuniști de-a lungul întregii perioade de după
cel de-al Doilea Război Mondial. Totuși se pot identifica variații în ceea ce privește viziunea Partidului
Comunist Român (P.C.R.) cu privire la tinerii intelectuali, în funcție de momentul de timp analizat.
Instalarea lui Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului Comunist Român, în iulie 1965, a
reprezentat începutul unei perioade de relativă stabilitate, prin prisma continuării politicilor adoptate
în ultimii ani ai regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Menționăm aici, printre altele, o liberalizare a
societății, opoziția față de reforma Pactului de la Varșovia, degradarea relațiilor economice cu statele
membre în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), precum și apropierea aC.C.entuată
de statele occidentale2. Procesul de liberalizare a societății a mai continuat preț de câțiva ani, iar
atenția populației s-a concentrat pe reușitele obținute în plan extern. Impresia generală a populației
a fost că dezghețul” s-a accentuat după sosirea lui Ceaușescu în fruntea P.C.R.3.
”
Modul autoritar de conducere al lui Ceaușescu a fost confirmat însă, de acțiunile luate
chiar în primii ani de la preluarea puterii. Confruntat cu probleme demografice semnificative,
1

*
2
3

Studiul utilizează documente colectate în cadrul Planificare economică, învăţământ superior şi acumularea
”
capitalului uman în România în timpul regimului comunist (1948-1989)”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0476, proiect
de cercetare finanțat de Consiliul Național al Cercetării Științifice. Îi mulțumesc domnului prof. univ. dr. Bogdan Murgescu pentru sprijinul acordat în acest sens.
Facultatea de Istorie, Universitatea din București; e-mail: marius.deaconu@gmail.com.
Cezar Stanciu, The End of Liberalization in Communist Romania, în The Historical Journal”, vol. 56, nr. 4 din
”
2013, p. 1064.
Mioara Anton, Iluzia liberalizării în primii ani ai regimului Ceaușescu. Schiță de istorie socială. 1965-1970, articol
disponibil la pagina web http://mone.acad.ro/wp-content/uploads/2014/12/Anton-Iluzia-liberalizarii-in-primii-ani-ai-regimului-Ceausescu.pdf, accesată la data de 10 mai 2020.
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pricinuite de scăderea natalității, prim-secretarul P.C.R. a acționat determinat. Soluția a constat în
adoptarea infamului Decret nr. 770 din 1 octombrie 1966 pentru reglementarea întreruperii cursului
sarcinii 4, prin care avorturile au fost scoase în afara legii. De asemenea, a fost emis Decretul nr. 779
din 8 octombrie 1966 pentru modificarea unor dispoziții legale privitoare la divorț5, care a înăsprit
semnificativ condițiile în care se puteau desface căsătoriile.
Asaltul asupra vieții private, desfășurat în mod paradoxal într-o perioadă de liberalizare”,
”
poate fi comparat cu intervenția statului sovietic în viața cetățenilor U.R.S.S. Cercetătoarea
Elena Șișcanu a apreciat că această interferență în viața cetățenilor s-a realizat prin intermediul
instituțiilor care trebuiau să îi protejeze6. Consider că și România se înscrie în acest curent, chiar
și într-o perioadă în care represiunea împotriva cetățenilor nu se desfășura la intensitatea din
obsedantul deceniu”.
”
Având în vedere contextul descris anterior, trebuie să subliniez faptul că locul de muncă a
reprezentat și reprezintă unul dintre cele mai importante caracteristici în viața unui om. Din acest
punct de vedere, instaurarea regimului comunist în România, la fel ca în alte state socialiste, a venit
cu promisiunea eradicării șomajului și acordării unui loc de muncă pentru fiecare cetățean al cărui
profil era agreat de stat. Pentru absolvenții de învățământ superior, acest lucru se concretiza în
urma procesului de repartizare. În cele ce urmează, mă voi referi la modul în care acest proces a fost
reglementat între 1970 și 1980. Convențional, pentru a evita anumite repetiții care pot fi supărătoare,
în text mă refer generic la repartizare” ca fiind procesul de repartizare al absolvenților de învățământ
”
superior în lipsa unor precizări suplimentare.
Preluarea puterii de către Nicolae Ceaușescu a reprezentat o continuare a politicilor de
creștere economică accelerată, fapt care a necesitat o planificare minuțioasă a forței de muncă.
Deși planurile pentru forța de muncă erau realizate pe un termen de 10 ani, se poate constata
faptul că planificarea economică era concepută doar pentru o perioadă de cinci ani (planurile
cincinale).
Starea de fapt moștenită din perioada regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej a relevat faptul
că, la sfârșitul primului deceniu de conducere ceaușistă, necesarul de ingineri ar fi fost cu 15.000 de
persoane mai mare decât numărul absolvenților, iar cel al economiștilor de 20.000. Această situație
a fost profund nesatisfăcătoare și a condus la reformele în domeniul educațional realizate prin
adoptarea Legii învățământului nr. 11/19687.
Decretele nr. 158/1970 și nr. 54/1975 sunt cele care au constituit pietrele de temelie ale
legislației privind repartizarea absolvenților de învățământ superior. Deși nucleul celor două acte
normative este similar, cel de-al doilea reprezintă o schimbare drastică a opticii conducerii P.C.R.
raportat la absolvenții de învățământ superior. Articolul analizează liniile de forță ale celor două
perioade delimitate de decretele mai sus menționate, respectiv 1970-1974 și 1975-1989.
1970 – 1974: O repartizare „umanizată”
Decretul nr. 158/19708 a fost primul act normativ care a reglementat repartizarea în producție
a absolvenților de învățământ superior de la învățământul de zi, din perioada regimului ceaușist.
Acest act, care a devenit Legea nr. 37/1970, a abrogat totodată prevederile legale anterioare în
4
5
6
7
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Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, publicat în Buletinul
Oficial nr. 60 din 1 octombrie 1966.
Decretul nr. 779 din 8 octombrie 1966 pentru modificarea unor dispoziții legale privitoare la divorț, publicat în
Buletinul Oficial nr. 64 din 8 octombrie 1966.
Elena Şişcanu, Imixtiunea statului totalitar de tip sovietic în viața privată în Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în
România, Memorialul rezistenței anticomuniste Ţara Făgăraşului”, Iași, Editura Polirom, 2009, p. 409-421.
”
Vlad Pașca, Higher Education and Long-Term Manpower Planning, în International Review of Social Research”,
”
vol. 4, nr. 2 din iunie 2014, p. 90-91.
Decretul nr. 158 din 24 martie 1970 cu privire la repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învăţământ superior de la învățământul de zi, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 8 iunie 1970.
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Aplicarea unui principiu fundamental pentru orice societate comunistă a reprezentat însă
un proces convenabil, în special pentru forța de muncă înalt calificată. Garanția constituțională a
statului român, reluată în diferite acte normative, cu privire la asigurarea unui loc de muncă în acord
cu competențele dobândite de cetățean era cu atât mai dificilă cu cât specializarea acestuia era mai
de nișă. Această situație s-a regăsit și în cazul absolvenților de învățământ superior.
În plus, remarc faptul că prin prisma semnării unui contract de muncă, din punct de vedere
legal a existat o egalitate între muncitorii deja existenți în unitățile socialiste de muncă și nou veniți.
Prin urmare, chiar dacă au existat în mod cert diferențe de statut, cel puțin prin prisma legislației de
resort nu a existat o discriminare privind poziția socială.
Repartizarea numerică a absolvenților era prevăzută a fi aprobată anual de Consiliul de
Miniștri, în baza unui plan anual întocmit de Comitetul de Stat al Planificări, Ministerul Muncii
și Ministerul Învățământului. A fost stabilit că fundamentarea acestui plan trebuia să se realizeze
pornind de la cererile organizațiilor socialiste, de ministere, celelalte organe și organizații centrale,
”
precum și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București”12.
În plus, s-a prevăzut în mod explicit că fundamentarea trebuia realizată în raport cu nevoile de
”
cadre ale județelor, ramurilor, subramurilor, domeniilor economice și social-culturale, acordânduse prioritate absolută zonelor și județelor deficitare”13.
Repartizarea se realiza în funcție de rezultatele academice, la care se adăugau și următoarele
14
criterii :
-
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domeniul învățământului superior (Decretul nr. 180/19509 și H.C.M. nr. 918/196010). Dispozițiile
generale ale Decretului nr. 158/1970 au vizat:
- Consolidarea dreptului la muncă al cetățenilor R.S.R., prevăzut în Constituție11 și care era
asigurat prin acordarea unor locuri de muncă de către stat, în acord cu pregătirea dobândită;
- Între absolvenți și organizațiile socialiste la care sunt repartizați urma să se încheie un
contract de muncă, respectându-se toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare;
- Repartizarea în producție se realiza, într-o primă fază, sub forma unui stagiu de pregătire în
specialitatea dobândită (stagiul era prevăzut a fi de 3 ani, cu excepția celui pentru ingineri).

Apropierea locului de muncă de domiciliul absolvenților;
Apropierea de familie (ex: părinți, între soți);
Motive de natură medicală;
Activitatea obștească și comportarea avută în perioada de studii.

Subsecvent, Legea nr. 12/197115 prevedea la art. 1, în mod explicit, faptul că cetățenii își
”
pot alege locul de muncă”, procesul de încadrare fiind realizat în raport cu pregătirea și capacitatea
”
lor profesională, nevoile societății și ale colectivului în care urmează să-și desfășoare activitatea”.
Legislația trădează în fapt realitatea socială, cetățenii nefiind în postura de a opta ad libitum pentru
orice loc de muncă dorit. Din contră, în dese rânduri aceștia erau chiar într-o situație total opusă.
9
10
11

12
13
14
15

Decretul nr. 180/1950 pentru reglementarea repartizării în producție și în instituțiile de învăţământ superior a absolvenților școlilor medii tehnice, școlilor pedagogice și ai instituțiilor de învăţământ superior.
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 918/1960 privind repartizarea și încadrarea în producție a absolvenților
instituțiilor de învăţământ superior.
În Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la munca. Fiecărui cetățean i se asigura posibilitatea de
”
a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea şi calitatea ei. La munca egala retribuția este egala” cf. art. 18 din Constituția Republicii
Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial nr. 65 din 29 octombrie 1986.
Decretul nr. 158 din 24 martie 1970.
Ibidem.
Ibidem.
Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat, adoptată
la 21 octombrie 1971, publicată în Buletinul Oficial nr. 131 din 21 octombrie 1971.
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Legea mai sus menționată a prevăzut că încadrarea și promovarea în muncă a angajaților
se realizează în urma unui concurs pe post, când acesta este vacant și sunt mai mulți candidați (art.
7). Repartizarea pe posturi a muncitorilor, respectiv a altor categorii de personal, era prevăzut a se
realiza în funcție de:
• studiile, cursurile de specializare sau alte forme de pregătire profesională pe care le are
fiecare persoană;
• vechimea în meserie sau în specialitate prevăzută pentru postul respectiv;
• modul în care și-a desfășurat activitatea profesională anterioară;
• rezultatele obținute la proba practică, verificarea cunoștințelor profesionale, examen sau
concurs, după caz;
• comportarea în societate.
Legislația a pornit de la arhitectura politicii de stat privind o inserție profesională bazată
pe criterii meritocratice în câmpul muncii. Indiscutabil, aceasta nu a fost respectată într-un număr
cert de cazuri, însă eșafodul legislativ, dublat de discursul P.C.R., a creat premisele unui sistem de
inserție și promoție în care meritele individuale să conteze într-o măsură mai mare decât în prima
parte a regimului comunist din România. În primii ani ai perioadei postbelice, criteriile care vizau
conformitatea profilului social cu optica P.M.R. au privat mulți cetățeni de șansa unui loc de muncă
în acord cu pregătirea lor, fără a mai menționa aici opțiunea personală.
Adoptarea Decretului nr. 158/1970 cu privire la repartizarea în producție a absolvenților
instituțiilor de învăţământ superior de la învățământul de zi a creat auspiciile apropierii între regim și
absolvenții de învățământ superior. La puțin timp după adoptarea Legii învățământului nr. 11/1968
și încă în perioada de așa-zis liberalizare”, cel puțin raportat la opinia publică16, reglementarea
”
repartizării într-un mod mai puțin arbitrar a reprezentat un adevărat motiv de bucurie pentru viitorii
absolvenți.
Ministerul Educației și Învățământului a apreciat că noua legislație, primită bine de
”
absolvenți, a asigurat cadrul unei repartizări mai judicioase la locurile de muncă, realizându-se o
mai bună corelare a cerințelor economiei, științei, învățământului, culturii, cu interesele personale
ale absolvenților”17. Într-un raport remis Comitetului Central al P.C.R., aceștia subliniau că, printre
prioritățile care au fost luate în vedere se numără și asigurarea satisfacerii unor cerințe personale
”
justificate ale absolvenților (repartizarea în comuna de domiciliu, apropierea dintre soți, îngrijirea
medicală deosebită”18.
Sunt determinat să consider că M.Ed.Î. a depus diligențele necesare, în mod real, pentru
a ține cont cu adevărat, măcar în parte, de opțiunile personale ale candidaților. Acest lucru
rezultă atât din transpunerea legislativă a acestui deziderat prin Decretul nr. 158/1970, cât și
prin modul de prezentare a procesului de repartizare. Trebuie însă să amintim că, inclusiv în
această perioadă, arbitrariul implicării politicului în desfășurarea proceselor conexe educației
a putut periclita în orice moment planurile unui absolvent de învățământ superior în ceea ce
privește propria carieră19.
Altminteri, Ministerul Educației și Învățământului aprecia noua legislație ca fiind pozitivă,
tocmai datorită faptului că:
înlătură repartizarea mecanică pe baza mediei de absolvire ca unic criteriu, prin corelarea
”
acestuia cu situațiile deosebite ale unor absolvenți, prevăzându-se priorități pentru cei
care doresc să fie repartizați în localitățile rurale unde domiciliază, pentru cei căsătoriți,
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16 Adam Burakowski, Un eveniment important aproape necunoscut: demonstrația studenților din București, 24 decembrie 1968, în Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2006, p. 238-247.
”
17 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.61.
18 Ibidem.
19 Vlad Pașca, Higher Education and Long-Term Manpower Planning, p. 93.
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Totodată, era menționat că prin Decretul nr. 158/1970, procesul de repartizare a fost
realizat în mod deschis, cu participarea nemijlocită a absolvenților la lucrările comisiilor”, fapt care
”
a permis menținerea unei atmosfere bune pe toată durata repartizării” și o atitudine de încredere
”
”
absolvenților față de această acțiune”21. De asemenea, viziunea M.Ed.Î. era mai degrabă echitabilă
prin prisma distribuției geografice, având în vedere că aceștia considerau că nici în viitor nu trebuie
”
diminuată perspectiva acestor absolvenți de a fi repartizați în Capitală”22, întrucât s-ar institui un
”
monopol pentru bucureșteni”23.
Procesul de repartizare al absolvenților de învățământ superior din anul 1970 nu s-a
desfășurat, însă, fără probleme. Listele cu posturile vacante au fost realizate cu întârziere de către
ministerele și autoritățile îndrituite24. Acest lucru s-a datorat, cel mai probabil, timpului relativ cu
scurt dedicat realizării acestor liste, din cauza adoptării târzii a decretului. De asemenea, nici în acest
caz, cifrele de școlarizare nu au fost corelate suficient de bine cu necesarul de absolvenți. Situația
nu era una nouă, fiind semnalată la nivelul Ministerului Educației și Învățământului de câțiva ani25.
Specializările unde s-a înregistrat cu precădere această situație au fost economie politică, geologie,
la unele limbi străine și limba și literatura română26.
Ministerul Educației și Învățământului a propus o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii
modului în care se realiza repartizarea27:
-
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pentru cei care au nevoie de îngrijire medicală specială sau au avut o activitate obștească și o
comportare deosebită în timpul studiilor”20.

Îmbunătățirea corelării între cifra de școlarizare de la unele specializări și cerințele reale ale
”
economiei și culturii”;
Prerepartizarea experimentală a studenților, la sfârșitul anului III, pe subramuri de
specialitate;
Elaborarea unor propuneri, alături de Comitetul Executiv al Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din România, în vederea repartizării suplimentare a absolvenților în localitățile
de domiciliu;
Redactarea unor clarificări în ceea ce privește acordarea de locuri prioritare pentru
absolvenții care aveau soț, respectiv a absolvenților căsătoriți, din aceeași promoție, care
provin de la facultăți diferite.

1975 – 1980: Limitarea semnificativă a opțiunilor absolventului
Repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învățământ superior a fost
modificată substanțial prin adoptarea Decretului nr. 54/197528, devenit ulterior Legea nr. 22/1975.
20
21
22
23
24
25

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f. 60.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 61.
Propuneri privind dezvoltarea învățământului în Republica Socialistă România, 1966, p. 45, în Arhiva Ministerului Educației și Învățământului (în continuare A.M.Ed.Î.), Fond Permanent, dosar 393/1967.
26 La unele specialități (economie politică, geologie, la unele limbi străine și limba și literatura română) numărul
”
posturilor vacante a fost mai mic decât numărul absolvenților, deoarece, pe de o parte, nu a existat un plan riguros de perspectivă a necesităților de specialiști iar, pe de altă parte, ministerele și celelalte organizații centrale
nu au investigat din timp toate posibilitățile existente pentru a utiliza eficient absolvenții de la unele specialități. [...] Modificările structurale intervenite în viața economică și socială a țării, schimbările din planurile de
învățământ, unele oscilații în numărul studenților școlarizați de la un an la altul, au creat în cea mai mare parte
asemenea situații” cf. A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.61.
27 Ibidem, f. 61-62.
28 Decretul nr. 54/1975 cu privire la repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învățământ superior de la
învățământul de zi, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 30 mai 1975.
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Acest act normativ l-a abrogat pe precedentul (Decretul nr. 158/1970) și a extins prevederile în
domeniu. De această dată, a fost menționată ordinea în care se ținea cont de criteriile privitoare la
repartizare. Caracteristică în acest sens a fost aplicarea diferențiată a normelor în anii precedenți29.
Tabel 1. Tabel comparativ privind facilitățile și restricțiile realizate în cadrul procesului de repartizare
între Decretul nr. 158/1970 și Decretul nr. 54/1975.
Decretul nr.
158/1970
Restricții privind
tipul de unități

Decretul nr. 54/1975

Aparatul central de stat, unități cercetare,
proiectare și instituții de învățământ superior;
În procesul de
Repartizarea în comunele în care își au domiciliul
Facilități privind repartizare se ține
ei, părinții sau soțul (soția) lor, ori în comune
criteriile familiale cont de apropierea limitrofe și care au dreptul să ocupe locurile,
”
de părinți, de soți”. indiferent de media obținută;
Repartizarea în centrele muncitorești și orașele în
care își au domiciliul ei, părinții sau soțul (soția)
Restricții privind
lor, cu excepția orașelor mari, stabilite potrivit
Nu există.
criteriile familiale
legii, și care au obținut în timpul studiilor cel puțin
media 7, aceștia având prioritate să ocupe locurile
și din comunele limitrofe.
Absolvenții cu domiciliul în orașele mari stabilite
potrivit legii, care în timpul studiilor au obținut
cel puțin media 8 și care în ordinea mediilor, pot
Restricții geografice
Nu există.
ocupa 70 la sută din numărul total al posturilor
puse la dispoziție pentru repartizarea în aceste
localități.
În procesul de
repartizare se ține
Facilități privind
Nu sunt menționate explicit.
cont de nevoia de
îngrijirea medicală.
”
îngrijire medicală
deosebită”.
În procesul de
În procesul de repartizare se ține cont în limita a
Facilități privind repartizare se ține
”
50 de sutimi, activitatea obștească și comportarea
implicarea obștească cont de implicarea
avută în perioada studiilor, apreciate de consiliul
”
și comportarea
obștească și
profesoral”.
comportarea”.
Nu există.

Aceste criterii, menționate parțial și în legislația anterioară, au avut o aplicare mai strictă,
limitând semnificativ spațiile de opțiune ale absolvenților. Spre exemplu, au apărut limitări în ceea
ce privește tipul de unități pentru care puteau opta absolvenții. De asemenea, facilitățile privind
criteriile familiale și cele privind localitățile de domiciliu au fost actualizate cu prevederile Decretului
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29 Spre exemplu, într-o informare realizată de Ministerul Educației și Învățământului cu privire la desfășurarea
repartizării absolvenților de învățământ superior din promoția 1970, prima după adoptarea Decretului nr.
158/1970, a fost menționat că Nu există norme precis stabilite care să contribuie la repartizarea absolvenților
”
cu precădere în regiunile din care provin”, respectiv, O altă deficiență semnalată în acest an a constat în aceea
”
că instrucțiunile privind acordarea priorităților absolvenților căsătoriți, s-au aplicat în mod neunitar de către
comisiile de repartizare” cf. Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.61.
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nr. 307/197130 care restricționa stabilirea populației în orașele mari”. Un aspect pozitiv față de
”
reglementarea anterioară a fost faptul că șefii de promoție își puteau alege, în ordinea mediilor,
oricare post dintre cele puse la dispoziția promoției.
Din punct de vedere al duratei stagiului, majoritatea erau de 2 ani, cu mici excepții. Astfel
Decretul nr. 158/1970 prevedea un stagiu de 2 ani pentru ingineri, respectiv unul de 3 ani pentru
subingineri. Decretul nr. 54/1975 a inversat durata celor două stagii pentru categoriile mai sus
menționate. De asemenea, stagiul pentru absolvenții de învățământ superior universitar, specialitate
juridică, era de doar 2 ani.

Nr.
crt.

Ramura de învăţământ superior

1.

Tehnic

2.
3.
4.
5.

Arhitectură
Agronomic
Economic
Medical și farmaceutic

6.
7.
8.
9.

Universitar
Pedagogic (3 ani)
Artistic
Educație fizică

Ingineri
Subingineri

În învăţământ, în
cercetare sau în
producție
În activitate juridică

Durata stagiului Durata stagiului
(Decretul nr.
(Decretul nr.
158/1970)
54/1975)
2 ani
3 ani
3 ani
2 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
31
3 ani32)
3 ani )
3 ani

3 ani

2 ani
3 ani
3 ani
3 ani

2 ani
3 ani
3 ani
3 ani

L

Tabel 2. Tabel comparativ cu durata stagiilor de pregătire pentru absolvenții de învățământ superior.

Obidirea meritocrației: restrângerea accesului în învățământul superior și
cercetare
Nicolae Ceaușescu a reușit să apropie intelectualii de Partidul Comunist Român, printr-o
serie de acțiuni care au culminat cu o invitație directă adresată acestora de a participa la viața politică,
fără niciun fel de rezerve. De asemenea, poziționarea acestuia împotriva invaziei Cehoslovaciei de
către trupele statelor membre ale Tratatului de la Varșovia i-a sporit popularitatea în rândul elitei
intelectuale33.
Aceasta a cunoscut, însă, o degradare accentuată începând cu Congresul al X-lea al Partidului
Comunist Român, desfășurat în perioada 6-12 august 196934. În acest trend, chiar dacă la câțiva
ani distanță, s-a încadrat și decizia de a nu mai permite proaspeților absolvenți să ocupe un loc în
unitățile de cercetare și proiectare, respectiv în instituțiile de învățământ superior. Prin Decretul nr.
30 Decretul nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în orașele, care potrivit legii, sunt declarate orașe mari, adoptat
la 15 septembrie 1971, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 25 septembrie 1971.
31 Pentru absolvenții facultăților de medicină, stagiul de internat terminat se echivala cu stagiul de 3 ani. Absolvenții care nu efectuau internatul puteau fi trimiși la pregătire în spitale, policlinici sau alte unități similare, pe
perioade stabilite de Ministerul Sănătății.
32 Prevedere similară cu cea din Decretul nr. 158/1970.
33 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, București, Editura Fundația Academia Civică, 2010, p. 173.
34 Cosmin Popa, Intelectualii lui Ceaușescu și Academia de Științe Sociale și Politice (1970-1989), București, Editura
Litera, 2018, p. 37-38.
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54/1975, cei mai buni dintre absolvenți au fost obligați să facă un stagiu forțat la o unitate de muncă
pentru care erau, cel mai adesea, supra-calificați.
Prin comparație, în 1970, din cei 14.409 de absolvenți de învățământ superior, 1,3%
au fost repartizați în învățământul superior (183) în timp ce 3,5% au primit un stagiu în cadrul
instituțiilor de cercetare (492)35. Absolvenții Institutului Politehnic din București au primit un
număr semnificativ de locuri în Capitală. Cele aproximativ 1.500 de locuri acordate în București
au fost repartizate preponderent către absolvenți din învățământul tehnic (70%), urmat de cel
universitar (22%) și cel economic (8%). Un factor important de menționat este însă că absolvenții
de învățământ superior tehnic repartizați în cel mai important oraș al țării au fost destinați unităților
”
productive și nu organizațiilor centrale”36. De asemenea, Ministerul Educației și Învățământului
aprecia că ponderea mare a absolvenților institutelor tehnice repartizați în București se explică prin
”
cerințele noilor unități industriale și ale unor institute de cercetare și proiectare” 37. O altă explicație a
numărului mare” de locuri acordate în București a fost dată și de faptul că unele instituții exceptate
”
”
ca CSEN38, MFA39, au solicitat un număr însemnat de absolvenți pentru unitățile nou înființate iar
în învățământul superior s-au reținut cei mai buni absolvenți”40.
În preajma adoptării Decretului nr. 54/1975, o serie de membri ai CEx al C.C. al P.C.R.
au adoptat o atitudine extrem de agresivă cu privire la unele facilități prevăzute de legislația privind
repartizarea. Elocventă pentru studiul de față este stenograma ședinței Comitetului Executiv al C.C. al
P.C.R. din ziua de 14 mai 1974. În cadrul ședinței, Elena Ceaușescu a militat, alături de ministrul educației
și învățământului (care ocupa și funcția de viceprim-ministru al Consiliului de Miniștri) Paul NiculescuMizil, pentru eliminarea posibilității ca durata stagiului să fie redusă cu un an pentru absolvenții cu medii
mari. Propunerea acestora a fost primită cu brațele deschise de către Nicolae Ceaușescu41.
Elena Ceaușescu și Paul Niculescu-Mizil au avut, însă, opinii divergente în ceea ce privește
absolvenții care urmau să fie repartizați în învățământul superior și cercetare. Elena Ceaușescu a
considerat că nu se poate operaționaliza prevederea conform căreia absolventul repartizat poate să
lucreze alternativ în producție, dar și în instituția de învățământ superior sau de cercetare42.
Ministrul Educației și Învățământului a militat consistent pentru păstrarea acestei facilități,
arătând că în cercetare și pe plan internațional există tendința ca institutele de cercetare să țină legătura
”
cu tinerii cei mai dotați din învățământul superior”43. Acesta a asimilat stagiatura în învățământul
superior cu funcția de preparator44. Paul Niculescu-Mizil a arătat totodată că dezavantajul este că
”
amânăm tânărul de la 24-25 de ani la 28 de ani când intră în cercetare”, întrucât pentru oamenii
”
extrem de dotați este perioada cea mai fertilă”45 întrucât el a învățat 17 ani de zile și este și fruntaș al
”
promoției, are media 9 sau 10”46. Viceprim-ministrul a atras atenția că această măsură prezintă riscul
ca noi să pierdem o anumită forță de muncă pe care o au tinerii aceștia”47.
”
35
36
37
38
39
40
41
42
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43
44
45
46
47

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.58.
Ibidem.
Ibidem, f. 59.
Consiliul Superior al Economiei Naționale.
Ministerul Forțelor Armate.
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.60.
Idem, Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 46-47.
[...] Aici se prevede ca absolvenții repartizați în învățământul superior sau institute de cercetare, proiectare vor
”
efectua un stagiu de 3 ani. Dar se spune că dacă institutul are ateliere proprii care realizează producție, stagiu se
va desfășura în acest institut. Reenumerarea se face de către unitate în perioada stagiului. Adică să facă jumătate, jumătate. Va lucra alternativ în unitatea de producție și în facultate. Cum vedeți realizat acest lucru? Dacă-l
repartizează în producție, de exemplu la Borzești, o să vină 3 luni la București?? Apoi, nu mai este ceea ce s-a
stabilit” cf. A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 48.
Ibidem, f. 48.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 49.
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48
49

50
51
52
53
54
55
56

Dacă am face noi o analiză cu tinerii noștri care intră în cercetare... Ce-au creat aceștia în 3 ani de zile? Ar trebui
”
poate pornit de acolo. Nu cunosc fabrica și de abia învață și învață mai puțin decât dacă ar cunoaște fabrica și ar știi
nevoile care se ridică în producție” cf. A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 49.
Și în producție se pot pregăti. Putem introduce să vină la o verificare. Noi și așa nu-l atestăm. Dacă-l luăm la
”
noi, dacă nu este bun tot nu-l trimitem înapoi în producție, pentru că i-am dat casă. [...] Și de abia el are să fie
preocupat, ca să se prezinte la un concurs, să se pregătească. Cred că este mai bine așa decât să-l luăm direct și nu
ne mai îndurăm să-i dăm drumul” cf. A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 49.
Ibidem.
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 50.
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1068 din 15 mai 1968 privind repartizarea și încadrarea în unitățile de cercetare a absolvenților instituțiilor de învăţământ superior, publicată în Buletinul Oficial nr. 69 din 22 mai 1968.
Ibidem.
Ibidem.
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 249/1976 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în
Buletinul Oficial nr. 57 din 19 iunie 1976.
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 50.
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Din păcate pentru generații întregi de absolvenți cu aplecare spre profesia de cadru
universitar sau de cercetător, linia politică a P.C.R., dictată de Nicolae Ceaușescu, a prevalat în fața
oricăror argumente decente. Spre exemplu, acesta considera că absolventul nu este oprit să aibă
”
preocupări de cercetare” în fabrică48. Elena Ceaușescu a apreciat că nu este o pierdere trimițându-l
”
în producție, în fabrică”, având și posibilitatea să învețe, să se pregătească”, pentru că nu este în
”
”
avantajul ridicării nivelului de cercetare dacă-l luăm direct”49. Viziunea celor doi era îmbrățișată și
de Vasile Patilineț, ministru al Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție la acel moment,
care a apreciat că a avut în cercetare anul trecut tineri de pe băncile școlii și n-am putut face față cu
”
ei”50. Totuși, acesta a pledat pentru limitarea stagiului cu un an în cazul în care absolvenții au avut o
”
comportare exemplară și depune și o muncă de cercetare”51.
La momentul desfășurării ședinței CEx al C.C. al P.C.R. din mai 1974, repartizarea și
încadrarea în unitățile de cercetare a absolvenților de învățământ superior era reglementată prin
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1068/196852. Aceasta prevedea că absolvenții să fie direct
încadrați ca stagiari în activitatea de cercetare. Planul de repartizare numerică a absolvenților
era întocmit de Comitetul de Stat al Planificării împreună cu Consiliul Național al Cercetării
Științifice și Ministerul Învățământului, pornind de la propunerile unităților de cercetare.
Conform legislației, repartizarea nominală a absolvenților se realiza în baza
”
recomandării colectivelor catedrelor de specialitate sau la cererea unităților de cercetare”53,
fiind selectați absolvenții care au obținut rezultate bune la învățătură, au dovedit înclinații
”
pentru munca de cercetare și s-au remarcat în activitatea desfășurată în cadrul cercurilor
științifice studențești sau pe lângă catedre”54.
După primul an de stagiatură, absolvenții erau verificați, astfel încât dacă treceau de
examinare, urmau să fie admiși pentru efectuarea a încă unui stagiu de doi ani. Comisiile de
examinare funcționau în baza unor metodologii aprobate de C.N.C.Ș. Cercetătorii științifici
stagiari care nu erau admiși la stagiul de doi ani, respectiv cei care au căzut examenul de atestare,
au fost transferați în alte unități aflate în subordinea ministerului de resort sau a organismului
responsabil. Perioada în care absolvenții funcționau ca cercetători științifici stagiari era
considerată vechime în specialitate. H.C.M. nr. 1068/1968 a fost abrogată prin H.C.M. nr.
249/197655.
Chiar și înainte abrogarea H.C.M. nr. 1068/1968, Nicolae și Elena Ceaușescu au militat
pentru introducerea unui concurs pe post pentru pozițiile din învățământul superior și cercetare,
după finalizarea stagiului de trei ani. Secretarul general P.C.R. a apreciat chiar că, o dată cu susținerea
unui concurs pe post la finalul celor trei ani de stagiatură, ar fi excluse toate aceste discuții că a avut
”
intervenții [n.a. – candidatul]. Și așa o să aibă, dar mai puțin”56.
Cele menționate mai sus ne indică faptul că Nicolae Ceaușescu cunoștea faptul că există
deficiențe datorate factorilor umani, subiectivi, în desfășurarea procesului de repartizare și de inserție
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în câmpul muncii. Abordarea aleasă ne indică însă dorința de a mușamaliza aspectele deficitare mai
degrabă decât a încerca eliminarea problemelor, conștient fiind, cel mai probabil, de faptul că o astfel
de încercare ar fi fost sortită eșecului.
În ciuda faptului că la finalizarea studiilor superioare, absolventul primea o recomandare
pentru a lucra în învățământul superior sau în cercetare, aceasta nu reprezenta în niciun caz o
garanție că acest deziderat se va împlini. Din păcate, generații întregi de absolvenți au fost private de
a oferi cercetării și învățământului superior românesc, potențiale contribuții semnificative. Disprețul
cuplului Ceaușescu față de intelectuali a fost acceptat și, pe alocuri chiar încurajat de membrii
structurilor decizionale din aparatul de stat și de partid. Majoritatea dintre aceștia aveau la rândul
lor o educație precară.
Dezvoltare economică unitară la nivel național prin „dezrădăcinarea”
tinerilor absolvenți
O altă dimensiune problematică a procesului de repartizare a fost alocarea locurilor în baza
unor criterii geografice, precum apropierea locului de muncă de domiciliul absolvenților, pentru a fi
mai apropiat de familie, respectiv de soț sau soție, după caz. Dacă Decretul nr. 158/1970 prevedea
printre criteriile de repartizare aceste aspecte, chiar dacă nu suficient reglementate, Decretul nr.
54/1975 limita semnificativ posibilitățile absolvenților din acest punct de vedere.
Începând cu 196857, în cele mai mari localități din țară58, a fost interzisă atribuirea de locuințe
familiilor sau persoanelor care nu domiciliau în acele orașe, pentru a se evita creșterea aglomerării”.
”
Anual, numărul de persoane care se puteau stabili în orașele mari prin repartizare sau transfer, era
stabilit de Consiliul de Miniștri.
În anul 1970, 90% dintre absolvenții repartizați au primit un loc în afara municipiului
București. Din punct de vedere al repartizărilor în provincie”, 81% dintre absolvenții de învățământ
”
tehnic, 90% din învățământul economic și 96% din cel universitar, urmau să își înceapă activitatea
în afara Capitalei. Spre exemplu, niciun absolvent de industrie alimentară nu a primit repartiție în
București59.
Sugestivă pentru repartizarea din acel an a fost situația centrului universitar Iași, unde s-au
înregistrat 1.573 de absolvenți în această situație. Dintre aceștia, 15% au beneficiat de criteriul
apropierii de comuna de domiciliu, 9% de criteriul absolvenților căsătoriți de a fi repartizați în
localitatea unde este angajat soțul sau soția, 3% au apelat la criteriul privitor la îngrijirea medicală
deosebită și 6% au beneficiat de pe urma priorității dobândite în marja celor 50 de sutimi, ca
urmare a activității obștești” desfășurate. Astfel, mai mult de o treime dintre absolvenții repartizați
”
au putut să își aleagă mai convenabil localitatea unde să fie repartizați, în baza criteriilor mai sus
menționate60. Procentul nu este unul deloc neglijabil și nici singular, această situație atrăgând
oprobiul conducătorilor comuniști și conducând, într-un final, la o restricționare masivă a spațiilor
de opțiune.
57 Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, adoptată la 9 mai 1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 58 din 9 mai 1968. Aceasta a fost înlocuită
de Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și
chiriași, publicată în Buletinul Oficial nr. 47 din 31 martie 1973 și republicată în Buletinul Oficial nr. 122
din 31 decembrie 1980. Legea nr. 10/1968 a fost pusă în aplicarea prin H.C.M. nr. 1651/1968 de aplicare a
dispozițiilor Legii nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, adoptată la 30 iulie 1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 104 din 31 iulie 1968. H.C.M. nr.
1651/1968 a fost înlocuit de H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973
privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, publicată în
Buletinul Oficial nr. 107 din 19 iulie 1973.
58 Acestea erau Arad, Brașov, Brăila, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara și Târgu Mureș.
59 A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Agitație și Propagandă, dosar nr. 13/1970, f.59.
60 Ibidem, f. 60.
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Este necesar să menționez că între cele două decrete care reglementau repartizarea, a fost
emis și Decretul nr. 307/197161. Acesta viza legiferarea modului în care populația își putea stabili
domiciliul în orașele mari”. Rolul decretului era de a înăspri accesul la fondul locativ din localitățile
”
mari, însă în ceea ce privește absolvenții de învățământ superior nu au fost introduse restricții
suplimentare.
Ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 14 mai 1974 a fost importantă și
în ceea ce privește stabilirea unor criterii care să țină cont de opțiunile personale în ceea ce privește
repartizarea absolvenților, din punct de vedere geografic. Elena Ceaușescu a solicitat să fie eliminată
posibilitatea depunerii unor solicitări de schimbare a repartizării după un an de stagiu, contrar
voinței lui Paul Niculescu-Mizil. Nicolae Ceaușescu a subscris poziției enunțate de către soția sa62.
Și Ion Iliescu a atras atenția asupra acestei probleme, arătând că pe de o parte criteriul
”
apropierii de soție este un element de care ținem seama, dar spre oraș gravitează toți, și atunci nu
criteriul pregătirii profesionale ci celălalt va fi”63. Ministrul educației și învățământului a arătat că în anul
precedent, în București au venit aproximativ 1000 de absolvenți, peste 2000 dintre cei care au absolvit
o instituție de învățământ superior în Capitală fiind repartizați în restul țării. Nicolae Ceaușescu aprecia
că deciziile care urmau să fie luate conduc la o blocare” a Bucureștiului pentru studenții buni din
”
”
provincie”, așa cum în toată lumea se acționează să fie scoși aceștia din orașele mari”64.
”
Paul Niculescu-Mizil arăta că este la curent cu situația din țară65, fiind de acord cu
restricționarea accesului absolvenților în orașele mari tocmai din cauza presiunii asupra fondului
locativ66. Ion Iliescu, de asemenea, pleda în special pentru criteriul reunirii familiilor (soț cu soție),
arătând anumite inechități cu privire la cei care se văd nevoiți să facă naveta67.
Discuțiile din Ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 14 mai 1974 se vor regăsi în
forma finală a Decretului nr. 54/1975. Elementele legislative noi pot fi subsumate astfel:
Repartizarea în comunele (mediul rural) în care își aveau domiciliul absolvenții, părinții sau
soțul (soția) lor, ori în comune limitrofe și care au dreptul să ocupe locurile, indiferent de
media obținută;
Repartizarea cu precădere în centrele muncitorești și orașele (mediul urban mic și mijlociu)
a absolvenților care au domiciliul în acestea, respectiv, părinții sau soțul (soția) lor, cu
excepția orașelor mari, stabilite potrivit legii și care au obținut în timpul studiilor cel puțin
media 7, aceștia având prioritate să ocupe locurile și din comunele limitrofe;
A fost introdusă restricția conform căreia absolvenții cu domiciliul în orașele mari, care în
timpul studiilor au obținut cel puțin media 8, pot ocupa doar 70 la sută din numărul total al
posturilor puse la dispoziție pentru repartizarea în aceste localități;
Facilitățile privind îngrijirea medicală nu erau menționate în mod explicit.

61 Decretul nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în orașele care, potrivit legii, sunt declarate orașe mari, adoptat
la 15 septembrie 1971, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 25 septembrie 1971.
62 A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar nr. 55/1974, f. 49-50.
63 Ibidem, f. 50.
64 Ibidem, f. 50-51.
65 Noi, spre exemplu, avem fabrici nu în București, ci la Vaslui, Balș. De ce trebuie ca la Balș și Vaslui să meargă ti”
nerii cei mai slabi calificați și în București să rămână cei mai buni? De ce trebuie să stimulăm tinerii punându-le
alternativa Bucureștiului? Se spune, învață bine dacă vrei să rămâi în București, pe de o parte” cf. Ibidem, 51.
66 Județele spun: tovarășe, dumneata mi-ai luat oamenii mei din județ și i-ai trimis, de pildă, la Constanța și aici
”
mi-ai trimis alți oameni cărora trebuie să le asigur și locuință. Dar nu eu i-am luat, ci așa este sistemul. Dacă are
nota 8 alege, celălalt care are 7,50 va merge în altă parte și va fi pe urmă și problema locuinței și altele. Dacă se
hotărăște altfel facem altfel” cf. Ibidem, p. 51-52.
67 Criteriul general care se propune în această lege, ca să meargă împreună soț-soție, este foarte bun. Până acum
”
în orașele mari intrarea se făcea numai pe bază de concurs. Acum sunt transferurile. Noi în județul Timiș avem
câteva sute de candidați pentru câteva posturi, oameni care au domiciliul în orașul Timișoara. Din cei care fac
naveta avem foarte mulți. Acești oameni au fost ținuți ca să intre pe bază de concurs și proaspeții absolvenți pot
intra acum” cf. Ibidem, p. 52.
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Concluzii
Raționalitatea sistemului de planificare a repartizării absolvenților de învățământ superior
era generată de logica meritocratică, pe care o regăsim atât în Decretul nr. 158/1970, cât și în
Decretul nr. 54/1975. Aceasta este, însă, distorsionată de mai mulți factori care intervin în logica
procesului. Unul dintre acești factori este dat de facilitățile acordate în baza implicării obștești și a
comportamentului din perioada studiilor. Cuantificarea acestor elemente a fost un element profund
subiectiv și a condus la existența unor distorsionări în procesul de repartizare. Un al doilea factor
a fost dat de conexiunile informale ale candidaților. Mai precis, capitalul social al membrilor din
familia acestuia68.
Consider că în perioada 1970-1974, putem vorbi cu adevărat de o repartizare umanizată”.
”
Ministerul Educației și Învățământului, alături de structurile de resort, depun diligențe în vederea
îmbunătățirii interpretării legislației în domeniu. Opțiunea personală este amplasată central în cadrul
procesului de repartizare alături, desigur, de prioritățile enunțate de conducerea de stat, precum și
de aspectele ideologice care au influențat procesul de dezvoltare al României. Din acest punct de
vedere, acești ani reprezintă probabil, cei mai prolifici ani din perioada regimului comunist pentru
absolvenții de învățământ superior.
Începând cu a doua jumătate a anilor ’70, Ministerul Educației și Învățământului a fost
repopulat de activiști, în fruntea cărora s-au aflat exponenți ai aparatului de partid precum Suzana
Gâdea (1976-1979), Aneta Spornic (1979-1982) sau Ion Teoreanu (1982-1989). În raport
cu deceniul precedent, în care au fost atinse mai multe realizări sub conducerea unor miniștri
tehnocrați69, aceștia au adoptat o atitudine servilă, executând practic directivele lui Nicolae și Elena
Ceaușescu în ceea ce privește organizarea învățământului superior și nu numai. De altfel, această
abordare a fost cvasi-prezentă între membrii Consiliului de Miniștri, în special în ultimul deceniu
din perioada regimului comunist.
Stagiul în uzină a reprezentat pentru absolvenți un moment sensibil în carieră. Pe lângă
maturizarea profesională a absolventului, acesta a reprezentat și momentul în care tinerii în cauză s-au
confruntat cu realitățile complicate din unitățile socialiste de muncă. Veniți din mediul universitar,
una dintre ultimele insule în care mai exista iluzia unei libertăți controlate, aceștia erau disciplinați”
”
prin experiența de a lucra în uzină. Prin urmare, acest context a potențat conformismul celor mai noi
muncitori intrați în câmpul muncii.
Frustrarea latentă generată de lipsa unui spațiu adecvat a opțiunilor personale în ceea ce
privește profesia urmată s-a topit” în speranța unui concurs pe post într-un mediu mai prietenos.
”
Perspectiva întemeierii unei familii precum și a stabilizării domiciliului i-a determinat pe mulți să
accepte, mai mult sau mai puțin împăcați, repartizarea primită, unii dintre ei renunțând treptat la
orice vis de consacrare în planul cercetării sau al învățământului superior.
Decretul nr. 54/1975 a reprezentat transpunerea legislativă a unei noi perspective cu
privire la modul în care tinerii absolvenți de învățământ superior au fost integrați în câmpul muncii.
Așteptarea liderilor P.C.R. din partea celor repartizați a fost de a accepta cu obediență liniile trasate
de partid în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a României. Acest lucru a presupus
introducerea în fabrică a celor mai buni absolvenți, respectiv o mobilitate socială dirijată în mod
excesiv a absolvenților. Ambele dimensiuni identificate au avut un impact semnificativ în ceea
ce privește opțiunile personale ale tinerilor privitoare la carieră ale tinerilor, generând o serie de
neajunsuri de ordin profesional sau familial. Chiar și în acest context, opțiunea pentru absolvirea
unui stagiu de învățământ superior a rămas până la sfârșitul regimului comunist, fiind cea mai
importantă alegere prin prisma dobândirii unui statut social dezirabil, în acord cu o salarizare mult
peste medie.
68 Lazăr Vlăsceanu, Marian-Gabriel Hâncean, Human Capital for a Planned Economy Relations of Correspondence
and Unintended Consequences in the Higher Education of Communist Romania, în International Review of Social
”
Research”, vol. 4, nr. 2 din iunie 2014, p. 44.
69 Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500 – 2010), Iași, Editura Polirom,
2010, p. 388.
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EDUCATION, OFFICIAL PROPAGANDA AND THE
CULT OF NICOLAE CEAUȘESCU’S PERSONALITY.
CASE STUDY: HISTORY MUSEUMS
Gabriel MOISA*
Livia BUCUR**
ABSTRACT
In the last two decades of the communist regime, museum institutions were involved in a series of
propaganda activities with precise themes designed primarily to consolidate the personality cult of the
Romanian president.
The institutionalized system of museums was attached to the official propaganda. Unfortunately, for
the two decades in question, the phenomenon of promoting Nicolae Ceauşescu’s personality cult was
ubiquitous, suffocating all activities in museums.
Keywords: history museums, propaganda, Nicolae Ceaușescu, personality cult

To provide a more firm legitimacy, the Romanian communists resorted to the most diverse
means of propaganda. Unfortunately, museums were also included in this script whose consequences
are visible even today both in several curators’ mentality but also in historical exhibitions.
The Romanian historiography was brutally used for propaganda purposes in the ’60s-‘80s of
the last century. Under these circumstances, museum institutions survived in an extremely narrow
and closely supervised cultural horizon. Curators were engaged into the regime’s specific propaganda
actions. Few unsupervised manoeuvre elements were available to curators. In a totalitarian regime
such as the Romanian political regime, museums could survive only in the terms that were dictated
by the regime.
In the last two decades of the communist regime, museum institutions were involved in a
series of propaganda activities with precise themes designed primarily to consolidate the personality
cult of the Romanian president. The institutionalized system of museums was attached to the official
propaganda. Unfortunately, for the two decades in question, the phenomenon of promoting Nicolae
Ceauşescu’s personality cult was ubiquitous, suffocating all activities in museums.
For a more complete ideological training from this point of view, curators were included
beginning with the late ‘60s in centralized ideological training programmes focused on the welldefined five-year goals, as shown by official documents. Thus, the educational cycle 1971-1975 had to
include the spreading of the positive experience of the revolutionary achievements in the field following the
outbreak of the Cultural Revolution so that for the five-year period of 1976-1980 the main objective
should be “to ensure higher stages of homogeneous theorization for employees in museums”1. Finally, the
main goal of 1981-1985 was assigned to an exclusively political-ideological high training.
* Țării Crișurilor Museum, Oradea, University of Oradea; e-mail: gabimoisa@hotmail.com
** Dimitrie Cantemir” Gymnasium School Oradea; e-mail: livia_bucur@yahoo.com
”
1 I. Grigorescu, Perfecţionarea pregătirii profesionale a muzeografilor în etapa 1981-1985 (Perfecting the Professional
Training of Museographs in the Period 1981-1985), in Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of the Museums
and Monuments), 1981, no. 5, p. 12
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These ideological directives were often real performances of the absurd which nobody
believed in, but which had to be played just like a bad performance with no spectators. Ceauşescu’s
attitude related to the cult of personality evolved rapidly and unexpectedly after the first encouraging
signs. Thus, in a speech from 1968 he rejected the idea of creating idols because, he said, “MarxismLeninism rejects and has rejected such concepts, as foreign to the ideology of the working class”2. Hence
the way to accept the idea of his being “our secular god, heart of the party and of the nation”3 was short.
As in a Procrustean bed, museums in Romania of were forced to establish spaces for manoeuvre on
this road.
The Beginnings
Activities and ideological standpoints were held by the hundreds in this period, especially
beginning with 1972-1973 after the outbreak of the so-called Cultural Revolution in Romania.
They were actually promoting the personality cult. This was not something new. But they were
incomparably lower in intensity beginning with the second half of the ‘60s4.
The museum as it looked in communist Romania had an important role in the socialist
education of the masses. This structural component of the role of museums was stated for the
first time much earlier than 1972-1973. It was in 1966 when Revista muzeelor (The Journal of
the Museums) first discussed the role of these institutions as a factor of arousing the socialist
consciousness5, thus bringing it directly to the attention of the Romanian curators. We should
mention, however, that although the material was the work of a local representative in charge with
propaganda, Ioana Stancoveanu from Dolj County, she did not mention anything about Nicolae
Ceauşescu as a source of inspiration for the ideas listed there, although Nicolae Ceauşescu
had already been elected Secretary General of the Romanian Communist Party. This was a few
years before the beginning of the personality cult. According to the author, the way museums
could generate a strong socialist consciousness arose from impulses much closer to the essential
purposes of the museums, namely a more accurate and richer in exhibits presentation of our
national history.
In any case, the germs of what the Ceauşescu cult would be can be detected as early as
then even in the Romanian museography. The same number of Revista muzeelor (The Journal of the
Museums) made the apology of the discoveries from the Valley of Dârjov that consisted of bone
and stone materials belonging to a previously unknown culture called after then the Pebble culture.
This was to be made known to museums that had to capture the new prehistoric culture in history
exhibitions. It has never been my intention to make here scientific appreciations regarding this
archaeological discovery, and anyway I could not do such a thing, but it is impossible not to notice
that the discovery was used for propaganda purposes and even to underline the personality cult in
the whirl of a sick protochronism.
The discovery was made in 1958 without being too discussed by the specialized literature.
Maybe just a few notes made by archaeologist C.S. Nicolăescu Plopşor, who made the discovery, or
by the well-known specialist in the field, Ion Nestor. The two were not really taken into consideration,
perhaps because the two famous archaeologists had a record of serious problems as they both were
accused of having been members of the Iron Guard6.
At the beginning of 1966 the discovery was reinterpreted on sound scientific bases that could
be connected to the political situation in Bucharest, namely to Nicolae Ceauşescu’s coming into
2
3
4
5
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Scînteia (The Spark), 27 April, 1968
Săptămâna (The Week), no. 477, 25 January, 1980
F. Georgescu, Panait. I. Panait, Studiu privind activitatea cultural-educativă muzeală (Study on the CulturalEducational Activity in Museums), in Revista Muzeelor (The Journal of the Museums), 1970, no. 6, p. 485-491
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power. Thus, the Institute of Archaeology in Bucharest hosted a roundtable attended by several
experts from the country, but also from Hungary, the U.S.S.R., Switzerland and South Africa.
They unanimously came to the clear conclusion that the materials discovered there were
undeniably the oldest in Europe and the remains covered an unknown link in human evolution.
South-African researcher Raymond Dart established this with certainty in a live interview broadcast
by the Romanian television for the Romanians to learn about this fact directly and not from
information found in specialized journals that were read by only a few. We do not dispute on the
quality of the assessments made, but on how and when they were made.
The explanation is very simple. The Valley of Dârjov is near Scorniceşti, Nicolae Ceauşescu’s
birthplace and it sounded nice to come from the same village, or from the neighbouring one, with
the oldest man in Europe. The conclusion was part of a long term project meant to turn Ceauşescu
into the most important man on the planet, seriously distorting the historical discourse.
This interesting conclusion was also adopted by the regime’s officials who praised the
discovery as one with special significance for Nicolae Ceauşescu since it demonstrated that Ceauşescu
was the neighbour of Europe’s oldest inhabitant7. Certainly those who assumed and passed on this
new version of the archaeological discoveries from the Valley of Dârjov had nothing to do with
archaeology. For instance Mihnea Gheorghiu, without being an archaeologist, was among the most
prominent supporters of this new version.
Since he, along with many others, was in the choir of the regime’s official historians had all
the freedom to put forward axioms valid on any historical era. We shall find the same interpretations
at Iosif Constantin Drăgan, Nicolae Ceauşescu’s great Italian friend, who printed in 1976 a book
entitled Noi Tracii. O istorie nouă a poporului român8 (Us, the Thracians. A New History of the Romanian
People). Serious, however, was the fact that new connotations of the discovery were presented
directly to the children in their history textbooks. The youth were informed that the president’s
birthplace was exactly in the anthropogenesis area9. Children discovered that the objects found in
the Valley of Dîrjov were the fist stone tools carved by man, even if outside the ideological circle
specialists still had serious doubts. A child of 14, pupil in the eighth grade, who came into contact
with this great discovery through the history textbook, could have easily imprinted this information
in his mind permanently. In fact, this was the regime’s intention. Few of those coming to the faculties
of history were able to refine their position on this information.
Real field specialists got involved in this discussion only on purely scientific terms. Whether
it was I. Nestor, who uttered only as a hypothesis the possibility that the discovery could lead to the
conclusion that Romania was inhabited by the earliest humans10, C.S. Nicolăescu-Plopşor who went
farther saying that the objects were the result of a conscious activity performed by human beings11,
or Al. Păunescu who rediscussed the problem after 1989 claiming that the discovery from Bugiuleşti
on the Valley of Dîrjov had to be re-debated because one could not say with certainty whether or not
the objects were the conscious work of man12, remaining within a circle of discussion with strictly
scientific application.
Unfortunately, museums entered this game of duplication, largely illustrating the new way
of interpreting the discovery from the Valley of Dârjov. Virtually all Romanian history museums
7
8
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ostensibly displayed this unique aspect in the history of the Romanians as having European and
universal value. Unfortunately, this reality has been presented by some museums in their exhibition
space even after 1989.
This is just one of the hundreds of examples that demonstrate museums’ active involvement
in Ceauşescu’s deification. Unfortunately, too many topics on the personality cult made their way
into museums over the years. The ‘80s can be considered from this point of view as the most prolific
ones.
Museums in the Whirl of the Fight for Peace
One of these much ventilated themes, especially after 1986, was the fight for peace. Nicolae
Ceauşescu aspired to the title of world champion in this field. Museums made a significant contribution
to this new redefining of the head of state. For this, their heritage underwent unexpected chores.
Antecedents could be noticed even before 1986. In 1981 Ioan Grigorescu insisted that museums
could conduct a comprehensive and convincing education for peace13. Thus, he said, depending on
their profile, museums could organize a variety of protests against arming and for the consolidation of
peace: exhibitions on museums’ premises and itinerant exhibitions, museum evening events, special
days or weeks, public meetings with great personalities, conferences, symposia, scientific sessions
etc. Moreover, there was also the possibility of exhibition exchanges between Romanian and foreign
museums on the same protesting theme. According to Ion Grigorescu, besides museums, Revista
Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of Museums and Monuments) also played a major role in this
respect as to promote “our Party and State’s policy for peace”14 by presenting in its pages “activities that
expose and condemn arming and war as a means of settling down disputes between states as well as actions
that promote the peaceful settlement of disputes” 15.
After 1982 pacifist activities in museums increased considerably. A major exhibition entitled
Pacea - condiţie a dezvoltării patrimoniului muzeal. Noi valori de artă populară (Peace – A Condition for
the Development of Museum Heritage. New Values of folk Art) was organized by the Village Museum in
Bucharest, thus meeting the Call for Disarmament and Peace made by the Front of Socialist Democracy
and Unity, as enthusiastically signalled by Georgeta Roşu16. In her opinion, the new orientation
emphasized the extensive “work of museums for their strong and effective commitment in achieving the
tasks set by the party documents”17 for the defence of world peace. In the same year 1982, the Museum
of History of the SR of Romania inaugurated the exhibition Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi pacea
lumii (President Nicolae Ceauşescu and World Peace). As said by Iordana Lungu and Doina Leahu, the
two authors of the material published by Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of Museums
and Monuments), the exhibition promptly marked “the extensive Romanian programme for peace, the
vigorous, constructive actions of Socialist Romania and of its President to remove the nuclear danger, to
ensure peace and security on our continent and in the world, to build a Europe without weapons and
wars”18, while also being “a tribute to the president of the country”19. At the same time, the exhibition
was seen as “a new and prestigious achievement of our team, a contribution of the museographic front
13 I. Grigorescu, Muzeele - expresie a aspiraţiei de pace a popoarelor! (Museums – Expression of Peoples’ Expectations
for Peace), in Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of the Museums and Monuments), 1981, no. 9, p. 3-6
14 Ibidem, p. 6
15 Ibidem
16 Georgeta Roşu, Pacea - condiţie a dezvoltării patrimoniului muzeal. Noi valori de artă muzeală (Peace – Condition
for the Development of Museums’ Heritage. New Values of Art), in Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of
the Museums and Monuments), 1982, no. 1, p. 5
17 Ibidem
18 Iordana Lungu, Doina Leahu, Expoziţia “Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi pacea lumii” (The Exhibition “President
Nicolae Ceauşescu and World Peace”) , in Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of the Museums and
Monuments), 1982, no. 3, p. 5
19 Iordana Lungu, Doina Leahu, Expoziţia “Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi pacea lumii” (The Exhibition “President
Nicolae Ceauşescu and World Peace”), in Revista Muzeelor şi Monumentelor (The Journal of the Museums and
Monuments), 1982, no. 3, p. 5
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so visitors from home and abroad be informed on the consistent policy of peace and disarmament led
by Socialist Romania and president Nicolae Ceauşescu who has been working tirelessly to build a world
of peace and justice, to defend the fundamental human right - the right to life”20. The following years
marked an increasing number of museum experiences of this kind in the entire country.
The United Nations declared the year of 1986 as the International Year of Peace. Nicolae
Ceauşescu and his friends never missed an opportunity to point out that this happened mainly
thanks to his international actions. Since this had to be learnt by his countrymen as well, museums
in Romania had to play a well-defined role in popularizing the event. Consequently, in Romania the
definition for museum underwent profound changes. Museums became cultural institutions actively
campaigning for peace21, being involved in this activity by specific means. Following the established
ideological commandment, museums complied, in most cases without much enthusiasm, by using a
specific wooden language. Museums had to strongly present “the aspiration for peace of the Romanian
people”, but mainly “the tireless work of the secretary general of the RCP, president of the SR of Romania,
comrade Nicolae Ceauşescu, to consolidate international solidarity and cooperation of all those for who life
is dear, to suppress the dangerous course of arming ...”22. It was obvious that highlighting the personality
cult was the only thing that counted.
To respond to this initiative, museums in Romania carried out an extensive exhibition
program, conferences, scientific sessions and symposia dedicated to this important moment
“initiated” by Nicolae Ceauşescu. Public participation in these events was well below expectations.
It could not have been otherwise. Under these circumstances, many museums moved the exhibition
space among the working people, so that nobody was taken by surprise when these exhibitions were
inaugurated in factories and plants, agricultural state farms, agricultural production co-operatives,
schools, houses of culture etc. The basic idea was to highlight Socialist Romania’s numerous
initiatives for peace and cooperation, underlining the efforts of the Secretary General of the
Romanian communists.
1986 was full of such “cultural” events throughout the country. Thus, The Museum of the
History of the SR of Romania organized the exhibition 1986 – Anul Internaţional al Păcii. Contribuţia
României socialiste, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu la apărarea şi consolidarea păcii în lume (1986 International Year of Peace. The Contribution of Socialist Romania and of President Nicolae Ceauşescu
in Defending and Consolidating World Peace). On this occasion, a set of photos was published on
the subject with the purpose of being used later as teaching material in different occasions. County
museums also did their best.
The County Museum of Argeş organized in the county houses of culture the exhibition
România, preşedintele Nicolae Ceauşescu, în avangarda luptei pentru pace (Romania, President Nicolae
Ceauşescuin the Van of the Fight for Peace). The County Museum of Caraş-Severin inaugurated the
exhibition “Romania-Ceauşescu - Peace” and the Museum in Galaţi the exhibition entitled 1986 – Anul
Internaţional al Păcii. România şi preşedintele Nicolae Ceauşescu în apărarea păcii (1986 - International
Year of Peace. Romanian and President Nicolae Ceauşescu in the Defence of Peace).
In its turn, the Museum Complex of Iaşi organized not one but two exhibitions, one by
the history department and the other one by the art department. The first was entitled Pacea –
bunul cel mai de preţ al omenirii. Contribuţia României, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu la eliminarea
războaielor din viaţa planetei) Peace – The Most Precious Asset of Humanity. Romania and President
Nicolae Ceauşescu’s Contribution to the Elimination of World Wars from our Planet) and the second Pace
pentru toţi copii lumii (Peace to all the Children of the World). Oltenia also praised the performance
of the most important of its inhabitants in defending peace. Thus, the Museum from Slatina
inaugurated the exhibition Preşedintele Nicolae Ceauşescu – eminent militant pentru pace şi înţelegere
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între popoare (President Nicolae Ceauşescu - Eminent Campaigner for Peace and Understanding among
Peoples) and the museum from Craiova the exhibition Politica de pace a României socialiste (Socialist
Romania’s Policy for Peace) that was presented in several houses of culture in the county. Curators
from Constanţa organized an exhibition entitled Unitate, independenţă, pace – coordonatele perene
ale istoriei româneşti (Unity, Freedom, Peace - Perennial Coordinates of the Romanian History) and
those from Alexandria inaugurated at the House of Culture in Alexandria the exhibition Contribuţia
României, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu pentru pace, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă (Romania
and President Nicolae Ceauşescu’s Contribution for Peace, for a Better and more just/mai dreapta World).
Transylvanian museums could not avoid such events, except that here organizers managed
to keep some decency at least in the speech, beginning with the titles of the manifestations. Thus, the
County Museum of Arad organized, with the support of the schools in the town, the exhibition Pacea
văzută de micii artişti (Peace as seen by small Artists). The County Museum Complex of Oradea held
at the City Art Gallery the exhibition Dorinţa de pace exprimată în Ex-librisul contemporan românesc
(The Desire for Peace expressed in the Romanian Contemporary Ex-Libris). We can mention here the
art exhibition organized by the County Museum of Satu Mare entitled Copii şi pacea (Children and
Peace) that travelled through the county towns such as Carei, Tăşnad and Negreşti-Oaş.
The International Year of Peace could only be praised through exhibitions. Museums hosted
numerous conferences, debates and roundtables to mark these events. Throughout 1986, events
were also organized by: the Museum of the History of the SR of Romania, the Museum of the
History of the Communist Party, of the Revolutionary and Democratic Movement in Romania, the
Museum of History and Art of Bucharest, the Museum of Union of Alba Iulia, the County Museum
of Braşov, the Museum of History of Cluj-Napoca, the County Museum of Gorj, the County
Museum of Hunedoara - Deva, the County Museum of Maramureş - Baia Mare, the Museum of the
Region of Porţile de Fier – Drobeta Turnu Severin, the County Museum Complex of Mureş, the
Museum Complex of Prahova - Ploieşti, the Museum Complex of Timiş – Timişoara, the Museum
Complex of Vrancea – Focşani.
These events debated only the issue of the great celebration of the year. Nicolae Ceauşescu’s
grandiose international peace initiatives were first and foremost. They were presented as if they
had a tremendous international response. The round table discussions debated upon moments
considered of high impact on the universal consciousness such as the Declaraţia-Apel (Call
Statement) of Presidents Nicolae Ceauşescu and Todor Zhivkov, adopted at Bucharest, that referred
to the creation of a zone free of chemical weapons or Declaraţia Apel (Call Statement) of the Front of
Democratic and Socialist Unity addressed to all democratic parties and organizations, governments,
peoples of all European countries, of the USA and of Canada, of other continents. The Hero of Peace,
as the president was called, was honoured as the most important figure in the fight for world peace.
Of course the truth was quite different, and the much proclaimed international echo rarely exceeded
the Romanian borders.
It was only in the mind of the limited sleeping partner who considered himself as a prominent
figure of his time, and the Romanians had to be informed of this. Much time and many financial
resources were wasted on this without taking into consideration the fact that the Romanians were
totally uninterested in the event for reasons related to everyday life.
The Museums and the “Global Dimension” of Ceauşescu’s Personality
Museums played an important role in shaping the idea that Nicolae Ceauşescu was one of
the most important global personalities of his time. After the outbreak of the Cultural Revolution,
especially after being investing President of the Republic, Nicolae Ceauşescu started to consider
himself an important part of the international relations, wanting to be promoted as such, especially
as leader of the third world and of what he would call the non-aligned states. Thus, in the second half
of the ‘70s, the Romanian leader began to be more and more promoted in this respect. Museums
were actively engaged in these actions by the regime’s propaganda machine. The masses of working
people could view in exhibitions, according to the official directive, the Secretary General’s great
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achievements in foreign policy in addition to those that could be learnt from the news or from the
press. Museums could prove very effective from this point of view. In its turn, Revista muzeelor şi
monumentelor (The Journal of Museums and Monuments) allotted generous spaces to this topic to
inform professionals in museums on this aspect of Romania’s foreign policy.
Even if such events had occurred before, this type of museum activities began in the late
‘70s, specifically in January, 1978 when Ceauşescu turned 6023. On 23 January, 1978, the National
Museum of the History of the Socialist Republic of Romania inaugurated the exhibition Dovezi ale
dragostei, înaltei stime şi profundei preţuiri de care se bucură preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa
Elena Ceauşescu, ale amplelor relaţii de prietenie şi colaborare dintre poporul român şi popoarele altor
ţări (Proofs of Love, High Esteem and Profound Consideration for President Nicolae Ceauşescu and
Comrade Elena Ceauşescu, of extensive Relations of Friendship and Cooperation between the Romanian
People and Peoples from other Countries). As we learn from Revista muzeelor şi monumentelor (The
Journal of Museums and Monuments), the event was attended by party leaders such as: Ion Dincă,
who welcomed Ceauşescu at the entrance of the museum and hosted the event together with Miu
Dobrescu, Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniţă, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Virgil Trofin,
Ilie Verdeţ, Ştefan Voitec, Ştefan Andrei, Iosif banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineţ, Ion Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel Duma, Ion Stănescu,
Mihai Marinescu and Angelo Miculescu24, Nicolae Ceauşescu ’s most loyal people at that time.
An important section of the exhibition was dedicated to outline the international dimension
of the president as “a prominent personality of the contemporary world, brilliant messenger of peace and
cooperation among peoples, tireless campaigner for building a new economic world order”25. Among
others, the exhibition also presented several distinctions awarded to Nicolae and Elena Ceauşescu
as a result of their international recognition. An entire hall entitled Însemne ale înaltei preţuiri (Signs
of High Consideration) presented the most important “signs of the unanimous and unprecedented
prestige enjoyed by the Socialist Republic of Romania thanks to its president”26. We shall present now
the source of this unanimous recognition seen through the presented museographic arguments.
From Europe, the exhibition presented only a few distinctions from Albania, Belgium, Bulgaria,
Finland, Greece, Yugoslavia, Portugal, Luxembourg or San Marino. Most of the distinctions came
from non-European countries such as the Ivory Coast, Egypt, Ghana, Guinea, the Congo, Liberia,
Morocco, Mauritania, Sudan, Upper Volta, Zaire, Sierra Leone, Senegal, Nigeria, Zambia, Central
African Empire, Madagascar, Tanzania, Gabon, Tunisia, North Korea, Kuwait, Lebanon, Pakistan,
Syria, Argentina, Brazil, Cuba, Ecuador, Peru, Colombia, Mexico or Venezuela. All these point out
the importance of the politician Nicolae Ceauşescu in context of the international relations. No
state, really important in the world, awarded him a special distinction or at least this exhibition did
not emphasize this fact.
This exhibition also presented the special and international recognition of the intellectual
Nicolae Ceauşescu. Thus, the event highlighted the titles of Doctor Honoris Causa conferred to
him for the originality of his contribution in identifying “the appropriate means of solving major
international problems, of developing political and economic sciences”27 by universities such as those
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in Manila, Beirut, Nice, Buenos Aires, Bahia Blanca, Quito, Lima, Tehran. Even more important
were the titles of Doctor Honoris Causa awarded to Elena Ceauşescu that were also displayed
in the exhibition. This title was conferred by the University of Yucatan, Ghana, Tehran or Lima.
No mentions about the fact that these honours were purchased by the Romanian officials with
important amounts of money.
The event caused a general mobilization of the working people. A whole play was well staged
for this event. In the first act, the leading role had to be played by the working people. In the second act,
falcons of the homeland and the pioneers entered the stage. The working people participated (to be
read were brought by force) with thousands to enjoy with the state and party leaders the important
moment of the inauguration of the exhibition. They were aligned in front of the museum firstly to
pay tribute to “the most beloved son of our nation, towards whom, now more than ever, the thoughts of all
the people are being addressed”28 and secondly to visit the exhibition. When Nicolae Ceauşescu exited
the museum, and the pioneers entered the stage “forming a colourful corridor, animated by cheers and
greeted in a single thought, in a single sentiment, the beloved leader with red carnations”29 being aware of
“the justice and realism of socialist Romania’s policy, of its party, of President Nicolae Ceauşescu - leading
figure of the contemporary world”30.
Finally, the exhibition presented various aspects of the great international prestige enjoyed
by Ceauşescu worldwide at a time when he was going rather downhill after a period when the West
seemed to have considered him a possible breaker of the unity of the Communist Bloc31. Of the
ten rooms dedicated to the exhibition, six were dedicated to Nicolae Ceauşescu’s international
personality. According to the organizers of the exhibition32, the manifestation represented a first
step towards the true knowledge of the president’s international dimension as well as an irrefutable
proof “of his high consideration and prestige all over the world”33.
The ninth decade of the last century, the last decade with Nicolae Ceauşescu as state leader,
was also marked by numerous events of vibrant revolutionary sensibility. Museums were forced to
publicly present the international scale of the Romanian President. To support this, the cultural
heritage was often forced to present messages that were completely inappropriate for its content. In
1981 the National Museum of the History of the SR of Romania held a new exhibition dedicated
to the same event, basically a reiteration of the exhibits that had been presented three years earlier.
Of course, the exhibition also included the international awards recently received by Ceauşescu
from a number of major countries that gave the president’s real dimension such as Burundi, Gabon,
Jordan, Senegal, Zambia and Ecuador34. Nicolae Petrescu, one of the authors of the exhibition, said
that the exhibition was very suggestive in this regard and Romania owed its international success
exclusively to Nicolae Ceauşescu35. The National Museum of the History of the SR of Romania
organized in 1982 a new exhibition dedicated to Nicolae Ceauşescu’s international dimension as
the world’s greatest fighter for peace. The exhibition was extensively presented in Revista muzeelor şi
28
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monumentelor (The Journal of Museums and Monuments) by two of its organizers: Iordana Lungu and
Doina Leahu36. The two were already specialists since they had been participating at the organization
of this exhibition since 1978. In January, 1985 a new exhibition of this kind was organized by
Cătălina Opaschi, one of the curators, together with Iordana Lungu, Nicolae Petrescu, Doina
Leahu, Florian Georgescu, Gavrilă Sarafolean, Dana Burda, Elena Istrăţescu, Tatiana Bădescu and
Ion Ilincioiu who were also among those responsible for this type of exhibitions. In the presentation
of these great museographic achievements, Cătălina Opaschi mentioned the Romanian president’s
international dimension through the received awards, medals, titles and gifts. All thanks to, according
to Cătălina Opaschi, “the responsible and impressive activities of the President of Romania (who n.n.)
enjoys appreciation and admiration on all continents”37. We learn from Cătălina Opaschi that Nicolae
Ceauşescu’s international dimension reached impressive levels in 1985. Thus, even the Yoruba
tribes in Nigeria or the Iguh – eremwon tribes and their leaders Ine Nigun, Igbesamwan, Eholo and
Okbelaka were aware of the Romanian president’s grandiose international initiatives. This fact had
to be presented in the exhibition as a new proof of Nicolae Ceauşescu’s international prestige. New
states such as Benin, Nigeria, Guatemala, Honduras, El Salvador and Costa Rica were added to the
wide rage of worldwide countries that owed much to the Romanian president’s political genius.
They offered medals as a sign of appreciation. Ceauşescu was appreciated as a great personality,
and he also benefited from worldwide appreciations coming from prestigious names such as Enzo
Betizza, Menelaos Ludemis, Atico Vilas Boas da Mota and a certain A. Naga from Mauritius who
portrayed Ceauşescu as “one of the most prominent politicians, thinkers and tireless fighters for peace of
our time”38.
As time passed, such judgments became common in Romania. Unfortunately, museums
joined the chorus of praises which manifested into numerous exhibitions, round tables, conferences,
museum evening events where curators presented the subject that belonged to their job description
to groups of working people, falcons of the homeland, pioneers and members of the Romanian
Young Communist League. These were sad times for the Romanian museography where the
Romanian cultural heritage was fully used as a propaganda tool.

319

ROLUL ȘI CONTRIBUȚIA STRUCTURILOR O.N.U. ÎN
REZOLVAREA PROBLEMEI REFUGIAȚILOR ROMÂNI DIN
UNGARIA ÎN ANII `80
Roland OLAH*
THE ROLE AND CONTRIBUTION OF UN STRUCTURES IN SOLVING THE PROBLEM
OF ROMANIAN REFUGEES FROM HUNGARY IN THE ‘80S
ABSTRACT
In this paper we present the phenomenon of the illegal cross border in the 80’s, that is increasingly
developing by intensifying the social and economic crisis in Romania, due to Ceaușescu’ s regime. The
Romanians left their country through two routes: the Yugoslav and the Hungarian. Starting with 1988, the
phenomenon of fraudulent passage by Romanians was an increasingly difficult problem to manage by the
Hungarian authorities. In this sense, they will seek and obtain the support of the United Nations, which
through the United Nations High Commissioner for Refugees will directly contribute to resolving the crisis
of Romanian refugees on the territory of Hungary.
Keywords: refugees, the United Nations, UNHCR, Nicolae Ceaușescu, Horn Gyula

Protecția drepturilor omului după cel de-al Doilea Război Mondial a fost o necesitate
primordială în noua ordine postbelică, având în vedere atrocitățile comise în timpul războiului.
În perioada interbelică se organizează Societatea (Liga) Națiunilor cu scopul menținerii
securității colective, rezolvarea disputelor între state prin arbitraj și menținerea păcii. Liga având
însă preocupări limitate pentru reglementarea și protecția internațională a drepturilor omului.
Succesoarea Ligii, Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.), încă din preambulul documentului
de bază anunța: ne reafirmăm credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și
”
valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și a femeilor, precum și a națiunilor
mari și mici”1.
Unul dintre scopurile declarate ale O.N.U. prin Carta Națiunilor Unite, semnată în 26 iunie
1945 este menționat ca fiind promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor
”
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limba sau religie”2 . Pentru garantarea acestor
drepturi se adoptă la Adunarea Generală O.N.U. din 10 decembrie 1948, în cadrul celei de-a treia
sesiuni, Declarația universală a drepturilor omului. Acest document nu este gândit sub forma unui
tratat internațional între membrii O.N.U., drept consecință nu prevede sancțiuni juridice în cazul
nerespectării prevederilor, fiind considerat un document politic3.
*
1
2
3

Universitatea din Oradea; e-mail: rolandd.olah@gmail.com
Monitorul Oficial din 26 iunie 1945, http://www.monitoruljuridic.ro/act/carta-natiunilor-unite-din-26-iunie-1945-emitent-organizatia-natiunilor-unite-publicat-n-monitorul-oficial-din-26-19362.html, accesat în 6
mai 2020
Ibidem
Vida Ioan, Drepturile omului în reglementări internaționale, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 49
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Organizația Națiunilor Unite după adoptarea Declarației elaborează succesiv o serie de
documente4 cu caracter internațional care reflectă preocuparea O.N.U. față de apărarea, garantarea
și respectarea drepturilor omului5. În această linie se înscrie și adoptarea Convenției privind statutul
refugiaților6 în 28 iulie 1951, rămasă în mentalul colectiv drept Convenția de la Geneva”. Ulterior
”
Convenția a fost completată cu un Protocol privind statutul refugiaților7 adoptat la conferința O.N.U.
din 31 ianuarie 1967, denumit drept Protocolul de la New York”. Cele două documente sunt
”
considerate instrumentele juridice prin care se reglementează în dreptul internațional protecția
refugiaților. Adoptarea Protocolului a fost necesară deoarece Convenția se aplica doar persoanelor
care au devenit refugiate în urma unor evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951.
Printre primele demersuri realizate de O.N.U. în vederea protecției refugiaților este înființarea
Organizației Internaționale pentru Refugiați în anul 1947, după care, începând cu decembrie 1950, ia
ființă Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (I.C.N.U.R.), organism funcțional și astăzi.
Astfel, statutul de refugiat se poate acorda atât de către I.C.N.U.R., cât și pe baza Convenției.
Persoanele care primesc statutul de refugiat pe baza actului fondator al I.C.N.U.R. sunt considerate
refugiate sub mandat8, prin urmare ei beneficiază doar de programele derulate de Înaltul Comisariat,
nu și de drepturile oferite de Convenție. De asemenea, persoanele care primesc statutul de refugiat
pe baza Convenției sau Protocolului, sunt denumite refugiate în baza Convenției și beneficiază de
toate drepturile și beneficiile acordate de Convenție și Protocol9.
Conform prevederilor Convenției, se poate acorda statutul de refugiat persoanelor care în urma
unor evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951 manifestau temeri justificate de a fi persecutate
”
datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în
afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări; sau
care, neavând nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel
de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă”10. De asemenea, acest statut
se mai acordă persoanelor care au fost considerate refugiate în temeiul convențiilor anterior încheiate.
Prin urmare, îndeplinirea criteriilor necesare acordării statutului trebuie îndeplinite anterior datei la care
este solicitat statutul de refugiat. Astfel, o persoană este refugiată în momentul solicitării statutului de
refugiat, iar recunoașterea acestuia îi conferă drepturile prevăzute în legislația internațională11.
Persecuția (politică sau religioasă), chiar dacă nu are o definiție juridică general recunoscută, ea
se referă la acțiunile întreprinse de autoritățile unei țări împotriva unui individ sau unui grup de persoane.
Motivele care generează persecuția pot apărea înainte sau după ce o persoana părăsește țara de origine,
astfel dacă aceste motive apar după plecarea din țara de origine, persoanelor refugiate li se poate acorda
statutul de refugiat sur place12. În mod special, acest statut a fost acordat unor diplomați sau unor oficialități,
4

322

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; Convenția cu privire la drepturile
copilului; Convenția asupra drepturilor politice ale femeii; Convenția pentru reprimarea traficului cu ființe
umane și a exploatării prostituirii altuia etc.
5 Duculescu Victor, Protecția juridică a drepturilor omului (mijloace interne și internaționale), Editura Lumina Lex,
București, 1998 p. 64
6 Convenţie privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, http://www.cdep.ro/pls/legis/ legis_ pck.htp_act _text?idt=32364, accesat în 6 mai 2020
7 Protocol privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_ pck.ht pact_text?idt=32365, accesat în 6 mai 2020
8 Refugiat sub mandat este aceea persoană care îndepliniște criteriile prevăzute în statutul I.C.N.U.R., dar se află
într-o țară care nu a adoptat Convenția sau Protocolul, sau nu este recunosct drept refugiat de către țara de primire.
9 Delcea Mihai, Elemente noi în strategia Înaltului Comisariat O.N.U pentru Refugiați de asistare a persoanelor care
au nevoie de protecție internațională in Vasile Popa, Refugiatul, un microunivers dislocat”, Editura Presa Uni”
versitară Română, Timișoara, 2000, p. 354
10 Vida Ioan, op. cit., p. 194
11 Delcea Mihai, op. cit., p. 357
12 ***, Manual referitor la proceduri și criterii de determinare a statutului de refugiat în baza Convenției din 1951 și a Protocolului din 1967 privind statutul refugiaților, Geneva, 1992, http://cdom.rau.ro/download/Concurs/Manual %20
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UNHCR%20selectie.pdf, accesat în 10 mai 2020
13 Delcea Mihai, op. cit., p. 360
14 Ibidem
15 Steiner Johann, Magheți Doina, Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniță a Europei, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 13
16 Milian Radu, Trecerea frauduloasă a frontierei, ca răspuns la politica de îngrădire a libertății de circulație a persoanelor
in Analele Sighet. Anii 1973-1989: Cronica unui sfârști de sistem”, vol. X, Editura Fundația Civică, 2003, p. 282
”
17 Steiner Johann, Magheți Doina, op. cit., pp. 33-35
18 Kaszás Veronika, A romániai nemzeti kisebbségek és az erdélyi menekültek ügye a nemzetközi fórumokon, 1988–89ben (Problema minorităților naționale din România și a refugiaților transilvăneni în fața forurilor internaționale,
1988-1989) in Külügyi Szemle”, anul XII, 2013, p. 99
”
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prizonieri de război, studenți, persoane care au solicitat acordarea statutului de refugiat după ce și-au
părăsit țara de origine în mod legal, în timpul rezidenței lor în țara de destinație13.
După cum concluzionează Mihai Delcea, consilier juridic la reprezentanța din România a
I.C.N.U.R., pentru a fi considerat refugiat pe baza Convenției, o persoană trebuia să îndeplinească
cumulativ patru criterii14: să se afle în afara țării de origine; să nu poată sau să nu dorească să se
pună sub protecția țării de origine sau să se reîntoarcă acolo; să aibă o temere bine întemeiată de
persecuție; teama de persecuție să fie datorată unor motive legate de rasă, religie, naționalitate,
apartenență la un anumit grup social sau politic.
Realitățile socio-economice din anii `80 fiind principalul motiv pentru care românii și-au părăsit
țara de origine, calitatea slabă a vieții în urma impunerii raționalizării alimentelor de bază, a energiei
electrice și termice au forțat mii de români să își riște viața părăsind țara în mod fraudulos, uneori în bătaia
focurilor de armă ale grănicerilor români15. În cazul în care erau prinși de autoritățile românești, în prima
parte a anilor `80 erau condamnați conform art. 245 din Codului Penal din anul 1968 la închisoare cu
executare între 6 luni și 3 ani, fiind pedepsită atât trecerea frauduloasă, cât și tentativa. Trecerea frauduloasă
a granițelor fiind încadrată în categoria crime împotriva siguranței statului”16.
”
Spre sfârșitul anilor `80, cu precădere spre anii `87-89 din cauza numărului mare de
frontieriști prinși sau predați de autoritățile vecine înainte de instanțe au fost judecați de grănicerii
români, iar pedepsele au fost: bătăi, torturi și schingiuiri17. De asemenea, o practică des întâlnită a
fost executarea pedepsei prin muncă, în locul condamnării la închisoare cu executare. Astfel, pe
baza Decretului nr. 218/1977 privind unele măsuri tranzitorii referitoare la sancționarea și reeducarea
prin muncă a unor persoane care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, în cazul pedepselor care
nu depășeau 5 ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptei, instanța putea decide executarea
pedepsei prin muncă. Persecutații de regim au fost nu numai cei care au fost prinși în timpul trecerii
frauduloase ci și familiile celor care au trecut granița fără acordul autorităților sau pur și simplu au
înaintat o cerere de emigrare, după acesta fiind urmăriți la locul de muncă, acasă sau în spațiul public.
Problema refugiaților români aflați pe teritoriul Ungariei a fost adusă în discuție pentru prima
dată în fața celei de a 43-a Adunare Generală a O.N.U. de către Várkonyi Péter, șeful diplomației maghiare,
care a solicitat respectarea drepturilor minorităților. Din motive politice, autoritățile maghiare au legat
fenomenul trecerii frauduloase de nerespectarea drepturilor minorităților în România. Numărul mare
de refugiați cu cetățenie maghiară, dar și linia națională promovată de regimul Nicolae Ceaușescu a
favorizat acest lucru. În cadrul discursului susținut în 4 octombrie 1988, Várkonyi Péter a expus teza
maghiară, care afirma că respectarea drepturilor omului nu poate fi considerată o problemă internă și
considera necesară demararea de progrese semnificative în zona drepturilor omului18.
Continuând direcția trasată de Várkonyi, reprezentantul Ungariei în Comitetul Social,
Umanitar și Cultural al Adunării Generale O.N.U. a propus ca O.N.U. să elaboreze un program de
sprijinire a minorităților naționale care să contribuie la ameliorarea diferențelor între majoritari
și minoritari, cu un accent pe protecția valorilor culturale și istorice, folosirea limbii materne în
învățământ și în societate, unificarea familiilor despărțite, așa încât acestea să trăiască în zona natală
și să mențină relația cu țara mamă. Chiar dacă nu se pronunță numele României și minorității
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maghiare, în mod clar aceste prevederi se refereau la situația minorității maghiare din România și
se încerca protecția drepturilor lor19. Adunarea Generală a O.N.U. nu avea însă competențe pentru
rezolvarea problemei, rezoluțiile emise sub formă de recomandări de Adunarea Generală nu erau
aplicate în mod obligatoriu de toate statele.
Începând cu anul 1976, O.N.U., prin Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați se
implică în rezolvarea problemei refugiaților din blocul est-european. După conferința post-Helsinki de
la Belgrad, Înaltul Comisariat își deschide un birou în capitala Iugoslaviei care avea ca scop sprijinirea
cetățenilor est-europeni plecați ilegal din țara de origine să găsească o țară, care să îi preia și să le ofere
azil. Înaltul Comisariat ofera Iugoslaviei 90 de dolari americani pe zi pentru fiecare refugiat.
Cetățenii români, de altă naționalitate decât cea germană (Republica Federală Germania ajunge
la o înțelegere cu Iugoslavia, prin urmare germanii din România și din Republica Democrată Germană
nu vor mai fi predați autorităților din țara de origine) erau obligați să își motiveze fuga din România
politic, cei care aduceau drept argument situația economică din România erau extrădați autorităților
române. Această regulă a autorităților iugoslave fost menținută inclusiv pe parcursul anului 198920.
Aceeași soartă au avut-o și cei care nu au fost preluați de o a treia țară21. Autoritățile române ajung la
o înțelegere neoficială cu omologii iugoslavi, istoricul Brândușa Armanca menționează că pentru a
”
stimula returnarea frontieriștilor români: Iugoslavia primea în schimb vagoane de sare”22.
Informațiile privind numărul românilor care au solicitat azil într-o țară occidentală sunt
relativ puține. Însă, analizând un studiu23 publicat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru
Refugiați, în anul 2001 reiese că în perioada 1980 – 1989 au aplicat pentru azil 53.042 de cetățeni
români. Se observă o creștere semnificativă în anul 1989, când nu mai puțin de 14.732 de persoane
au cerut azil, dublu față de anul anterior când 7.648 de cetățeni au solicitat azil într-o țară europeană.
Grafic 1: Numărul cetățenilor români care au solicitat azil într-o țară europeană (1980-1989)

În continuare, același studiu24 prezintă numărul cetățenilor români solicitanți de azil în
funcție de țara europeană în care au solicitat protecție internațională. Documentul menționează
că în perioada 1980 – 1989 nu mai puțin de 52.499 de cetățeni români au solicitat azil în 14 țări
Ibidem, p. 100
Judecătoria Oradea, Sentința Penală nr. 905/1989, f. 1-3
Steiner Johann, Magheți Doina, op. cit., p. 23
Brândușa Armanca, Frontieriștii. Istoria recentă în mass-media, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Curtea
veche, București, 2001, p. 19
23 United Nations High Commissioner for Refugees, Asylum applications in industrialized countries: 1980 – 1999,
Elveția, 2001, p. 148
24 Ibidem, pp. 146-147
19
20
21
22

324

Rolul și contribuția structurilor O.N.U. în rezolvarea problemei refugiaților români din Ungaria în anii `80

· 2 02 0

europene. De remarcat este că documentul nu menționează date referitoare la Ungaria, însă dacă
analizăm datele prezentate la graficul 1, putem concluzia că în Ungaria au fost înregistrați cel mult
543 de cetățeni români solicitanți de azil. Astfel, putem observa că Ungaria era doar o țară de tranzit,
în timp ce Austria (18.836 de solicitanți), respectiv Republica Federală Germania (14.061 de
solicitanți) se numără printre țările de destinație. Din statistica I.C.N.U.R. lipsesc date referitoare la
țări, precum Statele Unite ale Americii, Canada sau Australia.

L

Grafic 2: Distribuția cetățenilor români solicitanți de azi în funcție de țara în care au solicitat protecție
internațională (1980 - 1989)

Un rol important în sprijinirea refugiaților români îl va avea participarea Ungariei la
Convenția de la Geneva și înființarea biroului Înaltului Comisariat la Budapesta, pentru care grupurile
alternative de opoziție maghiare militează încă din vara anului 198825. Concomitent, problema se
discută tot mai intens în cercurile de decizie ale Magyar Szocialista Munkáspárt (Partidul Socialist
al Muncitorilor din Ungaria), dar participarea la Convenție reprezenta un aspect negativ din
perspectiva autorităților maghiare: nu permitea discriminarea pozitivă a românilor de naționalitate
maghiară, ci le conferea aceleași drepturi de care beneficiază toți refugiații26. De asemenea, un alt
aspect important reprezentau asumările politice, administrative și financiare care decurgeau din
Convenție, iar politicienii maghiari considerau că Ungaria nu poate la momentul respectiv să le
respecte. Un rol decisiv în adoptarea Convenției îl va avea primul ministru maghiar, Németh Miklós,
care împreună cu ministrul justiției, Kulcsár Kálmán, se poziționează în favoarea aderării Ungariei
la Convenția de la Geneva, prin urmare la începutul anului 1989 toți reprezentanții Partidului se
declară în favoarea adoptării Convenției27.
După discuții prealabile, în perioada 6-11 februarie 1989 se deplasează în Ungaria o
comisie a Înaltului Comisariat, care avea misiunea să realizeze un raport privind respectarea
drepturilor omului în Ungaria, situația în care se aflau refugiații de pe teritoriul Ungariei, capacitatea
autorităților de a gestiona problema, etc. În cadrul vizitei, Comisia a organizat o serie de întâlniri cu
autoritățile, reprezentanții bisericilor, Crucea Roșie și o vizită la tabăra de refugiați de la Debrecen.
În documentul elaborat la finalul vizitei, Comisia recomanda Ungariei să adopte cât mai repede
25 Kaszás Veronika, A magyarországi „alternatív szervezetek” fellépése az erdélyi menekültek ügyében 1988–1989-ben
(Atitudinea „organizațiilor alternative” din Ungaria față de problema refugiaților transilvăneni 1988 – 1989), în
Multunk. nr. 1, 2014, p. 228
26 Idem, Erdélyi menekültek Magyarországon 1988-89-ben. Út a menekültkérdés tagadásától az 1951. évi genfi menekültügyi konvencióhoz való csatlakozásig (Refugiații transilvăneni în Ungaria în perioada 1988-1989. Drumul de la
negarea problemei refugiaților până la aderarea Convenției de la Geneva din 1951), teză de doctorat, Budapest, p. 314
27 Ibidem, p. 315
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posibil Convenția, să nu realizeze tabere de refugiați, ci centre de înregistrare și selectare, dar și
integrarea totală a refugiaților de naționalitate maghiară.
În raportul întocmit de Ministerul de Externe maghiar cu ocazia vizitei se menționează
că aderarea Ungariei la Convenția de la Geneva este doar o chestiune de timp”28 și se recomandă
”
autorităților să realizeze demersurile pentru a întări ideea în cadrul Comisariatului că persoanele de
”
naționalitate maghiară sosite în Ungaria sunt privite drept refugiate, deoarece altfel nu vom beneficia de
sprijinul necesar pentru întreținerea și sprijinirea lor”29.
Acest ultim aspect este deosebit de important atât pentru Înaltul Comisariat, cât și pentru
autoritățile maghiare, deoarece conform unui raport realizat de Ministerul de Interne maghiar și datat
în 6 ianuarie 1989 pe teritoriul Ungariei se aflau 12.403 cetățeni români, din care aproximativ 88%
(10.896) erau de etnie maghiară, 7% (864) erau români, respectiv 5% (623) erau etnici germani.
76% din aceștia se aflau în Budapesta (29%) și în alte patru județe: Hajdú Bihar (21%), Békés (10%),
Pest (8%) și Szabolcs (8%)30. Până la sfârșitul anului cifrele se vor dubla, la 31 decembrie 1989
se aflau pe teritoriul statului vecin 26.445 de refugiați, din care 18.865 erau etnici maghiari, 5.690
etnici români, 1.600 etnici germani, iar alte 290 de persoane de diferite etnii31. În ceea ce privește
calificarea refugiaților cetățeni români, se prezintă următoarea situația: muncitori calificați – 53,9%,
muncitori agricoli – 3,5%, persoane cu studii superioare – 7,1%, fără ocupație – 13,1%, pensionar
sau întreținut – 22,4%32. Numai puțin 48,2% dintre refugiații români aveau vârsta cuprinsă între 1930 de ani, după care 31,5% între 31-50 de ani, 10,5% dintre ei erau încadrați în grupa de vârstă 0-14
ani, 6,5% în grupa 15-18 ani, iar 3,2% dintre ei aveau vârsta peste 50 de ani33. Aceste cifre îi cuprind
doar pe cei care se aflau înregistrați, deci legal pe teritoriul Ungariei, iar din analiză putem presupune
că numărul real este mai ridicat.
După vizita efectuată, raportul întocmit a fost înaintat Înaltului Comisar, Jean-Pierre
Hocké, care a convocat în 17 februarie 1989 o ședință a țărilor donatoare, pentru a solicita un
sprijin extraordinar”34. Reprezentanții maghiari delegați pe lângă O.N.U. menționează intenția
”
organizației de a acorda Ungariei aproximativ 4 milioane de dolari pentru demararea unor
proiecte sociale, medicale și de integrare a refugiaților români. Se mai menționează că țările
occidentale au format o opinie extrem de favorabilă despre gestionarea problemei refugiaților de
către autoritățile maghiare, iar aderarea Ungariei la Convenție este considerată un lucru cert 35.
În 23 februarie 1989 ministerul de externe, Várkonyi Péter, înaintează Consiliului
Prezidențial al Republicii Populare Ungare o propunere de hotărâre prin care Ungaria aderă la
Convenție, specificând: Examinarea drepturilor și obligațiilor statelor care au adoptat Convenția
”
de la Geneva ne arată că adoptarea ne creează o situația favorabilă, care nu este contrară intereselor
promovate până acum... De asemenea, ar întări tendința Republicii Populare Ungare de a se conecta de
28 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), A Menekültügyi Főbiztosság Ténymegállapító
küldöttségének magyarországi látogatása (Vizita în Ungaria a comisiei de constatare a Înaltului Comisariat pentru
Refugiați al Națiunilor Unite), www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
29 Ibidem
30 Idem, Jelentés a Magyar Népköztársaság területén tartózkodó román állampolgárok ügyeinek intézésével kapcsolatos
tapasztalatokról (Raport privind situația cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Populare Ungare), f. 19,
www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
31 Baló György, Lipovecz Iván, Tények könyve – 1991 (Cartea faptelor - 1991), Ráció kiadó, Debrecen, 1991, https://
www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1991-A791/magyar-tarsadalompolitika-C7DC/menekultek-magyarorszagon-C866/a-menekultek-nemzetisege-1989-dec-31-C867/, accesat
în 18 mai 2020
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), Együttműködés az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (Cooperarea cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați), www.parallelarchive.org, accesat în
18 mai 2020
35 Ibidem
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36 Idem, ENSZ Menekültügyi Főbiztossága küldöttségének tényfeltáró látogatása Magyarországon romániai menekültek ügyében (Vizita de constatare a unei delegații a I.C.N.U.R cu privire la refugiații români aflați în Ungaria), www.
parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
37 1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott
egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv
kihirdetéséről, www.unhcr.org/hu, accesat în 18 mai 2020
38 Kaszás Veronika, op. cit., p. 322
39 ***, Országgyűlés Naplója (Jurnalul Parlamentului), (1988.XII.20 – 1989.V.12), vol. 3, Budapesta, 1998, pp. 3482 - 3486
40 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), A Menekültügyi Főbiztosság technikai csoportjának
magyarországi látogatása (Vizita în Ungaria a comisiei tehnice a I.C.N.U.R.), www.parallelarchive.org, accesat în
18 mai 2020
41 Idem, Helyzetkép a Menekültügyi Főbiztosság technikai küldöttségének látogatása után (Situația în urma vizitei
comisiei tehnice a I.C.N.U..R), www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
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cadrul universal promovat de O.N.U. în domeniul drepturilor omului și politica umanitară”36. A doua zi
este emis decretul Consiliului Prezidențial prin care Ungaria aderă la Convenția de la Geneva din
anul 1951 și la Protocolul de la New York din anul 1967. Decretul a fost depus la sediul O.N.U de
la New York în 14 martie 1989, astfel protocolul a intrat în vigoare în aceeași zi, acordul însă doar
în 12 iunie 198937. Peste două zile, secretarul de stat Horn Gyula îl informa pe Înaltul Comisar,
Jean-Pierre Hocké că Ungaria este dispusă să înceapă negocierile privind deschiderea unui birou al
Înaltului Comisariat la Budapesta38.
Problema refugiaților români aflați pe teritoriul statului vecin a fost dezbătută în ședința
parlamentului maghiar din 10 martie 1989, la care a fost invitat din partea guvernului, ministrul
afacerilor interne, dr. Horváth István. Ministrul Horváth prezintă în fața parlamentului informații
despre fenomenul refugiaților, menționând că ... până în 28 februarie a.c. am eliberat 14.013
”
permise de ședere pentru refugiații români, dintre aceștia 88% sunt etnici maghiari, 7% români,
iar 5% germani. După ce peste 850 de refugiați s-au deplasat spre o a treia țară, iar aproximativ 200
s-au întors în România, acum numărul celor care se află în Ungaria se apropie de 13.000... În anul
1988 aproximativ un sfert din cei care au venit ilegal din România au fost returnați autorităților
române... în februarie 1989 acest procent nu a atins 3%... Crește numărul cetățenilor români care doresc
să călătorească mai departe către o a treia țară. Mulți doar cu acest motiv vin în țara noastră... În prezent
peste 1.000 de români așteaptă să se plece către o a treia țară, mulți dintre ei nu lucrează, dar în aceleași
timp sunt nerăbdători și pretențioși”39.
În martie 1989 sosește în Ungaria o nouă comisie tehnică din partea Comisariatului, pentru a
clarifica modul în care se va realiza sprijinul financiar și tehnic oferit de statele occidentale. Delegația
condusă de Omar Bakhet s-a întâlnit cu reprezentanții ministerelor implicate în gestionarea crizei
refugiaților, aceștia vizitând centrele de refugiați din mai multe județe maghiare. Comisia tehnică a
recomandat Ungariei să înființeze încă trei centre, două în estul Ungariei și una în Budapesta, pentru
care și-au asumat o contribuție financiară. În continuare, și-au asumat finanțarea spitalelor transferate
de Ministerul Sănătății și cumpărarea materialelor necesare, acordarea imediată a unui sprijin pentru
o perioadă de 6 luni și elaborarea unui plan de ajutorare pe termen mediu și lung. De asemenea, cele
două părți au convenit primirea unei noi delegații pe parcursul lunii mai. O cerință solicitată de șeful
delegației, Omar Bakhlet a fost ca Ungaria să nu politizeze vizita și discuțiile purtate cu Comisia
tehnică40.
În 26 aprilie 1989 reprezentanța permanentă a Ungariei pe lângă O.N.U. informa ministerul
de externe că raportul întocmit de Comisia tehnică a fost primit pozitiv, iar Jean-Pierre Hocké a
înaintat țărilor donatoare o listă cu sprijinul necesar pentru perioada mai-decembrie 1989. Astfel,
lista cuprinde echipamente și calculatoare pentru cele trei centre, echipamente medicale, ambulanțe,
echipamente școlare, aparatură de xerox, etc. Următoarea vizită a Comisiei va pune accent pe
rezolvarea problemelor locative, înființarea de locuri de muncă, formare profesională și reconversia
profesională a refugiaților41.
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Asigurarea unor condiții optime pentru cazarea refugiaților români a fost o problemă
constantă a autorităților maghiare. Dintr-o informare trimisă către secretarul de stat din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Gál Zoltán, reiese că această problemă a fost discutată în cadrul unei
întâlniri dintre Oficiul pentru Refugiați al guvernului maghiar și reprezentanții Înaltului Comisariat
ce a avut loc în data de 13 iunie 1989. În acest sens, autoritățile maghiare au identificat în opt județe
(643 de localități) aproximativ 3.300 de locuri de muncă, respectiv 3.500 de locuințe, majoritatea
case părăsite care pot fi achiziționate de statul maghiar. Reprezentanții O.N.U. anunță autoritățile
maghiare că Înaltul Comisariat va sprijini Ungaria cu 500.000 de dolari în vederea rezolvării situației
locative, suma provenită de la țările donatoare42.
Una dintre țările care a contribuit financiar la rezolvarea problemei refugiaților români aflați
pe teritoriul Ungariei era Olanda. Guvernul olandez a acordat Comisariatului 500.000 de guldeni
olandezi. Pentru a doua parte a anului 1989, Comisariatul a alocat un buget de 5 milioane de dolari,
iar Ungaria a contribuit tot cu 5 milioane de dolari pentru sprijinirea refugiaților români43. Alte țări
care au contribuit financiar la programul inițiat de Comisariat erau Austria, Elveția, Statele Unite
ale Americii, Republica Federală Germană (3 milioane de mărci) și Finlanda44. În luna decembrie
1989, autorităților maghiare le sunt promise încă 2 milioane de dolari pentru gestionarea situației
refugiaților. În aceleași timp se discută despre situația fenomenului în anul 1990, autoritățile
maghiare și Comisariatul concluzionează că în următorul an exodul românilor va crește accentuat45.
Dintr-un raport realizat de către Oficiul Național de Audit din Ungaria reiese că O.N.U. și-a
propus alocarea 4,9 milioane de dolari pentru sprijinirea guvernului maghiar în vederea gestionării crizei
refugiaților. Din această sumă au fost transferate părții maghiare 3 milioane de dolari în octombrie 1989,
respectiv în ianuarie 199046. Raportul analizează sumele cheltuite în perioada 1988-1989 de către Fondul de
Stabilire (Letelepedési Alap), înființat de către guvernul maghiar în scopul sprijinirii financiare și integrării
cetățenilor străini ajunși în Ungaria după 1 ianuarie 1988. În perioada supusă analizei, Fondul a cheltuit
124,6 milioane de forinți pentru înființarea și întreținerea centrelor de primire și de cazare provizorii,
213,6 milioane de forinți pentru subvenționarea obținerii de locuințe, 74,5 milioane de forinți pentru
subvenția de stabilire acordată familiilor cu copiii, 58,6 milioane de forinți acordați pentru subvenții și
ajutoare regulate, etc. suma totală cheltuită a fost de 576,9 milioane de forinți47.
Chiar dacă Ungaria a aderat la Convenția de la Geneva în urma exodului cetățenilor români,
până la 31 decembrie 1989, oficial, au primit statutul de refugiat doar 3548 de persoane și alte câteva
sute de persoane solicitând acest statut49. Numărul cetățenilor care au solicitat acest statut a fost unul
redus, deoarece reprezenta un impediment în părăsirea Ungariei, iar țara vecină reprezenta de cele
mai multe ori o țară de tranzit, în timp ce frontieriștii români beneficiau de ajutorul Comisariatului și
fără solicitarea statutului de refugiat. De asemenea, autoritățile maghiare au continuat să înapoieze
cetățeni români, inclusiv în vara - toamna anului 1989505152.
42 Idem, XIX – B – 11, Menekültügyi és Migrácios Hivatal (Biroul de Azil și Migrație), BM/TFF/707/1989, f. 1
43 Idem, Hollandia pénzügyi hozzájárulása a magyarországi román menekülttáborok bővítésére irányuló ENSZprogramhoz (Contribuția financiară a Olandei la programul O.N.U. de extinderea taberelor de refugiați români în
Ungaria), www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
44 Kaszás Veronika, op. cit., p. 329
45 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), Kapcsolataink a Menekültügyi Főbiztossággal
(Relațiile noastre cu I.C.N.U.R.), www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
46 Állami Számvevőszék (Oficiul Național de Audit din Ungaria), Jelentés a Letelepedési Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről (Raport privind controlul financiar și economic al Fondului de Stabilire), www.asz.hu, p. 3
47 Ibidem, p. 23
48 Conform unui studiu publicat de I.C.N.U.R , în anul 1989 au fost depuse 36 de cerere de azil în Ungaria. Vezi
UNHCR, Asylum applications in industrialized countries: 1980 – 1999, Elveția, 2001, p. 144.
49 Kaszás Veronika, op. cit., p. 349
50 Judecătoria Oradea, Sentanția Penală nr. 2317/1989, f. 1-2
51 Idem, Sentința Penală nr. 2337/1989, f. 1-4
52 Idem, Sentința Penală nr. 2458/1989, f. 1-2
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53 Kaszás Veronika, op. cit., pp. 101-102
54 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), ENSZ különmegbízott budapesti látogatása (Vizita
trimisului special al O.N.U. la Budapesta), www.parallelarchive.org, accesat în 18 mai 2020
55 MTI hírarchívum (Arhiva de știri MTI), Emberi jogi - román határozat (Drepturile omului – decizie română),
www.archiv1988-2005.mti.hu, consultat în 21 mai 2020
56 Idem, Románia - emberi jogok - genfi szavazás (România – drepturile omului – votul din Geneva), www.
archiv1988-2005.mti.hu, consultat în 21 mai 2020
57 Kaszás Veronika, op. cit., pp. 114-115

L

· 2 02 0

Problema refugiaților români se discută și în cadrul Consiliului Drepturilor Omului, fiind pusă
pe ordinea de zi a ședinței din 27 februarie 1989, când Ungaria, prin vocea Horn Gyula, secretar
de stat în cadrul Ministerului de Externe, a criticat dur situația minorității maghiare din România
și presupusa nerespectarea drepturilor universale ale omului, lucru nemaiîntâlnit până atunci în
diplomația Războiului Rece. Scopul diplomației maghiare a fost ca situația minorității maghiare
să ajungă în atenția forumurilor O.N.U., iar problema să se rezolve la acest nivel, nu în interiorul
blocului socialist. La ședința Consiliului din martie 1989 situația minorităților din România este
criticată de reprezentanții unor state ca Marea Britanie, Suedia, Australia, Canada, Norvegia sau
Belgia, dar și de țările socialiste. La propunerea Suediei se constituie o comisie care să se deplaseze
în România și să studieze respectarea drepturilor omului53.
În acest scop a fost delegat juristul elvețian Joseph Voyame, dar autoritățile române au
refuzat să îi acorde viză de intrare în România. Astfel, Voyame solicită reprezentanților Ungariei
acordul pentru a realiza raportul în urma discuțiilor cu refugiații români aflați în centrele din Ungaria.
Autoritățile maghiare s-au pregătit temeinic pentru vizita delegatului, reprezentanții Ministerului
de Externe informează și solicită secretarului de stat Gál Zoltán să ofere tot sprijinul necesar în
organizarea întâlnirilor cu refugiații români și să îi pună la dispoziție documente din care să reiasă că
refugiații sunt persecutați54. În cele din urmă, raportul prezentat Consiliului Drepturilor Omului a
fost susținut în 9 martie 1990, dar pe baza unei vizite din februarie 1990. Raportul alcătuit din două
părți prezintă gravele abateri privind drepturile omului în perioada regimului condus de Nicolae
Ceaușescu, dar și îmbunătățirile realizate după căderea regimului, menționând deficiențele existente
și aducerea unei serii de propuneri pentru îmbunătățirea situației conform principiilor drepturilor
omului55. În urma adoptării raportului, Gheorghe Dolgu, ambasadorul României la O.N.U. a
declarat că România nu recunoaște decizia luată de Consiliu... conținutul raportului este tendențios,
”
faptele prezentate sunt denaturate, intervine în afacerile interne și încalcă suveranitatea României”56.
România nu a recunoscut oficial existența fenomenului refugiaților. La întâlnirea bilaterală
de la Arad din 28 august 1988, Grósz Károly a adus în discuție situația cetățenilor români aflați pe
teritoriul Ungariei, dar Nicolae Ceaușescu a refuzat să discute acest aspect, catalogând problema
drept una artificială, creată de Ungaria, prin urmare nici nu este problema României rezolvarea acestei
situații. În fața forurilor internaționale, România a folosit argumentele blocului socialist, refuzând să
permită altor țări amestecul în problemele interne ale țării. Reprezentanții României au susținut că
poziționarea Ungariei față de respectarea drepturilor omului amenință interesele majorității țărilor
”
socialiste”57. În mod continuu, România refuza să acorde vize pentru reprezentanții forumurilor
internaționale preocupate de situația minorităților și de respectarea drepturilor omului.
Treptat, România se izolează și față de țările blocului socialist, refuză aplicarea reformelor
gorbacioviste, iar în ultimul an a regimului refuză să participe la întâlniri diplomatice a țărilor
pactului de la Varșovia. La sfârșitul regimului, Nicolae Ceaușescu se găsește într-un internaționalism
izolat, atât în rândul țărilor occidentale, cât și în blocul socialist.
Spre sfârșitul anilor `80 societatea maghiară trece printr-un proces intern de democratizare,
iar acesta va genera schimbări și în cadrul aparatului de stat. Apariția grupurilor de opoziție, tolerate
de stat, și atitudinea lor față de probleme minorităților și refugiaților din România va crea o presiune
suplimentară asupra autorităților maghiare. În acest context intern, autoritățile maghiare demarează
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discuțiile cu O.N.U. pentru a adera la Convenția de la Geneva. Un alt aspect avut în vedere de către
politicienii maghiari a fost eventuala contribuție financiară din partea Înaltului Comisariat pentru
gestionarea crizei refugiaților români, deoarece susținerea numărului mare de refugiați reprezenta o
problemă pentru guvernul maghiar.
Având în vedere competențele limitate ale Înaltului Comisariat de a întreprinde acțiuni
concrete, coroborate cu refuzul constant al României de a recunoaște existența fenomenului
de refugiați, a făcut imposibilă rezolvarea problemei în interiorul țării. Prin urmare, problema
refugiaților români se transformă într-o problemă internațională.
Anexa 1: Hotărârea Consiliului de Miniștri Ungar privind aderarea Ungariei la Convenția de la Geneva din
1951 și la Protocolul de la New York din 1967

Sursa: Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale din Ungaria), A Minisztertanács 3152/1989. határozata
a Magyar Népköztársaság csatlakozásáról a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezményhez
és az ahhoz tartozó 1967. évi new yorki jegyzőkönyvhöz (Decizia 3152/1989 a Consiliului de Miniștri privind
aderarea Republicii Populare Ungare la Convenția privind statutul refugiaților de la Geneva din 1951 și la
Protocolul de la New York din 1967), www.parallelarchive.org, MOL M-KS-288.f./1989 32. cs. 1. ő.e.
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CUM PRACTICA CONSERVĂRII POATE SĂ CONTRIBUIE
LA SCOPUL COMUN AL COMUNICĂRII TRECUTULUI.
CAZUL PATRIMONIULUI MOBIL AL BISERICILOR DE
LEMN DIN BANAT
Laura FĂLCAN*
HOW CAN CONSERVATION PRACTICE CONTRIBUTE TO THE COMMON
PURPOSE OF PAST COMMUNICATION. THE CASE OF THE MOBILE HERITAGE
OF THE WOODEN CHURCHES FROM BANAT
ABSTRACT
How important are the choices made by the conservators in the conservation-restoration process and
how much it affects the selection and the way in which the stories of the past are brought to the present and
are projected in the future. Can one make sure that the selected material has relevance for today’s society?
Objects of worship from wooden churches with historical value can represent art pieces, in which the religious
tradition and the artistic idea have been harmoniously associated, and they may be of importance to researchers.
As arguments in favor of introducing into the scientific circuit some objects of worship, and can be
representative for the artistic processing of metals, is included a presentation of two such pieces, unknown
and which had undergone the process of intervention through conservation methods and safeguard proposal.
The article presents the conservation treatments that were applied on two communion chalices
belonging to the wooden churches from Timiș County, namely the wooden church from Crivina de Sus
and the wooden church from Poieni, Pietroasa commune. Preservation operations are presented, from
the investigation of the elements in the composition, to the complete cleaning of the pieces, by applying
physical and chemical treatment.
Keywords: wooden churches, cultural value, chalice, cooper, conservation treatment

Introducere
Modul în care transmitem trecutul este afectat de numeroase elemente. În procesul de
conservare-restaurare, alegerile luate de către restauratori pot afecta în mare măsură selecția și
modul în care poveștile trecutului sunt aduse în prezent și sunt proiectate în viitor. Cum ne asigurăm
că materialul selectat are relevanță pentru societatea de astăzi?
Societatea a făcut progrese evidente în privința mentalităților referitoare la tema conservării
patrimoniului, ceea ce face ca alegerile conservatorilor în procesul de conservare-restaurare al
bunurilor să devină tot mai importante în a face istorie și pe deplin conștiente de faptul că practica
restaurării contribuie la scopul comun al transmiterii trecutului.
Restauratorul lucrează cu definiția clasică a patrimoniului, aceea de bunuri și drepturi
”
moștenite de la părinți” iar în strategia sa de intervenție asupra bunurilor, atunci când pune în aplicare
principiile de restaurare enunțate de către Cesare Brandi1, înțelege de ce acesta promovat primele
*
1

Facultatea de Arte și Design Timișoara; e-mail: laura.istrate.79@e-uvt.ro.
Linii directoare referitoare la restaurarea bunurilor culturale mobile nu au fost formulate până la apariţia Teoriei
Restaurării, lucrarea autorului Cesare Brandi, rămasă și în prezent drept referință, respectând spiritul Cartei de
la Veneţia, considerată cel mai influent document internaţional de conservare.
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etape ale procesului de restaurare ca fiind cele mai importante, anume înțelegerea operei de artă şi
evaluarea timpului ei. Cu toate că sunt tot mai ușor de observat progresele în domeniul restaurării,
atât în plan teoretic cât și al metodelor iar specializarea devine tot mai restrânsă ca domeniu, anumite
domenii pot fi lipsite de atenția cuvenită.
Sunt componente ale patrimoniului care nu au fost cercetate multidisciplinar, atât de istorici
și specialiști în domeniul artelor, precum orfevrăria artistică, cu atât mai puțin cea ecleziastică.
În valorizarea științifică și protecția patrimoniului cultural material, o parte integrantă sunt și
piesele de orfevrărie cu valoare artistică și istorică, executate de orfevrari, fie ei argintari sau fierari
specializați în prelucrarea artistică a metalelor nobile și comune. Se impune studierea aspectelor
legate de tehnici și compoziție în arta metalelor în diverse perioade și regiuni, a tendințelor în arta
laică și religioasă. De asemenea, este util a se cunoaște modul în care laicul și religia interferau în
arta metalelor, influența curentelor artistice din arta decorativă în alegerea modelor și materialelor,
diferită în fiecare regiune în funcție de istoria comunităților dar și modul în care comunitățile au
avut impact asupra dezvoltării artei metalelor.
Bisericile de lemn și zestrea mobilă a acestora
Colecțiile muzeale bisericești, depozitele care aparțin mănăstirilor, parohiilor sau centrelor
eparhiale adăpostesc o bogată zestre de patrimoniu cultural mobil, incluzând obiecte de orfevărie
artistică, a căror cunoaștere poate aduce informații importante pentru conturarea unei istorii a metalelor
în diverse regiuni. Obiectele de cult vorbesc și despre diferențele stilististice în arta diferitelor regiuni
și modul în care importurile din alte regiuni au contribuit la conturarea unei preferințe în materie de
formule artistice pe care le-au îmbrăcat obiectele de cult, împreună contribuind la conturarea unei
abordări unitare asupra istoriei metalelor, indiferent de tipologia acestora.
Despre zestrea istorică a bisericilor de lemn și măsurile de conservare ale acestora s-a vorbit
până în prezent, dar cercetările omit valoarea obiectelor de cult care le aparțin, despre care s-a vorbit
prea puțin. Sunt discutate pericolele care afectează imobilele, determinate de acțiuni neconforme,
chiar dacă ele sunt executate cu cele mai bune intenții și care în unele situații alterează originalul
dincolo de posibilitățile existente de recuperare. Se neglijează însă acțiunea acestor pericole asupra
patrimoniului format din obiectele de cult, în special amenințările provenite din ignoranță, chiar
atunci când afectează cele mai importante obiecte care se află pe masa altarului: sfântul potir, disc,
copia sau lancea, steluța, cruce, chivotul, sfeșnicele.
Piesele din metal întrupează o mare diversitate de compoziții decorative și tehnici de lucru,
exprimând predilecția comanditarilor, ca exponenți ai elitei locale, dar și preferințele Bisericii în
materie de frumusețe și subtilitate. Chiar dacă această tipologie de obiecte nu a prezentat importanță
printre cercetători, cu privire la însemnătatea istorică ce o poartă, precum vechile manuscrise
sau icoane pe lemn, nefiind studiate de către teologi sau cercetători din domeniul istoriei artelor,
obiectele de cult din metal fiind cele mai importante din biserică, aflate pe masa altarului, este
necesar a fi studiate și din punct de vedere al importanței istorice și cultural artistice.
Păstrarea bisericilor de lemn și a averii mobile al acestora, ca obiecte de patrimoniu, face
obiectul unei discuții importante cu privire la rațiunea pentru care ele ar trebui salvate, din spații
în care ele devin treptat părăsite de comunitate, în spații în care ele sunt cunoscute și valorizate. În
prezent, patrimoniul cultural al bisericilor de lemn nu face parte dintr-o strategie de intervenție, care
să includă și salvarea unor piese având valoare artistică și culturală. Potențialele strategii de protecție
ar trebui să includă nu doar salvarea prin initiațive individuale a lăcașurilor de cult, ci ar trebui
gândite strategii coerente care să organizeze modul de păstrare și conservare al acestora private ca
ansamblu, atât imobil cât și mobil.
Pentru a aduce argumente în favoarea introducerii în circuitul științific a unor obiecte de
cult, în care au fost asociate armonios tradiția religioasă cu ideea artistică și care pot fi reprezentative
pentru prelucrarea artistică a metalelor, în continuare prezentăm două asemenea piese.

Potirul aparținând bisericii de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschieva” din
Crivina de Sus, județul Timiș, Romania
Are o formă armonioasă și influențe baroce în motivele și tehnicile decorative folosite. Este
confecţionat din bronz argintat, aurit în interior, fiind parțial turnat și obținut prin tehnica ciocănirii
și cizelat. Cupa cilindrică, cu buza răsfrântă, având corpul încadrat de ornamentaţie, este realizată în
tehnica ciocănirii, reprezentând un număr de şase flori de trandafiri, arginați și auriți. Fusul piciorului
profilat este sprijinit pe o talpă hexalobată, decorată cu elemente florale identice celor de pe cupă,
executate în aceeaşi tehnică.
Potirul a fost datat ca aparținând perioadei cuprinsă între sfârșitul de secol XVIII și începutul
secolului XIX.
Obiectul s-a prezintat în stare bună, nefiind degradat - corodat, miezul metalic, rezistența
mecanică foarte bună, cu depuneri aderente de murdărie şi praf precum şi depuneri de grăsime şi
ceară datorate utilizării, în special pe decorul floral al talpii.
Pe ornamentația cupei apare o deformație evidentă și o fisură circulară ce urmează forma
cupei iar cupa nu mai adera la piciorul de susținere, prezentând o înclinație pronunțată care a făcut
potirul inutilizabil pentru uz liturgic. Fisura este posibil să fi apărut în timpul realizării piesei dar este
posibil să fie și ulterioară, încercarea de susținere a cupei să se fi realizat prin ciocănirea ornamentației
care a provocat fisura, fapt care ar explica și deformația existentă în ornamentație.
Obiectul este acoperit local cu oxizi superficiali specifici materialului din care este realizat.
De asemenea, depuneri de praf și grăsimi au determinat formarea unui strat foarte fin de clorură
cuproasă (CuCl2) prezentă pe toată suprafaţa obiectului, având culoarea alb ceros. Apare fenomenul
de coclire - înverzire, fenomenul cel mai des întâlnit în cazul obiectelor confecţionate din cupru
şi aliaje ale acestuia. Acest fenomen este localizat în partea superioară a cupei propriu-zise și în
interiorul cupei.
Interiorul cupei a fost degradat într-o stare mai avansată, urmare întrebuinţării sale, sub
influenţa conţinutului lichid (vin). Un alt proces de coroziune prezent în interiorul cupei, este
determinat de prezenţa sulfului, în cazul de faţă sulfiţii existenţi în compoziţia vinului, dioxidul
de sulf (SO2) şi câteva săruri ale acidului sulfuros, care au dus la formarea cuprului sulfurat sau a
sulfurii de cupru, sub forma unui strat negru, pulverulent care conferă un aspect neplăcut.
Au fost efectuate analize pentru a determina compoziţia materialelor din care este
confecţionat potirul folosind spectrometria prin fluorescență de raze X (XRF).
Tratamentul de conservare a început cu degresarea suprafeței obiectului metalic, curățarea
realizându-se cu solvenţi organici, în acest caz acetona și alcool etilic. După această operațiune,
s-a efectuat tratamentul chimic al obiectului, utilizându-se Titriplex (Complexon III) cu pH 10.
Soluţia de complexon este o sare disodică a acidului etilendiaminotetracetic cu un pH între 5,5 şi
6,5. Pentru a aduce soluţia la pH=10 s-a preparat o soluţie tampon pe bază de acetat de amoniu
(CH3COOHNH4) şi amoniac (NH4OH).
Tratamentul chimic a constat în tratament umed prin imersare, prin mai multe imersii de
scurtă durată. Imersarea obiectului s-a făcut în întregime, într-un recipient care să permită imersarea
totală. După prima imersare, s-a remarcat faptul că, cupa propriu-zisă este mobilă, având o mișcare
circulară în interiorul ornamentației cupei, care la rândul ei, nu mai avea aderență la piciorul
potirului. Prin urmare, cele două piese au fost detașate pentru a se efectua și curățarea în interiorul
ornamentației cupei.
S-a realizat apoi neutralizarea obiectul prin băi repetate în apă distilată și uscarea folosind
alcool etilic și hârtie de filtru.
Depunerile de ceară au fost în continuare îndepărtate mecanic, prin utilizarea bisturiului sau
prin metoda la cald, anume prin imersarea părţii cu depuneri în apă fierbinte. Curățarea interiorului
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ornamentației cupei s-a efectuat mecanic, prin periere, folosind micromotorul tehnic. A fost curățat
și mecanismul de prindere a cupei de piciorul potirului, ce prezenta puternice depuneri de murdărie,
folosindu-se același tratament.
Tratamentul fizic şi chimic s-a aplicat până la curăţirea completă a piesei, în special interiorul
cupei ce prezintă degradări mai pronunțate urmare folosirii acestuia
S-a realizat operaţiunea de fixare a cupei în poziție verticală, prin utilizarea unei răşini
epoxidice (UHU 300). Aceași rășină bicomponentă a fost utilizată și pentru fixarea ornamentației
cupei de piciorul potirului, întrucât își pierduse stabilitatea.
După finalizarea tuturor operațiunilor, s-a realizat conservarea obiectului prin peliculizare
cu Paraloid B72, soluţie diluată de 10%, transparent și aplicat uniform pe toată suprafața.
Potirul de împărtășanie aparținând bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva”
din Poieni, județul Timiș
Este confecţionat din alamă, argintat, fiind realizat prin tehnica turnării și gravat. Pe cupa sa,
în formă cilindrică, sunt gravate în planul principal Mântuitorul, Maica Domnului, Ioan Botezătorul
şi Răstingnirea Domnului, icoane ce se redau pe altarul bisericii. Între aceste reprezentări, elementul
de legătură este Sfânta Cruce, încadrată în romb și tulpini florale. Nodusul, în formă de pâlnie, are
gravate elemente decorative iar talpa circulară, evazată piramidal către bază, are gravate elemente
fitomorfe și geometrice, toate în număr de opt.
Potirul a fost datat între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în urma
acumulării a cât mai multor informații despre tipologia piesei, posibilități și procedeele tehnologice
ale diverselor perioade, materialelor folosite la confecționare
Obiectul s-a prezentat în stare bună, nefiind degradat-corodat miezul metalic, cu depuneri
aderente de murdărie şi praf precum şi depuneri de grăsime şi ceară. Suprafața metalică a prezentat
un strat discontinuu și neuniform de produși mecanici (ceară, murdărie, grăsimi) și produși de
coroziune specifici cuprului care au provoacat înnegrirea obiectului.
Pe întreaga suprafață a piesei exista o patină maronie‑roşcată spre negru închis datorată
produşilor de coroziune specifici cuprului. Se remarcă lipsa foiței de argint complet în partea
superioară a tălpii și într-o formă mai redusă pe restul tălpii, datorată utilizării. În special interiorul
cupei a fost degradat într-o stare mai avansată urmare întrebuinţării sale, sub influenţa conţinutului
lichid. În interiorul cupei, s-a format un strat proeminent de oxizi, iar sub influența sulfului, din
compoziția lichidului și din atmosferă, s-a format cuprul sulfurat sau sulfura de cupru, sub forma
unui strat negru, pulverulent care conferă un aspect neplăcut.
Au fost efectuate analize pentru a determina compoziţia materialelor din care este
confecţionat potirul folosind spectrometria prin fluorescență de raze X (XRF).
Tratamentul de conservare a început cu degresarea la suprafață a obiectului metalic, curățarea
realizându-se cu solvenţi organici, în acest caz acetona și alcool etilic. După această operațiune,
s-a efectuat tratamentul chimic al obiectului, utilizându-se Titriplex (Complexon III) cu pH 10.
Tratamentul chimic a constat în tratament umed prin imersare totală, prin mai multe imersii de
scurtă durată. S-a realizat apoi neutralizarea obiectul prin băi repetate în apă distilată și uscarea prin
folosirea de alcool etilic și hârtie de filtru.
S-au îndepărtat depunerile de ceară mecanic prin utilizarea bisturiului sau prin metoda la
cald. Depunerile de murdărie aderente au fost în continuare îndepărtate prin utilizarea vatei de oțel,
pe toată suprafața potirului, cu finețe pentru a nu provoca zgârierea obiectului. Tratamentul fizic şi
chimic s-a aplicat până la curăţirea completă a piesei, în special interiorul cupei ce prezintă degradări
evidente urmare folosirii acestuia
După finalizarea tuturor operațiunilor, s-a realizat conservarea obiectului prin peliculizare
cu Paraloid B72, soluţie diluată de 10%, transparent și aplicat uniform pe toată suprața.
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Operațional Capital Uman 2014-2020.

L

· 2 02 0

Concluzie
Obiectele de cult cu valoare istorică din bisericile din lemn pot reprezenta piese de artă, în
care tradiția religioasă și ideea artistică au fost asociate armonios și trebuie introduse în circuitul
științific. Potirele de împărtășanie, chiar dacă nu sunt confecționate din metale nobile, pot aduce
multe informații despre compoziții decorative și tehnici de lucru ale obiectelor din metal, putând fi
promovate ca având valoare istorică și culturală și valorizate prin operațiuni specifice de conservarerestaurare.
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RECENZII

Iudita Călușer, Gabriel Moisa, Petru Ardelean, Tiberiu Ciorba, Primăvara
întregirii. Operațiunile armatei române: aprilie-august 1919, editor Aurel
Chiriac, prefață de Ioan Bolovan, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Academia
Română / Centrul de Studii Transilvane, Oradea / Cluj-Napoca, 2019, text și
ilustrații alb-negru, 266 p.
Ion Cârja
După o îndelungă perioadă de absență din preocupările istoriografiei românești, sursele
vizuale au înregistrat o recuperare semnificativă în ultimii ani. Demararea unor cercetări mai
sistematice pe tema Primului Război Mondial – Marele Război” și a Marii Uniri a tuturor românilor
”
de la 1918, cu prilejul împlinirii unui secol de la aceste evenimente, a însemnat intrarea în circuitul
științific a numeroase izvoare imagistice din colecții publice și private. După cum arătam și în altă
parte1, contextul aniversar al perioadei 2014-2018 a creat o sensibilitate culturală și istoriografică
ce a favorizat recuperarea documentelor de factură vizuală, fotografii și cărți poștale, sub forma
expozițiilor și a publicațiilor, prin care s-a încercat să se restituie și să se pună în valoare atât imaginile
în sine cât și ipostaza acestorade anexă și adjuvant al unor reconstituiri istorice mai complexe. Alături
de memorialistică și de corespondența de epocă, sursele vizuale au capacitatea de excepție de a
restitui dimensiunea umană a istoriei”, prin punerea în evidență a experienței directe și nemijlocite
”
a participanților, fiind astfel în măsură să susțină o perspectivă de investigație mai proaspătă și de
actualitate, numită în termenii istoriografiei internaționale de profil drept o istorie culturală” a
”
Marelui Război.
În această ordine de idei, apariția volumului de față nu face decât să confirme o tendință
istoriografică, centrată pe recuperarea imaginii ca izvor istoric, o direcție de studiu și interes care
pare a fi de cursă lungă. Pornit de regretata cercetătoare Iudita Călușer și finalizat de un colectiv de
cercetători și muzeografi de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, lucrarea este realizată în formatul
unui album și îl are ca editor pe Aurel Chiriac, directorul muzeului orădean, prefața fiind scrisă de
profesorul Ioan Bolovan, prorector al Universității Babeș-Bolyai și membru al Academiei Române.
După cum aflăm din textele introductive, la baza lucrării se află un număr de 238 de fotografii
originale cuprinse în trei albume, achiziționate de Muzeul Țării Crișurilor din Oradea în anul 1989
de la colonelul în rezervă Mihai Turcu, care le primise la un prieten, de profesie de asemenea ofițer.
Primul album, cu 88 de fotografii, conține imaginiprivind deplasareaarmatei române în Transilvania
și intrarea acesteia în Oradea, următorul având 94 de poze, prezintă vizita suveranilor României la
Oradea și deplasarea armatei române spre frontul de vest, în timp ce ultimul album, cu un total de
56 de fotografii, înfățișează cu mijloace specifice limbajului vizual operațiunile militare întreprinse
pe aliniamentul Tisa-Budapesta. Prin publicarea în premieră a acestor fotografii, colegii de la Muzeul
Țării Crișurilor realizează o restituire documentară deosebit de valoroasă pentru ceea ce a însemnat
experiența românească a primei conflagrații mondiale, și cu deosebire cea a campaniei întreprinse în
anul 1919 de către armata română în Transilvania și Ungaria.
1

A se vedea Ion Cârja, Românii din Austro-Ungaria în anii „Marele Război”. Perspectiva surselor vizuale, în vol.
Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuț Nistor (coord.), Istorii ale Marelui Război și ale Marii Uniri de la 1918.
Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august-1 septembrie 2018, Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, pp. 403-416.
”
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Volumul se deschide cu o prefață semnată de profesorul Ioan Bolovan, prin care se
subliniază importanța și relevanța istoriografică a fotografiilor publicate în contextul preocupărilor
de dată recentă, de restituire a documentelor vizuale și se relevă importanța multiplă a fotografiei
pentru istoria românească a primului conflict mondial și, deopotrivă, pentru fizionomia umanului în
cotidianul epocii. Urmează un Cuvânt înainte semnat de Aurel Chiriac, intitulat: „Să mergem înainte
la biruința definitivă...”, prin care este contextualizat prezentul demers editorial în desfășurările de
excepție ale anilor 1918-1919.
Urmând ordinea cronologică în baza căreia au fost aranjate fotografiile în cele trei albume
originale, lucrarea de față începe cu un prim capitol intitulat Primul Război Mondial. Campania de
eliberare a Transilvaniei și Bihorului. În deschidere avem un text dens care trece în revistă momentele mai
semnificative din parcursul de luptă al armatei române în anii primului conflict mondial și desfășurarea
campaniei de eliberare a Transilvaniei din anul 1919, până la începutul lunii mai a acestui an, când trupele
române au atins cursul râului Tisa pe toată lungimea frontului. În finalul acestui material introductiv
succint, este relatat contextul și împrejurările în care au fost recuperate fotografiile care fac obiectul
prezentei restituiri și se menționează faptul că unele au mai fost publicate separat, în diferite lucrări.
Fotografiile incluse în acest capitol, pe întinderea a 26 de pagini, ilustrează campania armatei române
în zona Ciucea, precum și pe direcțiile Ciucea-Negreni și Ciucea-Tileagd-Oradea. În aceste poze apar
soldați și ofițeri ai armatei române (generalul Ștefan Holban, locotenent-colonelul Nicolae Mihăilescu,
Ștefan Panaitescu), populație locală și oficiali ai satelor făcând primire entuziastă armatei române,
diferite contexte punctuale ale peisajului surprins de pelicula aparatului de fotografiat ca gara, biserica
ortodoxă și castelul din Ciucea, militari ai armatei române alături de populație civilă din zonă, coloane
ale armatei române în marș. Pe lângă caracterul documentar al acestor materiale vizuale, centrate pe
operațiunile armatei române pentru eliberarea Transilvaniei, ceea ce impresionează în multe fotografii
este expresivitatea figurilor umane surprinse, precum și aspectele ale cadrului civilizațional de atunci:
îmbrăcămintea oamenilor (cu o largă predominanță a pieselor de port tradițional, țărănesc), înfățișarea
caselor, starea drumurilor etc.
Capitolul următor, Eliberarea Oradiei și prima aniversare a Regatului României la Oradea
(20 aprilie-10 mai 1919), mai consistent decât precedentul sub raportul conținutului imagistic
pe care îl oferă, înfățișează momente de triumf din marșul spre vest al armatei române în anul
1919-intrarea în Oradea pe data de 20 aprilie, cu primirea sărbătorească de care s-a bucurat
din partea oficialităților și a populației orașului. Și de această dată, un text introductiv de trei
pagini prezintă desfășurarea acestor evenimente de excepție, completată cu materialul vizual
care prezintă într-un mod cu totul inedit cuprinderea” orașului de pe Crișul Repede de către
”
trupele române deopotrivă cu prima sărbătoare de 10 Mai în noul context, după ce unirea cu
România devenise o realitate efectivă. Grupajul de fotografii incorporat în acest capitol este
unul bogat, de peste 50 de pagini, și conține numeroase teme și subteme, cum ar fi: primirea
conducătorilor armatei române, în frunte cu generalii Traian Moșoiu și Ștefan Holban, de către
oficialitățile și populația orașului Oradea, militari și populație în diferite ipostaze, defilarea
unor unități ale armatei române (Divizia 6 Infanterie) în centrul orașului Oradea, vizitarea unor
obiective de expresie identitară românească (Biserica cu lună), întâmpinareatrupelor române de
unele personaje de referință din comunitatea românească orădeană (exemplu: vicarul ortodox
Roman Ciorogariu), participarea protipendadei orașuluidar și a locuitorilor din satele vecine
la paradă și la defilări etc. Aceste imagini sunt deosebit de sugestive pentru ceeace evocă,
un veritabil triumf românesc în apropierea brazdei de vest” a țării. Pe lângă faptul că sunto
”
veritabilă cronică vizuală a intrării armatei române în Oradea și astfel a unui început de nouă
epocă pentru urbe și pentru românii de aici, fotografiile pe care le prezentăm sunt sugestive
pentru atmosfera acelor zile, pentru fizionomiile umane și ținuta vestimentară a personajelor
surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat, redând în același timp numeroase segmente
din peisajul urban al orașului de pe Crișul Repede.
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Capitolul al treilea, Vizita suveranilor României în Transilvania. Operațiuni militare (maiiunie 1919), este de asemenea unul consistent cu fotografii numeroase, interesant și de mare valoare
documentară. Pozele pe care le prezintă sunt un reportaj” vizual al vizitei Suveranilor României Mari,
”
Regele Ferdinand I și Regina Maria la Oradea, unde au ajuns în 23 mai 1919. Era prima lor deplasare în
regiune după înfăptuirea României Mari, făcută cu scopul vizitării Ardealului reunit precum și pentru
inspectarea trupelor de pe frontul de vest. Este începutul unui periplu, pe care Regii României îl vor
face în perioada 22 mai-2 iunie 1919, pe următorul traseu: de la Oradea au plecat spre Békéscsaba,
Carei, prin Debrecen, Baia Mare, Bistrița, Cluj, Turda, Câmpia Turzii, Câmpeni, Vidra, Abrud, Brad,
Alba Iulia, Blaj, Sibiu, Săliște și Brașov. Acest capitol al treilea al albumului pe care îl prezentăm oferă
imagini numai despre episodul orădean al acestui turneu regal”, sunt materiale vizuale deosebit de
”
frumoase și de interesante, de mare încărcătură documentară și emoțională deopotrivă. Conținutul
tematic al acestor fotografii este și de această date de mare varietate, ca și unghiurile din care surprind
evenimentul în toată splendoarea desfășurării sale. Îi vedem mai întâi pe cei doi regi alături de trupele
române, acordând militarilor decorații pentru bravura de care au dat dovadă, secvențe de paradă
militară, numeroase fotografii de grup ale celor doi regi cu ostașii români și cu populația orașului sau
din sate, îmbrăcați în costume tradiționale, Pavilionul Reginei” etc. Numeroase și interesante sunt
”
apoi fotografiile cu diferite activități și manevre ale armatei române pe aliniamentul Tisei, plasate în
partea a doua a acestui capitol al treilea al albumului, la unele dintre acestea asistând și cei doi Regi, care
sunt surprinși ca atare în cadrele fotografice, alături de militarii români în acțiune.
În relație de continuitate tematică cu capitolul trei îl avem pe următorul, capitolul IV:
Campania militară Tisa-Budapesta (iulie-august 1919). Primele fotografii incluse aici îi înfățișează
pe regele Ferdinand și regina Maria asistând alături de ofițeri din conducerea armatei române
(generalii Traian Moșoiu și Marcel Olteanu) la trecerea Tisei de către trupele române. Caracterul
documentar și importanța acestor materiale vizuale ca și a celor care urmează de altfel, pentru ceea
ce a însemnat campania armatei române în Ungaria anului 1919, este unul evident. Numeroase sunt
apoi fotografiile care prezintă, în continuare, parcursul armatei române spre capitala ungară, trecerea
lor prin localități, nu puține fiind pozele în care ofițerii și soldații români sunt surprinși alături de
populația din localitățile traversate. Înainte de a sosi la Budapesta, printre localitățile străbătute de
trupele române mai bine documentate în acest capitol prin numărul mare al fotografiilor, putem
menționa orașul Kecskemét. Grupajul de fotografii cu care se încheie capitolul înfățișează prezența
armatei române în Budapesta-sunt piese imagistice deosebit de valoroase despre acest moment
culminant al campaniei din anul 1919. Apar în acest fotografii ofițeri și soldați români, populație
civilă, fragmente din peisajul urban budapestan etc.
Capitolul V al albumului, intitulat Personalia, are un format diferit de precedentele, în sensul
în care prezintă imagini reprezentative însoțite de succinte portrete biografice ale personalităților
care au avut un rol decisiv în conducerea campaniei din anul 1919. Îi găsim astfel, succesiv pe regele
Ferdinand și regina Maria, mareșalul Constantin Prezan, generalul de brigadă Traian Moșoiu,
generalul de corp de armată Gheorghe Mărdărescu, generalul de divizie Ștefan Holban, generalul de
divizie Ștefan Panaitescu, generalul de divizie Constantin Dumitrescu, generalul de corp de armată
Nicolae Mihăilescu, generalul Atanasie Negulescu, generalul de brigadă Marcel Olteanu, generalul
de brigadă Gheorghe Dabija, generalul de brigadă Dănilă Papp, generalul de divizie Ioan Boeriu,
generalul de brigadă Aristide Lecca și la final generalul de divizie Henri Mathias Berthelot, șeful
misiunii militare franceze în România, un personaj care a jucat un rol atât de important în experiența
românească a războiului mondial și în constituirea României Mari.
Conținutul capitolului VI, Fotografia ca document istoric, unul mai succint în raport cu
precedentele, oferă o abordare mai teoretică, cu includerea unor referințe importante din istoriografia
franceză și cu accentul pus, la sfârșit, pe relevanța fotografiei ca sursă pentru studierea trecutului.
Lucrarea se încheie cu câteva secțiuni de mai scurtă întindere, respectiv două rezumate în limbile
engleză și maghiară, note și o listă bibliografică finală.
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Importanța și semnificația materialului fotografic publicat în paginile albumului de față fac
din această lucrare un eveniment editorial de prestigiu, o apariție care oferă un abundent suport
vizual pentru istoria campaniei armatei române din Transilvania și Ungaria anului 1919. Imaginile
publicate de colegii orădeni sunt piese vizuale unice în sine și deosebit de valoroase prin tematică,
fapt pentru care efortul de a le introduce în circuitul științific este cu atât mai meritoriu. Lucrarea
ne oferă în primul rând o istorie în imagini a drumului parcurs de armata română în acel an de
răscruce 1919, de la Ciucea la Oradea, trecând apoi Tisa și străbătând Ungaria până la Budapesta.
Complexitatea și importanța materialului vizual publicat în această lucrare constă însă în faptul
că, pe lângă dimensiunea militar-operativă a conținutului, sunt reproduse fragmente, crâmpeie și
contexte umane și de viață cotidiană de cel mai mare interes sub aspect istoriografic dar și pentru ce
înseamnă astăzi, la un veac distanță, memoria începuturilor României Mari.

Gabriel Moisa, Avancronica unei revoluții programate. Anul 1989 în Bihor,
Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 520 p.
Cristian Culiciu
În preajma împlinirii a 30 de ani de la căderea regimurilor comuniste din Europa de Est,
cercetarea istoriei anului 1989 a început să se ușureze. În anii recenți, aspecte politice, economice,
sociale, cauzele și efectele prăbușirii regimului au început să se limpezească, în urma deschiderii
arhivelor și intrării mai multor documente în circuitul istoriografic.
Evenimentele din România din decembrie 1989, numite oficial revoluție”, încheiate cu
”
lichidarea fizică a lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu și dispariția regimului comunist, au reprezentat
apogeul unui an și al unui deceniu fierbinți. Încă sunt foarte multe necunoscute ale anilor 1980,
însă istoricii pot acum asambla o imagine cât de cât apropiată de realitate a cotidianului vremii și să
presupună care a fost mecanismul ce a culminat cu revoluția”.
”
Volumul Avancronica unei revoluții programate” este dedicat condițiilor și modului
”
cum regimul roșu a fost răsturnat în Bihor, județ aflat pe granița cu fosta Republică Populară
Ungară. Autorul, Gabriel Moisa, a propus o analiză a situației prin punerea în contextul intern și
internațional, precum și prin detalierea unor aspecte politice și cotidiene din județ cu ajutorul presei
și documentelor din arhive.
Bibliografia cuprinde atât lucrări edite – volume și studii, presă, cât și izvoare din Arhivele
Naționale Istorice Centrale, Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității,
Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor. Pe parcursul lucrării au fost inserate fotografii cu
repretanți ai P.C.R. local, muncitori și diverse situații, replicate din ziarele locale și din colecțiile
Muzeului Țării Crișurilor și ale Muzeului Orașului Oradea.
Cele 13 capitole acoperă subiectul de la general la particular. Înainte de a intra în tema
propriu-zisă, autorul scoate în evidență aspecte privind metodologia cercetării, arătând că, deși
există numeroase resurse, se întâmpină dificultăți serioase de reconstituire istorică”, în mare parte
”
din cauza faptului că multe informații sunt la gri”. Cenzura, limbajul de lemn, propaganda fac
”
cercetarea perioadei comuniste dificilă, fiind obligatorie confruntarea surselor pentru a afla, măcar
parțial, adevărul. Autorul arată că puțini s-au aplecat cu profesionalism asupra problemei 1989,
literatura specifică adunând lucrări ale unor politicieni, jurnaliști și istorici asupra cărora există
serioase îndoieli.
Instituțiile de forță – Securitatea și Miliția – aveau un rol important în apărarea” județului
”
de graniță. În anii ’80, ofițerii bihoreni monitorizau grupuri românești și maghiare, susceptibile
de activitate ilegală și potențial conflictuală, vizitatorii, nemulțumirile populației urbane, lumea
satului, intelectualii, iar momentele aniversare de 1 Mai și 23 August erau supravegheate din toate
unghiurile. Toate datele se găsesc în notele informative cercetate de autor, ce arată o realitate total
diferită de articolele de presă.
O situație identică privește economia locală. Volumul prezintă atât perspectiva machiată a
cotidianului bihorean al anului 1989 din cele două ziare locale, Crișana și Fáklya, cât și realitatea mai
puțin cosmetizată, din arhive. Atrăgând atenția că ziariștii făceau parte din angrenajul ideologic”,
”
într-un capitol distinct autorul parcurge întregul an din perspectiva articolelor din cele două
cotidiane. A avut în vedere referirile la agricultură, industrie, inserând numeroase exemple ale
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realității alterate: depășiri de plan, disciplina în muncă, realizarea exporturilor, elanul muncitoresc”,
”
activitatea U.T.C., bucuria” din jurul Congresului al XIV-lea al P.C.R. ș.a., în fapt performanțe care
”
nu existau sau erau doar efemere, dar și propagandă. Periodic, reamintește acest aspect cititorului, iar
fiecare articol este citat în note de subsol, cu unele explicații privind persoanele la care fac referire. În
ce privește ziarele apărute după 17 decembrie 1989, adică după izbucnirea revoltelor din Timișoara,
se arată că articole aparent inofensive, de tipul cererilor de respectarea a legilor și institutirea stării
de necesitate pe teritoriul județului Timiș ascundeau fapte grave. În fine, autorul socotește ipocrită”
”
atitudinea ziariștilor de după 22 decembrie, când se identificau victime ale propagandei, deși, de
fapt, se autoincriminau.
Maniera bombastică și exagerată în care erau scrise articolele este descusută în următoarele
două subcapitole, în care istoricul pune față în față mărețele realizări” și performanțe prezentate
”
de presă și problemele găsite în arhive și aparținând exact acelorași întreprinderi și entități lăudate
de Crișana și Fáklya. Aceste probleme sunt denumite inspirat adevăruri pentru uzul intern al
”
partidului”, iar procesele verbale ale ședințelor fostului Comitet Județean al P.C.R. Bihor, abundă de
ele. În 1989, stările de lucruri din agricultură, zootehnie, industrie, construcții și viața socială erau
foarte grave, iar vina era pasată de la conducerea județului către directorii de C.A.P., întreprinderi,
trusturi și viceversa. De pildă, în agricultură nu erau realizate planurile de achiziții și recolte, iar mulți
țărani s-au trezit cu veniturile diminuate. Industria producea pe stoc, cu costuri mari și pierderi
imense, la o calitate proastă, iar muncitorii de fapt nu prea lucrau. Sunt oferite foarte multe exemple,
din toate domeniile și de la zeci de unități economice, criza fiind laitmotivul peste tot.
Totuși și aceste informații erau parțial cenzurate, astfel încât să nu deranjeze forurile
de la București prea mult. Istoricul introduce și adevărurile necosmetizate”, regăsite în notele
”
informative ale Securității. Aici apar mai mult nemulțumirile populației legate de diferite restricții,
de aprovizionarea deficitară, nemulțumirile populației legate de condițiile de locuit, chestiunea
”
transilvăneană” fluturată de regimul budapestan. A acordat atenție și rapoartelor privind ieșirile și
mai ales intrările în țară, plus tentativele de trecere frauduloasă a frontierei. Apariția unor scandări,
lozinci, manifeste anticeaușiste către finalul lui 1989 este și ea amintită în același subcapitol.
Motivul pentru care autorul a insistat pe intrările în țară ține de situația turiștilor străini”,
”
complotiști care ar fi contribuit la căderea regimului. Le-a acordat două capitole distincte, în total
60 de pagini în care arată că toți cei ce intrau în țară erau atent monitorizați de Securitate, de teama
unor subterfugii și ostilități. Conform arhivelor, existau date că turiștii” urmau să ia legătura cu
”
cetățeni români în scopul incitării și provocării populației la revolte. Și în Bihor, vizitele unor astfel
de turiști”, veniți mai ales din Ungaria, au atins apogeul în 1988-1989. Deși complicat, subiectul
”
aceastei părți a volumului este tratat într-o manieră ușor de înțeles, prin apelarea, în cea mai mare
măsură, la surse primare. Sunt date exemplu cazuri interesante de cetățeni străini sosiți și filați,
inclusiv mai mulți ziariști.
Răsturnarea regimului, petrecută în Oradea pe 22 decembrie 1989, este pusă în contextul
evenimentelor similare de dincoace de Cortina de Fier, dar și în cel al situației de la București și din
țară. Sunt amintite diferitele semnale, venite în special din afara țării, că regimul Ceaușescu nu mai
putea funcționa, iar evenimentele din Oradea sunt relatate pe larg.
Se pleacă de la o scurtă descriere a nomenclaturii locale a P.C.R., mergându-se către ziua de
18 decembrie, când sosea în gara Oradea un tren cu revoluționari de la Timișoara. În general, zilele
de 18-21 decembrie au fost liniștite, însă acțiunile mai libertine și de incitare la revoltă se înmulțeau.
Orădenii s-au adunat în fața Primăriei în după-amiaza zilei de 22 decembrie, după ce aflaseră de
incidentele din timpul mitingului (vrut de solidaritate cu Partidul și conducătorii) din București.
Aici, istoricul descrie cele întâmplate în Primărie în acea zi, pe ore, remarcând numele celor care s-au
evidențiat atunci și care au format primul Consiliu Județean al F.S.N. Aici a apelat la memorialistică,
ducând cursul faptelor până în ultimele zile ale anului 1989. Autorul descrie faptele în formă brută,
fără considerații suplimentare, inserând și întâmplarea singurului mort al revoluției” orădene –
”
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soția unui șofer de camion care trecea pe lângă aeroport, în care au tras militarii. Ca epilog, istoricul
oferă cititorului povestea unui general pensionar revenit chiar la jumătatea lui decembrie în Bihor
din Viena. Pe nume Ioan Bucur Bordei, școlit în Moscova în anii stalinismului, posibil agent K.G.B.,
acesta a fost reactivat la finele lui 1989 de Ion Iliescu și a ajuns să conducă întreg județul...
Volumul se încheie cu reproducerea a 30 de documente datate 1983-1989. Între ele găsim
rapoarte ale Securității privind nemulțumirile populației, scrisoarea de protest a scriitorului Radu
Enescu adresată Radio Europa Liberă, note privind filajul unor cetățeni străini în Bihor, dar și ordine
militare.
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