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STUDII ȘI ARTICOLE

NOI MATERIALE ARHEOLOGICE APARȚINÂND CULTURII
BADEN DESCOPERITE ÎN CÂMPIA NIRULUI
KATÓCZ Zoltán*
NEW ARCHAEOLOGICAL MATERIALS BELONGING TO THE BADEN CULTURE
DISCOVERED IN THE NIR PLAIN
ABSTRACT
The excavations and surface research carried out in the sandy areas of the Nir Plain have uncovered
several sites and settlements dated to the end of the Copper Age. The first ceramic fragments of the Baden
culture in this region were discovered right in the town of Valea lui Mihai by Roska Márton in collaboration
with Andrássy Ernő and published in 1932. More important research, concerning the settlements and
material culture of the communities in the Nir Plain from the end of the Copper Age took place between
the 70s and the 80s. But no new Baden ceramic materials from this micro-region have been discovered and
published since then. After several years of surface research at Valea lui Mihai, Torockay László Károly who
was extremely passionate about archaeology, collected a significant amount of Baden pottery fragments at
the Dieneș site.
This article presents the archaeological discoveries found in the Toroczkai collection. After many years,
this archaeological data provides new knowledge on the habitat and the spread of the culture in this region.
The ceramic material has a wide range of vessel types, and from a quantitative point of view, it is dominated
by semi-coarse and fine pottery. From a chronological point of view, the collected ceramic materials belong
to III and VIa phase of the Baden culture. Although this pottery collection does not have a clear
archaeological context, we still believed it was important to present it for the purpose of introducing a new
site in the archaeological repertoire of Bihor County and to provide new typological-chronological data on
the Baden culture.
Keywords: Baden culture, end of the Copper Age, late Eneolithic, Valea lui Mihai, pottery

Introducere
Materiale arheologice de la sfârșitul epocii cuprului apar frecvent în urma săpăturilor și
cercetărilor de suprafață realizate în zonele nisipoase ale Câmpiei Nirului1. Prima monografie
dedicată culturii Baden, care analizează în mod exhaustiv materialele ceramice ale acestei culturi2, a
fost publicată în urma cu patruzeci de ani. De atunci, considerațiile generale ale cercetătorilor legate
de habitatul comunităților eneoliticului final din Câmpia de Vest, din nefericire, nu s-au modificat
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: katocz.zoltan@gmail.com
1
Arheologul Németi János, de-a lungul mai multor ani de cercetare de teren a înregistrat în total 24 de situri cu materiale
ceramice Baden, din Câmpia Nirului (Németi 1999, 39-40, 42, 44-45, 47, 50-51, 54-63.): Voivozi – Grajduri CAP (27.a2);
Valea lui Mihai – Grădina lui Ráthonyi / str. Fântănii (29.a1 și 29.h3); Vășad – Lutărie (32.d3); Pișcolt – Via veche (33.d); –
Nisipărie (33.e); – Cărămidărie (33.g3); Sanislău – grădina SMA și CAP (35.d1); Ciumești – Moara (36.I/a3); – Pășuna
(36.II/a); – Bostonărie (36.II/b3); Berea – Stavila Mică (37.I); – Togul lui Sultész (37.IX/a3); – Togul dolarului (37.IX/b3);
– Platoul acastăului (37.XI/b); – Capătul sudic al Viilor (37.XII/b1); – Cetatea Iepurelui (37.XIII/a); – Togul Cantorului
(37.XV/a); – Grădina florilor (37.XVI/b); - Togul Sf. Gheorghe (37.XIX/c); – Togul Evreului (37.XX/b); Viișoara – Vie
(38a); Foieni – Nisipărie veche (40.g1); – Lotul spre Carei (40.l2); Urziceni – Râtul Vada (41.h3.).
2
Roman-Németi 1978, 24-31, pl. 10-44.
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Katócz Zoltán

substanțial3. Cercetarea culturii Baden din nord-vestul Românei s-a oprit la nivelul cunoștințelor din
ultima treime a secolului trecut. Acest fapt este cauzat de lipsa unor noi materiale arheologice puse în
circuitul științific, în timp ce în Câmpia Panonică apar din ce în ce mai multe situri sau chiar și așezări
datate la sfârșitul epocii cuprului4, oferind noi date pentru cunoașterea structurii socio-economice a
acestei perioade. Un fenomen similar poate fi observat și în cercetarea culturii Coțofeni, deoarece
problema siturilor atribuite comunității amintite reapare în studiile recent publicate5.
Primele cercetări de suprafață din Câmpia Nirului și Valea Ierului se leagă de activitatea
arheologică deosebită a medicul dr. Andrássy Ernő de la Valea lui Mihai6. În mod special, după anul
19457, Andrássy a acordat o atenție mai mare culturilor preistorice și cercetării vestigiilor istorice ale
acestei regiuni8, ceea ce i-a permis să cunoască siturile din zonă9 și să își formeze o colecție de
artefacte istorice și arheologice remarcabile10. În anul 1924, Andrássy l-a vizitat pe Roska
3

12

Cercetările mai recente au adăugat câteva concepte noi legate de habitatul comunităților eneolitice târzii: Németi János
publică în 2001 primele materiale ale culturii Cernavodă III – Boleraz, descoperite în zona Câmpiei Careiului (Németi 2001,
299-305.). Victor Sava, pe baza descoperirilor din județele Satu Mare, Bihor și Arad, analizează descoperirile Baden, grupate
pe complexe și obiecte arheologice, plasând într-o nouă perspectivă cercetarea modului de viață al comunităților de la
sfârșitul epocii cuprului (Sava 2008, 48-52.). După care, în anul 2014 și 2015 a acordat o atenție deosebită cronologiei
relative (Sava et al. 2014, 57-58; Sava 2015d, 178-183.) și absolute a culturii (Sava 2015, 237; Sava 2015b, 200-201.). Dintre
puținele fragmente ceramice Baden cunoscute, din județul Bihor, recent au fost publicate descoperirile de la Oradea – Str.
Cireșilor (Fazecaș-Marta 2014, 7-8, Pl.III-VII.). Acestea confirmă prezența stabilă a unei comunități Baden într-o zonă cu o
altitudine mai înaltă în valea Crișului Repede. Siturile arheologice Baden din zona Câmpiei Crișurilor au fost însumate în
anul 2018, ceea ce contribuie la o mai bună delimitare arealul răspândirii culturii (Fazecaș 2018, 99-101.). Într-un studiu
recent am publicat noi situri ale culturii Baden din regiunea Văii Ierului (Katócz 2020, 40-53).
4
Bondár 1990-1991, 34-37; Bondár 1996, 38-40; Kalicz 1999, 57; Harkai 2000, 7-11; Bondár 2002, 7-8; Barna 2003,
97-106; Belényesy-Horváth 2007, 99-102; Bondár et al. 2007, 123-126; Bondár 2010, 303-304, 330-334; etc.
5
În județul Bihor cunoaștem mai multe situri cu materiale de tip Coțofeni: Cefa – Feleștăniar (Crișan 1987, 20; Crișan
1988, 342, Pl.VIII/1, IX/2.); Cefa – La Pădure (Crișan 1993, 9; Crișan 1994, 24, Pl.II/6; Crișan 1998, 8-9, Pl.III-IV.);
Girișu de Criș – Râturi (Dumitrașcu 1967, 73-74; Dumitrașcu 1967b, 91; Dumitrașcu 1968, 257-261, Pl.I-II; Fazecaș
2016, 14, 16, 19.); Oradea – Salca II / Ghețărie (Luca et al. 2000, 109-110, 113-114, 119, 131-132, Pl.23/7, 9, Pl.28/15.), Oradea – Fabrica de bere / Lotus Market (Bulzan et al. 2003, 221.); Răcaș – Peștera nr. 2 de la Stanul Cerbului (Ghemiș
et al. 2014, 20-21, Fig.6-7; Ghemiș et al. 2014b, 31-34, Fig. 6-7.); Roșia – Peșterea Vacii din Cheile Albioarei (Ciugudean
2000, 79; Sava 2008, 59; Fazecaș 2014, 50.); Sânnicolau Român – Bereac (Dumitrașcu-Crișan 1988, 42, Pl.IV/5;
Dumitrașcu-Crișan 1990, 97-98; Fazecaș 2017, 22.); Sântandrei – Podul Moii (Dumitrașcu-Tăutu 1968, 11, Pl.II; Bulzan
2018, 92.); Suncuiuș – Peștera Moanei (Ghemiș-Sava 2006, 19-21.); Tășad – Cetățeaua (Popa-Fazecaș 2013, 47-50;
Fazecaș 2014, 50; Fazecaș-Marta 2015, 13.); Toboliu – Râtu Alceului (Lie 2019, 30, Pl.2.); etc. De asemenea, și zona
comunei Sânmartin a fost locuită de comunitatea Coțofeni (Fazecaș 2018, 25.), iar la Rontău – Dealul Gavrii a fost
descoperit, în urma perieghezelor un fragment ceramic atribuit culturii Coțofeni, însă pe baza ilustrației atașate este
dificilă reconstruirea formei și a caracterului vasului (Crișan 2013, 78, Pl.I/5.). Pe valea Crișului Alb, în județul Arad, au
fost semnalate mai multe situri cu materiale ceramice Coțofeni (Dudaș 1976, 22-25.). Sincronismele culturale și
cronologice între culturile Baden și Coțofeni (Miloš 2010b, 163-167.) au fost dezbătute pe baza materialelor
descoperite la Biharia – Grădina SA / Baraj (Dumitrașcu 1994, 98, Pl.XLIII/13-15.); Parța (Kalmar-Oprinescu 1986,
200-201, 203.); Peștere – Peșterea Igrița (Emődi 1984, 405-408, Fig.4/10, 10/45, 12/62.) și la Pișcolt – Nisipărie
(Roman-Németi 1978, 49-53.).
6
Várady-Berey 1934, 21; Báthori et al. 1998, 36, 68; Kovács-Szilágyi 2016, 307-308; Szilágyi 2019, 9-10.
7
Nánási 2005, 44-60.
8
Trebuie să atragem atenția asupra faptului că Andrássy Ernő, în anul 1920 (Nánási 2003, 39.), a descoperit primele
materiale arheologice de la Otomani (Ordentlich et al. 2014, 139.). În anul 1924 i-a prezentat lui Roska Márton siturile de
epoca bronzului din zona satului Otomani, după care au efectuat împreună (Németi 2013, 11.) primele săpături
arheologice la Cetățuia, în anii 1924, 1925 și 1928 (Roska 1925, 400-403; Roska 1929, 192-193, 196, 204 Roska 1930, 165171; Roska 1942, 215; Bader 1978,15; Gáll 2010, 290, tab. 2.). Totodată, Roska menționează că la așezarea de la Otomani
– Cetățuia, în afară de materiale de epoca bronzului, a descoperit ceramică de epoca cuprului (Roska 1934, 154.).
9
Ghemiș 2016, 233-244.
10
Materialele adunate de Andrássy fac parte din colecția Muzeul Țării Crișurilor din Oradea (Comșa 1972, 212, nota 25.).

Noi materiale arheologice aparținând culturii Baden descoperite în Câmpia Nirului

Márton11, care coordona săpăturile arheologice în perioada respectivă la Biharea12, și cu acest prilej
îl invită la Valea lui Mihai13. Prietenia dintre Roska și Andrássy14 a început, probabil, în acel an15.
Aceștia au săpat și cercetat o așezare a culturii Baden la Valea lui Mihai16.
Zona nisipoasă a Câmpiei Nirului a fost cercetată prin periegheze repetate de preotul
reformat, Kovács Gyula, o atenție specială fiind acordată arealului localităților Ciumești și Berea17.
În anul 1951 preotul s-a stabilit la Berea, și a început să fie interesat de vestigiile arheologice din
zonă, datorită lui Andrássy Ernő, cu care a păstrat relații de prietenie18. După anii ’60, în această zonă
agricultura devine mecanizată, prin urmare plugul (ce intră în sol la 30-40 de cm) a scos la iveală
multe materiale arheologice19. Bogăția colecției arheologice și informațiile utile oferite de preotul
reformat i-au încurajat pe cercetători să realizeze primele săpături arheologice din zonă20. Colecția
Kovács este un lot de materiale arheologice rezultate din periegheze, din acest motiv nu au un context
arheologic clar, însă acest material are o importanță științifică remarcabilă21. Prin studierea acestei
colecții au fost publicate recent câteva materiale noi, specifice ceramicii Baden22, fapt ce oferă mici
detalii pentru delimitarea ariei de răspândire a comunităților de la finalul epocii cuprului.
Pe baza celor prezentate mai sus se poate observa că microregiunea este foarte bogată din punct
de vedere arheologic, dar și socio-istoric. Moștenirea materială a cercetătorilor activi și deosebit de
pasionați de istorie oferă în continuare date arheologice importante. În regiunea analizată, situri cu
cantități mai însemnate de materiale ceramice Baden nu au fost descoperite de mult timp23.
În cazul orașului Valea lui Mihai, materialele Baden din zona Pârâului Mouca [Móka-patak]
au fost publicate în 1932, de către Roska Márton24. Sunt menționate și două vase Baden, care fac
parte din colecția arheologică Zakáras István25, dar, din nefericire, nu se cunoaște locul exact al
descoperirii. Din literatura de specialitate aflăm că și la Groapa de lut [Sárgaföldes gödör]26 au fost
descoperite fragmente ceramice Baden27. Totodată, la situl Árpád-tér (azi latura nordică a străzii
11

Vincze 2005, 7-8, 11-14.
Roska 1925, 403-404; Rusu 1960, 7; Gáll 2013, 30, Ghemiș 2016, 233.
13
Németi 2013, 11.
14
Nánási 2003, 39-40; Németi 2013, 11-12.
15
În capitolul de Introducere a repertoriului arheologic al Transilvaniei, Roska își exprimă recunoștința față de prietenul
său Andrássy, care de-a lungul mai multor ani a oferit asistență pentru realizarea repertoriului, prin raportarea de fiecare
dată a celor mai noi descoperiri arheologice (Roska1942, 8.).
16
Roska 1932, 73-74.
17
Bader 1978, 16; Németi 1997, 63; Németi 1999, 14 .
18
Németi 2013, 17.
19
Németi 1999, 15.
20
Rusu 1960, 22, nota.37; Păunescu 1964, 321; Rusu 1966, 236; Zirra 1968, 1, 3, nota.2-3; Kacsó 1969, 49; Németi
1969, 57, 60, 63, Ordentlich-Kacsó 1970, 49; Comșa 1971, 31, 35; Crișan 1971, 55-56; Zirra 1971, 171; Comșa 19721973, 39-40; Bader 1978, 15; Zirra 1980, 40-41. Pe lângă cantitatea mare de materiale ceramice a fost descoperită și o
formă de tipar de turnat bronz (Rusu 1963, 184-189, 207, Abb.2; Kacsó 1969, 49, nota.1.).
21
Roman-Németi 1978, 15-17, 24-27, Pl.10-20.
22
De la Berea – Cetatea Iepurelui provin câteva fragmente ceramice și o statuetă cu cap mobil (Németi 1997, 65, Fig.1/2,
Fig.2; Virag 2008, 5, XXXV.táb./4; Virag 2013, 114.), iar la Ciumești – La Silozuri / Fântâna pășunii au fost amintite
două fragmente ceramice ale culturii Baden (Virag 2008, 3-4, XXXV.táb./7-8; Virag 2013, 113.).
23
În toamna anului 1980 (Iercoșan 1992-1993, 81.) au fost realizate ultimele săpături arheologice în Câmpia Nirului la
situl Sanislău – grădina SMA și CAP, care au oferit materiale Baden din complexe arheologice închise (Iercoșan 1989,
232-233; Iercoșan 1991, 43-44.). În „Repertoriul arheologic al zonei Careiului” situl este numit Sanislău – III (Németi
1999, 47, 35.d/1.). În literatura de specialitate, până acum nu au fost menționate alte situri sau așezări cu descoperiri
Baden din Câmpia Nirului.
24
Roska 1932, 73-74; Roska 1934, 152.
25
Fazecaș-Marta 2004, 35-36, Pl.I/5-6.
26
Roska 1942, 81; Nánási 2003, 46; Ghemiș 2016, 237-239.
27
Fazecaș-Marta 2004, 35, nota 2; Szilágyi 2016b, 104.
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Fabricii), care se află în apropierea așezării Grădina lui Ráthonyi Iosif [Ráthonyi József kertje] = str.
Fântânii [Forráskút utca], au fost descoperite de către Andrássy28 două străchini compartimentate,
prevăzute cu butoane discoidale29 și fragmentul unui topor șlefuit30. Datorită faptului că zona are o
importanță arheologică remarcabilă, am considerat importantă publicarea unor noi materiale
ceramice Baden.
Poziția sitului
Valea lui Mihai este situată la marginea sudică a Câmpiei Nirului31, în județul Bihor. Într-o
interpretare strict geomorfologică, localitatea este poziționată între Câmpia Nirului și Câmpia
Careiului. Din acest motiv, în partea sudică a orașului pământul este negru și fertil, în timp ce în
partea nordică pământul este nisipos32, iar mai spre est de Câmpia Nirului (de exemplu la Pișcolt și
la Vășad) apar sporadic dune de nisip33. Pârâul Mouca [Móka-patak] trece prin oraș și se varsă în
Canalul Ierului34, lângă Dealul Episcopului [Püspökdomb]. Acest pârâu deviază o bună parte a
apelor stătătoare și fluviale din marginea Nirului spre sud-vest, prin urmare, până la începutul
secolului trecut, a avut un rol hidrologic însemnat.
Situl Valea lui Mihai – Dieneș / Ștrandul Vechi [Érmihályfalva – Dihenes / Dienes / Régi
strand] este situat pe marginea vestică a orașului, în zona de suburbie, pe partea stângă (estică)
a Pârâului Salcia [Füzék-, Füzek-patak]. Aici există o terasă întinsă, numit Dieneș35, unde au fost
semnalate numeroase descoperiri arheologice36, printre care apar și materiale Baden37. Situl este

28

Roska 1942, 81.
Probabil aceste materiale ceramice apar și în monografia culturii Baden (Roman-Németi 1978, 14, Pl.44/1-2.).
30
Roska 1932, 78, Fig.7; Roska 1942, 81.
31
La începutul secolului XX, au fost publicate mai multe studii legate de geomorfologia regiunii Nirului (Cholnoky
1910, 428; Miháltz 1953, 64-65; Borsy 1961, 15-17; Mike 1991, 361-362.). Ulterior, a devenit clar că relieful zonei se
schimbă substanțial datorită acțiunii vântului, prin mișcarea continuă a nisipului zburător (Nagy 1924, 51-52; Kádár
1951, 118, 123-126; Loki 1985, 38-39.). Studiile lui Borsy Zoltán reprezintă puncte de reper pentru cunoașterea
evoluției post-glaciare a Câmpiei Nirului (Borsy 1954, 270-273, 278; Borsy 1961, 18-20, 24-33, 36-45.). Considerațiile
cercetătorilor, referitoare de evoluția climei și a vegetației preistorice a acestei zone, s-au schimbat considerabil datorită
analizelor palinologice realizate în această regiune (Borsy-Borsy 1955, 2-7; Sümegi 2003, 151-162.). Câmpia Nirului
este o regiune uniformă, bine delimitată (Pók 1998,7.), cu un aspect deluros specific, care face parte din bazinul
hidrologic al Tisei, dar cu o altitudine mai mare (Hanusz 1905, 61; Fodor 1953, 194.) față de restul zonelor din Câmpia
Panonică (Rónai 1985, 8.). Din punct de vedere pedologic (soluri nisipoase) și ca formă de microrelief (șiruri de dune
paralele cu terenuri de interdune mlăștinoase) se individualizează față de regiunile învecinate (Karácsonyi 1980, 415.).
În zonele mai joase, între dunele de nisip s-au format terenuri mlăștinoase, iar pâraiele mai mici îngreunează traversarea
dunelor (Karácsonyi 1994-1995, 225-226). Din descrierile călătorilor sau geografilor care au explorat regiunea la
începutul secolului trecut, aflăm că această zonă a fost acoperită de o pădure vastă și întunecată (Nagy 1924, 49.).
32
Szabó Gy. 1983, 71.
33
Kiss 2005, 27-28; Kiss 2016, 9.
34
Karácsonyi 1994-1995, 225.
35
Acest teren a fost acoperit de pădure (Szilágyi 2016, 13.) până la finalul secolului al XIX-lea, cum demonstrează a doua
și a treia ridicare militară austriacă, care se numea Pădurea mare (Nagy gaz erdő). Medicul dr. Andrássy Ernő
menționează că pădurea de aici a fost tăiată în anul 1890 (Ghemiș 2016, 239.). Trebuie să fim de acord cu această
afirmație, deoarece pe ridicarea topografică militară maghiară, realizată în 1941, nu mai apar păduri în acest punct.
36
Au fost semnalate unelte cioplite neolitice (Németi 2013, 13.), dar au fost descoperite fragmente ceramice prevăzute
cu decor incizat și alte pietre cioplite (Ghemiș 2016, 233, 239-240.). Tot în anul 2016 apare un studiu, menționând un
„toporaș de mână” [szakóca / handaxe] descoperit la Dieneș de către Toroczkai Károly (Szilágyi 2016b, 102, 10.kép.).
Acest tip de unelte se datează în Paleoliticul timpuriu sau mijlociu. Într-un articol publicat în anul 2018, Hágó Nándor
și Romát Sándor amintesc doi denari romani republicani descoperiți în arătură (Hágó-Romát 2018, 199, Pl.I/5-7.). În
colecția Toroczkai se află numeroase fragmente ceramice sarmatice provenite tot din acest sit arheologic.
37
Szilágyi 2016b, 103-104.
29
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cercetat prin periegheze repetate de aproape două decenii de Toroczkai Károly38, care a
acumulat o cantitate mare de materiale ceramice (Tiszapolgár, Baden, Sarmatic), dar și așchii de
pietre cioplite39.
Andrássy este primul cercetător care atrage atenția asupra semnificației arheologice a sitului
Dieneș40, Mai târziu, Benedek Zoltán41, geograf și profesor din Carei (jud. Satu Mare), menționează
că la Valea lui Mihai – Dieneș au fost descoperite resturi de fosile de mamifer (Equus Mosbachensis),
la 6 m adâncime sub straturile de nisip42. În monografia epocii bronzului din nord-vestul României,
publicată de Tiberiu Bader în anul 1978, apare acest loc sub denumirea de grădina lui Dieneș43, însă
autorul nu oferă alte informații legate de poziția geografică a sitului44, dar nici legate de tipul
descoperirilor. Această denumire a fost preluată ulterior de mai mulți cercetători45.
Trebuie să atragem atenția asupra faptului că situl Dieneș nu este o simplă grădină, ci reprezintă
o terasă de mare întindere, desfășurată în zona extravilană46, pe malul stâng al Părăului Salcia. Până
la sfârșitul secolului al XIX-lea, această zonă a fost acoperită de pădure47, așa cum atestă a doua și a
treia ridicare topografică militară austriacă, și doar la începutul secolului XX devine teren arabil. Din
acest motiv nu este potrivită folosirea denumirii de grădina lui Dieneș pentru această terasă,
considerăm că utilizarea denumirii simple de Dieneș este mai adecvată48.
Material arheologic
Scopul lucrării de față este prezentarea fragmentelor ceramice colectate de Toroczkai Károly
în urma mai multor ani de cercetare de suprafață. Din cauza faptului că lotul ceramic nu are context
arheologic, doar analiza tipo-cronologică oferă informații mai relevante. În acest stadiu al cercetării,
alte observații arheologice (stratigrafie, poziția vaselor, tipul și mărimea obiectelor/complexelor),
din nefericire, nu pot fi precizate.

38

Toroczkai Károly mi-a oferit materialele ceramice Baden, fapt pentru care îi adresez mulțumiri și pe această cale. Fără
amabilitatea și sfaturile constructive ale dânsului, lucrarea de față nu putea fi realizată. Toroczkai este pasionat de
arheologie-istorie, dar totodată este foarte familiar cu „comorile naturale” ale zonei, cum a demonstrat mai recent întrun articol (Torockai 2016, 25-30.).
39
Nu numai în colecția Toroczkai au ajuns numeroase unelte cioplite și așchii de silex sau de obsidian. Andrássy Ernő,
de asemenea, menționează că au ajuns pietre cioplite (Nánási 2003, 42.) în colecția sa în 20 noiembrie1953 (Ghemiș
2016, 239.). Constantin S. Nicolăescu-Plopșor a fost interesat de descoperirile preistorice din Câmpia Nirului, astfel că
acesta a verificat colecția Andrássy în anul 1957, dar și pe cea a lui Kovács în 1959 (Nicolăescu-Plopșor-Covács 1959,
40-41; Păunescu 1964, 321; Németi 1999, 14.).
40
Andrássy menționează în jurnalul lui personal că în data de 20 noiembrie 1953 a realizat săpături preventive, trasând
5 secțiuni, cu câte 1,20 x 0,80 m, și suficient de adânci să vadă stratigrafia. În urma acestora a scos la iveală fragmente
ceramice preistorice ornamentate cu „incizii”, iar unul cu decor „în relief ” (Ghemiș 2016, 239-240.). Din nefericire, nu
avem la dispoziție mai multe informații legate de caracterul și tipul fragmentelor ceramice, dar nici legate de poziția
secțiunilor trasate.
41
Dávid 2002, 69.
42
Benedek 1960, 151.
43
Bader 1978, 130.
44
Este de remarcat că nici în Repertoriul Arheologic al Județului Bihor nu este menționat situl Dieneș de la Valea lui
Mihai (Dumitrașcu 1974, 82-84.).
45
Fazecaș 1997, 57; Németi 1999, 40, 29.h4; Németi-Molnár 2002, 177; Fazecaș-Marta 2004, 35, nota.2.
46
Szabó Gy. 1983, 72.
47
Szilágyi 2016, 13.
48
În publicațiile mai recente a fost folosită denumirea de Dieneș (Nánási 2003, 42; Szilágyi 2016b, 103-104; HágóRomát 2018, 199.). În schimb Andrássy în anii cincizeci ai secolului trecut a denumit situl „lotul de pământ Bethlen”
(Ghemiș 2016, 233.), deoarece strada din vecinătate se numea în vremea respectivă str. Bethlen Gábor (Szilágyi 2016b,
103.).
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Complexul Baden este un fenomen cultural destul de uniform49, având o răspândire teritorială
imensă50. Este prima populație indo-europeană, nomadă, foarte mobilă, care și-a răspândit cultura
materială specifică51 nu numai în zonele joase ale Bazinului Carpatic, dar și dincolo de Carpați52. În
acest context nu este de mirare că cele mai apropiate analogii pentru materialul ceramic de la Dieneș
le găsim în așezările contemporane din zona văii Tisei, dar materiale similare apar în cantități mari
și în regiunea Transdanubiană. Din acest motiv este importantă sincronizarea terminologiei
tipologice53, în așa fel încât aceasta să poate fi acceptată de mai mulți specialiști indiferent în ce
regiune geografică își desfășoară cercetările arheologice54. Pentru un limbaj științific comun, vom
folosi tipo-cronologia realizată de Viera Němejcová-Pavúková55, care este o metodă acceptată și
folosită pe scară mai largă56.
Materialul ceramic prezintă a gamă variată de tipuri de vase. Gruparea fragmentelor ceramice
în formele tipologice corespunzătoare a provocat dificultăți, din cauza stării foarte fragmentare a
materialelor studiate. Acest lucru se explică prin faptul că zona sitului arheologic este potrivită
pentru agricultură, prin urmare arăturile repetate ale terenului au afectat starea materialelor
arheologice. Ceramica a fost grupată în trei categorii principale, în funcție de calitatea pastei
ceramice și grosimea peretelui vaselor.
În prima categorie intră ceramica fină, care reprezintă un procent mai mare în cazul nostru57.
Pereții recipientelor sunt înguști, cu urme de lustruire atât pe suprafața exterioară, cât și pe cea
interioară. După culoare, această categorie de ceramică poate fi încadrată în două categorii
principale, în prima variantă intră fragmentele cenușii mai închise, iar în a doua cele maroniuroșiatic. În privința ornamentelor decorative, această categorie de ceramică este prevăzută cu
decor incizat, dar și cu motive circulare ștampilate. În a doua categorie intră ceramica semigrosieră, modelată dintr-o pastă degresată cu nisip și cu pietricele mici. În majoritatea cazurilor,
arderea acestor vase este oxidantă și incompletă. Aceasta din urmă oferă un aspect stratificat în
structura peretelui vasului. Suprafața este de multe ori aspră, culoarea vaselor variază de la
49

Bondár 1990-1991, 33; Bondár 2002, 15.
Furholt 2008, 13-16; Furholt 2009, 20-26; Bondár 2010, 338; Horváth 2011, 4.
51
În afara vaselor ceramice culturii Baden, s-au răspândit utilizarea produselor lactate și a alcoolului, dar totodată se
introduce în Europa carul din lemn pe patru roți (Miloš 2010, 84.).
52
Balen 2005, 30.
53
Pentru prima dată Rómer Flóris menționează importanța utilizării unui limbaj „universal” în arheologie pentru
determinarea formelor vaselor ceramice (Rómer 1871, 181.). Importanța acestuia rămâne în continuare decisivă în
arheologie (Fischl et al. 2011, 255.). Tipologizarea detaliată a vaselor ceramice nu poate fi realizată fără lucrarea
remarcabilă, numită „Manualul olăritului”, publicată în 1998, care oferă numeroase detalii legate de modul de utilizare
și de denumirile corecte ale diferitelor tipuri de vase ceramice (Csupor-Csupor 1998, 58-90.). Nu în ultimul rând,
pentru cunoașterea olăritului tradițional studiile etnografice joacă un rol important (Kiss 1915, 54-59; Kiss 1926, 194197; Igaz-Kresz 1965, 95-118.).
54
Termenii de tipologie a ceramicii folosiți în literatura de specialitate română (Roman 1976, 19-24; Roman-Németi
1978, 28-30; Ciugudean 2000, 22-26; Sava 2015c, 99-100.) diferă puțin de cei folosiți în literatura maghiară (Banner
1956, 138-173; Klicz 1963, Bondár 1982, 33-39; Bondár-Korek 1995, 28-31; Endrődi 1997, 123-130, 4.kép; Harkai
2000, 12-16; Barna 2003, 106-113; Bondár 2010, 312-323; Horváth 2011, 15-39; Horváth 2012, 15-40.).
55
Este o clasificare clară și directă, așadar principalele tipuri sunt marcate cu litere (de la „A”, la „X”), iar variantele și
subtipurile cu cifre arabe. Totodată, această tipo-cronologie a încorporat și observațiile lui Banner János și Evžen
Neustupný (Němejcová-Pavúková 1981, 261-262, 264-265, 270. Obr.1-5.).
56
Bondár 1990-1991, 35; Harkai 2000, 18-19; Horváth 2011, 62.
57
Explicația pentru aceasta este faptul că în timpul perieghezelor au fost colectate materialele mai reprezentative,
modelate cu mai mare atenție și prevăzute cu decoruri specifice culturii. Potrivit celor spuse de Toroczkai, multe
materiale semi-grosiere și mai ales grosiere nu au fost recoltate, deoarece pe fragmentele atipice nu poate fi realizată o
încadrare cronologică mai fină.
50
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maroniu-cenușiu la portocaliu deschis-roșiatic. De cele mai multe ori apar linii incizate și diferite
motive realizate prin împunsături. Din categoria ceramicii grosiere nu avem o cantitate
semnificativă. Pereții fragmentelor variază între 1,10 și 1,40 cm, cu pastă neomogenă, degresată
cu nisip, pietricele mici și mari, uneori fiind folosită și ceramică pisată. Arderea este oxidantă
inegală și incompletă, cu un aspect stratificat. În unele cazuri este vizibil un proces de exfoliere a
pereților pe partea exterioară a vasului.
Cești. Este categoria de vase de dimensiuni mici, care apare frecvent în mediul culturii Baden
clasic. Avem două variante, prima cu peretele drept, fund sferic (Pl.II/1), iar a doua variantă cu fund
bombat, profil arcuit, cu buza înclinată ușor spre exterior (Pl.II/2–3). Ceștile apar cel mai frecvent
în faza III58, iar la situl de la Balatonőszöd – Temetői dűlő59 apare inclusiv în faza Ib și rămâne prezent
până la sfârșitul perioadei III60. În acest sens, J. Neustupný a făcut observații similare61. Ceștile sunt
forme care apar frecvent în siturile62, dar și în mormintele Baden63. Nu poate fi exclusă posibilitatea
ca ceștile cu toarta supraînălțată să fi fost folosite la diferite evenimente colective în cadrul societății,
probabil pentru consumarea alcoolului64.
Cănițe. Din această categorie se păstrează doar o singură piesă. (Pl.II/4). Este o formă frecvent
întâlnită în repertoriul ceramicii de la sfârșitul epocii cuprului, diferențiindu-se de cești mai ales
datorită mărimii lor. Gâtul cănițelor nu este atât de înalt ca al ceștilor (pare să fie mai aplatizat), însă
diametrul buzei este mai mare, corpul și fundul rotunjit, prevăzut cu o toartă65. Din punct de vedere
tipologic, aceste recipiente sunt vase intermediare între cești și căni, prin capacitatea lor și prin unele
elemente morfologice specifice. Conform tipologiei Němejcová-Pavúková, variante simple cu corp
bombat și-au făcut apariția în faza Baden Ia66 și au rămas în uz până în perioada Ib-c67. Cănițele
canelate și prevăzute cu toarte în diferite variante apar încă în faza Ib68, însă nu au o durată de
folosință foarte lungă, deoarece dispar în faza IIb69. Aceleași observații sunt valabile și pentru cănițele
descoperite la Nagyút – Göbölyjárás II70 și la Gyöngyöshalász – Encspuszta71. În situl Balatonőszöd
– Temetői dűlő cănițele apar și în etapa III a culturii, dar dispar la începutul fazei IV72. Cănițe similare,
care pot fi datate în faza III a culturii, au fost descoperite la Pișcolt – Nisipărie73 și la Sânpetru German
– Fântâna Vacilor74.
58

Endrődi 1997, 123, 4.kép/ B4.
Belényesy-Horváth 2007, 99-102.
60
Horváth 2011, 17, 8.ábra.
61
Neustupný 1973, 322-325.
62
Barna 2003, 108, 7. kép/ 1-5; 11. kép/2; 21. kép/14; 22. kép/17; 23. kép/3.
63
Kalicz 1999, 59, 63, 65-67, 69, 11.kép/4,5; 15.kép/1, 3, 4, 8; 11.kép/3.
64
Miloš 2010, 86-89, 92.
65
Bondár 2010, 317.
66
Němejcová-Pavúková 1981, 262, Obr.1/B1.
67
Němejcová-Pavúková 1979, 22, Obr.2/4, 13, Obr.3/5, Obr.4/1-3, Obr.7/1-2; Němejcová-Pavúková 1984, 90,
Obr.11/B1-2, Obr.33/B1.
68
În cazul sitului din sud-vestul Slovaciei, la Nitrianskom Hrádku – Vysokom brehu, cănițele simple nedecorate apar mai
rar (Němejcová-Pavúková 1964, 176, 181, Obr.15/3.).
69
Němejcová-Pavúková 1981, 262, Obr.2/B1-3, Obr.3/B1-2, Obr.4/B1-2. Cănițele decorate cu caneluri superficiale
apar mai frecvent în perioada IIa-b (Němejcová-Pavúková 1984, 90, Obr.33/B2-5.).
70
Bondár 2010, 317.
71
Szabó 1983, 14, III.t./2, V.t./2, V.t./5-9.
72
Horváth 2011, 15-16, 2.ábra; Horváth 2012, 17, Fig. 2.
73
Petre Roman și Németi János în monografia culturii Baden nu a plasat într-un grup separat cănițele, așadar la ei apar
în rândul ceștilor în subvarianta If. (Roman-Németi 1978, 28, Pl.33/4.).
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Sava 2015c, 99, Fig.11/4.
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Căni. Acest tip de vas este specific comunităților epocii cuprului final, și apare, atât în mediul
culturii Coțofeni75, cât și în cel Baden76. Aceste vase sunt diferite de cești și cănițe, mai ales prin
capacitatea lor mai mare. Cănile sunt prevăzute cu o toartă în bandă supraînălțată77, corpul este
bombat, iar gâtul cilindric uneori se evazează spre exterior. Din cauza stării foarte fragmentare a
descoperirilor ceramice nu putem separa cu certitudine acest tip de vas de la castroane, așadar doar
presupunem prezența cănilor în acest sit arheologic. În sistemul elaborat de Němejcová-Pavúková,
această formă apare în perioada Ib78, iar în așezarea de la Budapesta – str. Andor, cănile sunt prezente
începând cu faza IIa-b, până spre sfârșitul evoluției culturii79. În cazul așezării de la Balatonőszöd –
Temetői dűlő, cănile cu toarta în bandă acoperă întreaga perioadă evolutivă a culturii Baden80. Căni
prevăzute cu motive în formă de cercuri ștampilate în două șiruri și liniile incizate transversal sunt
ornamente frecvent întâlnite în perioada clasică a culturii81.
Urcioare82. Aceste tipuri de recipiente au o dimensiune mai mare față de căni, probabil au
fost prevăzute cu o toartă în bandă. Datorită stării fragmentare a materialelor ceramice este dificil
să separăm urcioarele de căni sau de castroane. Există posibilitatea ca Petre Roman și Németi János,
în tipologia ceramicii Baden stabilită în 1978, din motive similare, să fi încadrat cănile și urcioarele
în aceeași categorie, numită tipul II.83 Unele fragmente au profilul arcuit asemeni cănilor, însă
grosimea peretelui și dimensiunea corpului globular sugerează că acestea (Pl.II/6-7) pot intra și
în categoria urcioarelor. Vase similare au fost descoperite la Pișcolt – Nisipărie, încadrate
cronologic în perioada Baden III84. În tipologia realizată de Němejcová-Pavúková, urcioarele cu
gât mai înalt apar tot în faza III85. În rândul materialelor ceramice descoperite la Balatonőszöd –
Temetői dűlő, urcioarele apar în faza clasică a culturii, în Baden IIb-III86. Urcioarele sunt decorate
uneori cu caneluri superficiale pe gâtul și corpul acestora (Pl.II/8), ornamente care apar la
începutul fazei II a culturii și rămân prezente până la finalul fazei III87. Acest element decorativ
este vizibil pe mai multe urcioare descoperite pe teritoriul Ungariei, la Mezőcsát – Hörcsögös88,
Ózd – Kőaljatető89, Pécs – Vasas90. Exemplarul descoperit la Nagykanizsa – Billa a fost realizat
dintr-o pastă fină și subțire, cu suprafața netezită91. Repertoriul formelor ceramice se completează
cu o variantă aparte, ce poate fi numită ulcioare de mari dimensiuni (Pl.III/1). Piese asemănătoare
au fost descoperite la Pișcolt – Nisipărie92 și la Sălacea – Dealul Vida93. Este posibil ca acest tip de
75
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urcior să aibă legătură cu subvarianta care a preluat forma oalelor94 cu gura deschisă și cu gât mai
scund, prevăzută cu o toartă ușor supraînălțată. Aceasta apare între materialele de la Budapest –
Békásmegyer I95, Budapesta – str. Andor96, Lakitelek – Szikra97 și la Röszke98.
Castroane. În această colecție de ceramică Baden apar câteva fragmente cu forma specifică
castroanelor de uz comun, realizate din pastă semigrosieră. Una dintre piese este ornamentată cu
linii incizate superficial, plasate orizontal (Pl.II/10), iar o altă piesă este decorată cu șiruri de puncte
realizate prin împunsături (Pl.II/9). Castroanele prevăzute cu șiruri de puncte plasate orizontal pe
buza sau umărul vaselor sunt elemente specifice fazelor IIb-III ale culturii Baden99. Castroane cu
forme similare au fost descoperite la Esztergom – Diósvölgy100, Nagykanizsa – Billa101,
Palotabozsok102, Pécs – Vasas103, Szakály – Sportplatz104, Szigetszentmiklós – Üdülősor105, Úny106,
Viss107. Castroanele tronconice cu formă globulară și buza trasă spre interior apar în perioada clasică
și perioada târzie a culturii108.
Castroanele cu corp bombat și buza răsfrântă spre exterior formează o altă categorie
tipologică. Este o formă comună și variabilă din epoca cuprului târziu, în mediul culturilor Boleráz
și Baden109. La Valea lui Mihai – Dieneș au fost descoperite în total 26 de fragmente de castroane cu
corp bombat, modelat din pastă semifină. Dintre acestea, treisprezece piese (Pl.IV/2–12, Pl.V) sunt
ornamentate cu cercuri ștampilate și linii incizate paralele sau încrucișate. Castroane cu decor similar
pot fi găsite aproape în tot arealul răspândirii culturii Baden, indiferent de poziția geografică sau
altitudinea siturilor: Balatonőszöd – Temetői dűlő110, Balatonmagyaród – Kiskányavár111, Biharea –
Cetate de pământ112, Budapesta – str. Andor113, Cefa – La Pădure114, Nevidzany115, Oradea – str.
Cireșilor116, Parța117, Sălacea – Dealul Vida118, Üllő119, Unimăt120, Viss121. Un castron a fost prevăzut
cu toartă în bandă decorat ce cercuri ștampilate (Pl.IV/1).
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În regiunea Văii Tisei apar frecvent tipuri de castroane care, pe partea superioară a torții,
la îmbinarea cu buza vasului, sunt prevăzute cu proeminențe conice, supraînălțate. În anumite
cazuri, aceste proeminențe, dispuse pe toartă, apar și pe urcioare122. Pot fi distinse mai multe
subvariante. Au fost descoperite fragmente de castroane cu proeminențe de dimensiuni egale
de formă conică123 (Pl.VII/1–2), ascuțite124 (Pl.VII/3–4), cu vârfuri aplatizate125 sau cu
butoane discoidale126. De asemenea, apar și castroane cu cele două proeminențe laterale
aplatizate și de dimensiuni mai mari, iar cele din mijloc cu vârf obtuz127 (Pl.VII/5–6). Ultima
categorie de castroane (Pl.VII/7, Pl.VI/3–7) are proeminențele laterale supradimensionate,
având forma unui buton discoidal128. Proeminențe similare pe toarta și buza castroanelor nu
sunt elemente frecvent întâlnite pe vasele din siturile contemporane din regiunea
Transdanubiană de vest129.
Străchini. A fost descoperit fragmentul unei străchini cu două compartimente, decorată cu o bandă
de linii oblice incizate și cu cercuri ștampilate (Pl.VI/8). Decorul acestui fragment nu este specific
străchinilor compartimentate130 descoperite la Pișcolt – Nisipărie131 sau la Sanislău – grădina SMA și
CAP132. La Ciumești – Moara / Grajduri CAP a fost descoperită o strachină cu despărțitură, prevăzută
cu ornament similar133. Horváth Tünde a remarcat că fiecare vas are un decor unic pe exterior. Din acest
motiv, chiar dacă există similitudini tipologice între două străchini, acestea nu sunt identice din punct de
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vedere al decorului134. Străchini cu decor asemănător au fost descoperite la Alsónémed135, Beladice136,
Budapest – str. Andor137, Kiskőrös138, Ózd139, Pécel140, Sárisáp141, Szombathely – Geiszt-téglagyár142,
Üllő143. Despre strachina compartimentată se poate afirma că este cel mai caracteristic tip de vas specific
culturii Baden, apărând doar în centrul bazinului hidrologic al Dunării144. De la Dieneș provin două
fragmente de butoni discoidali decorați cu linii incizate paralele (Pl.VI/1–2). Cel mai probabil
fragmentele provin de la străchini globulare sau chiar compartimentate, prevăzute cu toarte? în bandă.
Străchini cu decor similar cunoaștem de la Bonyhád – Varasdi országút145, Budapesta – str. Andor146,
Nevidzany147. Străchinile compartimentate cu buza trasă sau cu corp globular cu ornamente compuse
din linii incizate și cercuri împunse apar cel mai devreme în prima parte a fazei III a culturii Baden148. Întrun studiu publicat în 1942, Banner János a acordat o atenție mai mare străchinilor compartimentate149.
Oale. Sunt cele mai frecvent folosite tipuri de vase din rândul ceramicii de uz comun150, iar
datorită dimensiunii lor mai mari este dificil să reconstituim forma lor completă151. Oalele au profilul
ușor arcuit în formă de „S” alungit, buza răsfrântă spre exterior, corp bombat. Patru fragmente de buze
nu sunt ornamentate (Pl.XI/3–4, 8, Pl.X/I), au diametrul la gură între 18 și 20 de cm, iar alte două
buze (Pl.IX/5–6) sunt prevăzute cu butoane. Un fragment neornamentat (Pl.X/4) face parte din
categoria de oale simple, fără toartă, cu buza trasă spre interior, iar un alt fragment neornamentat pe
exterior este alveolat pe partea superioară a buzei (Pl.X/2). Poziția cronologică a ceramicii
neornamentate se stabilește foarte greu, mai ales din cauza stării fragmentare a acesteia.
Fragmentele de oale descoperite la Dieneș sunt decorate cu linii incizate paralele și perpendiculare
(Pl.VIII/2, 4), oblice (Pl.VIII/1, 6), ori suprapuse sau încrucișate (Pl.VIII/3, 10). Avem fragmente
prevăzute cu linii incizate plasate în formă de „V” (Pl.VIII/7) sau linii oblice dispuse în rețea
(Pl.VIII/5, 8). Trei fragmente sunt decorate cu împunsături succesive (Pl.VIII/9, Pl.IX/1–2).
Fragmente ceramice cu ornamente similare au fost descoperite la Balatonőszöd – Temetői dűlő152,
Budapesta – str. Andor153, Ciumești – Moara / Grajduri CAP154, Nevidzany155, Unimăt – Dâlboci156.
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Un decor similar apare și în mediul culturii Coțofeni157. Un fragment este decorat cu linii
orizontale și incizii succesive pe buză și prevăzut de un brâu alveolat plasat în direcția verticală
pe gâtul vasului (Pl.IX/7)158. Un fragment de buză decorată cu linii succesive incizate vertical
și prevăzut cu împunsături pe gâtul fragmentului (Pl.X/3) apare mai frecvent în mediul
culturii Coțofeni159, în faza III160.
Avem, de asemenea, câteva fragmente de oale realizate din pastă grosieră. Un exemplar
este decorat cu incizii și cu cercuri ștampilate (Pl.III/2), iar în unele cazuri sunt prevăzute cu
toarte (Pl.III/3–5). Vase cu forme similare au fost descoperite la Bešeňová161, Červený
Hrádok162 și Nagykanizsa – Billa163. Un alt fragment cu toartă în bandă este ornamentat cu trei
caneluri late (Pl.III/7), ce apare mai frecvent în faza III164, iar un fragment din peretele vasului
(Pl.III/6) este prevăzut cu un buton. Un fragment este prevăzut cu două brâie alveolate plasate
pe corpul vasului (Pl.III/8), tipul de ornament putând să apară și în faza III a culturii, nu numai
în perioada Boleráz165.
Oală în formă de amforă. Acestea sunt vase folosite pentru depozitare. Dimensiunea lor variază
de la mediu la mare, au corp bombat, gât cilindric, iar fundul are un diametru mai mic, ceea ce
creează senzația de instabilitate a vasului166. Din această categorie se păstrează doar un singur
fragment (Pl.X/5). Acesta a fost modelat din pastă semifină degresată cu ceramică pisată, ardere
oxidantă și suprafețele acoperite cu un slip subțire. Este decorat cu linii incizate paralele și suprapuse.
Vase amforoidale decorate cu incizii apar în perioada IIb–III a culturii167. Fragmente similare au
apărut la Mezőcsát – Hörcsögös168, Pișcolt – Nisipărie169.
Vase de provizii. Acest exemplar a fost modelat dintr-o pastă grosieră, degresat cu pietre medii
și mari. Capacitatea vasului este cea mai mare din rândul vaselor de uz comun. De fapt, este o oală
supradimensionată, cu profil în formă de „S” alungit, având o deschidere mai mare la buză față de
oalele amforoidale. Apare frecvent în faza clasică a culturii170. La situl Valea lui Mihai – Dieneș au fost
descoperite mai multe fragmente ceramice (Pl.XI/1–4.) din pastă grosieră, care provin, cel mai
probabil, din același vas (Pl.XI/5). Au o culoare cărămizie spre portocaliu, decorate cu linii incizate
suprapuse, prevăzute cu un buton alveolat sub buză și cu o toartă în bandă plasată pe umărul vasului.
Diametrul gurii este în jur de 48 de cm. Cele mai apropiate analogii sunt cunoscute la Pișcolt –
Nisipărie171 și Sanislău – grădina SMA și CAP172.
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Mosoare. În mediul culturii Baden au fost descoperite mosoare realizare din lut ars173 (Pl.II/5).
Acestea se leagă de practicarea torsului și țesutului174. În cazul sitului de la Balatonőszöd – Temetői
dűlő, mosoarele au fost descoperite asociate cu fusaiole175. Elemente decorative similare pot fi
observate și pe fundul căruciorului miniatural de la Szigetszentmárton176. Unii cercetători consideră
că aceste piese au legătură cu structura carului, cu tracțiunea și, implicit, cu roțile177. În ceea ce
privește funcționalitatea mosoarelor, specialiștii nu au formulat încă o părere unanimă178.
Considerăm că aceste piese au fost folosite la activități domestice, cu precădere la confecționarea
textilelor. Mosoarele sunt prezente și după perioada Boleráz, în fazele IIa–III179.
Concluzii
Scopul lucrării de față a fost prezentarea fragmentelor ceramice aparținând culturii Baden,
colectate în urma perieghezelor efectuate de Toroczkai Károly. Cu toate că acest lot ceramic nu are
context arheologic clar, am considerat importantă prezentarea lui, atât pentru a-l introduce în
circuitul științific, cât și pentru a oferi noi date tipo-cronologice ale culturii. Din punct de vedere
cronologic, situl are mai multe orizonturi, cel mai timpuriu aparține culturii Tiszapolgár, iar
următorul culturii Baden, la suprafață fiind descoperite și materiale ceramice sarmatice. În lipsa unor
săpături arheologice ample, deocamdată nu se poate delimita întinderea sitului.
Analogii pentru ceramica Baden descoperită la Dieneș sunt cunoscute în situri contemporane
din Câmpia Nirului, Valea Ierului, Câmpia Panonică, dar și din Vestul Ungariei și din Sudul
Slovaciei. Cu toate că ceramica a fost descoperită întâmplător, pe baza observațiilor tipologice,
materialul de la Dieneș, în general, se datează în etapa evoluată a culturii, în faza III sau chiar în IVa,
conform cronologiei realizate de Viera Němejcová-Pavúková180.
Perioada cronologică a fazei III poate fi încadrată în date absolute în intervalul 3360 – 2930
181
BC . Se cuvine să atragem atenția asupra faptului că Evžen Neustupný, într-un studiu remarcabil
publicat în 1968, a delimitat cronologic durata (3300-2900 BC) fazei III a culturii Baden în raport
cu materialele Culturii amforelor globulare182. Un an mai târziu, Colin Renfrew publica un articol
important despre cronologia comunităților epocii cuprului din sud-estul Europei, delimitând, astfel,
începutul și finalul culturii Baden183. Folosirea datelor absolute, cu trei-patru decenii în urmă, nu era
acceptată pe scară largă184. Unii specialiști nu sunt de acord nici în prezent cu folosirea acestor date185.
Cu toate acestea, în anii ’90 au fost publicate studii importante pentru delimitarea perioadei
cronologice a culturii Baden din Bazinul Carpatic186. Pentru determinarea începutul culturii
173
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Baden187 a jucat un rol important stabilirea intervalului cronologic perioadelor timpurie și
mijlocie188 ale epocii cuprului189, dar și sincronizarea ceramicii locale Baden cu materiale
contemporane din regiunea sud-estică a Europei190.
Studii mai recente legate de cronologia absolută a epocii cuprului târziu delimitează faza
clasică (III-IVa) a culturii Baden între 3360-2950/2930 BC191, un interval cronologic general
acceptat192. Datele absolute193 de la Balatonkeresztúr – Réti-dűlő încadrează faza clasică a culturii
Baden la 3360-2920 BC194. Eva Maria Wild și colaboratorii195, dar și Siklósi Zsuzsanna196 au avut
rezultate aproape identice în determinarea fazei clasice ale culturii. Datele radiometrice din faza
Baden-Viss (perioada clasică a culturii)197 de la Tiszavasvári – Wienerberg Téglagyár se încadrează
între 3322-3025 BC (68,2% - Poz-39470) și 3091-2933 BC (68,2% - Poz-39562)198, în timp ce
analizele de la Nagykanizsa – Billa plasează faza Baden III în intervalul 3330-3020 BC (68,2% VERA-840), 3265-2930 BC (68,2% - VERA-841), 3090-2925 BC (68,2% - VERA-843)199. În unele
cazuri fericite, materialele ceramice clasice Baden pot fi împărțite în două categorii200, cum s-a
întâmplat și în situl de la Balatonkeresztúr – Réti-dűlő201.
După unii cercetătorii, 2930 BC pare să fie prea devreme pentru finalul fazei IVa202, în schimb faza
de trecere de la Boleráz (IIb) la Baden (IIIa) plasată la 3360 BC203 a fost acceptată pe scară mai largă204.
Faza târzie (IVb) a culturii Baden se încheie aproximativ la 2800 BC205. Analizele obținute în urma datării
cu radiocarbon de la Balatonőszöd – Temetői dűlő plasează sfârșitul culturii la 2800/2600 BC206. Datele
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(Stadler 1999, 211-212, Tab. 2.), Math Jonson a încadrat Baden-ul clasic și târziu între 3300-2800 BC, în urma analizei
a circa 50 de date 14C ( Johnson 1999, 320-321, 330, Fig.1, Table 1.). Trebuie să ținem cont că acum trei-patru decenii
marea majoritate a cercetătorilor din Bazinul Carpatic nu aveau posibilități financiare pentru realizarea analizelor de
radiocarbon. Cert este că din România nici acum nu avem date absolute pentru faza clasică a culturii Baden. Doar Raiko
Krauβ și Dan Ciobotariu publică patru date de radiocarbon Baden târziu – Kostolac de la situl Foeni – Gaz (KrauβCiobotariu 2013. 61, Abb.16, Tab.2.).
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de la Foeni – Gaz oferă rezultate similare, deoarece materialele Baden târzii cu elemente Kostolac
cuprind perioada 2910-2680 BC (2 sigma – MAMS-11203) și 2870-2580 BC (2 sigma – MAMS10893b)207. Prin urmare, faza Baden–Kostolac depășește limita finală a epocii cuprului târziu (2800 BC)
și durează până la 2600 BC208. Reményi László datează începutul epocii bronzului la 2800/2700 BC,
după destrămarea culturilor Baden-Kostolác209, astfel intervalul cronologic 2800-2700/2600 BC210
marchează deja începutul primei faze a bronzului timpuriu, prin apariția comunităților SomogyvárVinkovci211, Makó 1212 și Yamnaya213 în Bazinul Carpatic. Însă faza Makó 2 (2600/2500- 2300 BC)214
intră în perioada pre-Reinecke215 sau Reinecke Bz. A0216, aceasta fiind urmată de faza Bz. A1, plasată
cronologic la 2300/2200 BC217. Pe baza noilor date AMS 14C din Ungaria, începutul epocii bronzului
timpuriu trebuie modificat la 2600 BC218. Cercetătorii din Slovacia au avut rezultate identice219. Dacă
cultura Baden a supraviețuit în unele zone și după 2800 BC, atunci oare ce tip de relații culturale a avut
cu cultura Makó 1220? Date absolute pentru perioada Makó timpurie din Câmpia Tisei încă nu sunt
cunoscute, dar apar situații în care în unele situri, stratul Yamnaya se suprapune peste cel Baden221.
Pentru echilibrarea situației cronologice, între finalul epocii cuprului și începutul epocii
bronzului, recent a fost introdusă și o „perioadă de trecere / tranziție” între cele două epoci,
încadrată între 2800-2600 BC222. Există situații în care datele radiometrice pentru perioadele dintre
finalul epocii cuprului și începutul epocii bronzului se situează pe aceeași curbă de calibrare, din
acest motiv cele două intervale cronologice nu pot fi separate cu certitudine223. Alin Frînculeasa și
colaboratorii atrag atenția asupra marjelor largi în curba de calibrare a datelor, ceea ce grupează
rezultatele, pe de o parte la finalul mileniului al IV-lea (3300-3100 BC), în timp ce altele sunt plasate
în prima jumătate a mileniului III (2880-2580 BC)224. Probabil aceasta este explicația pentru care
există date radiometrice cu materiale Baden târzii care intră pe un palier cronologic situat între 28802580 BC. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca deschiderea mai lată a curbelor de calibrare să fie doar
un fenomen meteorologic, care până la urmă nu afectează interpretarea datelor225, și finalul culturii
(Baden-Kostolac) chiar atinge anul 2600 BC, cum atestă datele de la Foeni – Gaz226. Este bine să
ținem cont de faptul că până în prezent niciun cercetător nu a reușit să separe materialele ceramice
din perioada de trecere la epoca bronzului, din punct de vedere stratigrafic sau tipologic.
207
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Horváth Tünde analizează totalul datelor de radiocarbon ale comunității Baden cunoscute în
literatura de specialitate, plasând astfel faza clasică (IIb-III-IV) a culturii între 3100/3000 – 2900
BC227. Materialele Boleráz Ib sunt încadrate în intervalul 3519-3373 (68,3%), iar faza Ic și IIa plasată
la 3325-3027 (68,3%)228. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca la Balatonőszöd, ceramica Boleráz Ic și
IIa a „supraviețuit”229 și rămâne în folosință și în Baden-ul clasic (3300-2800 BC), aspect ce provoacă
dezacorduri cronologice în interpretarea tipo-cronoloică a ceramicii230.
În cronologia realizată de Horváth Tünde, începutul fazei clasice a culturii Baden a fost
împinsă la 3100/3000 BC231, cu toate că la Balatonőszöd – Temetői dűlő există și complexe cu
materiale Baden IIb-III, care sunt datate la 3284-3251 și 3112-2862 BC (95,4%)232. Comunitățile
Baden-ului târziu din regiunea Transdanubiană este posibil să fi avut o viață îndelungată, netulburată
(până la 2600 BC), datorită faptului că n-au avut contacte socio-culturale cu comunitățile Makó
timpurii233 și Yamnaya234. Acest fenomen este foarte bine ilustrat de răspândirea grupului cultural
Makó-Kosihy-Čaka și Yamnaya pe teritoriul Ungariei235, în timp ce pe malul stâng al Tisei, controlat
de comunitățile Yamnaya236, cultura Baden dispare în perioada de trecere la epoca bronzului.
Ca urmare, putem concluziona că totalul ceramicii din așezarea de la Dieneș poate fi încadrat în
faza Baden III sau poate chiar la începutul fazei IVa, datorită prezenței unor elemente ornamentale (de
ex. butoane discoidale supradimensionate). Această perioadă o putem plasa cu aproximație între 3300
– 3000/2900 BC, pe baza studiilor cronologice absolute. În stadiul actual al cercetării nu avem date
arheologice care să explice într-o manieră satisfăcătoare modul în care a dispărut cultura Baden în
Câmpia Nirului și în zonele vecine, sau relația cronologică între comunitățile Baden târziu și Makó
timpuriu. Doar observațiile stratigrafice din situl Pișcolt – Nisipărie oferă informații legate de relația
cronologică între cele două culturi237. În timpul săpăturilor arheologice de la Nisipărie s-a constatat că
stratul cu materiale ceramice specifice fazei clasice Baden238 este deranjat de mormintele de
incinerație239 sau de gropi menajere240 ale culturii Makó. Materialele ceramice Makó de la Pișcolt –
Nisipărie au fost încadrate în prima fază a epocii bronzului timpuriu241. Aceste observații stratigrafice
nu au reușit să clarifice poziția cronologică culturii Makó timpuriu în raport cu Baden târziu.
Materialele ceramice descoperite la Dieneș au o importanță arheologică deosebită. După
multe decenii este primul sit cu materiale Baden din nord-vestul României care a fost introdus în
circuitul științific.
Prin cartarea sitului și prezentarea detaliată a produselor de olărit, deși este oferită o
cantitate redusă de informații referitoare la cunoașterea habitatului și răspândirea acestei culturi în
Câmpia Nirului, materialele ceramice prezentate în acest studiu contribuie la cunoașterea
descoperirilor culturii Baden din nord-vestul Transilvaniei.
227
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ABSTRACT
In this paper we present a new research project dedicated to the interdisciplinary investigation of
the complex Bronze Age site in Toboliu (Bihor County, Romania). Using a multidisciplinary approach,
the project aims to reveal the interplay of factors that contributed to the development and subsequent
decline of this site. To this end, the planned investigations feature both archaeological fieldwork and
comprehensive scientific analyses; the main disciplines involved here are geoarchaeology,
archaeozoology, arcaheobotany and molecular archaeology. Hence, this project contains two closely
integrated parts (archaeology and natural sciences), which in cooperation will hopefully provide a
broad spectrum of new information about a Bronze Age tell in terms of the chronological and spatial
development of the entire site structure, as well as subsistence practices and social and economic
developments.
Keywords: Middle Bronze Age; Multidisciplinarity; Tell settlement; Landscape archeology

Introduction
The site of Toboliu (Bihor County, Romania) (fig. 1) is representative of the tell settlements
that developed in the Carpathian Basin during a period encompassing the late Early Bronze Age
(EBA) and the Middle Bronze Age (MBA) (c. 2300/2200–1500/1450 BC) according to the
chronological system used in the region (Fischl et al. 2015a; Gogâltan 2015). As postulated ‘central
places’ (see, for example, Kristiansen, Larsson 2005, 161–167; Gogâltan 2010, 37–40; MetznerNebelsick 2013, 332–336), these artificial mounds, which are still visible today in the flat landscape
of the Hungarian Plain, have traditionally attracted much archaeological attention1. However, recent
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tkienlin@uni-koeln.de, astrid.roepke@uni-koeln.de, n.nolde@uni-koeln.de, tzerl@uni-koeln.de, m.zickel@uni-koeln.de
* Romanian Academy – Iași Branch, Institute of Archaeology; e-mail: quirinus_lie@yahoo.com
*** Țării Crișurilor Museum Oradea – Museum Complex; e-mail: gruia74@yahoo.com
**** Institute of Archaeology and Art History, Cluj-Napoca; e-mail: floringogaltan@gmail.com
1
For a research history on the Bronze Age tell settlements in the Carpathian Basin see Kovács 1988 and Gogâltan 2005.
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research carried out in the region2 has brought significant new insights into the structure of these
sites by revealing settlement activity beyond the mounds themselves and thus proving that tells were
part of complex settlement systems. At least in some cases, it was be established that these systems
consisted of several parts (tells, enclosures and associated outer settlements) whose relations vis-àvis each other in social, chronological and functional terms remain to be determined.

Fig. 1. Toboliu–Dâmbu Zănăcanului. Aerial view of the tell and the surrounding outer settlement.

Recent investigations at the Bronze Age tell of Toboliu have also confirmed the existence of a
complex settlement system (fig. 1). Through a series of non-invasive fieldwork methods (surface
surveys, aerial photography and magnetometer survey), it was established that the central mound
was enclosed by two concentric ditches, beyond which extended a substantial outer settlement
(Fazecaș, Lie 2018; Lie et al. 2019, 356–357). As a result of systematic excavations undertaken on
the mound between 2014 and 2017, we know that its evolution can be dated 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 regional chronology (see above). The last phase identified on the tell can be
tentatively ascribed to the beginning of the Late Bronze Age (LBA) (Gogâltan et al. 2020, 87; Găvan
et al. 2021, 64–65). On the other hand, the surface survey conducted on the outer settlement
(Fazecaș, Lie 2018) has revealed material that can be mostly dated to the MBA, possibly even the
2
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Reference is being made here to research projects conducted in the Žitava Valley (Bátora et al. 2012; Müller-Scheeßelet
al. 2016), the Benta Valley (Sørensen, Vicze 2013; Earle et al. 2014; Klehm, Nyíri 2016), the Hernád Valley (Fischl et
al. 2015b), the Titel Plateau (Falkenstein 1998; Falkenstein et al. 2016), the Körös Valley (Duffy 2014; Duffy et al.
2019), the Kakucs area ( Jaeger, Kulcsár 2013; Jaeger et al. 2018), the Borsod Region (Fischl et al. 2012; Kienlin et al.
2018; Kienlin 2020), the Ier Valley (Marta et al. 2010; Molnár, Nagy 2013; Kienlin et al. 2017; Kienlin, Găvan 2021)
and in the Lower Mureș Basin and the Crișul Repede catchment system (Gogâltan et al. 2014; Gogâltan et al. 2020;
Kienlin, Găvan 2021).

Living together or apart? unravelling the development, internal organization and social structure of a complex Bronze Age tell …

early LBA, suggesting that the outer settlement was at least partly contemporary with the
occupation on the central mound. Hence, this site offers a unique opportunity to uncover in detail
how a Bronze Age tell together with its surrounding settlement developed through time. This is one
of the main goals of our new interdisciplinary project funded by the Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation)3.

Fig. 2. Geophysical survey on the outer settlement at Toboliu in spring 2019.

This project also aims to contribute to a better understanding of the social and economic
underpinnings of tell-building communities in the Carpathian Basin. Tells are often considered
political and economic centres in control of craft production and long-distance trade and exchange
(see above), while their surrounding open settlements are thought of as being subordinate in social,
political and economic terms (Reményi 2012, 277–282; Metzner-Nebelsick 2013, 332–336). It is
often assumed that they were providing the economic base of tell sites, with their economy being
focused on agricultural production (Artursson 2010, 102; Fischl, Reményi 2013, 729). This
reconstruction however is a purely theoretical one, and has not yet been tested through
archaeological investigations targeted at off-tell households. In fact, there is very little data available
regarding the economy and function of these sites4. Furthermore, despite the progress obtained by
recent investigations, information on the structure and chronological evolution of occupation
outside Bronze Age tells remains an open question. Settlement activity in the immediate vicinity of
the mounds has mostly been established by means of coring, magnetometric prospection and/or
surface finds. However, due to the absence of radiocarbon dates, the precise chronological relations
of the outer settlement with the mound and its enclosure(s), as well as their dynamics relative to
each other through time, remain largely unknown. Therefore, through excavations of the outer
settlement and with the help of multidisciplinary analyses planned within this project (consisting of
geoarchaeological, archaeobotanical, archaeozoological, and molecular archaeological
investigations), we have the opportunity to test the abovementioned assumptions, to establish the
chronological relation between the different settlement parts, and to formulate new models based
on a strong empirical foundation.

3

Project numbers 436594565 (https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/436594565); 436834905 (https://gepris.dfg.de/gepris/
projekt/436834905?language=de). See also https://ufg.phil-fak.uni-koeln.de/forschung/forschungsprojekte/
toboliu-project
4
Some preliminary data concerning the animal economy has been published for the outer settlement of the tell from
Pecica (Nicodemus 2018).
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Fig. 3. Geophysical survey on the outer settlement at Toboliu in spring 2018.

Preliminary work
Although the site has been known since the beginning of the 20th century and several
excavation campaigns have been conducted during the second half of the previous century, there
was very little information available in the published literature5. In this context, archaeological
research was resumed in Toboliu in 2014. These new investigations consisted of excavations, surface
surveys, magnetometer measurements, test drillings, aerial photography and the creation of a digital
elevation model (Lie et al. 2018; Lie et al. 2019; Gogâltan et al. 2020, 80, 84–91). The non-invasive
investigations revealed the existence of an outer settlement surrounding the central mound in
Toboliu. Based on the surface survey conducted in spring 2015, the size of this outer settlement has
been estimated to c. 84 ha (Fazecaș, Lie 2018). In order to gain a better understanding of its
structure and layout, magnetometer survey was also conducted here between 2016 and 2019 (fig.
2–3). Over the course of four campaigns an area of c. 75 ha was covered. As for the results of the
magnetometry, there are multiple anomalies visible in the outer settlement, which can most likely
be interpreted as pit anomalies and the remains of (occasionally burnt) house structures. Moreover,
there is a good match between the results of the surface survey and those of the magnetometer
survey, both showing that the outer settlement extended up to c. 650 m north, c. 600 m west and c.
400 m east of the tell (fig. 4).
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For a complete research history see Fazecaș 2014; Lie et al. 2019, 352–353.
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Fig. 4. Toboliu–Dâmbu Zănăcanului. Results of the geophysical measurements and of the surface survey.

Excavations have also been conducted on the tell between 2014 and 2017, revealing a 4 m
thick stratigraphic sequence in its centre (fig. 5). The preliminary results of these investigations have
already been published (Lie et al. 2019) and will not be repeated here. Samples for multidisciplinary
analyses have been collected from trench 1 located in the centre of the mound (Lie et al. 2019, 360–
363, fig. 3). The profiles of this trench were characterised geoarchaeologically and 20 monoliths for
thin section analyses were sampled from three different profiles (fig. 6). The sampling encompassed
different floor sequences, some with wooden planks. Samples from destruction levels were also
taken in order to receive further details about other architectural constructions such as burnt or
unburnt collapsed walls, possible remnants of roofs and other inventory elements, as well as
information about the fire regime (e.g. Goldberg, Macphail 2006; Macphail, Crowther 2007;
Friesemet al. 2017; Röpke, Dietl 2017). The collected samples will later serve as a basis for
comparative investigations using geochemical and spectrometric analyses such as geochemistry,
FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy), XRF (X-ray fluorescence spectroscopy), and
Raman spectroscopy.
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Fig. 5. Toboliu–Dâmbu Zănăcanului. Western Profile of trench 1.

Samples for macro-remain analyses were also taken from trench 1 in 2017. These samples,
with a total volume of 52.55 l sediment, come from 15 different contexts such as floors, domestic
waste and destruction levels. A total of over 6.700 (mostly) charred plant remains were found; a few
were preserved in mineralised form. The density of the samples varies from 2 to 11.004 remains per
litre (n/l), while the mean value is816 n/l; several samples have a high density, well above 100 n/l.
The preservation of the plant remains is generally good. A total of 60 taxa could be determined, nine
of which were cultivated plants; the latter also have the highest proportion of the spectrum, almost
95% (fig. 7). Numerous cereal residues were detected – both from storage and from further
processing within the tell settlement. Triticum timopheevii, formerly known as ‘new’ glume wheat
(Czajkowska et al. 2020), a now lost(?) wheat species6 known from Neolithic and Bronze Age
Europe with a focus on the south-eastern regions (e.g. Jones et al. 2000; Kenéz et al. 2014;
Toulemonde et al. 2015), could be identified in one sample.

6
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Depending on its relationship to Triticum timopheevii subsp. Timopheevii (or Triticum timopheevii (Zhuk.)) cultivated
until the twentieth century – and thought to be endemic – in western Georgia (Mosulishvili et al. 2017; Czajkowska et
al. 2020).
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Fig.6. Collection of samples for thin section analyses from the western profile of trench 1.

As for the faunal assemblage in Toboliu, a large quantity of animal bones was recovered from
the tell. The remains originate mainly from the light-grey layers that were typically found on top of
house floors, but also from the surrounding pits and other domestic features. The bones are very
well preserved and therefore have a strong potential for further investigations (age at death
determination by osteohistology and microwear analysis). A first screening of these remains
indicates the presence of cattle, pig, sheep, goat and freshwater molluscs. So far, more than 500
faunal remains from the tell have been analysed. Among the typical domesticates of the MBA, cattle
is the dominant species, followed by pigs. Sheep, goats, horses and dogs are also represented, though
less frequently. Cut and chop marks on some dog and horse bones document an exploitation of the
meat possibly for human nutrition. Red deer is also frequent and indicates its importance as game
animal.
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Fig. 7. Composition of the macrobotanical plant spectrum in the tell samples from Toboliu.

Project goals
As mentioned above, the principal aim of the Toboliu project is to determine and understand
in detail how a complex Bronze Age tell and its outer settlement were formed and how they
developed through time. Such a detailed investigation is so far lacking and will significantly
contribute to our knowledge and interpretation of Bronze Age tell communities in the Carpathian
Basin. Although the extent and horizontal layout of the site in Toboliu have been determined by
means of non-invasive investigations, the precise chronological relation between the different
settlement parts (mound, ditches and outer settlement) and their dynamics relative to each other
through time are still unknown. Therefore, it is fundamental for this project to establish an accurate
relative and absolute chronology for the development of the entire site structure. Another important
goal of the project is to ascertain the relation between the different settlement parts in economic,
social and functional terms. We plan to compare activity patterns on various parts of the site and
establish if potential areas of specialised function are detectable. In order to reveal the subsistence
strategies, economy and household practices, we need to conduct a series of micromorphological,
geoarchaeological, archaeobotanical and archaeozoological analyses, all of which are vital for
obtaining answers for our research questions. Moreover, based on the results of these investigations,
it is our goal to reconstruct how the community in Toboliu was organized in social terms. The main
aspects under analysis here are comparisons between on-tell and off-tell households in terms of
architecture, inventory, diet, economic activities, and availability of particular resources.
Hence, the objectives of our project are threefold: 1) to determine the chronological and
spatial evolution of the site structure (absolute and relative chronology); 2) to compare household
practices, subsistence strategies and economic activities within and outside the settlement mound;
3) to unravel the social organization at Toboliu. Another important project goal isto reconstruct the
prehistoric environmental settings of the site in order to better understand its development within
the surrounding landscape.
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Planned investigations
Our interdisciplinary project will entail archaeological, geoarchaeological, archaeobotanical,
archaeozoological, and molecular archaeological investigations (fig. 8). The following paragraphs
are intended to provide a brief overview of the main analyses and methods planned within the
Toboliu project.
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Fig. 8. The main disciplines involved in the Toboliu project.

1. Archaeological investigations
In order to achieve the project’s goals, the planned archaeological fieldwork will consist of
excavations, targeted coring, metal detector survey, and targeted surface surveys. We plan to
excavate three trenches in different parts of the outer settlement targeting representative off-tell
households. For the establishment of an absolute chronology, we will collect samples for AMS
radiocarbon dating from the excavated areas.
In order to ensure a complete coverage of the site in chronological terms, drillings will also be
implemented. The cores will be targeted at representative houses and pits visible in the geomagnetic
plan in order to check the stratigraphy of the outer settlement and collect radiocarbon samples. The
two enclosures will also be targeted by drillings in order to reconstruct their chronology, the history
of their construction and the manner in which they were filled. Both the planned excavations and
the core drillings will be based on the magnetometer data available (see above).
The results of the excavations on the mound will provide a secure basis for comparisons with
the outer settlement in terms of chronology, architecture, house inventories, economy, and
subsistence practices. A precise absolute chronology for the development of the mound is under
construction, while the typo-chronological evolution of the pottery encountered here is also in
progress. After establishing the pottery’s relative chronological development, it will become
possible to apply this more refined chronology to the outer settlement as well. For this purpose, we
will conduct a more intensive surface survey in targeted areas of the outer settlement in order to
collect and plot datable material. This will provide us with a clearer picture of the relative
chronological evolution of the entire site. During the planned field walking, attention will also be
paid to items indicative of craft production activities as well as artefacts usually regarded as status
symbols. The spatial distribution of special finds, which can indicate possible differences in social,
economic and functional terms between the different parts of the site, will also be analysed.
Adding to this, a metal detector survey will also provide answers regarding the distribution
and patterning of metal artefacts, which are often seen as markers of social status and prestige items.
The metal detector work will hopefully provide further information regarding the presence or
absence of metal artefacts and/or residues of metal production in the outer settlement. In this way
we can determine if metal production activities were restricted to the tell site or not.
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2. Geoarchaeological and molecular investigations
The geoarchaeological investigations planned within the Toboliu project encompass
pedological descriptions along with micromorphological and geochemical analyses of
archaeological sediments and soils. The core drilling program will cover selected areas of the outer
settlement, specifically targeting identified anomalies, as well as the areas outside of the anomalies.
The stratigraphy will be described geoarchaeologically according to IUSS Working Group WRB
(2015) and Ad-hoc-Arbeitsgruppe (2005), and samples for geochemical and element analyses
(mainly Corg., pH, CaCO3, phosphate, copper, zinc and lead as well as pedogenicsesquioxids) will
be collected from the cores. Geochemical analyses will also be targeted at identifying possible
specialist activities. Promising structures rich in faecal components will be sampled for molecular
investigations. Further molecular investigations will also aim at reconstructing dietary practices
using molecular-level food residue analysis. Compound-specific carbon isotope analysis of fatty
acids extracted from potsherds will be employed, scrutinizing the distinct metabolic isotope
footprints of adipose (porcine vs. ruminant) and milk fats.
Concerning the two enclosures (ditches), geoarchaeological analyses of the cores will provide
a clearer picture on their phases of use and possible reuse. It is possible to find out whether the
ditches were filled with water or not, whether they were cleaned, and how they have been infilled
(intentionally or naturally).
3. Archaeobotanical investigations
Archaeobotanical samples will be collected during excavations in the outer settlement and
processed by means of flotation. Further analyses of the archaeobotanical material will be carried
out at the Archaeobotanical Laboratory of the Department of Prehistoric Archaeology, University
of Cologne. Based on the macro-remain analyses, the importance of cereal cultivation, as well as the
main crops, can be detected. Weeds provide additional information about cultivation techniques
and the ecological conditions of the arable land. These results could then be reinforced by analysing
the micro-remains in the thin section. Especially diagnostic phytoliths (dendritic long cells) usually
interpreted as chaff can be used (e.g. Dal Corso et al. 2017).
Palynological investigations will be undertaken in the nearby floodplain in order to
reconstruct the vegetation and land-use history. For this purpose, drilling in selected places in the
surrounding marshland is planned within the project. The samples obtained will be prepared using
standard palynological procedures (Fægri, Iversen 1989; Moore et al. 1991). Lycopodium clavatum
spore tablets will be added to estimate microscopic charcoal and pollen concentrations (Stockmarr
1971). Pollen grains will be identified by standard keys (Punt, Clarke 1976–2009; Fægri, Iversen
1989; Moore et al. 1991; Reille 1992; 1998) and through the use of the reference collection of the
Archaeobotanical Laboratory.
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4. Archaeozoological investigations
The faunal assemblage recovered from the outer settlement will be analysed with the help of
the osteological reference collection of the Archaeozoological Laboratory of the Department of
Prehistoric Archaeology, University of Cologne. By comparing the archaeological faunal remains
with modern skeletons, a determination of the animal species, skeletal element, portion, and side is
possible. In addition, the quantity (as number of specimens and fragments), the weight and the
spatial distribution of the animal remains allow conclusions about the economic importance of each
species for the inhabitants and will also be recorded in a database programme. Further investigations
focusing on the individual’s age and sex (Lemppenau 1964; Fock 1966; Silver 1969; Habermehl
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1975, 1985; Armitage,Clutton-Brock 1976; Armitage 1982; Grigson 1982a, 1982b; Levine 1982;
Zeder 2006) will also be conducted in order to answer questions about animal husbandry strategies
and exploitation (e.g. meat vs. secondary products as milk, wool or draught power). Microwear
analyses on cheek teeth will yield details about the diet, grazing behaviour and possible feeding of
the individual species. Among the classic zooarchaeological methods for age determination,
histological methods should also be used as far as possible (e.g. Stallibrass 1982; Dammers 2006).
Taphonomic modification (summarised in Lyman 1994), such as cut marks or fire traces and
pathology (e.g. Driesch 1975; Telldahl 2005; Bartosiewicz 2008; Stevanovićet al. 2015) provide
information about the carcass treatment after the animal’s death and the population’s disease status.
In case of complete bones or joints, the standardised measurement (Driesch 1976) of the anatomic
feature offers an opportunity to reconstruct shape and growth habit of the prehistoric animal (see
Driesch,Boessneck 1974).
Outlook
The Toboliu project aims to offer new data regarding a Bronze Age tell in the Carpathian
Basin and its surrounding settlement in terms of chronology, establishment and evolution of spatial
arrangements, as well as social and economic dynamics. It is our hope that this will contribute to the
current understanding of socio-economic structures and developments in a key area of Bronze Age
Europe, and help to reassess how well the current ideas match the evidence in the ground. Applying
a rigorous empirical and methodological foundation for determining the establishment and
development of a Bronze Age tell and its surrounding settlements, rather than relying on theoretical
models, will hopefully enable further interpretations regarding the social and economic
organization of such sites. The Toboliu project also aims to gain more information about the
subsistence strategies and economic activities of the inhabitants of an open settlement surrounding
a Bronze Age tell. Due to lack of excavations, the current knowledge on this topic is limited.
Furthermore, by comparing the results obtained in the outer settlement to those from the tell, it will
become possible to determine whether there are differences in the economic activities practiced onand off-tell and whether certain areas of the site were devoted to specific activities. The answers to
these questions will hopefully help to clarify the relation between the tell and its outer settlement in
economic and functional terms.
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PREHISTORIC METAL DISCOVERIES FROM THE KARST
OF THE PĂDUREA CRAIULUI MOUNTAINS,
BIHOR COUNTY
Gruia FAZECAȘ
ABSTRACT
In the spring of 2020, a local from Gălășeni (com. Măgești, Bihor county) discovered several copper and
bronze artifacts with the help of the metal detector. It is about a flat copper axe belonging to the Early Bronze
Age and several pieces that probably belonged to a Arpășel type bronze hoard belonging to Late Bronze Age.
Keywords: Early Bronze Age, Late Bronze Age, flat axe, bronze hoard

In the spring of 2020, a local from Gălășeni (com. Măgești, Bihor county) discovered several
prehistoric copper and bronze artifacts with the help of the metal detector on vecinity of his village.
Gălășeni is located about 55 kilometers west of Oradea on the northeastern slopes of the Pădurea
Craiului Mountains (pl. I/2).
The first of the discoveries was made at the northern edge of the forest in Dâmbu tânăr hill,
located north of the village (Pl. I/1-2). It is a flat copper axe (pl. II/1). It has 19,9 cm. in lenght, 5,6
cm. in width, with a thickness of 0,7 cm and a weight of 217 gr. The artifact has been cast in a bivalve
mould and due to the rapid cooling of metal it has almost the entire surface covered by excrescence.
On one side of axe these excrescence are more visible (Pl. II/2a) than on other (Pl. II/2b). It has
an intense brown patina.
The second discovery consists in ten bronze artifacts discovered on Chiceroaiei Hill (Pl.
I/1-1):
1. Perforated crescent pendant with grooved muff tube (pl. III/1). Height: 4,0 cm., width:
2,5 cm., muff diameter (): 0,6 cm., weight: 6 gr. It has a dark green patina.
2. Perforated crescent pendant with grooved muff tube (pl. III/2). Height: 3,9 cm., width:
2,5 cm., muff diameter (): 0,6 cm., weight: 4 gr. It has a dark green patina.
3. Perforated crescent pendant with grooved muff tube (pl. III/3). Height: 4,0 cm., width:
3,1 cm., muff diameter (): 0,6 cm., weight: 6 gr. It has a silvery green patina.
4. Perforated crescent pendant with grooved muff tube (pl. III/4). Height: 4,0 cm., partial
width: 2,1 cm. (complete – 2,9 cm.), muff diameter (): 0,9 cm., weight: 4 gr. It has a
dark green patina.
5. Bronze plate (pl. III/5). Lenght/width: 2,0 x 1,2 cm., thickness: 0,1-0,3 cm., weight: 2
gr. It has a dark green patina.
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6.

Bronze casting waste (pl. III/6). It has an irregular shape with maximum lenght of 1, 9
cm., weight: 6 gr. It has a coarse aspect and an intense green patina. It has a dark green
patina.
7. Tutulus (pl. III/7). Height: 1,1 cm., diameter (): 1,6 – 1,8 cm., weight: 2 gr.. Due of
wear, the edges are irregular. It has a dark green patina.
8. Tutulus (pl. III/8). Height: 1,2 cm., diameter (): 1,3 – 1,6 cm., weight: 2 gr.. Due of
wear, the edges are irregular. It has a dark green patina.
9. Tutulus (pl. III/9). Height: 1,4 cm., diameter (): 2,7 – 2,9 cm., weight: 5 gr.. Due of
wear, the edges are irregular. It has a dark green patina.
10. Tutulus (pl. III/9). Height: 1,35 cm., diameter (): 2,2 – 2,4 cm., weight: 5 gr.. Due of
wear, the edges are irregular. It has a copper green patina
It should be noted that regarding the discovery from Chiceroaiei Hill (Fig. 1), according to the
minutes drawn up between the discoverer and the institutions to which the pieces were handed
over1, it appears that the author of these discoveries investigated the location at least three times,
which is in contradiction with the legislation.

Fig. 1 - View from the north towards Chiceroaia Hill.

We would also like to mention that the same detectorist also discovered 10 Roman bronze
coins that circulated during the III-IV centuries A.D.2 on the right bank of the Mnierii or Mnera
brook3, in a place close of Gălășeni village, but which is on the territory of the Aștileu commune (Pl.
I/1-3). These coins are not the subject of this paper.
*
1
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It is about Criș County Museum – Museal Complex, Aștileu mayoralty, Măgești mayoralty, Bihor County Directorate
for Culture.
2
The determination was made by C. Ghemiș, whom we thank in this way as well.
3
In a previous article on the same area, in the absence of knowledge of the area I was referring to, the editors of the
magazine to which I entrusted the manuscript “corrected” the hydronym of the Mnierii valley in the “Muiera” valley
(Fazecaș/Marta 2019: 12).
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As for the flat copper axe, it belongs to the Petrești type4 . The best analogies for the artifact
discovered in Gălășeni are found at “Banat”5, Petrești6, Fărcașul de Sus7, Suhărău8 and more recently
at Prigoria (Gorj county)9. But similarities can also be found in the type called by Al. Vulpe
“Flachbeile mit verbeiteter Schneide”10 = flat axes with widened edge, with analogies at Cornești
(Timiș county)11, Dragu (Sălaj county)12, and Socodor (Arad county)13. Al. Vulpe inscribed these
discoveries to a variant with an enlarged body14. More recently, such pieces were discovered near
Gălășeni, by other metal detectorists, at Călățea and Lugașu de Jos (Bihor county). However, they
will be the subject of another study. As a feature, these artifacts are considered rather tools, although
their use as weapons is not excluded15. Considering the coarse aspect of the artifact surface, due to
the fact that it has not been finished and does not have visible traces of use on edge and neck, it was
probably used as an ingot.
These flat axes are generally considered to be weapons, but they may have been used as tools.
Because such pieces are spread over a wide area, they cannot be assigned to a specific space. As for
chronological position of these artifacts, these axes are attributed to the early Bronze Age, but given
the conditions of discovery: the lack of archaeological context and an association with other
archaeological materials, makes it quite difficult to assign it to a more accurate chronological
classification 16. In this context, it may not be without interest that the necropolis discovered in
Gălășeni cave (Pl. I/1-4) is situated about 1,5 km south-east from the copper axe place of discovery.
It belongs to the Roșia group which was dated in the Early Bronze II17. Another necropolis of the
same cultural group is located in Călățea cave, located about 4 km west of the place of discoveries18.
In what concerns the discoveries from Chiceroaiei Hill, as I mentioned above, the discovery
of these pieces was made in different stages. When we went on the location19, and following the
discussions with the discoverer, we noticed that the pieces were collected on a area of approximately
25 m2, on a slope located at the middle from of the top of the hill towards the valley. The level of soil
in which the pieces were discovered has a thickness of 15-20 cm. that overlaps the native rock (Fig.
2). All these aspects, lead us to the conclusion that they belonged to a bronze hoard that was
probably deposited above, but was brought down by various erosion factors. We intend to carry out
a preventive archaeological research in the Chiceroaia Hill area as soon as possible, in order to
recover any other artifacts that may have belonged to this deposit.
4

Vulpe 1975: 60; Mareș 2002: 40, 115.
Vulpe 1975: 60/297, Taf. 34/297.
6
Vulpe 1975: 60/298, Taf. 34/298.
7
Vulpe 1975: 60/298A, Taf. 34/298A.
8
Mareș 2002: 40, 115, Pl. 52/13.
9
Băjenaru/Hortopan 2021: 6 and 8, fig. 2/1.
10
Vulpe 1975: 61.
11
Vulpe 1975: 61/304, Taf 34/304.
12
Vulpe 1975: 61/303, Taf 34/303.
13
Vulpe 1975: 61/301A, Taf 34/301A.
14
Vulpe 1975: 61. Considering the large area on which such axes are spread, we consider that a variability of this type is
explicable, a fact also noticed by the authors: “Given their typological simplicity, this type of blades could be cast
independently in any metallurgical center of that period, so they must be discussed and analyzed regionally”
(Băjenaru/Hortopan 2021: 8).
15
Vulpe 1975: 62.
16
Vulpe 1975: 62-63; Mareș 2002: 116; Băjenaru/Hortopan 2021: 11-15.
17
Molnár/Ghemiș 2003: 82/2; Molnár/Ghemiș 2007: 94/2 with older literature.
18
Molnár/Ghemiș 2003: 82/1; Molnár/Ghemiș 2007: 94/2; Fazecaș/Marta 2019; 12-13 with older literature.
19
Two weeks after the first discovery, at the request of Bihor County Directorate for Culture, alongside with D. Marta
we went to record the place of discovery.
5
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Fig. 2 - The pit made by the detectorist in order to recover the archeological artifact

Fl. Gogâltan and V. Sava discussing the bronze deposit from Lipova established the typological
differences between buttons, phalerae and tutuli20. In the following we want to refer just to perforated
crescent pendant with muff tube (pl. III/1-4). S. Dumitrașcu and I. Crișan name these artifacts as
«pandantiv în formă de caliciu (caliciformi) cu șase brațe ușor îndoite. Tija pandantivului este în formă de
tub “filetat” în exterior» (Romanian) = «calyx-shaped (calyx-shaped) pendant with six slightly bent arms.
The stem of the pendant is in the shape of a "threaded" tube on the outside»21. C. Kacsó describes these
artifacts as “durchbrochene halbmondförmiger Anhänger mit vertikal durchlochten Stiel”22 = “pandantiv
semilunar ajurat cu penduncul perforat vertical și ornamentat cu nervuri” (romanian)23 which can be
translated as: perforated crescent-shaped pendant with a vertically perforated stalk. I preffered to use the
term, perforated crescens pendant with grooved muff tube, which in my opinion is much closer to reality
as a description without becoming technically and descriptively complicated.
As for their use, perforated crescent pendant with grooved muff tube are sometimes defined
as ”Nadelschützer, -schoner or -halter'' = "Needle protector, -adornment or -holder", because on the
occasion of the first publication of the such pendant, it is described and illustrated as being attached
to a bronze needle24. S. Dumitrașcu and I. Crișan considered (without being very sure of it) that “the
20

Gogâltan/Sava 2014: 184-187.
Dumitrașcu/Crișan 1989: 35.
22
Kacsó 1990: 36; Kacsó 1991: 15; Kacsó 1995: 115.
23
Kacsó 1990: 34; Kacsó 1991: 10. The same term is used by Fl. Gogâltan and Fl. Drașovean (Gogâltan/Drașovean
2015: 122/4-7.
24
Rusu 1960: 175, pиc. 6; v. Brunn 1968: 72, note 5; Mozsolics 1975: 9.
21
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tube has a hole for fastening in the saltaleoni or for fixing needles (of hair, string or necklace, the needles
with which they hung at the waist, at the belt)”25. For C. Kacsó the appearance of these kinds of artifacts
in relation with saltaleoni which “suggests that they were worn lined up on a string, masked by twisted
wire tubes, being ornaments on the neck and/or chest, most likely also having a religious significance”26.
For others, pendants of this type are considered abstract symbols of horns27, respectively they are
included in the category of sacred symbols 28. But so far we cannot determine with certainty how
these pendants were worn.
Analogies for tutuli and perforated crescent pendant with grooved muff tube are found
among the so-called Arpășel type deposits: tutuli in Arpășel29, Balc30, Bicaci31, Lipova32, Oradea IV33,
Otomani, Poșaga de Sus34, Răbăgani35 Șuncuiuș36 and Tăut37 hoards; perforated crescent pendant
with grooved muff tube in Arpășel38, Cioclovina39, Oradea IV(?)40, Răbăgani41 Sânnicolau de
Munte42 and Șuncuiuș43 hoards.
So far we know a number of 31 Arpășel type bronze hoards (pl. IV)44: Apateu (Arad
county)45, Arpășel (Batăr com., Bihor county)46, Balc (Bihor county)47, Beliu (Arad county)48,
Bicaci (Bihor county)49, Cehăluț I (Cehal com., Satu Mare county)50, Chereușa (Santău com., Satu
Mare county)51, Cioclovina (Boșorod com., Hunedoara county)52, Ciocaia (Săcuieni city, Bihor
county)53, Cubulcut (Săcuieni city, Bihor county)54, Felsődobsza (Borsod-Abaúj-Zemplén county,
25

Dumitrașcu/Crișan 1989: 35.
Kacsó 2009: 170.
27
Schauer 1995: 306.
28
Müller-Karpe 1980; Kreutle 2007: 208.
29
Kacsó 1995, Abb. 4/3, Taf. 4. IV/4
30
Petrescu-Dîmbovița 1977: 52, Pl. 22/16-17.
31
Petrescu-Dîmbovița 1977: 53, Pl. 28/10-11.
32
Gogâltan/Sava 2014: 187, fig. 1/2, 2/2a-b, 1/3, 2/3a-b, 1/4, 2/4a-b.
33
Kacsó 1995, Abb. 4/2, 5/1-5; Gogâltan/Drașovean 2015: 123-124/21-27, Pl. IX/1-6, X/1-6.
34
Petrescu-Dîmbovița 1977: 103, pl. 179/20.
35
Kacsó 1995, Abb. 7/41.
36
Dumitrașcu/Crișan 1989: 33-34, pl. XXIV/1-10, XXV/1-4.
37
Petrescu-Dîmboviţa 1977: 113, pl. 214/1.
38
Kacsó 1995: 82, Abb. 3/6-8, Taf. III/9-11.
39
Comșa 1966, fig. 1/4; Emödi 1978, fig 5/6.
40
Gogâltan/Drașovean 2015: 122/4-7, Pl. V/1-4, VI/1-4.
41
Kacsó 1995, Abb. 7/1-6.
42
Kacsó 2009: 168-169, Pl. I.
43
Dumitrașcu/Crișan 1989: 34-38, pl. XXVI - XXXII.
44
The hoards from Debrecen “Fancsika I” (Hajdú-Bihar county, Hungary) - Mozsolics 1985: 110, taf. 212-217; Gogâltan/Sava
2014: 196, note 119 and Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Hungary) - Mozsolics 1985: 161-162, taf. 218;
Gogâltan/Sava 2014: 196, note 120 were excluded from the hoads which were previously reported to be of the Arpășel type.
45
Mureșan/Caba 2007; 112-118; Gogâltan/Sava 2014: 197.
46
Kacsó 1995: 81-83.
47
Petrescu-Dîmbovița 1977: 52, Pl. 22/13-20, 23/1-2; Petrescu-Dîmbovița 1978: 98/5, Taf. 19E, 20A.
48
Boroffka/Luca 1995: 225-227, Abb. 1/1-14; Gogâltan/Sava 2014: 197.
49
Petrescu-Dîmbovița 1977: 53, Pl. 28/3-15, Petrescu-Dîmbovița 1978: 99/9, Taf. 22B.
50
Petrescu-Dîmbovița 1977: 54, Pl. 30/10-12, Pl. 31-32; Petrescu-Dîmbovița 1978: 99/15, Taf. 24-25A; Bader 1978:
122/22, pl. LXXII.
51
Petrescu-Dîmbovița 1977: 147, Pl. 364/3-4; Petrescu-Dîmbovița 1978: 152/283, Taf. 269C; Bader 1978: 122124/24.
52
Comșa 1966; Emödi 1978.
53
Kacsó 1991: 10-12; Kacsó 1995: 87-88.
54
Kacsó 1990: 32-34; Kacsó 1995: 90-91.
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Hungary)55, Gaj (Kuvin com., Serbia)56, Gălășeni (Măgești com., Bihor county), Giula (Borșa com.,
Cluj county), Giurtelecul Șimleului (Măieriște com., Sălaj county)57, Guruslău (Hereclean com.,
Sălaj county)58, Lipova (Arad county)59, Minișu de Sus (Tauț com., Arad county)60, Mișca (Chișlaz
com., Bihor county)61, Oradea IV (Bihor county)62, Otomani (Sălacea com., Bihor)63, Poșaga de Sus
(Poșaga com., Alba county)64, Răbăgani (Bihor county)65, Sânnicolau de Munte (Săcuieni city,
Bihor county)66, Sânnicolau Român II (Bihor county)67, Șuncuiuș (Bihor county)68, Tăut (Batăr
com., Bihor county)69, Tiszafüred ( Jász-Nagykun-Szolnok county, Hungary)70, “vestul
Transilvaniei”71, Zăgujeni I72 and II73 (Constantin Daicoviciu com., Caraș-Severin county).
As in the case of the flat copper ax, in the absence of other elements that would help to place
it in a narrower chronological interval, we attribute this discovery to the period Late Bronze II-III
(Br. D – Ha A) period74.
The discoveries presented in this article enrich the knowledge about the archeological
informatiom of this part of Bihor county. On the other hand, the contribution of material brought
by the researches made by the amateur detectors cannot be denied, but the way it is often done,
without complying with the law, destroys evidence that could be later recovered through proper
archaeological research.
Illustration:
Fig. 1 - View from the north towards Chiceroaia Hill.
Fig. 2 - The pit made by the detectorist in order to recover the archeological artifact.
Pl. I – Măgești commune (1) - numbers on map: 1 – Dâmbu tânăr; 2 – Chiceroaia Hill; 3 – Mnierii
valley; 4 – Gălășeni cave and Măgești commune in Bihor county.
Pl. II – Flat copper axe from Gălășeni - Dâmbu tânăr.
Pl. III – Bronze artifacts found on Chiceroaia Hill: 1-4 – perforated crescent pendants; 5 – bronze
plate; 6 – bronze casting waste; 7-10 – tuttuli.
Pl. IV – Arpășel type hoards. Numbers on map: 1 - Apateu (Arad county); 2 - Arpășel (Batăr com.,
Bihor county); 3 - Balc (Bihor county); 4 - Beliu (Arad county); 5 - Bicaci (Bihor
55

Mozsolics 1973: 134-135; Gogâltan/Sava 2014: 197.
Rašajski 1975: 52-60; Gogâltan/Sava 2014: 197
57
Soroceanu 1995, 65, Abb. 8
58
Petrescu-Dîmbovița 1977: 60, pl. 48/3-18; Petrescu-Dîmbovița 1978: 102/34, Taf. 33-34A.
59
Gogâltan/Sava 2014.
60
Kacsó 1995: 92.
61
Chidioșan 1977.
62
Kacsó 1990: 25-32; Kacsó 1995: 85-87; Gogâltan/Drașovean 2015.
63
Ordentlich 1968; Nánási 1974: 181, fig 6/3-6; Kacsó 1991: 12.
64
Petrescu-Dîmbovița 1977: 103, pl. 179/4-21.
65
Kacsó 1991: 9-10; Kacsó 1995: 88-90.
66
Kacsó 2009.
67
Petrescu-Dîmbovița 1977: 68-69, pl. 64/1-2; Fazecaș 2017: 24-25, fig. 10. Fl. Gogâltan and V. Sava have doubts in
including this hoard among those of the Arpășel type (Gogâltan/Sava 2014: 197, note 121).
68
Dumitrașcu/Crișan 1989; Kacsó 1991: 12-14; Ghemiș 2003.
69
Petrescu-Dîmboviţa 1977: 113, pl. 213/8-35, 214/1-2.
70
Kacsó 1995: 91.
71
Kacsó 1995: 93; Kacsó 2009: 169. Fl. Gogâltan and V. Sava have doubts in including this hoard among those of the
Arpășel type (Gogâltan/Sava 2014: 197, note 122).
72
Gumă/Popescu 1992: 53-58; Gogâltan/Sava 2014: 197.
73
Săcărin/Negrei 2013: 157-194; Gogâltan/Sava 2014: 197, note 127.
74
Gogâltan/Sava 2014: 199.
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county); 6 - Cehăluț I (Cehal com., Satu Mare county); 7 - Chereușa (Santău com., Satu
Mare county); 8 - Cioclovina (Boșorod com., Hunedoara county); 9 - Ciocaia (Săcuieni
city, Bihor county); 10 - Cubulcut (Săcuieni city, Bihor county); 11 - Gaj (Kuvin com.,
Serbia); 12 - Gălășeni (Măgești com., Bihor county); 13 - Giula (Borșa com., Cluj
county); 14 - Giurtelecul Șimleului (Măieriște com., Sălaj county); 15 - Guruslău
(Hereclean com., Sălaj county); 16 - Lipova (Arad county); 17 - Minișu de Sus (Tauț
com., Arad county); 18 - Mișca (Chișlaz com., Bihor county); 19 - Nyírlugos (SzabolcsSzatmár-Bereg county, Hungary); 20 - Oradea IV (Bihor county); 21 - Otomani (Sălacea
com., Bihor); 22 - Poșaga de Sus (Poșaga com., Alba county); 23 - Răbăgani (Bihor
county); 24 - Sânnicolau de Munte (Săcuieni city, Bihor county); 25 - Sânnicolau Român
II (Bihor county); 26 - Șuncuiuș (Bihor county); 27 - Tăut (Batăr com., Bihor county);
28 - Tiszafüred; 29 - Zăgujeni I (Constantin Daicoviciu com., Caraș-Severin county); 30
- Zăgujeni II (Constantin Daicoviciu com., Caraș-Severin county).
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NOTĂ ASUPRA FIBULEI DACICE DESCOPERITE ÎN ZONA
ORAȘULUI ALEȘD (JUD. BIHOR)
Corina TOMA
NOTE ON THE DACIAN BROOCH DISCOVERED IN THE AREA OF ALEȘD CITY
(BIHOR COUNTY)
ABSTRACT
The article presents the Dacian brooch discovered by two metal-detector enthusiasts in a forest near
the city of Aleșd (Bihor County) in the February 2019. According to the typological classifications of the
silver jewellery from pre-Roman Dacia, the late Latène scheme brooch belongs to the category of filiform
or bow-rod brooches (Horedt type A2a; Rustoiu type 7a1; Spânu type 2.1.1), that have a wide spread, being
specific to the intra-Carpathian area. The association with brooches with knobs and those with rhombic
plate on the bow places them in the first two typo-chronological groups established by Kurt Horedt.
Absolute chronology remains an open problem, as the filiform or bow-rod brooches were dated to the
150/125-30/25 BC (i.e. the first two groups of the tripartite timeframes proposed by Kurt Horedt and Aurel
Rustoiu), or in the years 75-25 BC/25 BC-25 AD (depending on the context, in one of the two groups of the
typo-chronological scheme proposed by Daniel Spânu).
Keywords: Aleșd (Bihor County), Dacian silver jewellery, late Latène type brooches, metal detection

Fibula dacică pe care o prezentăm face parte din categoria obiectelor arheologice descoperite
cu ajutorul detectorului de metale. Piesa găsită de Cristian Rusu și Florin Marius Avram în pădurea
dintre Tinăud și Peștiș (localități componente ale orașului Aleșd), în februarie 2019, a fost preluată
de la Primăria orașului Aleșd de către arheologul Călin Ghemiș, reprezentantul Direcției Județene
pentru Cultură Bihor, și predată în custodie Muzeului Țării Crișurilor din Oradea.
Încadrarea tipologică și descrierea piesei
Piesa descoperită este o fibulă de schemă târzie Latène (Spätlatènefibeln)1. Conform clasificării
propuse de Aurel Rustoiu, ea aparține fibulelor filiforme cu coardă exterioară, subcategoria cu arc
simplu și resort bilateral mare2. În tipologia alcătuită de Daniel Spânu, piesa intră în grupa morfologică
a fibulelor cu resortul mai larg și aparent, subcategoria fibule cu arcul cu aspect de tijă3. Fibulele filiforme
sau cu arcul tijă se diferențiază între ele prin modul de construire și de ornamentare a arcului, prin
înfățișarea portagrafei și prin modalitatea de fixare a corzii resortului de arc.
Fibula în cauză are arcul în forma unei tije aplatizate, decorată în partea dinspre resort cu o
nervură mediană, pentru ca, înspre portagrafă, tija să devină cvasi-circulară în secțiune. Resortul
bilateral este legat printr-o coardă exterioară și este fixat de arc cu ajutorul unei sârme din argint, ce


Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: corinatoma00@yahoo.com
Horedt 1973, p. 133.
2
Rustoiu 1997, pp. 40-41 (tip 7a1), fig. 31/1-6 și 32/6-7.
3
Spânu 2012, pp. 45-46 (tip 2.1.1.).
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formează o verigă cu capetele suprapuse. Spirele resortului au fost întărite prin introducerea unei tije
din argint, cvasi-circulară în secțiune. Acul fibulei are vârful îndoit, iar portagrafa are aspectul unei
plăci triunghiulare pline, rotunjită spre capăt. Fibula are o lungime de 7,09 cm și o greutate de 23,39
g. Arcul are o lățime maximă de 0,75 cm și formează în zona de curbură maximă o boltă cu înălțimea
de 2,3 cm. Resortul alcătuit din 18 spire are o lungime de cca. 4,24 cm.
Exemplarul descris nu își găsește o analogie perfectă printre cele douăzeci și șapte de piese4
repertoriate în categoria eterogenă a fibulelor cu arcul tijă. Prin arcul neornamentat, ea se alătură
fibulelor de la Ghelnița (jud. Covasna)5, Mediaș – lotul București (jud. Sibiu)6, Piatra Neamț (jud.
Neamț)7, Sărmășag (jud. Sălaj)8, Sâncrăieni (jud. Harghita)9 și Târgu Mureș (jud. Mureș)10, fără că
tija acestora, cu excepția piesei de la Târgu Mureș, să aibă morfologia fibulei descrise: ușor aplatizată
și cu o nervură mediană. Fibulele de la Ghelnița și Mediaș au tija cvasi-rotundă sau ovoidală, celelalte
având tija fațetată în formă patrulateră sau octogonală. Asemănarea cu fibula de la Târgu Mureș este
întărită de portagrafa cu aspect de placă triunghiulară plină11.
Elementul de noutate îl reprezintă soluția aleasă pentru fixarea coardei resortului de arc. În
jumătate dintre cazurile cunoscute, pentru a consolida resortul, format în mod obișnuit dintr-un
număr cuprins între 12 și 14 spire, coarda a fost înfășurată în jurul arcului, particularitate considerată
specifică fibulelor de acest tip12. Exemplarele cu coarda liberă sunt întâlnite mai rar: fibulele
neornamentate din descoperirile de la Piatra-Neamț, Mediaș, Sâncrăieni și Târgu Mureș și cele cu
arcul ornamentat prin poansonare și incizie din tezaurele de la Bistrița (jud. Bistrița-Năsăud)13 și
Cehețel (jud. Harghita)14. Suplimentar, în unele cazuri, resortul a fost întărit prin introducerea unui
ax din fier (Mediaș, Sâncrăieni și Ghelnița) sau din argint (Bistrița și Piatra Neamț)15. Un ax din
argint a fost folosit și în cazul fibulei noastre, dar coarda lăsată liberă a fost prinsă de arc cu ajutorul
unei verigi confecționate dintr-o bucată de sârmă de argint, o soluție inedită aplicată în momentul
confecționării, ori, posibil, din necesitate, pe durata utilizării.
Chiar dacă morfologic fibula recent descoperită își găsește analogii în toate cele trei grupe
departajate în funcție de dimensiuni, ea se înscrie în categoria mijlocie, care include piese cu o
lungime de 7-9 cm și o greutate cuprinsă între 29-39 g16.
Răspândire și datare
Exemplarele cunoscute indică răspândirea acestui tip de fibulă în Transilvania (județele
Covasna, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Sălaj, prin acest exemplar, Bihor) și, accidental, la răsărit de
Carpați (în așezarea dacică de la Piatra Neamț – Bâtca Doamnei). Diversitatea morfologică a fibulelor
filiforme sau cu arcul tijă nu permite identificarea unor variante zonale, numai piesele provenite din
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Vezi repertoriile din lucrările Rustoiu 1997, pp. 101-102 și Spânu 2012, pp. 45-46, la care adăugăm piesa descoperită
la Geoagiu de Sus, jud. Alba (Popa 2010, pp. 293-299).
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Fettich 1952, pp. 156-157, pl. XXVIII/4-9.
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Măndescu 2013, p. 78.
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Mătasă et alii 1960, p. 342, fig. 3/5.
8
Pop 2008, pp. 62-66, fig. 55.
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Mărghitan1976, p. 51, pl. XXXV/2.
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Fettich 1953, p. 158, fig. 22/4.
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Spânu 2012, pp. 45, 247/121, pl. 132/12.
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Spânu 2012, p. 46.
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Fettich 1953, p. 153, Abb. 20/2.
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Székely1965, pp. 53-54, fig. 3/1-2; fig. 45-6.
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Apud Spânu 2012, p. 45, pl. 44/3.
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Spânu 2012, p. 46.
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aceeași descoperire asemănându-se între ele (e.g. cele trei fibule de la Ghelnița sau perechea de la
Cehețel)17. Varietatea morfologică îngreunează încadrarea lor cronologică.
Majoritatea fibulelor cunoscute fac parte din tezaure ce conțin diverse podoabe și, uneori,
monede. Asocierile cu alte tipuri de fibule sunt considerate a fi relevante, iar monedele, chiar dacă
nu oferă indicii clare asupra momentului producției sau al formării seturilor, oferă un termen post
quem pentru abandonarea tezaurelor.
În tezaurele de la Cehețel, Bistrița, Sărmășag și, posibil, Mediaș, fibulele filiforme sau cu arcul
tijă se asociază cu fibule cu noduri, iar în cele de la Săliștea și Remetea Mare cu fibule cu scut rombic.
Kurt Horedt aprecia că fibulele discutate trebuie atribuite (prin forma lor) grupei de mijloc, dar
asocierile menționate l-au determinat să includă aceste fibule (Spätlatènefibeln) în grupele timpurie
(125-75 î.Hr.) și mijlocie (75-25 î.Hr.)18. În tipologia propusă de Aurel Rustoiu19, fibulele din
tezaurele de la Cehețel, Bistrița, Sărmășag, Mediaș și Săliștea formează categoria fibulelor filiforme,
presupuse a fi „utilizate în perioada finală de folosire a fibulelor cu noduri și un interval de timp în
care au existat fibulele cu scut rombic”. În cronologie absolută, limitele au fost fixate între anii 75-25
î.Hr., cu posibilitatea ca unele exemplare să fi fost utilizate până înainte de apariția fibulelor linguriță,
cândva la sfârșitul secolului I î.Hr. Exemplarele de la Săliștea, ceva mai târzii, fac tranziția spre fibulele
cu resortul bilateral mare și coarda înfășurată de arc, cărora le aparține piesa de la Remetea Mare, ce
apare în compania fibulelor cu scut rombic și a celor linguriță. Fibula de la Remetea Mare, pe care
Horedt o plasa sub influența fibulelor cu noduri20, este considerată un hibrid născut în relație cu
fibulele de tip norico-pannonic, alăturarea fibulei linguriță și a denarilor romani augusteici
asigurând datarea acestei categorii la sfârșitul secolului I î.Hr. și pe parcursul secolului următor21.
Relația fibulei de la Remetea Mare cu fibulele norico-pannonice rămâne discutabilă, dacă avem în
atenție morfologia piesei (portagrafa, resortul, modul de fixare a corzii exterioare) și fibula de la
Bistrița, un alt exemplar cu tija decorată cu un nod, tezaurizat împreună cu fibule cu noduri22.
Recent, fibulele Latène târziu cu resort bilateral au fost plasate de Aurel Rustoiu în primele două
grupe ale noii sale periodizări, adică în anii 150/125-75/50 î.Hr., respectiv 75/50-30/25 î.Hr.,
exemplarul de la Remetea Mare rămânând o piesă de excepție, ce imită fibulele de tip noricopannonic datate în secolul I d.Hr.23. Periodizarea menționată a apărut ca răspuns la clasificarea tipocronologică propusă de Daniel Spânu pentru piesele orfevreriei dacice24.
Fibulele cu arcul tijă, eterogene morfologic și asociate cu fibule cu noduri sau cu fibule de
schemă târzie Latène, nu figurează în grupele identificate de Daniel Spânu, apreciindu-se că datarea
lor trebuie stabilită de la caz la caz, în funcție de contextul descoperirii25. Asocierea cu fibule cu
noduri le apropie de formele timpurii ale orfevreriei dacice, întrebuințate, potrivit opiniei autorului,
până în pragul epocii augusteice, adică de-a lungul anilor 80/70-30/20 î.Hr. Fibulele cu scut și cele
linguriță sunt incluse în grupa secundă (30/20 î.Hr.-20/50 d.Hr.), apariția în compania lor a fibulelor
filiforme sau cu arcul tijă prelungind posibilitatea folosirii acestora din urmă în epoca augusteică și
poate în deceniile imediat următoare26.
17
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Datarea fibulelor filiforme sau cu arcul în formă de tijă nu este clarificată de puținele cazuri în
care ele apar în asociere cu monede. În tezaurele de la Ghelința, Remetea Mare și Sâncrăieni, fibulele
apar în asociere cu denari romani republicani, imitații după tetradrahme thasiene și drahme
dyrrhachiene. Datarea denarilor din tezaurul de la Ghelința este nesigură, căci cei 12 denari
republicani, amintiți în repetate rânduri, au rămas neidentificați, Kurt Horedt oferind un posibil
termen post quem plasat în anii 68/67 î.Hr.27. În tezaurul de la Remetea Mare, fibula discutată mai
sus se asociază cu imitații după tetradrahmele thasiene și cu denari republicani și augusteici, ultimele
emisiuni datând din anii 32 î.Hr. și 11/9 î.Hr., tezaurul fiind considerat o reflectare a situației din
prima jumătate a secolului I d.Hr.28. Imitația după o tetradrahmă de Thasos, drahma de
Dyrrhachium, brățările masive, cupele de tip mastós și kantharos din descoperirea de la Sâncrăieni
nu oferă indicii certe de datare pentru fibula cu arcul tijă, căci constituirea tezaurului este plasată între
„începutul secolului I î.Hr. și poate chiar până în primele decenii ale secolului I d.Hr.”29.
Observații finale
Trecerea în revistă a încadrărilor tipologice și cronologice vehiculate în literatura de
specialitate scot în evidență dificultățile întâmpinate în datarea fibulele filiforme sau cu arcul în formă
de tijă. Descoperitorii au declarat că fibula a fost găsită singură, iar asocierile cu alte tipuri de fibule
sau cu monede, deja semnalate, nu clarifică problema. În articolul asupra tezaurului de podoabe
descoperit recent la Uileacu de Criș (jud. Bihor) am adus în discuție relația cronologică dintre
fibulele cu scut rombic și cele cu arcul tijă, dar încercarea de a data tezaurul în funcție de prezența
fibulelor cu scut rombic, și pe acestea în relație cu alte tipuri de fibule nu a dus la un rezultat
concludent30. Încercarea de a încadra fibulele cu scut rombic a scos în evidență probleme
metodologice, valabile și în cazul fibulelor cu arcul tijă: în departajarea pe grupe a podoabelor se
operează atât cu momentul constituirii tezaurelor (legat de producția pieselor), cât și cu perioada
lor de utilizare, ajungându-se la încadrări largi, ce acoperă, în cazul piesei de față, întreaga durată a
fenomenului orfevreriei dacice.
Problema majoră rămâne începutul producției podoabelor dacice și relația dintre apariția
podoabelor și afluxul de monedă străină. Dacă materia primă a provenit cu precădere din topirea
monedelor (i.e. tetradrahme thasiene, drahme ilire și denari romani republicani), atunci debutul
fenomenului orfevreriei dacice nu poate fi plasat – conform cronologiilor vehiculate în ultimele
decenii în literatura numismatică31 – înainte de al doilea sfert al secolului I î.Hr. Pornind de la această
premisă și având în vedere că tezaurele sunt considerate seturi de veșmânt individual produse la o
dată apropiată, durata fenomenului orfevreriei dacice (i.e. fenomenul tezaurizării) se restrânge cu
câteva decenii, context în care încercările de departajare pe grupe și datările exacte, în cronologii
absolute, devin aproape imposbile.
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NOI CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN DIN
TERITORIUL COMUNEI BATĂR, JUDEȚUL BIHOR
Sorin BULZAN*
NEW ARCHAEOLOGICAL SURVEY AT BATĂR, BIHOR COUNTY, ROMANIA
ABSTRACT
In recent years at Batăr commune was identified the old known archaeological site from Batăr, a
monastery and a castle and others new discoveries which was made by field survey: one roman period
settlement from barbaricum, and three others settlements from medieval period.
Keywords: archaeology, Bihor County, Batăr, discoveries, antiquity, middle Ages

Teritoriul comunei Batăr este marcat geografic și geomorfologic de apele Crișului Negru care
divagau în câmpia joasă, puternic împădurită cu cerete și stejerete până la mijlocul secolului al XIXlea. Acum teritoriul este aproape complet despădurit și desecat, păstrând doar pe unele din vechile
amplasamente forestiere pășuni întinse sau terenuri agricole1.
Zona Câmpiei Crișului Negru face parte din arealul mai larg al Câmpiei Crișurilor. Este
important de menționat că terasa de câmpie se confundă în multe locuri cu aceasta din urmă, fapt
care a făcut dificilă cercetarea arheologică de teren. Reperele geomorfologice au fost greu de stabilit.
Numai în partea de sud-est a fost întâlnită o terasă fermă marcată de începutul Câmpiei înalte a
Călacei. Datorită alternanței culturilor specifică ultimilor ani și mai ales apariția parcelelor cultivate
cu rapiță a făcut ca o mare parte a suprafețelor să se prezinte în vegetație la momentul cercetărilor
de teren. Acest fapt este de natură să scadă nivelul de acuratețe în culegerea artefactelor pe teren.
Cursurile de apă de pe teritoriul comunei se prezintă acum ca niște brațe de divagare ale
Crișului Negru. La nord se află Culișerul care se desprinde în teritoriul satului Tăut lângă pădurea
Gurbediu și udă apoi mai multe sate și un oraș, Salonta, până la Mikereki. Mai spre sud se află
Ghepeșul Mare și Ghepeșul Mic care se ramifică tot la Gurbediu. La Ciumeghiu, Ghepeșul este
cunoscut ca un braț al Crișului și i se mai spunea Crișul Mort2. Cursuri mai mici mlăștinoase sunt
reprezentate în preajma satului Arpășel de niște ieruge denumite Csicz Er, Sebeș Er sau Ganaș Er.
Zona poate fi numită un interfluviu care avea un aspect mlăștinos, extrem de aplatizat și astăzi.
Lucrările de hidroameliorații au scăzut nivelul apelor i au secat heleșteiele existente a căror
denumire este păstrată încă în toponimie. La sud se afla Crișul Negru propriu zis.
Cele mai vechi urme de locuire sunt reprezentate de câteva fragmente ceramice descoperite
cu ocazia cercetărilor de teren pentru elaborarea prezentului studiu. Așezarea care ar putea data din
* Direcția Județeană pentru Cultură Bihor; e-mail: sorinbulzan@gmail.com
1
Berindei I.O., Măhăra Gh, Pop Gr. P, Posea A., Câmpia Crișurilor, Crișul Repede, Ţara Beiușului, București, 1977, p. 154.
2
Ion Ghinoiu (coordonator general), Alina Ioana Ciobănel, Monica Budiș, Paul P. Drogeanu, Habitatul , Răspunsuri la
chestionarele Atlasului Etnografic Român, Volumul II, Banat, Crișana, Maramureș, București, 2010, p. 47. Bh 6.
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epoca mijlocie a pietrei, neoliticul se afla la marginea vestică a satului Arpășel în apropierea
Ghepișului mort.
Epoca bronzului este reprezentată, deocamdată, doar de o descoperire izolată, dar cu
importanță istorică și arheologică, anume depozitul de piese din bronz de la Arpășel. Descoperit în
anul 1908 într-un loc neprecizat de pe teritoriul satului el conținea falere, tutuli și piese rebutate
datând de la sfârșitul epocii bronzului, etapa Hallstatt A1-B23. A fost observat faptul că din această
epocă sunt cunoscute aproximativ 600 de piese din depozitele descoperite în sudul județului Bihor.
Aceste depozite sunt reunite sub denumirea generală de depozite de tip Arpășel. Compoziția lor este
caracterizată de existența în depozite a unor piese întregi precum și a unor piese rebutate. O
caracteristică a acestui tip de depozite este că armele sau uneltele sunt rare. Marea majoritate a
pieselor care compun aceste depozite sunt piese de podoabă: pandantivi, brățări de diferite tipuri,
lanțuri, inele sau alte tipuri de piese4.
Următoarea epocă reprezentată prin descoperiri arheologice este cea romană imperială de
când poate data o așezare descoperită în primăvara anului 2016 la locul „Becher” prin cercetările de
suprafață pentru elaborarea studiului arheologic. Locuirea se afla în partea de sud-vest satului Tăut,
pe malul stâng al Crișului Negru, pe o terasă sau o fostă insulă a râului. Fragmentele ceramice
descoperite aici provin de la vase lucrate la roată din pastă fină și semifină cenușie și fragmente
lucrate la roată din pastă nisipoasă și zgrunțuroasă de culoare brună și maronie. Alături de acestea au
fost descoperite fragmente de chirpici semne ale unor construcții ridicate, probabil, pe structuri din
lemn și cu pereții lipiți cu lut.

Situl arheologic de la Tăut „Becher”, comuna Batăr. Așezare din epoca romană.
3
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C. Kacso, Der Hortfund von Arpășel, în T. Soceanu, Bronzefunde in Rümanien, Berlin, 1995, p. 81-130.
G. Fazekaș, în G. Fazecaș, P. Ardelean, D. Marta, G. Moisa, C. Parasca, A. Țărău, Monografia comunei Olcea (mai departe
prescurtat Olcea monografie, Oradea), 2014, p. 29.
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Tot cu ocazia cercetărilor de teren amintite a fost descoperită o mică așezare cu două sau trei
gospodării aflate pe malul unei viroage care tăia terasa aflată la sud-est de satul Arpășel. Situl se află
pe partea dreaptă a drumului județean Arpășel-Batăr în apropierea fermei Tulca Mică și a ramificației
drumului spre depozitul și silozurile Agroind Cauaceu. În timpul lucrărilor agricole de la locul
denumit „Czseres Liget” în solul gălbui proaspăt discuit, au fost observate mai multe pete de pământ
mai închis la culoare, rotunde sau alungite. Prin materialul ceramic, bucățile de chirpic, piatră de râu
și calcar ele semnalează urmele unor gospodării medievale timpurii din secolele VIII-X. Din cauza
pământului sfărmicios pregătit pentru însămânțare nu au putut fi culese mai multe materiale
arheologice pentru că erau greu de distins în solul astfel lucrat. Cele identificate pot asigura, este
adevărat, destul de larg datarea micii așezări în zorile evului mediu. Populația unor astfel de așezări
era, potrivit, literaturii de specialitate, slavă sau românească. Locuitorii au viețuit aici în timpul de
dominației politice avare sau imediat după căderea caghanatului avar, la sfârșitul secolului al IX-lea
și până la descălecatul ungurilor în Bazinul Carpatic în 896 sau chiar mai târziu, când situația politică
cunoaște o schimbare majoră.

Situl arheologic de la Arpășel, așezare din epoca medievală timpurie, punct „Ceresz Liget”, comuna Batăr

Undeva în secolul al X-lea, probabil în a doua sa jumătate, în zonă se apare și prima populație
maghiară în zona satului care poartă un nume caracteristic acestei epoci: Arpad. Potrivit tradiției
orale existente încă în sat și comunicată de către preotul reformat, mormintele conducătorilor
acestui grup se aflau undeva în zona de sud-vest de sat, unde existau trei movile care delimitau
hotarul a trei sate Arpad, Batăr și Tăut. Deși cunoscut de săteni ca toponim, locul nu ne-a putut fi
precizat în teren și nici identificat prin cercetările de teren. Actuala „tradiție” orală ar putea avea o
sorginte „intelectuală” în informațiile din monografia comitatului Bihor, publicată de Borovszky
Samu5.
Vatra veche a satului Arpad ne-a fost semnalată potrivit tradiției orale de către același paroh,
la est de satul actual. La suprafață am găsit fragmente ceramice, cărămizi sau chirpic din secolele al
XVI-lea și, eventual, al XVII-lea. Mulțumim pe această cale pentru informațiile oferite care au dus la
descoperiri arheologice. Informațiile furnizate corespund, din nou, cu cele din monografia
comitatului Bihor a lui Borovszky Samu6 sau în monografia dedicată episcopiei romano-catolice de
Oradea de către canonicul orădean Bunyitay Vincze7.

5

Vende Aladár, Bihar vármegye községei, în Borovszky S., Bihar vármegye es Nagyvarad, Budapesta, 1901, p. 40.
loc. cit. Din informațiile lui Vende Aladár rezultă că lângă cimitir la locul numit Telek, la 1900, se vedeau și ruinele vechii
biserici.
7
Bunytay V., A Váradi Püspöség Története, vol. II, p. 447.
6
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Cimitirul de la est de actualul sat Arpășel marcat cu o cruce (sus) și amplasamentul așezării medievale Arpad (jos)

După o relativă depopulare în secolul al XVII-lea, în urma deselor incursiuni turcești, satul
cunoaște și o revenire din zona Aleșdului a urmașilor vechilor locuitori în prima jumătate a secolului
al XVIII-lea8.
Vatra veche a satului Tăut, sau, mai degrabă, a vechiului sat Dolm, a fost identificată prin
materiale culese la suprafață pe terasa aflată la sud de sat denumită pe harta din secolul al XIX-lea
Dolm, Dolmi Puszta. Tradiția orală actuală semnalează și ea vechea vatră a satului Dolm sau Dalom
în această zonă.

Situl arheologic de la Tăut, așezare medievală, punct „Pusta Dolm-vatra satului”, comuna Batăr

Cele mai importante obiective arheologice și istorice (îngropate) rămân cele medievale a
căror topografie ridică însă unele semne de întrebare.
Peisajul medieval era dominat de mari păduri, câmpia mlăștinoasă și cursul de apă cel mai
important, Crișul Negru care marchează, din evul mediu și până în epoca contemporană, limita între
comitatele Bihor și Arad. Talpoșul, azi localitatea cu cel mai mare număr de locuitori din comună,
se afla în comitatul Arad. Din punctul de vedere al organizării ecleziastice însă această delimitare era
diferită, astfel că mănăstirea Batăr, spre exemplu, s-ar fi aflat sub jurisdicția diocezei de Cenad.
Artera rutieră cea mai importantă era în evul mediu pe axa nord-sud, cu un importat loc de
trecere a Crișului la Batăr. Urma apoi cea est-vest, dar numai într-o perioadă mai târzie când artera
nord-sud s-a mutat definitiv spre vest pe actualul amplasament al șoselei Oradea-Arad. Pentru a se
ajunge de la Oradea la Arad și apoi prin Timișoara spre Peninsula Balcanică existau două variante.
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Folosesc termenul de depopulare relativă pentru că toponimele vechi se păstrează, ceea ce înseamnă că o parte din
populație a rămas pe locul sau în vecinătatea vechii vetre a Arpâșelului medieval.
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Prima presupunea traversarea Crișului Negru la Tămașda (Pons Thomae) spre Chișineu, iar pe a
doua rută trecerea Crișului se făcea pe la Batăr, continuând spre Ineu.
Potrivit atestărilor documentare medievale trei entități cu funcții diferite dominau nodul
rutier înfiripat în zona Batărului: mai întâi o mănăstire, apoi un vad la Crișul Negru cu punct de vamă
și, mai târziu, o cetate.

Satul Batăr pe harta militară iosefină la 1784

Satul Batăr pe o hartă cadastrală de la 18209

9

https://djnaploja.wordpress.com/2017/03/23/feketebator-monostora-es-vara/.
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Mănăstirea Batăr
Mănăstirea, construită cândva în secolul al XII-lea, aparținea familiei Borșa proprietară a
domeniului cetății Cheresig10. A fost menționată pentru prima dată în anul 1177 ca ecclesia de Batur
pentru ca la 1316 să fie amintită alături de două sate possesiones Toty et Kauastelek iuxta mon. Batur et
Nigrum Crisium11. Din această relație de proximitate (iuxta) se desprind date despre amplasamentul
mănăstirii Batăr înspre satul Tăut și Crișul Negru. La 1344 un document menționează pământul
mănăstirii: terra(e) Monasterii de Batur, potrivit canonicului Bunyitay, nu numai ca existență, ci și ca
posesiune a capitlului de Cenad, instituția inițiatoare a unui proces de hotărnicie. Documentul este
unul dintre cele mai importante privind peisajul și microtoponimia unui colț de țară aflat la marginea
comitatelor Bihor și Arad. Mănăstirea aparținea, probabil, ioaniților12. În același document apare satul
Talpoș și locuitorii megieși din Batăr13. La 1462 este amintită numai localitatea, Bathor14. Amplasată
într-o fostă insulă înconjurată de o meandră a Crișului15 mănăstirea pare a consta într-un donjon și o
biserică construită din cărămidă, înconjurată de un șanț aprovizionat cu apă din meandrul râului. Spre
nord-est ar putea exista un edificiu cu lungimea de aproximativ 26 metri, dar faptul trebuie verificat
prin săpături arheologice. Pe teren, în această parte, la suprafață se afla o aglomerare de pietre de râu.
Probabil că anexele edificate în incinta mănăstirii au fost acoperite cu un strat de aluviuni, ipoteză care
trebuie și ea verificată. Spre sud, în zona în care insula de formă alungită se îngustează cel mai mult,
apare urma posibilă a unui șanț.
Cetatea Batăr
Cetatea Batăr este amintită sub forma arx Feketebator de către umanistul Nicolaus Olahus în
lucrarea sa geografică „Hungaria” publicată în 1536. Datorită acestei mențiuni, arheologul orădean Doru
Marta presupunea că cetatea a putut fi construită undeva la începutul secolului al XVI-lea, fiind o
posesiune a familiei Toldi. În anul 1556 în timpul conflictelor pentru stăpânirea principatului Transilvaniei,
Nicolae Toldi, partizan al reginei Isabella, văduva lui Ioan Zapolya este asediat, înfrânt și decapitat
din ordinul episcopului catolic de Oradea. Domeniul a trecut apoi în posesiunea familiei Bathory16.

„Biserica turcească” azi și, probabil, cea descrisă de Evlia Celebi
10
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A.A. Rusu (coord.), Dictionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, Cluj-Napoca, 2000, s.v.
Adrian Rusu, Batăr, p. 62.
11
loc. cit.
12
Bunyitay II. 425.
13
D.I.R. C. Transilvania vol. IV, p. 198, în Olcea monografie, p. 40-43.
14
Jakó Z., Bihar megye török pusztítás előtt, Budapest, 1942, p. 198.
15
Liviu Borcea, s.v. Batăr, în Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 92.
16
G. Fazecaș, D. Marta, N. Pop, Cetățile medievale ale Bihorului, Oradea, 2012, p. 68 (mai departe abreviată Fazecaș,
Marta, Pop 2012.
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La 1662 fortificația este descrisă sumar de către călătorul turc Evlia Celebi ca „o palancă care
mai înainte a fost o biserică mare. Mai târziu Husein pașa a refăcut-o. El a pus în ea un dizdar și o sută
cincizeci de ostași de cetate și, construind în ea și o sută cincizeci de case de locuit, a făcut-o să
înflorească. Biserica a transformat-o în geamie. În prezent slujește ca loc de refugiu și de salvare între
cetatea Oradea și Ineu. Și aici râul Criș curge pe la poalele cetății, iar copacii înalți din cele 4 părți fac
umbră deasă”17.
Din acest scurt pasaj se poate înțelege că fortificația era una cu val de pământ (palancă) și șanț,
că ar fi putut avea o formă patrulateră (cele patru părți [ale fortificației]). Această ipoteză privind
planul cetății pare plauzibilă dacă este luată ca analogie cetatea ridicată tot de familia Toldi la Sânicolau
Român – Roit, o fortificație mică, un castel, cu suprafața de un hectar care era și reședința nobiliară a
acestui clan bihorean. Incinta fortificată adăpostea o biserică impozantă, probabil din cărămidă, mult
mai veche decât incinta care ar fi putut fi ridicată de familia amintită la începutul secolului XVI18.
Alături de informațiile prețioase furnizate de călătorul turc, o problemă importantă care rezultă
din istoriografie este amplasarea fortificației în teren. Majoritatea cercetărilor de topografie istorică din
ultimii zeci de ani o plasau la est de sat19 sau nu îi precizau amplasarea20. Schița topografică existentă la
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea poartă în cartuș titlul „Cetatea lui Toldi” și ilustrează o mică incintă
rectangulară înconjurată de șanț totul într-un meandru adânc al Crișului Negru.

Ridicare topografică realizată în 1981 de Hadnagy Arpad. Muzeul Țării Crisurilor, Oradea
17

Călători străini despre țările române , vol. VI, București, 1976, p. 515, 528.
Pentru castelul reședință de la Sînicolaul Român sau Nagyfalu cum este amintit în documente, vezi Ioan Crișan,
Așezări, monumente și descoperiri feudale timpurii și feudale din hotarele comunelor Cefa, Nojorid și Sântandrei, în Crisia XX,
1990, p. 138 sau recent la Fazecaș, Marta, Pop 2012, p. 71sq.
19
S. Dumitrașcu, A. Hadnagy, Cercetări de topografie arheologică în Crișana, în Crisia XII,1982, p. 360, Tabel, nr. 74.
20
Fazecaș, Marta, Pop 2012, loc. cit. unde este prezentată o fotografie făcută pe marginea unei șosele a cărei singură
relevanță documentară este, eventual , „peisagistică”.
18

103

Sorin Bulzan

Dâmbul mai înălțat pe care se află fragmente de cărămizi medievale și piatră, împreună cu
șanțul se disting clar în teren, dar resturi de la ruine apar și la nord-est de ridicătură centrală. Pe planul
lui A. Hadnagy spre nord-vest apare schițată și fundația unui obiectiv cu plan rotund, un posibil turn.
Ultima mențiune a cetății este din timpul răscoalei antihabsbrurgice conduse de Francisc
Rakoczi al II-lea, în anul 1705, când, aici, a avut loc o bătălie importantă. După victoria habsburgilor
în anul 1712, cetatea a fost distrusă și mai târziu se pare că a fost demantelată de localnici21.
O mențiune privind localizarea monumentelor potrivit tradiției orale locale face însă notă
discordantă. Ea este furnizată relativ recent, în anul 2005, de către istoricul medievist Liviu Borcea22
care semnalează observația lui Bunyitay Vince de la sfârșitul secolului al XIX-lea cu privire la
topografia ruinelor medievale existente la Batăr. Canonicul orădean cunoștea tradiția locală
referitoare la două monumente medievale. „Până în ziua de astăzi sunt două ruine: una în interiorul
satului, prin părțile bisericii, cealaltă în exterior, spre răsărit, dar acestea sunt doar sub pământ. Prima
este considerată de tradiție ca fiind o cetate, cea de a doua, mănăstire”23.

Pl. 2 Satul Batar pe o captură Google Earth cu posibilul amplasament al cetății și manăstirii.

Această dualitate cetate-mănăstire păstrată în memoria colectivă locală până în secolul al XIXlea este de natură să facă, într-o oarecare măsură, lumină asupra înțelegerii topografiei medievale.
Cetatea familiei Toldi ar putea fi amplasată în vatra cea mai veche a satului actual în zona bisericii
ortodoxe unde trama stradală delimitează un trup de sat distinct, având o formă ovală tăiată în patru
de două drumuri perpendiculare. La începutul secolului al XIX-lea satul era încă înconjurat la nord
sud și est de apele Crișului Negru, astăzi îndiguite și retrase spre sud. Mai exista și un braț al Crișului,
21
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Fazecas, Marta, Pop 2012, p. 69.
L. Borcea, Bihorul medieval, Oradea, 2005, p. 208.
23
Bunytay V., A Váradi Püspöség Története, vol. III, Egyházai, Oradea, 1884, p. 406.
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acum mort, denumit Gepiș. Microtopografia și microtoponimia ar corespunde în mare cu situația
descrisă în secolul al XVII-lea de Evlia Celebi cu excepția impozantului edificiu ecleziastic care, cel
puțin din traducerea oferită de editorii Călătorilor străini s-ar fi aflat pe același amplasament cu
cetatea de pământ din timpul ocupației turcești: „o palancă care mai înainte a fost o biserică mare”.
După părerea mea edificiul ecleziatic amintit și de cronicarul turc ar putea fi biserica mănăstirii din
Batăr. ridicată în secolul al XII și amintită prima oară în documente în 1177 ca ecclesia de Batur. Un
posibil argument pentru această amplasare se află întâmplător consemnată până în epoca modernă
în harta diocezei catolice de Oradea întocmită de Lipovitschi unde la est de satul Batăr se află
marcată printr-o mică buclă de la nord de Crișul Repede o zonă ce aparținea episcopiei de Cenad.

Teritoriul comunei Batăr pe harta diocezei de Oradea. Episcopia romano-catolică Oradea.

Cu ocazia vizitării zonei din apropierea bisericii ortodoxe din Batăr și a chestionării
locuitorilor am putut aduna mai multe informații. S-a constatat, astfel, că în tradiția istorică locală
de azi cu privire la existența a două monumente nu există nici o știre despre vreo „cetate” în sat, ci
numai la est denumită acum „Cetatea Turcească”. Parohul ortodox al bisericii din Batăr preciza că pe
locul bisericii actuale a existat o biserică din lemn mai veche și că la nord de biserica ortodoxă actuală
și chiar de casa parohială, aflată la aproximativ 200 metri nord de edificiul de cult, există un loc
denumit „Cimitirul turcesc”. Referitor la această din urmă informație cred că ea semnalează,
eventual, o necropolă veche a cărei datare este incertă pentru localnici. În plus, ni s-a comunicat o
tradiție perpetuată oral, după care locuitorii actuali ai Batărului au venit dintr-o așezare aflată mult
la nord dintr-un loc denumit „Culișer”, precizat la câțiva kilometri mai la nord de Batărul actual, pe
malul pârâului cu același nume, undeva la est de satul Arpășel. Observații interesante le-au adus și
cercetările de teren.
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Este important de precizat că în sat nu a fost identificat vreun sector de zid sau de val de
pământ. Totuși, în partea estică a satului există o zonă mai înălțată între cel puțin 1 și 2 metri,
dezvoltată în lungime pe axa nord-sud. Acolo ar fi cea mai veche parte a satului a satului, potrivit
clădirilor existente și a ridicărilor topografice mai vechi. Ca relief, zona este foarte asemănătoare
celei de la „Biserica Turcească”, locul situat la aproximativ 1 kilometru est unde se află amplasat
actualul monument arheologic, în fapt, acum, un sit arheologic. Această asemănare este dată de
existența unor viroage și brațul mort al Crișului care înconjura această adevărată insulă.
O observație interesantă a fost făcută la unele din casele vechi, construite, fără excepție, numai
din cărămidă nearsă, văioagă, ale căror colțuri au fost întărite cu niște cărămizi de mari dimensiuni.
Explicația acestui mixaj de materiale de construcție poate avea două explicații. Prima este furnizată
de istoria locală care păstrează vie amintirea fabricării cărămizilor nearse și arse de către locuitorii
țigani. Aceștia extrăgeau lutul și le confecționau la locul „Gropoaia”. Datorită varietății cărămizilor, a
doua ipoteză ar putea fi existența unui edificiu mai vechi de unde acestea au fost refolosite. Din
fragmentele de cărămizi întregi existente pe la marginile grădinilor s-a putut constata mărimea lor
ieșită din comun, aproximativ 18-20 x 40 cm și chiar peste aceste dimensiuni precum și arderea lor
diferită de cele actuale. O altă categorie de material de construcție ar putea fi tot un fel de cărămizi
mai mici și mai subțiri, dar arse mult mai slab, din care nu am găsit exemplare întregi. Acestea ar
putea fi așa numitele cărămizi țigănești, desemnând o cărămidă de calitate inferioară. Cărămizi
asemănătoare cu această ultimă categorie au fost găsite la punctul „Cetatea Turcească” din Batăr, dar
mai ales la amplasamentul vechii mănăstiri premonstratense de pe dealul „Promontor” al Oradiei,
despre care știm că a funcționat între secolul al XIII-lea și al XV-lea. Pentru a doua categorie o
analogie ar putea fi cărămizile descoperite în cetatea Oradea care, potrivit lui Janos Emodi, ar data
înainte de sfârșitul secolului al XVI-lea. Începând din acest moment dimensiunea acestui material
de construcție se uniformizează în jurul lungimii de un picior, a cărui mărime este variabilă local, dar
care la cărămizile orădene încep să aibă valoarea de 5 x 14 x 29 cm24.

Cărămidă de mari dimensiuni de lângă biserica ortodoxă din Batăr
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Emődi János, Istoria cărămizii în Bihor, în Crisia XXXIV 2004, p. 133.
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Cărămizi profilate la sud de biserica ortodoxă din Batăr

La exemplarele de la Batăr nu au fost găsite monograme. Poate că identitatea acestora cu
cărămizile din care au fost ridicate zidurile castelului de la Sânicolau Român va lămuri problema
datării acestui enigmatic edificiu îngropat, chiar în lipsa unor săpături arheologice. Ctitorul celor
două castele a fost Nicolae Toldi, același personaj care la 1556 a fost asediat, înfrânt și decapitat în
cetatea sa de la Batăr25.

O posibilă aplasare a cetății ridicate de familia Toldi în secolul XVI

25

Vezi mai sus nota 1.
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În concluzie, în urma cercetărilor de suprafață nu au fost identificate elemente de fortificație
precum ziduri sau valuri și șanțuri ci doar cărămizi, ceramica tipică lipsind de la suprafață, cel puțin
în grădinile la care am avut acces. Din acest motiv, până la noi cercetări, existența unui castel
medieval în proximitatea sudică a bisericii ortodoxe din Batăr nu poate fi stabilită. Totuși, prezența
cărămizilor care ar putea fi medievale și tradiția despre existența aici a unei cetăți ar putea indica
amplasamentul unui edificiu feudal. În imaginile satelitare disponibile prin Google Earth pe limba
de pământ naturală, la sud de biserică se observă un perimetru mai înalt cu 1 metru care ar putea
avea o formă pătrată cu latura de aproximativ 115 metri, dimensiune foarte apropiată de castelul
familiei Toldi de la Sânicolau Român. Noi cercetări vor putea stabili situația arheologică a acestei
zone, alături de cea de la „Biserica Turcească” azi denumită „Cetatea turcească”, aceasta cu statut de
sit arheologic.
Așezarea medievală de la Batăr
Așezarea medievală Batăr denumit în Repertoriul Arheologic Național, Situl arheologic de
la Batăr - Hârbod. t. 146, p.A 1067, S = 20 ha (Neolitic, Epoca medievală / sec. XVI se află est și
sud de satul actual și constă dintr-un câmp din care a fost recoltat material arheologic abundent,
mai ales din epoca medieval târzie sec XVI-XVII. Urmele de chirpic descoperite în arătură ar putea
indica și prezența unor cuptoare. Nu se cunoaște dacă vestigiile amintite arată o parte din vechiul
sat Batăr sau cartierul vămii, ori pur și simplu o zonă „industrială” antrenată în prelucrarea pe loc
a ceramicii.
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Alte descoperiri medievale
În anul 2010 cu ocazia lucrărilor la balastiera de pe malul drept al Crișului Negru, la nord-est
de amplasamentul mănăstirii medievale a fost descoperit un depozit de 13 piese din fier, unelte,
topoare cuțit, tesle, șperacluri și o furcă de întors fânul. Acestea au fost datate de către colegul
arheolog Doru Marta în secolele XVII-XVIII26.
La locul „Gropoaia”, situat la marginea satului, lângă așezarea din secolele XIV-XV, a fost
descoperit un tezaur monetar depozitat într-un vas de lut. Tezaurul este compus din 572 de denari
și obuli din argint datați în secolele XIV-XV27. La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea sunt păstrate
și fragmente ceramice culese cu ocazia descoperirii tezaurului monetar.
Ruinele castelului de la Batăr - Insula Biserica Turcilor. la limita de E a localităţii, în dreapta
șoselei Batăr - Tăut, lângă digul din dreapta al Crișului Negru cod RAN 27392.01 0,50 ha Primăria
Batăr are o stare de conservare precară. Practic, ruinele nu mai sunt vizibile. Epoca medievală (sec.
XV - XVI).
Satele componente ale comunei Batăr
Batărul este amintit ca localitate în 1332-1137, atunci când exista deja o biserică unde slujea
un anume un Laur(entius) sac(erdos) de villa Batus. Se pare că aparținea episcopiei catolice de
Oradea, spre deosebire de mănăstirea care aparținea, după Bunytai Vincze, diecezei de Cenad28.
Numele pare de origine turcică, fiind pus de către Sigismund Jako în legătură cu familia nobiliară
Barsa, care avea asemenea posibile origini. După același autor, această familie ar fi ridicat și
mănăstirea. A fost, se pare, proprietate regală și mai ales domeniu al familiei Toldi, începând cu 1390.
Hotarul satului este descris în documentele medievale drept împădurit și mlăștinos. Ca nume rețin
atenția Gelert, de pus, eventual, în legătură cu cultul sfântului Gerard, întemeietorul diecezei de
Cenad, câteva nume maghiare și Toth (slav), Kenez (cneaz),Vaida (voievod) sau Olah29. La 1344
sunt amintiți locuitorii din Batăr în legătură cu un proces de hotărnicie. Din 1462 începe să fie
amintit cu grafia Bathor30, iar din 1470 cu cea de Fekyetebator. Potrivit lui Sigismund Jako, atestarea
din 1473, sub forma Naghbathor arată că existau deja două localități Batărul Mare și, probabil,
Batărul Mic și/sau Batărul Nou31. Denumirea arată dezvoltarea localității în secolul al XV-lea.
Castelul aparținea, cum s-a văzut mai sus, familiei Toldi, apoi Bathory și Rákóczy32. Începând cu
secolul al XVIII-lea este în proprietatea familiei Eszterházy, proprietăți având și familiile Lovassy,
Stern și Capdebo. Un monument uitat și degradat a fost ridicat la Talpoș de către ultima familie
amintită. Este capela funerară a familiei Capdebo, acum în ruină.
Arpășelul este amintit pentru prima dată la 1214 sub numele v(illa) de Arpa, iar la 1326
poss(esio) Arpad, 1333 1341, 1347 poss. Arpad (DIR/C III. 61, IV. 12, 25, 398); 1397, 1424, 1489
Arpad; 1504 Arpadh, 1587 poss. Arpad; 1692 pr. des. Arpád; 1598 Arpad;1773 pag. Arpád. Potrivit
lui Sigismund Jako numele satului ar putea arăta o locuire maghiară timpurie de la sfârșitul secolului
al X-lea și începutul secolului următor. A fost posesiune regală, apoi nobiliară de proveniență sudică
din comitatele Arad, Zărand sau Cenad. La sfârșitul secolului al XIII-lea apaținea familiei Vasari și
26

Îi mulțumesc și pe această cale colegului Doru Marta pentru informația furnizată.
Liviu Borcea, s.v. Batăr, în Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 92.
28
Bunytai V, A Váradi Püspöség Története, vol. III, Egyházai, Oradea, 1884, p. 406.
29
Jako, op. cit. p. 207sq și 113. Pentru originea turcică: pecenegă, uză sau cumană a respectivei familii vezi și Györffy G.
A Székelyek eredete és településük története, p. 63. Pentru întemeierea mănăstirii vezi p. 114.
30
Jakó, loc. cit.
31
Jakó, loc. cit.
32
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai1/bihar-varmegye-es-nagyvarad-4B81/bihar-varmegye-kozsegei-irta-vende-aladar-4D3B/fekete-bator-4E84/.
27
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apoi vreme îndelungată familiei Csaky33. Poseda, cum am amintit, o biserică din cărămidă ale cărei
ruine erau vizibile încă pe la sfârșitul secolului al XIX-lea în zona cimitirului34. Un document din
anul 1417 menționează Sf. Gheorghe Martirul ca hram al bisericii, ce pare să fi fost ridicată la
sfârșitul secolului al XIV-lea35.
Satul Tăut se afla menționat la 1316 în posesiunea clanului din Zărand, Becsgergely, sub
denumirea de Feketetót, Feketetóti: p-es communes Toty et Kauastelek iuxta mon. Batur et nigrum
Crisium existens vacuas. 1341 Toti, 1344 Touthy (DIR/C IV. 12, 198); 1355 poss. Toth (DRH C. X.
339); 1405 Thoty, 1552 Thooth; 1588 Tóth. Începând cu anul 1598 alături de acest sat începe să fie
amintit și satul Dolm învecinat sub forma Dalom; 1692 Tott pr. des; 1773 pag. Fekete Tó. La sfârșitul
secolului al XVIII-lea între anii 1780-1781 apar următoarele denumiri Fekete-Tóth, Tóth + KisDalom, Domu mik pr., Nagy-Dalom, Dolmu mare pr., 1785-1786 Fekete Tó, Fekete-Tóth, FeketeToth, F. Tóth, 1788 F. Tót, 1796-1799 Fekete Tót + Kis Dalom, Dolumik pr. + Nagy Dalom,
Dolummare pr.; 1858 Feketetót, 1877 Feketetót + Dalom, 1882 Feketetót, Fekete-Tóth + Vaka +
Dalusi puszta, 1893 Feketetót (Hnt. 1858, 1877, 1882, 1893); 1909 Tăut, Feketetót. În 1913 apare
Tautul cu fermele izolate (tăniaruri): Feketetót + Illéstanya + Kötelestanya + Nadányitanya +
Sebestanya, 1910-ben még + Dalosi vagy Dalusi puszta + Kabdebó tanya36. Numele satului vine de
la termenul cu care maghiarii denumeau populația slavă gasită sau colonizată aici. În românește
termenul își are echivalentul în Sârbi, dar există și un regionalism în cuvântul tăut.
Satul Dolm, în acest moment existent ca un trup de sat care aparține Tăutului, are o atestare
documentară mai veche cu un veac decât satul în componența căruia se află astăzi. El este amintit
prima dată în Registrele de la Oradea în 1214 sub numele de Dolman. La 1344 este amintit sub
numele de Dolm, 1552 Dalom. La început a aparținut Zărandului, dar apoi devine posesiune a
episcopiei catolice de Oradea, când devine și centrul unui district numit al celor două Crișuri sau al
Dolmului. Numele pare să descrie o situație geografică specifică, satul fiind amplasat deja pe terasa
(vezi pantă bruscă, vizibilă) sudică înaltă a Crișului Negru. După câțiva kilometri spre sud câmpia
se înalță brusc, schimbând încă o dată relieful spre câmpia Călacei. În acest fel se închide la sud zona
plată și brăzdată de ape leneșe ale zonei de divagare a Crișului Negru. Pandantul de la nord a acesteia
este terasa înaltă care se conturează la vest de Tulca.

33

Jako, op.cit. p. 200sq.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ErdelyHelysegnevTar-erdely-bansag-es-partium-tortenet i-eskozigazgatasi-helysegnevtara-1/telepulesek-1C9/a-1CA/arpasel-275/.
35
Jako, loc.cit. Pentru Arpășel data ridicării bisericii ar fi 1397, vezi Jako,op. cit. p. 111.
36
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ErdelyHelysegnevTar-erdely-bansag-es-partium-torteneties-kozigazgatasi- helysegnevtara-1/telepulesek-1C9/t-1535/taut-1569/ .
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(I. ORIGINI ȘI EDUCAȚIE)
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VÁRADI PÉTER – A FORGOTTEN HUMANIST (I. EARLY LIFE AND EDUCATION)
ABSTRACT
Oradea in the 15th century, without exaggeration, became the most important eastern center of the
Hungarian Kingdom, which should not be surprising considering the early and constant contacts with
Occidental, especially with the Italian space, resulting in an atmosphere of cultural effervescence. This is
the place that formed the humanist Váradi Péter, noticed at an early age by Bishop Ioan Vitéz de Zredna - a
true patron of humanism of the fifteenth century - who will take him under his protective wing and will
send him to study at the prestigious University of Bologna, after which he will be concerned with his
initiation into political life, where he will reach important positions as secretary and royal chancellor and
later archbishop of Kalocsa. This paper is the first in a series concerning Váradi Péter’s life covering his early
life and education.
Keywords: Oradea, fifteenth century, humanism, Bishop Ioan Vitéz de Zredna, Bologna

Oradea secolului al XV-lea, putem afirma fără exagerare, a devenit cel mai important centru
răsăritean al regalității maghiare, ceea ce nu trebuie să surprindă având în vedere contactele
timpurii și constante cu Occidental, în special cu spațiul italian. Prezența și strădania episcopilor
italieni, dar și activitatea celor de alte etnii formați la școlile italiene1, a creat un mediu propice de
dezvoltare pe plan cultural, orașul devenind „un focar de cultură de talie europeană“2. Lucrările
edilitare de refacere și lărgire a cetății din Oradea au atras un mare număr de arhitecți și
constructori, dar și negustori și alți meseriași, cartierele din jurul fortificației care poartă nume de
rezonanță italiană precum Velence, Padua (Badua), Bolonya (Bolonia), Olosig (Olaszi) sunt
amintite în documentele secolului al XIII-lea, după locul de proveniență a celor care au venit și s-au
*

Universitatea din Oradea; e-mail: lala_ardelean@yahoo.com
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: dorumarta67@yahoo.com
1
Îi amintim aici, pentru secolul al XIV-lea, pe episcopul Andrei Báthory, un apropiat al regelui Carol Robert de Anjou,
care a inițiat lucrări de lărgire a catedralei din cetatea de la Oradea, episcopul Demetrius, în timpul căruia sunt chemați
la Oradea doi renumiți sculptori Martin și Gheorghe, episcopul Ladislau Déméndi, originar din Neapole etc. , precum
și pe episcopii Andrea Scolari, Giovanni Milanesi da Prato, Giovanni de Curzola, Giovanni da Dominis da Arbe, Ioan
Vitéz de Zredna, Ivan Filipecz, reprezentanți ai umanismului din secolul al XV-lea. (L. Borcea, Gh. Gorun, Istoria orașului
Oradea, ed. a II-a, Editura Arca, Oradea, 2007, p. 100-105.). Nu putem să nu-l menționăm și pe episcopul Sigismund
Thurzó care a activat la Oradea între anii 1506-1512. (A. Chiriac, Artă și societate, în vol. Istoria Bihorului. Civilizație,
societate, economie, mentalități, coord.: G. Moisa, S. Șipoș, A. Chiriac, R. Romînașu, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
Oradea, 2018, p.1045.)
2
D. Marta, Cetatea Oradiei. De la începuturi până la sfârșitul secolului al XVII-lea, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
Oradea, 2013, p. 44.
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așezat aici3. Venirea a numeroși monahi ai diferitelor ordine, de sorginte italiană și franceză
(dominicane, franciscane, cele ale augustinelor, clarisselor și a premonstratenșilor), contribuie la
menținerea relațiilor cu lumea Occidentală4. Să nu uităm faptul că, datorită cultului regelui Ladislau
cel Sfânt, orașul era un adevărat loc de pelerinaj5.
Așadar, din secolul al XV-lea apar tot mai multe instituții ecleziastice, școala capitulară de la
Oradea devine foarte căutată, atrăgând după sine și eforturile celor care se preocupau de
administrarea acesteia de a spori numărul de cărți și organizarea bibliotecii6.
În această atmosferă de efervescență culturală de la Oradea s-a format și umanistul Váradi
Péter, remarcat de tânăr de către episcopul Ioan Vitéz de Zredna – un adevărat mecena al
umanismului secolului al XV-lea –, care-l va lua sub aripa sa protectoare și-l va trimite la studii la
prestigioasa universitate de la Bologna, după care se va preocupa de inițierea sa în viața politică,
unde va ajunge să ocupe poziții importante ca și secretar și cancelar regal și mai apoi arhiepiscop
de Kalocsa7. Dar cine a fost acest personaj care a trăit în a doua jumătate a secolului al XV-lea și
care s-a făcut demn de remarcat de către ilustrul Ioan Vitéz? Parcurgând etapele principale ale
vieții lui, ne propunem să clarificăm aspecte legate de personalitatea acestuia.
Váradi Péter s-a născut prin 1450, foarte probabil la Oradea, într-o familie modestă. Tatăl său,
Imre, se presupune că a fost un mic meseriaș8. Anul nașterii sale nu ne este cunoscut cu exactitate, în
lucrările de referință este vehiculat ca fiind 1450. Potrivit lui Fraknói Vilmos, a fost trimis la studii la
Bologna prin 1465, dar alte surse lasă să se înțeleagă că ar fi aceeași persoană cu un anume Péter,
canonic de Strigoniu, care a obținut titlul de doctor în 14579. Dacă ar fi așa, ar fi imposibil ca acesta să
se fi născut în 1450 (nu putea obține doctoratul la 7 ani!), deci anul nașterii l-am putea plasa cam prin
1432. Surse documentare ne indică faptul că l-a urmat pe Ioan Vitéz la Strigoniu, unde acesta din urmă
îl face canonic și mai apoi îl trimite la Bologna la studii. Știm că Ioan Vitéz devine arhiepiscop de
Strigoniu în 1465, deci se pare că acesta este anul trimiterii lui Váradi la Bologna10, deci nu mai repede.
Mai mult, în 1484, când este condamnat pentru faptele sale împotriva regelui Matia Corvin, legatul
papal încearcă să invoce ca și circumstanță atenuantă faptul că este tânăr11, ori dacă acesta s-ar fi născut
prin 1432 ar fi avut la momentul respectiv în jur de 50 de ani. În perioada medievală un bărbat la 50 de
ani nu putea fi socotit tocmai tânăr. Așadar, în lipsa unor surse, considerăm plauzibilă ca dată a nașterii
umanistului anul 1450. Așadar nu este același cu canonicul de Strigoniu, Péter, care și-a luat doctoratul
la Bologna în 1457.
3
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A. Chiriac, op. cit., p. 1044-1045; În legătură cu denumirea cartierelor nu există o părere unanimă, diferită de cea legată
de venirea coloniștilor. Unii cercetători consideră că au fost numite astfel în virtutea faptului că mulți au fost trimiși în
orașele italiene, mai ales Bologna și Padova, să-și desăvârșească educația, iar despre Velența se mai crede că a fost
denumită după aspectul care aducea cu orașul lagunelor datorită rețelelor de canale ale Crișului. Katalin Szende, „Civitas
opulentissima Varadiensis”, în vol. Oradea și Bihorul în evul mediu timpuriu. Studii despre Istoria Țării Bihorului, I, coord.:
Attila Zsoldos, Asociația Tanoda și Asociația Culturală Varadinum, Oradea, 2017, p. 148-149.
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A. Chiriac, op. cit., p. 1045.
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Katalin Szende, op. cit., p. 141.
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Jakó Zsigmond, Philobiblon transilvan, Editura Kriterion, București, 1977, p. 40.
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Ibidem, p. 54.
8
Fraknói Vilmos, Váradi Péter kalocsai érsek élete (1483-1501) (Viața arhiepiscopului Váradi Péter de Kalocsa (1483-1501),
Budapesta, 1884, p.3, n.1; Reiszig Ede, Zsák J. Adolf, Bihar vármegye kiváló szülöttei (Reprezentanți de seamă ai comitatului
Bihor), în Borovszky Samu (red.), Bihar vármegye és Nagyvárad (Comitatul Bihor și Oradea), Budapesta, 1901, p. 669.
9
Gerézdi Rabán, Bologna és a magyar humanizmus (Bologna și umanismul maghiar), în Irodalomtörténet (Istoria
literaturii), red. Alszeghy Zsolt, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata (Revista Societății de Istorie literară
maghiară), an 29, Budapesta, 1940, p. 150.
10
Fraknói Vilmos, Váradi Péter kalocsai érsek…, p. 3
11
Ibidem, n.1.
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În actele regale ale vremii, în scrisorile adresate lui, apare doar cu prenumele de Péter, el
însuși utilizează doar acest nume când se semnează. Doar în actele oficiale din timpul regelui
Matia, în calitate de secretar regal apar și primele două litere ale numelui de familie (Petri de Wa)12.
Pe sigiliul său este scris simplu: S. V. PETRI. ARCHI EPI. COLOCE (Sigillum Venerabilis Petri
Archi Episeopi Colocensis)13, în fapt numele unic cu titlurile sale. Folosirea celui de-al doilea
apelativ în ceea ce privește numele s-a generalizat de abia în secolul al XVI-lea, astfel că până atunci
nu era neobișnuit ca în cazul familiilor de rând, fără titlu nobiliar, dar chiar și în cazul celor din
urmă, să fie folosit doar prenumele (nume unic) și eventual, dacă era necesar, să-și adauge la acesta
și un al doilea apelativ14. Se făcea apel la indicații de proveniență, patronime, matronime, nume de
meserii, titluri, funcții, supranume15. Astfel întâlnim situații bizare, deoarece au fost cazuri în care
membrii aceleiași familii purtau apelative diferite sau nu au folosit același apelativ pe tot parcursul
vieții16. Așa s-a întâmplat și în cazul membrilor familiei lui Váradi. Frații săi, în actele regale apar
de regulă cu numele Váradi Pál și Váradi Máté, însă acesta din urmă mai apare și cu numele de
Érsek Máté sau Adorjáni Máté17. Tatăl său apare cu numele de Imre, iar mama, Margit. Cel de-al
treilea frate László este menționat și el, dar se presupune că a murit devreme18. Váradi Pál a urmat
și el o carieră ecleziastică. Tatăl este posibil să fie același Váradi Imre care a turnat clopotul bisericii
de la Valea lui Mihai. Dacă ar fi adevărat asta ar însemna că provine dintr-o familie lipsită de
greutăți financiare19.
Blazonul lui Váradi Péter, conține pe lângă elemente comune majorității blazoanelor
medievale și elemente similare cu unele ce le regăsim pe blazonul lui Ioan Vitéz de Zredna (două
stele cu șase colțuri și crinul heraldic). Aceste elemente au fost preluate probabil pentru a-l onora pe
principalul său mentor și binefăcător20 (Fig. 2, 3). Probabil că, pe lângă faptul că i-a netezit drumul
spre o carieră pe măsura calităților sale, acest lucru a generat ideea că între ei era o relație de rudenie
de unchi - nepot21, dar care nu a putut fi demonstrată.
Cercetătoarea maghiară Csukovits Enikő, pe baza a ceea ce a publicat Bunyitay Vince la
întoarcerea sa de la Roma, fiind trimis acolo special pentru a studia cartea confreriei Sfântului Spirit,
12

Idem, Váradi Péter kalocsai érsek élete (1483-1501) (Viața arhiepiscopului Váradi Péter de Kalocsa (1483-1501)), în
Századok, Budapesta, 1883, p. 489; Idem, Váradi Péter kalocsai érsek…, p.1. (Textul din 1883 a fost retipărit separat în
1884. Fiind vorba de același text, vom folosi în continuare doar această ultimă variantă).
13
Botka Tivadar, Péter kalocsai érsek pecséte (Sigiliul arhiepiscoplului Péter de Kalocsa), în Századok, Budapesta, 1870,
p. 330.
14
Șerban Turcuș (coord.), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în Transilvania medievală (secolele
XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, vol. I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, p. 14-15.
15
Ibidem, p. 16-17.
16
Fraknói Vilmos, Egyháznagyok a magyar középkorból (Mai marii bisericii din evul mediu maghiar), Budapesta, 1916,
p. 106.
17
Idem, Váradi Péter kalocsai érsek…, p. 1.
18
Gerézdi Rábán, Egy magyar humanista (Un umanist maghiar), în Magyarságtudomány, 1 nr. 3, Budapesta,1942,
p. 307.
19
Ibidem.
20
Véber János, Váradi Péter címerhasználatáról (Despre utilizarea blazonului lui Váradi Péter), în Turul, A Magyar Történelmi
Társulat a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye, red.: Draskóczy István, Kollega
Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Soós István, vol. 79, nr. 3-4, Budapesta, 2006, p. 77; vezi și Idem, Egy
15. századi humanista főpap, Váradi Péter kultúra- és tudománypártolása (Patronajul culturii și științei de către un mare preot
umanist din secolul al XV-lea, Váradi Péter), în vol. Erdély reneszánsza I (Renașterea în Transilvania I), volumul conferinței
din 8-11 octombrie 2008, red.: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Cluj-Napoca, 2009, p. 37.
21
Veress Endre (red.), Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1856 (Registrul și
documentele studenților maghiari care au frecventat universitățile italiene 1221-1856), Academia Scientiarum
Hungarica, Budapesta, 1941, p. 49; vezi și Gerézdi Rábán, Egy magyar humanista…, p. 307.
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îl identifică pe Váradi Péter în registrul respectiv. Cel care face înregistrarea în luna august 1490 este
chiar fratele său, Váradi Pál, prepozit de Strigoniu, care în perioada aceea trăia la Roma. Arhiepiscolul
de Kalocsa Váradi Péter apare alături de alți membri ai familiei (doi dintre frați erau decedați la acea
dată)22.
Se pare că atunci când Wagner Károly îi publică volumul de corespondențe (Fig.1) sub
numele de Vardai23, ceea ce sugerează că ar proveni dintr-o prestigioasă și veche familie maghiară,
face o greșeală, asupra căreia va persista și mai târziu. Oare să o fi făcut intenționat? Cert este că
majoritatea surselor susțin că familia sa era una modestă, neavând legături de rudenie cu vreo familie
nobiliară. Aceeași informație va fi preluată ca atare de către anumite publicații, cum ar fi lexiconul
Pallas unde, în dreptul numelui său24, nu este altceva decât o trimitere la numele Varday, unde se
precizează că mai este cunoscut și sub numele de Várda și Adorján25 (nume care a fost uzitat și de
către fratele său).
Umanistul și-a petrecut anii copilăriei la Oradea, timp de care-și amintește cu plăcere și
nostalgie. Mărturie în acest sens sunt chiar cuvintele lui dintr-o scrisoare adresată lui Kálmáncsehi
Domokos din 23 iulie 1495, în care acesta remarca: „Vă invidiez cu adevărat pe domnia voastră că la
Oradea vă puteți îmbăia la băile Szent László, unde m-am îmbăiat și eu adesea în copilăria mea. În timp
ce eu îmi duc veacul aici la (n.n. pârâul) Mastonga, secat deja de arșița soarelui și secetă și unde nici măcar
broaștele nu mai orăcăie...”26.
În ceea ce privesc studiile lui Váradi Péter, acesta urmează școala capitlului din Oradea, unde,
datorită calităților sale se face repede remarcat de episcopul Ioan Vitéz de Zredna, căruia îi datorează
ulterior și trimiterea sa la Bologna unde urmează universitatea. Aici a sudiat cel mai probabil, după
tradiția vremii, cursurile de drept27, pentru care instituţia de învăţământ superior era renumită.
Despre studii dispunem de informații destul de puține și contradictorii în legătură cu perioada
șederii sale în Italia. Se presupune că și-a luat doctoratul, dar nu avem dovezi când a fost acesta
susținut. Corespondența sa, cât și actele oficiale întocmite la curtea regelui Matia Corvin fac dovada
cunoștințelor sale temeinice în domeniul științelor juridice.
Despre anul plecării sale la Bologna sunt vehiculate mai multe variante. Una dintre ele, după
cum am mai amintit, este legată de momentul când îl urmează pe arhiepiscopul Ioan Vitéz la
Strigoniu, unde devine, prin bunăvoința acestuia, canonic și este trimis în anul 1465 la studii la
Bologna, unde a petrecut un timp mai îndelungat28. Data nu este certă; ce știm cu certitudine este
22
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Apud Csukovits Enikő, Családi viszonyok a középkorvégi Magyarországon (Relații de familie la final de Ev Mediu în
Ungaria), în Századok, 1, Budapesta 2000, p. 219, 224; Bunyitay Vince, Liber confraternitatis sancti spiritus de urbe,
Budapest, 1889, (Monumenta Vaticana Hungariae, series I., tom 5), p. X-XI: se menționează că numele lui Petri de
Varadino, arhiepiscop de Kalocsa, era cel adevărat deoarece este în concordanță cu numele fraţilor și verilor săi.
23
Apud. Véber János, Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve (La granița dintre două epoci, cariera
opera lui Váradi Péter), teză de doctorat, mss., Budapesta 2009, p. 13 (https://btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudomany
/veber_janos_balazs/disszertacio.pdf, accesat în 15.09.2021, ora 12.00); Petri de Varda (Adorian) Epistole (ab anno
1490-1498) cum nonnullis Wladislai II. Regis Hung. Liter Petri causa scriptis, Praefatus est și Indicem cronologicum
subjecit Carolus Wagner, Posonii et Cassoviae, 1776 (http://misc.bibl.u-szeged.hu/46094/1/rb_3051.pdf - accesat în
15 .09.2021, ora 9.00).
24
Magyar Lexikon, Az egyetemes ismeretek encyklopaediája (Lexicon maghiar, Enciclopedia Cunoașterii Universale), red.
Gerő Lajos, Bokor József, vol. XVI, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapesta, 1897, p. 645.
25
Ibidem, p. 652.
26
Apud Véber János, Két korszak határán, Váradi Péter… p.13 (https://btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudomany/
veber_janos_balazs/disszertacio.pdf - accesat în 14.09.2021, ora 12.15); Petri de Varda (Adorian) Epistole …, p.185-186.
(http://misc.bibl.u-szeged.hu/46094/1/rb_3051.pdf - accesat în 15 .09.2021, ora 8.30)
27
Véber János, Két korszak határán, Váradi Péter…, p.17; Fraknói Vilmos, Váradi Péter kalocsai érsek…, p. 3.
28
Veress Endre (red.), op. cit., p. 49 – 50.

Váradi Péter – un umanist uitat (I. Origini și educație)

că în 1475 este deja secretar regal. Apoi cariera sa să ia un avânt surprinzător, pentru ca tot atât de
repede să se și termine. Ne referim aici la prizonieratul început în 1484 și până la moartea regelui
Matia în 1490.
Anul 1460 este o altă variantă susținută de Marcello Fantoni, care remarcă totodată că regele
Matia Corvin a preferat să se înconjoare cu umaniști, oameni educați care îi puteau oferi sfaturi
valoroase în problemele de cârmuire a statului, dar și în diplomație29. Dacă ar fi să acceptăm această
dată, ar însemna că a ajuns la Bologna ca și copil, deci ar fi fost mult prea tânăr pentru studii
universitare.
În perioada petrecută cu studii la Bologna Váradi Péter îl întâlnește și se împrietenește cu
Telegdi János, diplomat de carieră în perioada regelui Matia Corvinul30. Un alt apropiat de-al său din
această perioadă a fost Filip Beroaldo, despre care se presupune că iar fi fost chiar profesor la
universitate, dar ținând cont că Beroaldo și-a luat doctoratul în 1472, iar din surse documentare
aflăm că prin 1471 Váradi nu mai era la Bologna, este mai plauzibil ca între cei doi să fi existat doar
o relație de colegialitate, transformată în prietenie. În vara lui 1490 Beroaldo dedică arhiepiscopului
de Kalocsa o lucrare cu titlul Commentarii in Asinum Aureum Lucii Apulei, cu ocazia bucuriei pe care
o resimte la întâlnirea lor după mulți ani31. De altfel și florentinul Marsilius Ficinus, somitate în
învățăturile filosofice platonice îi dedică o lucrare32. Din Italia se va întoarce cu o mulțime de cărți
valoroase, unele dintre ele păstrându-se până în zilele noastre. Ele au putut fi identificate după sigiliul
umanistului.
Cunoștințele dobândite la renumita universitate, precum și prieteniile legate aici le-a
fructificat mai târziu, în timpul cât a slujit la curtea regelui Matia Corvin. Ascensiunea sa pe treptele
ierarhice nu trebuie să ne surprindă după tot ce am aflat despre umanistul Váradi Péter. Născânduse și crescând într-un strălucit mediu cultural pe care i l-a oferit Oradea secolului al XV-lea, precum
și primii ani de studiu la școala Capitlului de Oradea și-au pus amprenta pe formarea sa ca umanist,
studiile ulterioare desăvârșind personalitatea sa. Putem afirma cu anticipație că face cinste pleiadei
de umaniști orădeni.

29

Marcello Fantoni, Umanesimo repubblicano, umanesimo cortigiano. L’Italia del tre-quattrocento, Librosdelacorte.Es,
(22), 2021, p. 249. (https://doi.org/10.15366/ldc2021.13.22.008).
30
Sörös Pongrácz. Telegdi János, în Századok, Budapesta, 1906, p. 342.
31
Gerézdi Rabán. Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221 - 1864.
(Olaszországi Magyar Emlékek, közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet, III.), Budapest, 1941 (Veress Endre:
Registrul și documentele studenților maghiari care au frecventat universitățile italiene 1221-1856 (Amintiri maghiare
din Italia, publicat de Institutul Maghiar de Istorie din Roma, III), Budapesta, 1941), în Századok, 1942, p. 342.
32
Veress Endre (red.), op. cit., p.49.

115

Laura Ardelean • Doru Marta

Fig.1. Coperta volumului de corespondență
(sursa: http://misc.bibl.u-szeged.hu/46094/1/rb_3051.pdf -accesat în 15.09.2021, ora 10.00)

Fig.2. Blazonul lui Ioan Vitéz de Zredna pe mormântul
de la Strigoniu
(sursa: http://www.helyismeret.hu/images/a/a8
/VITEZ_Janos_sirkove.jpg)
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Fig.3. Blazonul lui Váradi Péter
(sursa: https://mek.oszk.hu/01900/01918
/html/index678.html)

LE MIRE DI LUDOVICO GRITTI ALLA SACRA CORONA
D’UNGHERIA
Gizella NEMETH
Adriano PAPO*
LUDOVICO GRITTI’S STRIVING FOR THE HOLY CROWN OF HUNGARY
ABSTRACT
Ludovico Gritti (about 1480–1534) was the natural son of the Venetian doge Andrea Gritti; he was born
in Constantinople; his mother was most likely a concubine of his father. He spent his early career at the
Bosphorus as a merchant and a banker: quickly, he distinguished himself for the very good profits he made
out of his business activity, so that he became one of the richest and most important men at Constantinople.
By virtue of both his friendship with Grand Vizier Pasha İbrahim and the favour of Sultan Suleiman I, Gritti
entered politics and started ascending quickly at the Hungarian court of King John Szapolyai. The son of
the doge was granted the title of Royal Councillor and High Treasurer as well as the dignity of Bishop of
Eger (1529). One year later, he was appointed Governor of Hungary and comes of Maramureș/Máramaros
as well; in 1532 Gritti became the military leader (Chief Captain) of the Hungarian army. Hence, in 1532
Gritti was at the height of his political and economic power: he combined many important dignities and his
influence on the political resolutions of the Sublime Porte was considerable, and his wealth was immense
as well. Just in this period it was rumoured that he was converted to Islam in order to enter the group of the
Ottoman pashas. Later on, it was also rumoured that the doge–son would attempt to take the Saint
Stephen’s Crown for himself. The Authors deny all the rumours about Gritti’s ambitious political projects,
by ensuring that Gritti entered politics in order to increase his economic profits, and that, during his political
career, he was manoeuvred by the Sultan, who used his mediation to control John Szapolyai and his foreign
policy.
Keywords: Ludovico (Alvise) Gritti, İbrahim Pasha, Suleiman I, John Szapolyai, Gritti’s apostasy, the Holy
Crown of Hungary

Il doge di Venezia Andrea Gritti – scrive il suo biografo Nicolò Barbarigo – aveva avuto
quattro figli naturali, di cui
“Luigi uno de’ quattro, che nati erano d’illegittime nozze, uomo d’animo grande e
di segnalato valore, s’insinuò per modo nell’amicizia e nella più intima famigliarità
del Sultano che veniva ammesso a consiglio (cosa non mai prima ad alcuno dei
nostri avvenuta) sopra gravissimi affari e molti negozi e maneggi di rilevantissime
cose gli erano affidati. Veggendosi in uno stato di fortuna, che poco discostavasi
dalla regale, disprezzò, come avvenir suole, ed ebbe a vile la condizion di privato, e
diedesi a vivere in guisa, che già sicuro pareva dell’altezza, a cui aspirava. Quai disegni
avesse egli formato e a quali intraprese si accingesse, ne parlano le storie dei nostri
tempi”1.
* Centro Studi Adria–Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia); email: adriadanubia@gmail.com
1
N. Barbarigo, Vita di Andrea Gritti, doge di Venezia, Venezia 1793, p. 117.
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Nel breve passo sopra riportato sono mirabilmente sintetizzate le virtù e l’altalenante fortuna
di Ludovico Gritti, che, nato a Costantinopoli da un illegittimo matrimonio, fu uno dei pochissimi
‘infedeli’ a far carriera politica nell’impero osmanico, tanto da divenire prima consigliere del sultano,
poi suo ambasciatore alla corte del re d’Ungheria Giovanni Zápolya, quindi gran tesoriere, capitano
generale e governatore del regno magiaro. Ma finì decapitato a Mediaş/Medgyes, vittima dei
transilvani insorti contro il suo potere e la sua arroganza2.
La sua ricchezza, il suo potere politico e soprattutto i favori di cui godeva da parte del sultano
e del gran visir İbrahim pascià fecero nascere in alcuni il sospetto e circolare le voci secondo cui
Ludovico Gritti, oltre a essersi fatto musulmano, aspirasse anche alla corona del Regno d’Ungheria.
Nel presente lavoro si valuterà la fondatezza di quest’ultima voce, adducendo altresì delle prove
oggettive in grado – riteniamo – di smentirla.
Ludovico Gritti era il figlio naturale del doge di Venezia Andrea Gritti. Era nato intorno
al 1480 a Costantinopoli, dove il padre si occupava di mercatura e di finanza, ma fungeva anche
da agente diplomatico per conto della repubblica marciana. Sua madre era una concubina del
padre, molto probabilmente di nazionalità greca. Dopo aver trascorso la sua giovinezza a
Costantinopoli, Ludovico Gritti seguì il padre a Venezia all’inizio della guerra turco–veneta del
1499–1503. Poiché, secondo un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Dieci veneziano
nel 1484, i cives originarii Venetiarum che erano figli naturali erano esclusi dalla carriera nella
Cancelleria Dogale, anche se figli di patrizi3, Ludovico tornò sul Bosforo, dove svolse l’attività
di mercante e banchiere, commerciando ogni genere di merci: gioielli, zafferano, sale, salnitro,
seta, spezie, vino dolce, stagno, grano. La ricchezza accumulata negli affari lo avrebbe aiutato a
mantenere uno stile di vita molto raffinato e dispendioso. Ben presto si distinse per gli altissimi
profitti che traeva dalla sua attività mercantile, tanto da divenire patrono della colonia
veneziana di Pera, come lo era stato suo padre Andrea. Gritti fu un ottimo partner commerciale
della Repubblica di Venezia, ma anche uno dei suoi fedeli informatori politici e militari4. In virtù
della sua amicizia col gran visir İbrahim pascià e dei favori del sultano Solimano il Magnifico,
Ludovico Gritti entrò in politica e iniziò una rapida ascesa presso la corte del re d’Ungheria
Giovanni I Zápolya, che condivideva il regno col rivale Ferdinando d’Asburgo, col quale peraltro
era in corso una cruenta e lunga guerra civile5.
Nell’estate del 1529, l’alleanza stipulata tra il re Giovanni e la Sublime Porta coinvolse
direttamente Ludovico Gritti nell’offensiva ottomana contro Vienna: dopo l’occupazione osmanica
di Buda, al figlio del doge furono concessi il titolo di consiliarius regius e summus thesaurarius e la
dignità di vescovo eletto di Eger. Gritti ricevette in dono anche i tre castelli e le città dalmate di
2
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Su Ludovico Gritti si rimanda alle monografie redatte dagli Autori: Ludovico Gritti. Un principe–mercante del
Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d’Ungheria, presentazione di G. Dissera Bragadin, prefazione di A. Di
Francesco, Mariano del Friuli (Gorizia) 2002 e Ludovico Gritti, il figlio del Principe di Venezia, presentazione di F. Ciure,
prefazione di A. Di Francesco, Alessandria 2021, di prossima pubblicazione anche nella versione in lingua rumena
presso i tipi della Ratio & Revelatio Editura di Oradea.
3
Sui ‘cittadini originari’ di Venezia cfr. G. Trebbi, Il segretario veneziano, in «Archivio Storico Italiano», Firenze, XCI,
fasc. I, 1986, pp. 35–73; Id., La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII, in «Annali della Fondazione Einaudi», XIV,
Torino 1980, pp. 65–125; A. Zannini, L’impiego pubblico, in Storia di Venezia, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, vol. IV,
Roma 1996, pp. 415–73.
4
Cfr. A. Papo – G. Nemeth, Ludovico Gritti, partner commerciale e informatore politico–militare della Repubblica di
Venezia, in «Studi Veneziani», XLI, 2001, pp. 217–45.
5
Cfr. G. Nemeth – A. Papo, La duplice elezione a re d’Ungheria di Giovanni Zápolya e Ferdinando d’Asburgo, in «Ateneo
Veneto», CLXXXIX, III serie, I/2, 2002, pp. 17–59; Eid., La guerra civile ungherese. 1526–1528, in «Clio», XLI, n. 1,
2005, pp. 115–44.
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Clissa, Poglizza e Segna, che a quel tempo erano amministrati dal capitano Pietro Crusich [Petar
Krušić] per conto di Ferdinando d’Asburgo. Gritti ottenne queste importanti dignità come
ricompensa per l’assistenza prestata al diplomatico polacco Hieronym [Jarosław] Łaski, il quale era
stato inviato del re Giovanni a Costantinopoli per trattare l’alleanza con la Sublime Porta. Il re
Giovanni, concedendo al veneziano il titolo di sommo tesoriere, confidava di migliorare e
stabilizzare le finanze ungheresi, gravemente danneggiate dai precedenti e inetti amministratori che
avevano condotto lo stato sull’orlo della bancarotta. La carica di sommo tesoriere implicava pure il
controllo delle miniere di oro, argento e rame dell’Ungheria Superiore e della Transilvania fino ad
allora affidate ai Fugger, i famosi banchieri di Augusta.
L’anno dopo (1530), Gritti fu ricompensato con la nomina a governatore d’Ungheria per
aver difeso il castello di Buda dall’attacco delle truppe asburgiche. Inoltre, gli fu concessa la dignità
di conte di Maramureș/Máramaros insieme col controllo di tutte le miniere di sale di quella
provincia. Infine, nel 1532 divenne il comandante in capo (capitano generale) dell’esercito
ungherese. Pertanto, nel 1532 Ludovico Gritti era all’apice del suo potere politico ed economico:
riuniva diverse e importanti cariche (governatore d’Ungheria, sommo tesoriere, consigliere regio,
conte di Maramureș, capitano generale dell’esercito ungherese, vescovo eletto di Eger, signore di
Clissa, Poglizza e Segna); anche la sua influenza sulle risoluzioni politiche della Sublime Porta era
considerevole, e la sua ricchezza immensa. Proprio in questo periodo si vociferava che Gritti si fosse
convertito all’Islam per entrare nel gruppo dei pascià ottomani.
Sennonché, a causa del suo enorme potere politico, militare e finanziario il figlio del doge
veneziano si trasformò ben presto in un vero e proprio principe dispotico, che in breve avrebbe
messo in ombra il legittimo re d’Ungheria, Giovanni Zápolya. In seguito, cominciarono a
diffondersi voci che addirittura aspirasse alla corona di Santo Stefano.
Invero, c’era in Ungheria un partito che sosteneva la candidatura di Gritti a re d’Ungheria:
esso contava sul ripristino dell’integrità del regno magiaro con la riannessione dei castelli della
Sirmia che gli ottomani avevano occupato nel 15266. D’altra parte, questo partito riteneva che la
‘convivenza’ con la Sublime Porta sarebbe stata più tollerabile, se il progetto di restaurazione del
regno fosse andato a buon fine. Gritti aveva raccolto numerosi partigiani non solo perché era molto
temuto e godeva di grande rispetto da parte dei nobili ungheresi, ma anche perché era persino
amato da alcuni dei suoi sudditi per la sua eccelsa magnanimità, dono tipico dei principi
rinascimentali, ai quali lo stesso veneziano è stato spesso paragonato dalla storiografia
contemporanea. Perfino il re Ferdinando era consapevole che una fazione di signori ungheresi
sosteneva la sua candidatura alla corona magiara7. Un esempio della stima e benevolenza godute da
Gritti presso il popolo sono le parole con cui il segretario di Hieronym Łaski, Enrico Daissoli, aveva
confidato a Paolo Contarini il suo desiderio di conoscere e servire il figlio del doge: “Io lo desidero
più di veder, che li zudei il suo Messia, et lassaria ogni principe per servir sua reverendissima
signoria, et non li saria inutil servitor”8.
Molto probabilmente, il gran visir İbrahim pascià era consenziente alla nomina di Gritti a re
d’Ungheria: si disse che İbrahim, il quale aveva contratto con Gritti un debito di 50.000 ducati,
avesse convinto Solimano ad accettare l’elezione del figlio del doge a re d’Ungheria in cambio della
6

Cfr. F–B. von Buchholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten, Wien 1831–38, vol. IV, p. 553.
Ferdinando I a Carlo V, Innsbruck, 1 dicembre 1531, in M. Hatvani (a cura di), Magyar történelmi okmánytár a Brüsszeli
Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból, vol. I: 1441–1538, Pest 1857 (Monumenta Hungariae Historica,
Diplomataria I), n. 53, pp. 118–23.
8
E. Daissoli a P. Contarini, Cracovia, 10 marzo 1532, in M. Sanuto, Diarii, a cura di R. Fulin et al., Venezia 1879–1903,
tomo LVI, col. 137.
7
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corresponsione da parte sua d’un tributo di 80.000 ducati9. In questo modo, lo stesso gran visir
avrebbe saldato il suo debito col veneziano.
A Costantinopoli si sparse infatti la voce che Gritti mirasse all’acquisizione della corona di
Santo Stefano: il segretario veneziano Benedetto Ramberti raccolse questa notizia durante la sua
permanenza sul Bosforo nel 1534 dopo aver fatto visita al figlio del doge e la registrò nel suo libro
di viaggi Delle cose de Turchi. Libri tre10. Anche a Cracovia si vociferava che Gritti sarebbe stato
nominato re d’Ungheria col permesso dello stesso sultano, mentre il re Giovanni Zápolya sarebbe
stato degradato al titolo di voivoda di Moldavia11. Simili voci raggiunsero pure la corte del voivoda
moldavo Petru Rareş, ma anche la stessa città di Venezia12.
Si disse pure che Gritti, una volta sottratto il trono allo Zápolya dopo averlo condotto in
catene a Costantinopoli, avesse pianificato di nominare Hieronym Łaski voivoda di
Transilvania, Moldavia e Valacchia. D’altra parte, dopo la morte di Gritti, l’inviato veneziano
Francesco Contarini era venuto a sapere da alcuni suoi amici che erano stati presenti al
matrimonio di Tamás Nádasdy con Orsolya Kanizsai che il figlio del doge aveva invece
intenzione di nominare uno dei suoi figli voivoda di Valacchia, l’altro voivoda di Moldavia, il
suo amico Hieronym Łaski (o suo fratello Giorgio) voivoda di Transilvania13. Anche dal
segretario di lettere di Gritti, l’umanista dalmata Tranquillo Andronico, apprendiamo che il
figlio del doge aveva progettato di assegnare il principato di Valacchia a uno dei suoi figli14; la
medesima voce si era diffusa a Sibiu/Szeben15.
L’inviato imperiale Cornelius Duplicius Schepper aveva invece scritto nel proprio diario che
Ludovico Gritti aveva dato in sposa la figlia Marietta a un gentiluomo che lo stesso sultano turco
avrebbe voluto nominare voivoda di Valacchia16. A questo proposito, lo storico rumeno Aurel
9
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Cfr. H. Kretschmayr, Ludovico Gritti. Eine Monographie, in «Archiv für österreichische Geschichte», LXXXIII, 1896, pp.
1–104: qui p. 21. Sulla compiacenza di İbrahim per la nomina di Gritti a re d’Ungheria cfr. anche la lettera di A. de
Augustinis al duca di Norfolk, datata Ratisbona, 11 agosto 1532, in Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign
of Henry VIII, a cura di J. Gairdner, vol. V, London 1880, n. 1223, pp. 534–5.
10
B. Ramberti, Delle cose de Turchi. Libri tre, Venetia 1541, f. 37v.
11
F. Damerau–Wojanowski a J. Dantyszkow, Cracovia, 16 febbraio 1532, in Acta Tomiciana, vol. XIV, a cura di W.
Pociecha, Posnaniae 1952, n. 77, pp. 126–7. Tuttavia, lo stesso autore della lettera ribadisce trattarsi di semplici voci sia
all’inizio della lettera (“rumor, nescio unde”) che alla fine della medesima (“Haec pro vero non scribo, saltem quod ea
odorantus hic”).
12
G. Aleandro ad A. Ricalcati, Venezia, 31 ottobre 1534, in Nunziature di Venezia, F. Gaeta ed., vol. I, Roma 1958, n. 127,
pp. 293–5.
13
“Che era per far uno delli sui figlioli Signor della Valachia, et l’altro della Moldavia Transalpina, et lassar il Lasco
vayvoda de Transylvania et qualcuno dice suo fratello. Mandar il Re Zuane con bona custodia alla presentia del Sor
Turco, lui poi venir al abochamento di questo Serenissimo Re, et se poteva accordarsi, restava lui al governo de Hungaria
non possendo che haria lassato uno sanzacho over Bassa in Buda, et lui ritornava a Constantinopoli. Che se quelli altri
Cinque Signori che erano con Cibac non scampavano la notte, il suo dissegno haveria havuto effetto […]”. Registrum
Litterarum magnifici Domini Francisci Contarini oratoris ad Serenissimum Regem Romanorum, a cura di I. Nagy, in
«Magyar Történelmi Tár», vol. III, Pest 1857, pp. 82–115, n. IX: qui pp. 96–9 (Vienna, 3 febbraio 1535).
14
Tranquilli Andronici Dalmatae Traguriensis de Rebus in Hungaria Gestis ab Illustrissimo et Magnifico Ludovico
Gritti Deque eius Obitu Epistola, a cura di F. Banfi, in «Archivio Storico per la Dalmazia», Roma, IX, vol. XVIII, n. 105,
1934, pp. 417–68: qui pp. 455–6.
15
Cfr. B. Martgreb to M. Pemfflinger, Sibiu, 27 aprile 1534, in F. Schuller (a cura di), Urkundliche Beiträge zur
Geschichte Siebenbürgens von der Schlacht bei Mohács bis zum Frieden von Grosswardein. Aus dem k.u.k. Hof, Haus–
und Staatsarchiv in Wien, «Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde», Hermannstadt, nuova serie,
XXVIII, 1898, n. 157, pp. 574–6.
16
Cfr. il diario di C.D. Schepper (7 giugno 1533) Schepper C.D. konstantinápolyi követ naplótöredéke 1533. évből, in
Adalékok Szapolyai János király történetéhez, a cura di H. Kretschmayr, «Történelmi Tár», Budapest, 1903, pp. 36–66:
qui p. 56.
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Decei, che cita un documento datato 3 agosto 1579, ci informa che uno sconosciuto gentiluomo
aveva accompagnato Gritti durante il suo ultimo viaggio in Valacchia: potrebbe proprio trattarsi del
marito della figlia Marietta, ovvero del candidato al trono di Valacchia17. Ion Ursu identifica questo
gentiluomo della scorta di Gritti con Ştefan Lăcustă, che in effetti sarebbe succeduto al voivoda
moldavo Petru Rareş nel 153818.
Nell’estate del 1534 Hieronym Łaski ammise sotto tortura d’essere stato mandato a Buda
coll’incarico di uccidere Giovanni Zápolya e occupare la fortezza su ordine di Gritti, che nel
frattempo era in viaggio verso l’Ungheria. Secondo György Szerémi, Łaski era stato catturato
proprio a causa delle voci diffusesi a Costantinopoli prima della partenza del veneziano per
Buda le quali ne davano per certa l’elezione a re d’Ungheria, nonché la nomina del suo
luogotenente János Dóczy a conte palatino, quella dell’altro suo fedele partigiano, il poeta
Orbán Batthyány a conte di Timiş/Temes e infine quella dello stesso Łaski a voivoda di
Transilvania19. In base a un documento anonimo citato in De Rebus Ungaricis, 1533, pp. 257–
58, era stato deciso che Łaski fosse eletto voivoda di Transilvania, Moldavia e Valacchia, mentre
Gritti era destinato a succedere a Giovanni Zápolya sul trono d’Ungheria ma solo dopo la sua
morte; Łaski si era infatti sempre opposto all’imprigionamento dello Zápolya e al suo
trasferimento a Costantinopoli20.
Sembra che pure Dóczy abbia rivelato i progetti di Gritti per il regno d’Ungheria e l’uccisione
dello stesso re Giovanni, atto pregiudiziale per l’esecuzione di quei progetti. Tuttavia, la confessione
di Dóczy gli fu verosimilmente estorta contro la sua volontà o forse sotto minaccia di morte dopo
la sua cattura21.
Gli ambiziosi progetti di Gritti per la conquista della corona di Santo Stefano furono
confermati all’inviato di Ferdinando Vespasiano di Zara da alcuni informatori turchi di Pest,
secondo i quali il gran visir İbrahim pascià era stato messo a morte dopo che Solimano aveva
scoperto il complotto in virtù del quale egli avrebbe preso il suo posto alla guida dell’Impero
ottomano con la complicità dello stesso Gritti22. D’altra parte si diceva pure che Solimano avrebbe
invaso l’Italia e avrebbe insediato sul trono di Napoli e di Sicilia un principe cristiano, che avrebbe
potuto essere lo stesso figlio del doge23; correva inoltre voce che lo stesso Gritti avesse promesso la
17

A. Decei, Aloisio Gritti în slujba Sultanulni Soliman Kanunî, după unele documente turceşti inedite (1533–1534), in
«Studii şi materiale de istorie medie», Bucureşti, VI, 1974, pp. 101–60: qui p. 132.
18
I. Ursu, Die auswärtige Politik des Peter Rares, Fürst von Moldau, Wien 1908, pp. 105–6.
19
Cfr. Georgii Sirmiensis epistola de perditione Regni Hungarorum, in Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja
emlékirata Magyarország romlásáról, 1484–1543, a cura di G. Wenzel, Pest 1857 (Monumenta Hungariae Historica,
Scriptores I), pp. 324–6.
20
De Rebus Ungaricis, 1533, in Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, a cura di J.
Gairdner, vol. VI, London 1882, pp. 257–8.
21
“[Dóczy] ha detto, se la fortuna non gli opponeva, di far morire etiandio Joanne Vaivoda come havea fatto Cibac et
che non era mala cosa per il regno d’Ungheria che esso Gritti havea pensato di farne volendo inferire, per quello che si
comprese dal suo parlar che […] se ne volesse far signore”. Cfr. P.P. Vergerio a P. Carnesecchi, Vienna, 13 settembre
1534, in Nuntiaturberichte aus Deutschland, parte I: 1533–1559, vol. I: Nuntiaturberichte des Vergerio, 1533–1536, a cura
di W. Friedensburg, Gotha 1892, n. 116, pp. 302–5.
22
Vespasiano di Zara a Ferdinando I, Vienna, 12 aprile 1536, in Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der
Verhältnisse zwitschen Österreichs,Ungarns und der Pforte. Gesandschaft König Ferdinands I an Sultan Suleiman I, a
cura di A. Gévay, Wien 1838–42, II/3 (1536), n. 83, pp. 104–7. Sull’uccisione di İbrahim cfr. R.B. Merriman, Suleiman
the Magnificent 1520–1566, New York 1966, pp. 184–5.
23
Il conte C.F. da Silva a Carlo V, Roma, 23 gennaio 1534, in Calendar of Letters, Despatches, and State Papers relating to
the Negotiations between England and Spain, preserved in the Archives at Simancas et elsewhere [in seguito: CSP, England
and Spain], a cura di P. de Gayangos, V/1, London 1886, n. 6, pp. 17–20. Su Gritti re di Napoli cfr. anche Sanuto, tomo
LV, col. 568.
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corona d’Ungheria nientemeno che al figlio del re di Francia24. A ogni modo, secondo l’inviato
spagnolo a Roma, Miguel Mai, l’elezione di Gritti a re d’Ungheria non sarebbe dispiaciuta
nemmeno agli stessi veneziani, anche se in precedenza essi si erano accordati con lo stesso re
Giovanni promettendogli di lasciarlo indisturbato nella sua dignità di re d’Ungheria in cambio della
concessione alla città marciana d’una parte di Dalmazia allora sotto la sovranità magiara25.
Una prova dell’intenzione di Gritti di detronizzare il re Giovanni potrebbe essere l’ordine
perentorio da lui impartito a Łaski nella primavera del 1531 di tenere allertati 20.000 soldati per
vigilare sulla Dieta di Veszprém prevista per il 18 maggio; la Dieta era stata convocata dal voivoda
di Transilvania Péter Perényi con lo scopo precipuo della riconciliazione nazionale. Péter Perényi
si presentava come un pericoloso rivale per Gritti, poiché gareggiava con lui per lo stesso obiettivo
finale: la conquista del trono d’Ungheria. Infatti, secondo Perényi l’unico modo per salvare
l’Ungheria dalla guerra civile consisteva nel detronizzare entrambi i re d’Ungheria, Giovanni
Zápolya e Ferdinando d’Asburgo, e nel farsi eleggere lui stesso capitano generale del paese: avrebbe
in tal modo sostituito entrambi i re, ottenendo la protezione della Sublime Porta e garantendo una
pace duratura per il popolo ungherese. Tuttavia, si può arguire che la dignità di comandante in capo
dell’esercito ungherese sarebbe stato il primo passo verso la conquista della corona di Santo Stefano.
L’aspirazione di Péter Perényi al trono magiaro è confermata da una visita fatta da un inviato di
Perényi sul Bosforo all’inizio dell’autunno 1531: in questa circostanza, il voivoda di Transilvania
donò a İbrahim pascià una gemma di altissimo valore26.
Secondo Konrád Sperfogel, Péter Perényi godeva d’un alto consenso presso gli Ordini
ungheresi, i quali lo consideravano in grado di concludere la pace coi turchi27. Secondo l’agente di
Ferdinando Markus Beck, una parte degli Ordini magiari era invece molto più disposta a nominare
Gritti anziché Perényi re d’Ungheria (“[…] er [= Markus Beck] dafür halt, das die Ungern viel mer
den Gritti zu irem haubt, dan den Pereni peter fürnemen mechten”). Infatti, alla Dieta di Zákány
(1° novembre 1531), un piccolo gruppo di signori, che comprendeva tra gli altri János Dóczy e
Orbán Batthyány, aveva proposto di nominare Gritti re d’Ungheria; tuttavia, questa proposta, da
molti ritenuta “vergognosa”, non passò, incontrando invece la disapprovazione di quasi tutti i
presenti. Anche alla Dieta di Kenese una parte degli Ordini magiari era incline a fare di Gritti il loro
leader28. Alla luce di quanto sopra, si può quindi dedurre che l’ordine impartito a Łaski nella
primavera del 1531 mirava a difendere il re legittimo, Giovanni Zápolya, dai tentativi fatti da Perényi
di acquisire la corona di Santo Stefano. Fa invece pensare a chissà quale genere di intrighi la notizia
che Cornelius Schepper aveva ricevuto dall’ospite di Gritti Michele Cusano il 24 maggio 1533
24
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G. Weinmeister al duca di Baviera, Buda, 17 settembre 1534, in Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen
Geschichte, a cura di K.A. Muffat, vol. IV, München 1857, n. 181, p. 410.
25
M. Mai a Carlo V, Roma, 20 dicembre 1531, in CSP, England and Spain cit., IV/2, n. 861, p. 332–4.
26
Cfr. Hatvani, Magyar történelmi okmánytár cit., n. 51, p. 113–5 (Ex literis Bucignolae, 20 novembre 1531). Sulla visita
dell’inviato di Perényi cfr. anche J. Zermegh, Rerum gestarum inter Ferdinandum et Ioannem Hungariae reges
Commentarius, in Scriptores rerum Hungaricarum veteres, ac genuini, a cura di J.G. Schwandtner, vol. II, Vindobonae
1746, pp. 383–415: qui p. 404. Secondo Sanuto, tomo LV, coll. 100, 182, e 232, lo stesso Perényi si era recato sul Bosforo
insieme con Łaski; in questa occasione, Perényi donò al sultano una coppa d’oro contenente un rubino e uno zaffiro, al
gran visir una magnifica coppa d’oro.
27
Sul parere di Sperfogel: I. Katona, Historia critica Regum Hungariae, stirpis austriacae, tomo XX, Claudiopolis 1794, pp.
679–80.
28
Sulla Dieta di Zákány cfr. Monumenta Comitialia Regni Hungariae, a cura di V. Fraknói, vol. I: 1526–1536, Budapest
1874, pp. 327–30. Sulla Dieta di Kenese: Ferdinando I a Carlo V, Innsbruck, 1° dicembre 1531, in Magyar történelmi
okmánytár cit., n. 53, pp. 118–23. Sulla proposta “vergognosa”: F. Révész, Gritti Lajos szereplése Magyarországon, in
«Erdélyi Múzeum–Egylet Bölcselet–, Nyelv– és Történettudományi Szakosztályának Kiadványai», a cura di I.
Hegedüs, VII, Kolozsvár 1890, pp. 134–60 e 211–57: qui p. 217.
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secondo cui il figlio del doge intendeva inviare in Italia un certo capitano Riccardo per ingaggiare
1000 archibugieri (“sclopetarii”), i quali avrebbero dovuto essere poi trasferiti a Buda. Il capitano
Riccardo era stato messo segretamente al servizio di Gritti dallo stesso doge29. Tuttavia, 1000
“sclopetarii” non erano altro che una buona scorta armata per una persona che era governatore e
capitano generale del regno magiaro e che trasportava ogni genere di mercanzie di valore nei suoi
viaggi in Ungheria, dovendo peraltro attraversare regioni pericolose e insidiose.
Le parole con cui János Dóczy si rivolse al governatore, esortandolo a sbarazzarsi del vescovo
di Oradea/Várad Imre Czibak, uno dei suoi potenziali concorrenti nella corsa alla corona: “Quod
si curam non egerit vestra Magnificencia, extunc erit ipse [=Czibak] contra Illustrissimam
dominacionem vestram; quia donec ipse vixerit, non possumus expedire de re illa, que decrevimus
in urbe Constantinopolis […]” potrebbero essere la prova secondo cui Gritti si allontanò dal
Bosforo nell’estate del 1534 per realizzare un progetto politico molto importante, che in realtà
potrebbe essere stato proprio l’usurpazione del trono ungherese30. Tuttavia, queste parole furono
molto probabilmente messe in bocca a Dóczy dallo stesso György Szerémi, che non era stato
presente al colloquio tra Gritti e il suo luogotenente.
Un’altra prova molto convincente secondo l’umanista dalmata Antonio Veranzio per quanto
riguardava l’aspirazione di Gritti alla corona ungherese è l’elenco trovato tra i documenti del
veneziano contenente i nomi d’alcuni signori ungheresi che il governatore aveva preventivamente
condannato a morte31. Sennonché, gli storici non sono finora venuti in possesso di questa lista.
Gli ambiziosi progetti di Ludovico Gritti potrebbero anche essere collegati alla missione
segreta che suo fratello Giorgio [Zorzi] compì nella primavera del 1531 alla corte del re di Francia.
Il pretesto per il viaggio di Giorgio Gritti a Parigi era stato quello di recuperare un credito di 10.000
ducati, che sarebbe stato molto utile al re Giovanni per continuare la guerra contro gli Asburgo.
Tuttavia, il vero motivo della missione francese di Zorzi è rimasto finora sconosciuto. L’inviato
spagnolo a Roma Rodrigo Niño, sospettando che Giorgio Gritti tramasse qualcosa di losco, ne
propose la cattura appena fosse entrato nella Contea di Asti, dominio della figlia dell’imperatore
Margherita d’Asburgo32. In realtà, Giorgio Gritti fu arrestato a Chambre, in Savoia, durante il suo
ritorno da Parigi; tuttavia, fu immediatamente rilasciato. Durante il suo soggiorno a Venezia a metà
luglio, quando stava tornando sul Bosforo, Giorgio Gritti parlò di rivelazioni notevoli e sorprendenti
che avrebbe fatto all’imperatore33: queste rivelazioni riguardavano i progetti del fratello Ludovico
sul trono d’Ungheria? Un anno dopo, papa Clemente VII fu informato da Costantinopoli che
Giorgio Gritti aveva portato da Parigi una lettera nascosta in “un cofanetto di pettini” che era stata
scritta da Francesco I al sultano Solimano. Lo stesso Schepper fa menzione d’alcune lettere segrete
del sultano indirizzate al re di Francia che uno dei servi di Giorgio aveva nascosto sotto un cumulo
di sabbia lungo la strada per Parigi. Giorgio Gritti avrebbe così proseguito il suo cammino verso la
corte francese come semplice mercante34. Quando fu arrestato in Savoia, il patrizio veneziano Alvise
29

Dal diario di Schepper in Kretschmayr, Adalékok cit., p. 37. Precedentemente il capitano Riccardo era stato al servizio
di Venezia presso una delle guarnigioni pugliesi della repubblica marciana.
30
Georgii Sirmiensis epistola de perditione Regni Hungarorum cit., p. 327. Cfr. anche G. Nemeth – A. Papo, La tragica fine
del vescovo–guerriero di Várad Imre Czibak, in «Studia historica adriatica ac danubiana», VII, n. 1–2, 2014, pp. 62–76.
31
A. Verancsics, Memoria rerum quae in Hungaria a nato rege Ludovico ultimo acciderunt, qui fuit ultimi Ladislai filius,
in Verancsics Antal Összes Munkái, a cura di L. Szalay, vol. II, Pest 1857 (Monumenta Hungariae Historica, Scriptores
III), p. 35.
32
R. Niño a Carlo V, Venezia, 3 maggio 1531, in CSP, England and Spain cit., IV/2, London 1882, n. 714, pp. 147–9.
33
M. Mai a Carlo V, 3 luglio 1531, ivi, n. 758, pp. 204–5.
34
Sul cofanetto cfr. M. Mai to P. de Los Cobos, Roma, 4 settembre 1532, ivi, n. 991, pp. 501–4. Sulla lettera segreta
nascosta sotto la sabbia: Kretschmayr, Adalékok cit., pp. 64–5.
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Mocenigo dichiarò in Collegio: “Non ne mancherà garbuio et melius esset quod natus non fuisset
homo iste”35.
Tranquillo Andronico smentisce tutte le voci circolanti sugli ambiziosi progetti politici di
Gritti; secondo lui, quelle voci erano state diffuse ad arte da alcune persone invidiose e malvagie
(“Hanc Regis suspitionem invidi et malevoli auxerunt, affigentes Gubernatorem Hungariae Regnum
affectare”)36. Il figlio del doge, infatti, non desiderava essere nominato re d’Ungheria, perché in
precedenza aveva deciso di trasferirsi a Salona, sulla costa adriatica, dopo che si era realizzata la pace
tra gli ungheresi37. Inoltre, lo stesso Gritti aveva in mente di tentare di mediare le controversie tra i
principi cristiani38. Tuttavia, dovremmo considerare l’opinione di Andronico con molta cautela,
perché l’umanista dalmata era un fedele servitore e un grande estimatore del veneziano.
Inoltre, se vogliamo sostenere l’infondatezza dell’aspirazione di Gritti alla Sacra Corona,
dobbiamo prendere in considerazione le confutazioni dello stesso figlio del doge: una prova è
l’ultimo colloquio tra Gritti e l’inviato asburgico Vespasiano di Zara (4 gennaio 1534) durante le
trattative di pace di Costantinopoli allorché il veneziano promise al suo interlocutore che non
avrebbe mai più messo piede in Ungheria dove aveva sempre incontrato molti problemi; al
contrario, avrebbe preferito rimanersene a casa39. Cornelius Schepper conferma che Gritti non
aveva mai pensato di aspirare alla corona ungherese; Schepper scrisse infatti nel suo rapporto
diplomatico: “Famam esse se Aloysium, pro se regnum illud petere. Id minime verum esse dixit. Et
moriar inquit ut canis si unquam ego talem voluntatem habuerim aut adhuc habeam” 40.
A ogni modo, si può affermare che gli avversari di Gritti (Imre Czibak, István Maylád,
Gotthárd Kun) abbiano approfittato delle voci circolanti sulla sua aspirazione alla corona
d’Ungheria per aizzare il popolo a insorgere in armi contro il governatore, descritto come un tiranno
arrogante, orgoglioso, ambizioso, astuto nonché come un principe dispotico che stava per
detronizzare il re Giovanni e consegnare l’Ungheria nelle mani dei turchi, come infatti sarebbe
avvenuto a Mediaş, dove Gritti andò incontro a una morte tragica e crudele. Lo stesso re Giovanni,
conoscendo gli ambiziosi piani del suo governatore, appoggiò la rivolta popolare che avrebbe
bloccato la strada di Gritti verso Buda41. Si può però arguire che molto probabilmente i signori
ungheresi avevano progettato l’uccisione di Gritti per cancellare i debiti da loro contratti col
governatore e banchiere; dal canto suo il clero prese parte alla rivolta perché Gritti aveva ottenuto
dal re Giovanni il controllo finanziario su tutti i vescovati ungheresi42; il popolo, invece, vessato negli
ultimi anni dalla carestia a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, nonché dall’aumento delle
tasse e dei prezzi, pensò di risolvere le proprie difficoltà economiche ricorrendo alle armi43.
35

Sanuto, tomo LIV, col. 474.
Tranquilli Andronici… Epistola cit., p. 449; cfr. anche Georgii Sirmiensis epistola de perditione Regni Hungarorum cit., p.
324.
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ablegatis, ibique reliquum tempus aetatis quod voluntate Dei concederetur cum probis et sapientibus viris in alto et
laudabiliocio consummare”. Tranquilli Andronici… Epistola cit., p. 465.
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“In anima quoque habuerat, si morte non occupabatur, pacem universalem inter principes perficere, ut Cristiana
Republica ex tot bellorum fluctibus conquiesceret et respiraret…”. Ibid.
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Urkunden und Actenstücke cit., II/2 (1534), n. XXVII, p. 117.
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Ivi, II/1 (1532–33), p. 19.
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Verancsics, Memoria rerum cit., p. 36.
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Le mire di Ludovico Gritti alla sacra corona d’Ungheria

Heinrich Kretschmayr non esclude che l’intenzione di Gritti di detronizzare il re Giovanni
abbia fatto parte dei progetti del figlio del doge; tuttavia, secondo il suo biografo tedesco, il
veneziano aveva rinunciato a realizzare questo progetto negli ultimi anni della sua vita: intendeva
solo andarsene da Pera e unirsi a Ferdinando d’Asburgo, suo antico rivale, sperando di ottenere
come ricompensa alcuni importanti feudi sulla costa adriatica. Anche per Kretschmayr erano
circolate solo voci sulla brama di Gritti per la corona ungherese. Per contro, Ferenc Révész è
pienamente convinto che Ludovico Gritti abbia lasciato Costantinopoli nell’estate del 1534 proprio
per appropriarsi della corona di Santo Stefano. Lo storico rumeno Nicolae Iorga tutto sommato
concorda con Révész, anche se si chiede se il sultano Solimano avrebbe permesso a uno dei suoi
“servitori” di dare la scalata alla maggiore dignità d’Ungheria, paese che peraltro considerava un suo
possesso. Ferenc Szakály osserva che l’intenzione di Gritti di impossessarsi della corona ungherese
non si realizzò perché il suo potere era fortemente influenzato da Solimano, che lo collocò, essendo
lui un cristiano e per di più figlio d’un principe occidentale, accanto al re Giovanni con lo scopo
recondito di controllarne la politica estera44. Gábor Barta, Pál Fodor e József Kun concordano con
Ferenc Szakály, ammettendo la scarsa influenza del figlio del doge sugli affari esteri della Porta45.
Infine, secondo Giorgio Dissera Bragadin, che definisce Gritti “un re mancato”, l’ultimo
viaggio del figlio del doge in Ungheria e la sua aspirazione alla Sacra Corona potrebbero essere in
effetti strettamente interconnessi. Infatti, prima di stabilirsi sul suo nuovo trono, Gritti aveva
progettato di sposare Isabella Jagellone, la figlia del re di Polonia Sigismondo I e della duchessa di
Bari Bona Sforza, al fine di acquisire “una dignità regale” oltre che apparire davanti a tutti i potentati
cristiani europei un principe “degno di fiducia” invece che un uomo della Sublime Porta. Quindi,
tutti i beni e le gemme che Gritti trasportava durante il suo fatale viaggio in Ungheria che si arrestò
in Transilvania avrebbero dovuto contribuire a convincere il re Sigismondo a dargli in isposa la figlia
Isabella, tenendo per contro in ostaggio i suoi figli, Antonio e Pietro46. Come noto, questo
ambizioso progetto non si sarebbe mai realizzato; al contrario, nel 1539 Isabella Jagellone sposò
proprio il re Giovanni Zápolya, colui che il figlio del doge avrebbe forse voluto detronizzare.
Comunque sia, era voce diffusa che Gritti avrebbe sposato la futura principessa di Transilvania e
che il suo amico Hieronym Łaski stesse organizzando il loro matrimonio.
In conclusione, non si esclude che Gritti abbia aspirato alla corona d’Ungheria; è però più
probabile che il veneziano si sarebbe accontentato dell’acquisizione d’alcuni importanti feudi sulla
costa adriatica, dove avrebbe potuto eventualmente proseguire la propria attività commerciale
magari in concorrenza con la Repubblica di Venezia, suo paese d’origine che gli aveva però preclusa
la carriera politica. Ludovico Gritti, infatti, fu essenzialmente un mercante e banchiere che entrò in
politica per incrementare i suoi profitti economici; difatti, Gritti fallì nella gestione degli affari
politici e militari, e la sua attività politica, come detto sopra, fu per di più manovrata dal sultano, che
si servì della mediazione del veneziano per controllare il re Giovanni Zápolya e la sua politica estera.

Transsilvania. Cibinii modius tritici tribus et dimidio floreno venditur. Anno sequente modius tritici denariis
quatuordecim emitur”. Cfr. anche A. Somogyi, Historia rerum ungaricarum et transsilvanicarum ab anno 1490 usque 1606,
in Scriptores Rerum Transsilvanicarum, a cura di J.K. Eder, Cibinii 1800, p. 134. L’anno precedente i fiumi transilvani
erano esondati. Cfr. H. Ostermayer in Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, a cura di J. Keményi,
Klausenburg 1839, p. 21.
44
Cfr. F. Szakály, Lodovico Gritti in Hungary 1529–1534, Budapest 1995, pp. 120–2.
45
Cfr. G. Barta et al., Két tárgyalás Sztambulban. Hieronymus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz
János jelentése 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól, Budapest 1996, pp. 90–1.
46
Facciamo qui riferimento alla presentazione di Giorgio Dissera Bragadin alla citata monografia degli Autori Ludovico
Gritti. Un principe–mercante del Rinascimento…
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CUCERIREA ORADIEI DE CĂTRE HABSBURGI ÎN
IZVOARE ITALIENE.
OPERAȚIUNILE MILITARE DIN ANUL 1692
Florina CIURE
THE CONQUEST OF ORADEA BY THE HABSBURGS IN ITALIAN SOURCES.
MILITARY OPERATIONS IN 1692
ABSTRACT
This article presents a new research about the conquest of Oradea contained in Il Corriere ordinario, the
oldest newspaper published in Italian language on Habsburg territory. These reports, included in 9th
volume of Avvisi italiani, ordinarii e straordinarii, present in detail the actions of Imperial armies against the
Ottomans in Oradea, during 1692. 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 the 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, 1692

Prezentul articol se dorește a fi continuarea celui din numărul anterior al revistei, dedicat
confruntărilor militare dintre austrieci și otomani din cursul anului 1691 pentru stăpânirea cetății
Oradea, reflectate în Il Corriere ordinario, cel mai vechi ziar publicat în limba italiană pe teritoriul
habsburgic, 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. Două numere apăreau săptămânal, miercurea și sâmbăta: curierul obișnuit – il corriere
ordinario, dedicat aproape în totalitate evenimentelor internaționale, și il foglio aggiunto all’ordinario,
cu știri despre Imperiu și Viena, alături de alte informații din străinătate. Uneori era publicată o foaie
extraordinară, care cuprindea alte știri sau o amplă relatare despre un eveniment important. Fiecare
dintre cele trei componente ale ziarului era tipărită pe o foaie de hârtie, pe una sau două coloane1.
Pentru păstrarea numerelor apărute în decursul unui an se tipărea un frontispiciu intitulat Avvisi
italiani, ordinarii e straordinarii. Informațiile pe care le vom analiza în acest studiu sunt extrase din
cadrul foilor extraordinare sau foilor adăugate celor obișnuite, incluse în volumul nouă2, dedicat
evenimentelor succedate pe parcursul anului 1692, ce au culminat cu cucerirea cetății Oradea de către
habsburgi.


Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; 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.
2
Avisi italiani, ordinarii, e straordinarii, dell’anno 1692. Vienna, Appresso Gio. Van Ghelen (https://books.google.ro /books?id
=8UdbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=varadino&f=false).
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Acțiunile militare au fost reluate în forță în primăvară, după ce în timpul iernii cetatea a
fost înconjurată de trupele generalului Auersperg. Pe 5 aprilie, generalul de cavalerie Donath
Heisler este numit comandant al oştirii ce avea misiunea asediului decisiv al fortificaţiei de la
Oradea. Au fost mobilizate mai multe contingente militare, atât de infanterie, cât și de cavalerie,
printre care și câteva din regimentele lui Veterani, staţionate în Transilvania, sau cele ale
baronului Pfeffershofen care acţionau în zona Lipova şi Sătmar, regimentele Styrumb, Heissler,
Truchsess, Schlick, sau cele de husari maghiari şi sârbi. Asediul a fost reluat la 7 mai 1692, artileria
creștină începând să străpungă dispozitivele de apărare. După evacuarea apei din şanţuri s-a
început acţiunea de minare a bastioanelor, la 30 mai unul din acestea fiind aruncat în aer. Pentru
data de 5 iunie a fost prevăzut un atac general asupra cetății, dar acesta nu a mai avut loc, întrucât
otomanii au decis să capituleze3.
Pe parcursul anului 1692, între lunile ianuarie și iulie, în 50 de numere ale Curierului
obișnuit au fost publicate informații referitoare la desfășurarea operațiunilor militare împotriva
otomanilor pentru stăpânirea cetății Oradea. În luna ianuarie regăsim șapte foglietti strordinarii
conținând știri despre evenimentele de la Oradea. De exemplu, în cel din 3 ianuarie se anunța că
„a fost capturat din nou un turc, care împreună cu alți 4, printre care și un oficial, a găsit o
modalitate de a ieși în timpul nopții din cetate și de a se duce pe ascuns pe căi nebătătorite până
la Gyula, iar de acolo la Timișoara, de unde amintitul oficial s-a îndreptat spre Adrianopol, pentru
a expune situația în care se afla cetatea și a cere ajutor”. Acesta a fost capturat la întoarcere, fără a
aduce vreo veste despre un ajutor concret în favoarea celor aflați înăuntrul cetății. Mai consistente
sunt informațiile transmise în ediția din 6 ianuarie, când se confirmă „penuria în care se afla
cetatea, în garnizoana căreia, din cauza lipsei hranei și a lemnelor, a survenit o răzmeriță a
ienicerilor și soldaților împotriva oficialilor superiori, din cauza lipsurilor îndelungate, dar
persistând aceștia în hotărârea de a nu se preda, 300 dintre primii au decis să iasă din cetate cu
prima ocazie favorabilă și să folosească forța pentru a trece de paznicii noștri”. Continuă „să iasă
zilnic bărbați și femei, toți confirmând că pe zi ce trece se adâncește lipsa hranei, fiind consumată
deja toată din magazie, nu mai rămăsese decât o mică cantitate de grâu pe jumătate ars și distrus
de bombe într-un alt depozit; precum și unele reziduri de mei, care fiind prea vechi, putred și
mucegăit, face pâinea nu prea bună și foarte amară. Și bolile care au apărut din cauza apei alterate,
cât și din cauza duhorii din cetate, răpeau multă lume, în fiecare zi murind între 15 și 20 de
persoane”. La distanță de o săptămână, în 13 ianuarie, erau aduse la cunoștința publicului
acțiunile generalului Aversperg, care aștepta întăriri pentru a spori atacurile armatei imperiale, pe
care le primește: „de la Tockay [Tokaj] de unde s-au pus în mișcare multe care cu 400 de bombe
deja încărcate și pregătite, care vor fi duse la Oradea și, imediat ce vor ajunge... vor fi cantonate în
fortul ridicat de noi lângă cetate, pentru a continua să o asaltăm și mai mult cu acestea”. Foile
extraordinare din 17 și 20 ianuarie confirmă situația disperată a garnizoanei otomane și dezertările
continue ale populației din interiorul zidurilor, cea din 20 anunțând că „se zvonea că principalii
factori de decizie doresc să reziste până la Paști și că au anunțat Poarta că dacă în 2 luni nu primesc
ajutor vor fi nevoiți să se predea”.
3
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Cucerirea Oradiei de către habsburgi în izvoare italiene. Operațiunile militare din anul 1692

Pe parcursul lunii februarie riposta otomană pare din ce în ce mai redusă, după cum apare
în raportul din data de trei: „Nu se mai aude ca turcii din Oradea să încerce unele ieșiri din cetate,
nici măcar să mai tragă asupra noastră, așa cum au făcut înainte; dimpotrivă, s-a aflat că au crescut
disensiunile dintre pașă și aga ienicerilor, acesta, în loc să continue să îmbărbăteze garnizoana, cum
i s-a impus de către Poartă, îl sfătuiește să se gândească mai bine la o bună capitulare, știind că, în
realitate, există puține speranțe de a primi ajutor”. Pe parcursul altor cinci foi extraordinare publicate
în aceeași lună se evidențiază o înrăutățire a situației otomanilor din cauza lipsei hranei și a
ajutorului promis, chiar dacă „inamicul a făcut eforturi să adune un mare număr de oameni lângă
Timișoara pentru a încerca să aducă niște alimente”, cum se titra în 21 februarie. În schimb,
imperialii sunt cei care primesc provizii de război, conform raportului din data de 24: „s-au primit
scrisori de la Debrecen în data de 12 a acestei luni, în care se anunța că din Ungaria Superioară, prin
Tokaj, au fost trimise fortului nostru de la Oradea 300 de bombe, pentru a ataca și mai cu forță
cetatea”.
În decursul lunii martie au fost tipărite opt foi extraordinare, una la trei zile, fiecare conținând
informații despre evoluția confruntărilor imperialo-otomane pentru controlul cetății Oradea. Cea
din 2 martie prezintă informațiile conținute de scrisorile transmise în data de 19 februarie de la
Debrecen, referitoare la încercarea otomanilor de a sparge blocada: „că turcii din Oradea Mare,
după ce au făcut o mare larmă noaptea cu multe lovituri de tun, în timpul zilei i-au atacat pe haiducii
care fac de pază în fortul de lângă podul de pe Criș, dar aceștia au fost imediat secondați de locotentcolonelul Bauman cu trupele germane, fiecare constând într-un număr de 50 de persoane, care,
după o lungă confruntare și pierderi de vieți din partea inamicilor, i-a respins, fără acest ajutor
prompt haiducii nu ar fi fost de ajuns pentru a rezista furiei barbarilor, care în aceeași zi au tras cu
tunurile cu așa o furie, cum n-o mai făcuseră până atunci în timpul atacului și de la instituirea
blocadei, dar cu toate acestea, fără a produce daune majore”. Raportul continuă să prezinte
mărturiile dezertorilor, care au relatat că „tragerile din cursul nopții nu au avut alt scop decât să-i
îngrozească pe ai noștri și să-i anime pe ai lor, iar în timpul acestor trageri s-au adunat pașa, aga
ienicerilor și alți oficiali, cu mare parte din soldații din conducerea garnizoanei, într-o casă nu
departe de temniță, adică turn, pentru a se consulta; iar o bombă de-a noastră căzută în mijlocul lor
le-a provocat daune și i-a determinat să se despartă”. Toți dezertorii au confirmat că cei din
conducerea garnizoanei au decis „să capituleze în termen de 15 zile, în cazul în care ajutorul atât de
așteptat de ei nu va veni”. Dar despre ajutor nu se aude nimic, continuă Curierul, în schimb „Contele
de Aversperg... a distribuit o sumă importantă de bani trupelor maghiare din palanca Olosig, pentru
a-și îndeplini mai bine îndatoririle”. În numărul din 6 martie al ziarului sunt transmise publicului
știri sosite de la Debrecen din 22 februarie referitoare la acțiunile contelui de Aversperg, contelui de
Truchses și a altor soldați „care s-au deplasat în fortul de la Oradea pentru a accelera operațiunile
militare împotriva conducerii barbare”, precum și la amintitul atac împotriva haiducilor, care se pare
că s-a soldat pierderi importante de partea otomanilor, unii fiind luați prizonieri. Totodată se
amintește că s-a ridicat un alt pod peste Criș, „rămânând vigilente gărzile noastre, primind provizii
pentru câteva zile, ca să facă față eventualelor încercări ale otomanilor de a străpunge blocada”. Pe
de altă parte „creștea speranța că în curând se va sfârși blocada prin capitularea cetății, având în
vedere neliniștea, dar mai ales puțina speranță pe care o au de ajutor, pentru orice eventualitate
regimentele noastre își iau toate precauțiile și stau mereu în gardă”. La 9 martie, în paginile ziarului
sunt reprodusele informațiile conținute în scrisorile datate 26 februarie și trimise de la Debrecen,
care confirmă „întoarcerea în fortul nostru a unui soldat, a așa-numitului Forierschuz din
Regimentul Labatscheck, care în urmă cu două luni dezertase de la ai noștri și fugise în cetatea
Oradea, acesta, cât și un toboșar brandenburghez venit cu el, dar și alții sosiți în aceeași zi, dar cu
câteva ore mai devreme, toți au raportat în unanimitate că turcii din cetate au rămas constanți în
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dorința de a aștepta ajutoare; cel mult bucurându-se că mai au provizii pentru câteva săptămâni, dar
dacă se constată că acest lucru este adevărat, se va vedea în scurt timp”. În ceea ce privește situația
din teren, publicului îi este adus la cunoștință că „s-au umflat atât de tare râurile Criș și Peța, încât
nu puteai să le treci fără bărci, ba mai mult a fost distrus și purtat de ape podul care făcea legătura
dintre palanca Olosig și Orașul mare”, iar turcii „profitând de ocazie nu numai că au tras neîncetat
asupra bărcilor noastre, ci au și încercat prin incursiuni să incomodeze gărzile noastre, atât pe cele
germane, cât și pe cele maghiare, în special în data de 22 luna trecută, la ora 3 după prânz i-au atacat
cu 9 steaguri pe haiduci, care în număr de 150 păzeau fortul la capătul podului distrus în Orașul
mare, și astfel s-au gândit turcii să-i surprindă și să-i facă bucăți cu atât mai ușor cu cât odată cu
dispariția podului li se întrerupsese ajutorul și corespondența”. Cu toate acestea, haiducii, fiind la
curent cu intențiile inamicului, „ au fost pregătiți și vigilenți și i-au primit pe barbari atât de curajos,
încât imediat i-au aruncat pe trei dintre ei la pământ morți (ale căror capete au fost apoi expuse pe
Poarta Olosigului) și au rănit alți 12, văzând turcii această rezistență i-au abandonat pe haiduci și,
luându-și răniții cu ei, au înaintat împotriva germanilor, care erau cantonați în două case arse; și
acolo bătălia a durat o oră întreagă, nevrând să se retragă inamicul, s-a aruncat cu și mai mare vigoare
împotriva Baronului de Chlim, sergent major al Regimentului Amenzaga, punându-l pe fugă; în
acțiune, însă, domnul Baron a fost rănit și în aceeași seară a murit, jelit de toți ofițerii și soldații”. Mai
aflăm că imperialii sunt angrenați în refacerea podurilor pentru a restabili legăturile cu posturile de
observație, iar de ajutorul otoman nu poate fi vorba deocamdată, fiind imposibilă sosirea sa din
cauza inundațiilor. La 13 martie, tot prin scrisori primite de la Debrecen, este confirmată
incursiunea otomanilor în afara cetății Oradea, care „cu mari pierderi au fost respinși înăuntrul
cetății, după o încăierare în timpul căreia, în afara menționatului Baron Chlim, au fost uciși 5 sau 6
dintre ai noștri”. Contele de Aversperg, „după ce a început repararea podurilor de peste râul Criș,
pentru a asigura legătura dintre Orașul mare și Palanca Olosig, și a dat alte dispoziții necesare”, s-a
întors la Debrecen în data de 25 februarie, în 28 a asistat la interogatoriului unui turc adus de la
Oradea, de la care, însă, în ciuda torturii la care a fost supus, nu au reușit să afle nimic. „Cum însă sa primit vestea că otomanii din Oradea ar dori să capituleze, a fost cu trimis în 29 un interpret,
Schwegler, pentru a confirma știrea și a-l anunța pe generalul Aversperg, caz în care acesta din urma
ar trebui să se reîntoarcă la Oradea”. Scrisorile de la Debrecen din data de 4 martie, la care face
referire foaia publicată la Viena în 16 martie, „nu aduc alte vești decât că interpretul trimis de către
Generalul Conte de Aversperg la fortul de la Oradea nu se întorsese, fapt atribuit umflării apelor,
care făceau impracticabile drumurile dintre Debrecen și Oradea Mare, și imposibilă trecerea cu caii
sau carele”, din același motiv neputând ajunge nici proviziile, constând în „200 de care cu hrănă,
lemne, fân și altele necesare”, aflate la jumătatea distanței dintre cele două localități. În 20 martie
sunt publicate informațiile conținute în scrisorile expediate de la Debrecen în data de 7 a aceleiași
luni, care anunță continuarea timpului ploios, „caii și boii de la amintitele care cu provizii destinate
alor noștri, care se aflau la Oradea, se împotmoliseră în noroi, iar unii pieriseră deja”, numai câteva
care cu făină reușind, cu mari dificultăți, să ajungă în fortul imperialilor. Scrisorile respective anunță
intrarea în data de 3 a interpretrului Schwegler în Oradea și planurile de a realiza un pod sau o
mașinărie pentru un atac decisiv asupra cetății, cât și trimiterea de noi trupe și provizii de război în
cazul în care otomanii nu capitulează. Raportul din 23 martie ne anunță, prin intermediul scrisorilor
expediate din Debrecen în data de 11 a aceleiași luni, că amintitul interpret, „trimis să ceară
capitularea prezidiului barbar, nu a fost ascultat de acesta în propunerea sa”. Totuși, „toți dezertorii
din cetate confirmă penuria de provizii, nemaiexistând decât într-un depozit câteva resturi de grâu,
orz și mei, în mare parte stricate, pe care garnizoana trebuia să le macine cu mori manuale”. Prin
urmare, aga ienicerilor, „pentru ca oamenii să-i rămână devotați, distribuia porții atât femeilor, cât
și ienicerilor, rămânând constant în decizia de a nu se supune voinței pașei și a celorlalți oficiali
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superiori care înclinau spre capitulare”, fiind singurul care li se opunea: „împiedica toate întrunirile
și întâlnirile lor, amenințându-i că în cazul în care vor decide să se predea împotriva voinței sale va
interveni la Poartă să-și piardă toți capetele”. Publicul mai află că „se mânca carne de cal foarte
scumpă”, dar și că proviziile ajungeau maxim pentru încă o lună de zile. În 27 martie, ziarul vienez
reproduce din știrile primite de la Debrecen din urmă cu o săptămână, „care confirmă refuzul
turcilor din Oradea de a-l asculta pe interpretul nostru”, aceștia continuând „zilnic să tragă cu tunul
împotriva alor noștri”. Se pare, din spusele dezertorilor, că garnizoana otomană era foarte
nemulțumită de faptul că interpretul nu a fost ascultat, „temându-se că vor beneficia de un tratament
reciproc în cazul în care vor dori și ei să vorbească cu ai noștri, cu consecințe dintre cele mai grave,
au fost, însă, liniștiți de către oficialii superiori, cu promisiunea că pe viitor vor apleca urechea la
propunerile noastre”. În ultima ediție din lună, din 30 martie, se anunță plecarea din Debrecen din
data de 14 a Generalului Truckses spre Oradea, „ajungând cu bine, împreună cu oamenii săi, în
Palanca Olosig”, pentru ca în data de 15 să fie rândul Contelui de Aversperg să se îndrepte spre
Oradea, dar sosirea acestuia a fost întârziată din cauza apelor care nu se retrăseseră.
La 3 aprilie este publicată știrea despre ajutorul pe care urmau să-l primească cei din cetate:
„lângă Gyula se adunaseră circa 1000 de Turci, care primiseră ordin să încerce cu toate forțele să
introducă un număr cât mai mare de ieniceri în Oradea, pentru a întări garnizoana redusă (după
spusele dezertorilor) la 500 de oameni de arme”, însă „pentru a împiedica orice tentativă similară
era pregătit Generalul Conte Truckes cu oamenii săi în Palanca Olosig”. De la niște dezertori „s-a
aflat că încă se mai găseau provizii în cetate pentru câtva timp, drept urmare nu sufereau atât de tare
de lipsuri și foame precum dăduseră asigurări precedenții, dar dacă aceștia, sau primii, spun
adevărul, va demonstra timpul”, publicul fiind asigurat că odată ce timpul o va permite se vor
intensifica operațiunile militare împotriva otomanilor. Într-o foaie anexată celei ordinare, din 6
aprilie, sunt reproduse alte mărturii ale unor dezertori, care confirmau încrederea otomanilor că vor
primi în curând ajutor, totodată „că din cauza alimentației proaste se răspândiseră multe boli în
cetate, chiar și dizenteria, datorită căreia mureau adesea 6 sau 10 oameni pe zi, că mai aveau provizii
de grâu, dar carne deloc, fiind foarte scumpă cea de cal... că garnizoana nu depășea 400 de oameni,
că aveau destul praf de pușcă, în mare parte ud, dar că lipseau ghiulele pentru tunul mic”. Știrile
despre cei care părăseau garnizoana otomană din interiorul cetății continuă și în ziarul din 13 aprilie,
aceștia confirmând pierderile de vieți omenești din cauza bolilor, cu toate acestea rămânea speranța
unui ajutor, chiar dacă hanul tătar nu ar fi dornic să se deplaseze în sprijinul turcilor din cetate, iar
sosirea lui nu ar fi posibilă decât pe la mijlocul lui iunie, totuși „Hassan Kaim, recent intrat în cetate,
a răspândit vestea printre conducători că se află pe drum ajutorul, cu scopul de a încuraja soldații”.
În 17 aprilie se confirmă, tot de către dezertori, că garnizoana suferea din cauza bolilor, „abia putând
să facă de gardă”, cu toate acestea a făcut o nouă încercare de spargere a blocadei, soldată tot cu un
eșec. Peste trei zile se anunță că vor urma atacuri concertate ale trupelor imperiale, în acest sens
fiind trimis Generalul Heisler și fiind decretată chemarea generală la arme. Foaia adăugată celei
obișnuite, din 24 aprilie, reproduce informațiile transmise prin scrisori de la Debrecen, prin care „se
confirmă ultima încercare de ieșire a turcilor din Oradea, care nu numai că au fost respinși, ci au
avut mai mult de 20 de morți, pe care i-au tras după ei, lăsând 4 prizonieri vii în mâinile alor noștri,
dintre care în timpul acțiunii au murit 3 haiduci și 2 husari”. Se adaugă că „cei din cetate continuă să
folosească artileria grea, câteodată rănind vreunul de-ai noștri”, dar că nu era vreo speranță de ajutor,
în schimb „ai noștri au ridicat un alt fort la Oradea, la care au lucrat localnicii, fiind trimis un inginer
de la Debrecen să-l perfecționeze cât mai curând, cu scopul de a stopa încercările de spargere a
blocadei de către inamic”. În plus, „regimentele imperiale primiseră deja ordin să se pună în mișcare,
iar Generalul Conte de Aversperg era pe puntul de a pleca de la Debrecen spre Oradea”. La 27 aprilie
se confirmă „marșul trupelor de la Debrecen, cât și din alte părți unde au fost încartiruite
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regimentele imperiale, și se crede că în curând se va trece la asediul efectiv al cetății, plecând deja
inginerii care trebuiau să efectueze lucrările”. Sunt transmise publicului și informațiile primite prin
scrisorile din data de 18, conform cărora „colonelul Labazeck încă din data de 15 ar fi părăsit
Debrecenul cu destinația Oradea și că se zvonește că s-ar afla pe drum un ajutor otoman de 15000
de oameni pentru a veni în sprijinul cetății, căruia i se atribuie puțină credibilitate”.
La 4 mai sunt publicate detaliile mai importante conținute în misivele expediate din
Debrecen la 22 aprilie, prin care se anunță că s-au făcut toate pregătirile pentru iminentul asediu al
cetății, „încă din 21 plecând infanteria încărtiruită acolo, fără întârziere vor pleca toate regimentele,
atât infanteria, cât și cavaleria”. Între timp „turcii din conducere și-au arătat intenția inițială, dând
de înțeles că vor să lupte până la sfârșit, astfel că au reparat locurile distruse din bastioanele lor,
înzestrându-le cu gabioane; și se pare că au destul praf de pușcă, și nu fac economie deloc, aruncând
adesea până la 150 și mai multe lovituri de tun într-o zi: s-a observat totuși că praful în sine este
umed și de slabă calitate, întrucât e nevoie de o încărcătură dublă atunci când vor să tragă drept sau
departe, și se vede, de asemenea, că nu au la dispoziție prea multe ghiulele, deoarece le caută, cu
toată străduința, pe cele pe care le trag ai noștri în fortăreață, și pe care le pot găsi în afara ei”.
Scrisorile oferă informații și despre provizii și hrana celor aflați în interiorul cetății: „lipsa pâinii nu
era așa de mare precum spuseseră precedenții dezertori, după ultima distribuție (la ultima lună
nouă, echivalentă cu începutul lunii lor, când au dat pe cap de om o vică de mei și 10 ocale de grâu
amestecat cu orz) le-au mai rămas provizii pentru două luni, totuși le lipseau alte alimente, în urmă
cu câteva zile a fost tăiată o vacă, a cărei carne s-a vândut cu 4 florini ocaua, iar cea de cal cu 2 florini
și jumătate”. Mai aflăm că „aga a depus mari eforturi să-și mulțumească ienicerii, distribuind uneori
printre ei niște carne parfumată, pe care o avea de rezervă”. Între timp imperialii „construiseră un
nou fort sub muntele cunoscut sub numele de Sf. Ștefan, pe malul râului Criș, nu fără o mare
consternare a turcilor, deoarece le-ar putea face mari pagube. Micul râu fusese efectiv tăiat, și la fel
se proceda și cu râul Peța; astfel fiind fabricate dispozitivele pentru a scoate apa din șanț”. Se
răspândiseră unele zvonuri despre ajutorul pe care urmau să-l primească turcii, dar nimic nu se
concretizase, certă era doar sosirea în două sau trei zile a generalului Heisler, la fel și a regimentelor
de cavalerie încartiruite la Debrecen, care se puseseră în mișcare din data de 25 a lunii trecute. În 15
mai, foaia adăugată celei obișnuite reproduce cele consemnate în scrisorile expediate din Debrecen
în data de 3 a aceleiași luni, care confirmă sosirea aici a generalului Heisler în data de 26 aprilie, peste
patru zile ajungând la Oradea4: „iar apoi împreună cu domnul contele general de Aversperg și
domnul general Truchses... sosiți în data de 30, au intrat în fortul alor noștri și escortați de două
companii de husari au vizitat toate locurile, în ciuda loviturilor de tun ale turcilor, care nu au făcut
niciun rău: la întâlnire, un dezertor ieșit din cetate în data de 2 a raportat că tunul alor noștri a produs
daune, în ziua precedentă fiind uciși în cetate 4 turci”. Sunt reproduse și informațiile din scrisorile
aduse de un curier și datate la Oradea în 7 mai, prin care se confirmă începerea asediului, „din data
de 1 au fost deschise tranșeele și s-a avansat într-atât încât în data de 7 atacul flancului stânga a ajuns
până la 30 de pași de șantul cetății, iar a celui din drepta la 60; s-a lucrat la bateriile tunului și la
mortier, pe care se speră să le aibă gata pentru 15 și să scoată, dacă e posibil, apa din șanț; și că între
timp se așteptau regimentele cantonate dincoace de Tisa și artileria grea, cu muniția, trimise din
depozitele si arsenalele din Ungaria Superioară, cu mare solicitudine, de către generalul marchiz
Nigrelli”. Peste 3 zile sunt publicate noutăți cu privire la asediul cetății Oradea: „odată cu sosirea
celor două regimente de dragoni Schlick și Laport a fost ocupat vechiul fort, în care pe timpul iernii
stătuseră haiducii, apoi s-au deschis tranșeele din data de 2”, iar din 3 a început ridicarea a două
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redute spre Bastionul Aurit și Bastionul Ciunt, „angajându-se 300 de muschetari și 100 de dragoni...
a fost construit un mare pod din Palanca Olosig până în orașul vechi”. În aceeași zi este consemnată
„capturarea unui țigan, care a relatat ceea ce fusese spus de mai multe ori în această iarnă, că pașa și
garnizoana înclină spre capitulare, dar că aga ienicerilor se opune din toate puterile, asigurând că
inevitabil vor primi ajutor, până atunci este de preferat să apere cetatea”. Raportul continuă cu
desfășurarea operațiunilor militare: „în data de 4 tranșeele au continuat să avanseze, la care inamicul
s-a opus nu numai prin lovituri continue de tun, ci la ora 9 a încercat o incursiune cu 200 de oameni
împotriva noilor noastre posturi, care, după câteva confruntări a fost respinsă, provocând morți de
ambele părți”. „Seara, oamenii din tranșee au fost înlocuiți cu alți 300 de muschetari, 200 de dragoni
și 500 de haiduci, și cu 300 dintre aceștia s-a trasat o linie de-a lungul râului Criș în amonte, iar
pentru a o închide a fost ridicată o redută... deasupra unui promontoriu, și în același mod a fost
trasată o altă redută pe insulă, unde în timpul bombardamentului cetății au rezistat mortierele
noastre; și s-au poziționat 40 de oameni ca să poată flanca pe stânga când inamicul ar încerca să
străpungă asediul pe acea parte, și toate acestea s-au făcut fără prea multe daune sau pierderi din
partea noastră”. Publicul este informat și despre evenimentele din data de 5, când „inamicul nu a
tras prea mult, nici cu tunurile, nici cu muschete, și puținul tras cu artileria a fost mai ales cu pietre,
de aceea s-a concluzionat că poate îi lipsesc ghiulele mari”, iar „în seara acelei zile permutarea s-a
făcut în tranșee cu 700 de germani și 500 de unguri, și sus-menționata linie a avansat de-a lungul
Crișului, iar în fața cantonului de pe promontoriul către fațada Bastionului din stânga, numit de
turci Capudan Tabiessi [Bastionul Aurit], a fost construită o nouă redută, astfel încât se speră să se
termine lucrarea din flancul stâng în seara zilei de 6 și să se poată poziționa de ambele părți lângă
șanț. Restul regimentelor și artileriei grele erau așteptate zilnic, prin urmare se speră că vor fi auzite
în curând și alte progrese ale asediului”. În 22 mai, în ziarul publicat la Viena se reiau informațiile
din scrisorile trimise de la Oradea în data de 10, conform cărora turcii din cetate au încercat în ziua
a șaptea a lunii să străpungă asediul, „cu 200 de oameni împotriva avanposturilor alor noștri, de care
au fost imediat respinși fără niciun efect, fiind deja perfecționate atât de bine liniile, încât puține
daune pot face cu incursiunile lor”. În scrisori este menționată și sosirea, în aceeași zi, a unui morar,
„care promite să-l lase pe inamic fără apă, deviind-o în altă parte”5. Încercările de spargere a asediului
continuă, o nouă incursiune fiind semnalată în data de 8, pe la amiază: „au încercat o nouă ieșire
asediații prin stânga lucrărilor noastre, dar au fost respinși, survenind moartea unora, care la vederea
alor noștri s-au târât până la ai lor în cetate, iar dintre ai noștri în timpul confruntării au fost 10
răniți”. Sunt reproduse și cele transmise de un dezertor, care „a raportat că în data de 9 toată
garnizoana s-a afișat în fața agăi ienicerilor, dorind să știe care este verdictul văzând că germanii au
ajuns din nou sub cetate cu forțe puternice, iar el ar fi răspuns că trebuie să mai aibă răbdare câteva
zile, că vor vedea ce vor face în funcție de evoluția evenimentelor, consolându-i cu ajutorul
infailibil”.
Ediția din 25 mai face un rezumat al celor succedate în perioada 7-13 a lunii. Astfel, „în 7
mai asediații au făcut mare foc cu artileria și cu muschetele, 30 de germani și haiduci fiind răniți sau
murind, printre ultimii și căpitanul Barts din Regimentul Schlik”; „în dimineața zilei de 8 au ieșit
300 de turci din cetate, tăind câteva tufișuri și garduri și le-au dus înăuntru, iar după prânz au început
să tragă cu tunul, ducând și piese mai mari pe bastioane în vederea atacului”; „în data de 9 asediații
au continuat să facă foc mare cu tunuri și muschete împotriva muncitorilor noștri; iar la întâlnire sau aruncat de către ai noștri cu mortierele bombe și bolovani în cetate”; „în 10 s-a continuat de
5

În alte izvoare documentare este menționată în data de 20 mai sosirea unui morar, care i-ar fi promis generalului Heisler
că îi va arăta cum să scoată apa din șanţ, întrucât fusese martor în anul 1660 când s-a construit canalul de scurgere dintre
Bastionul Bethlen și Peţa (M. Georgiță, op. cit., p. 98).
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ambele părți să se arunce cu pietre; seara a început să plouă puternic și a continuat toată noaptea, în
ciuda acestui fapt, inamicul, pentru a-și arăta vigilența, a tras de câteva ori cu tunul”; „și apoi în
dimineața zilei de 11, în zori, au apărut aproximativ 100 de turci în afara cetății, dar ai noștri fiind
pregătiți, i-au primit cu foc, nu au încercat nimic altceva, au continuat să tragă toată ziua cu tunurile
și muschetele, omorând 2 germani și 11 haiduci, iar circa 15 fiind răniți”; „pe data de 12 nu s-a tras
mult cu tunul, dar noi am lucrat la baterii și la scoaterea apei din șanț, și spre seară, când soarele
apusese deja, turcii au făcut foc mare cu artileria și alte arme, unii dintre ai noștri fiind uciși și răniți”;
„pe 13 s-a tras puțin, dar munca noastră a continuat pentru a perfecționa bateriile și pentru a scoate
apa din șanț, și aceasta dorind să o împiedice turcii au ieșit spre amiază cu aproximativ 500 de
oameni împotriva haiducilor care se luptau cu asta, dar în curând au fost respinși înăuntru de
oamenii noștri”.
În 29 mai ziarul continuă prezentarea operațiunilor militare pentru cucerirea Oradiei,
începând cu data de 13 și până în 19 ale lunii. Sunt oferite publicului detalii din timpul confruntărilor
dintre otomani și imperiali din ziua de 13, când „un soldat călare, disperat din cauza faptului că
jucase și băuse banii superiorilor săi, s-a predat turcilor, fiind primit cu mare bucurie de aceștia și
condus în cetate (după cum s-a aflat ziua următoare de la un dezertor) le-a spus că ajutorul ar trebui
să ajungă peste 3 zile, dar că el a abandonat tăbăra noastră, adăugând alte minciuni referitoare la
condițiile și numărul alor noștri, iar pașa l-a luat în slujba sa și l-a îmbrăcat turcește”. Evenimentele
continuă, astfel că „în aceeași seară, spre miazănoapte, ai noștri s-au strecurat până aproape de șanț,
iar turcii au aruncat cu multe pietre și săgeți, astfel că mulți soldați au fost răniți, ca de altfel și 3
căpitani unguri și un colonel de-al lor numit Thesle, care după 2 ore i-a încredințat sufletul
Creatorului, iar lui i-a luat locul un altul numit dl. Pagoschi”. După 2 zile de acalmie, „în 16 au
început să tragă cu tunurile de calibru mare asupra tunurilor inamice, fiind uciși doi buni artileriști,
iar alți trei răniți”, la fel și în 17, „când ai noștri au tras neîncetat”, zi în care „a venit un dezertor turc,
care a raportat că asediații așteptau ajutorul, că înainte cu câteva zile îl expediaseră pe numitul
Hassan Saim, care în 15 zile trebuia să aducă vești concrete despre ajutor, și i-au dat mei stricat ca
să le arate condițiile grele cu care se confruntau, mei care le-ar fi ajuns încă o lună”, ba mai mult,
„calul dezertorului a fost măcelărit, carnea vândută cu 400 de florini ungurești, de asemenea, o vacă
fiind vândută cu 120 de florini”. În data de 18 „s-a tras toată ziua cu 12 tunuri de calibru mare pentru
a face o breșă, iar turcii s-au apărat cu artilerie, muschete, bolovani și săgeți”, însă „a fost ucis morarul
care scotea apa din șanț”. Pentru aceeași zi este anunțată sosirea regimentului Heister, „imediat un
căpitan și 2 locotenenți au mers la întărituri, în care zilnic se face schimbul, cu 500 de oameni”. În
ziua de 19 se continuă ofensiva, care începe să dea roade: „s-au obținut 2 mari breșe, iar într-atât sa avansat cu scoaterea apei, încât nu era mai adâncă decât jumătate de om, reușind să se poziționeze
în șant, astfel că se credea că în curând se va putea da asaltul”, mai ales că și regimentele Houschin
și Herberstein ajunseseră la Oradea.
Ziarul publicat în 1 iunie confirmă continuarea în forță a acțiunilor imperialilor pentru
cucerirea cetății. Astfel, „a fost sporit numărul oamenilor din întărituri până la 1100”, iar în „20 sa avansat pe flancul stâng până la șanț, dar neavând posibilitatea de a perfecționa pe deplin locul,
de a ascunde câțiva bărbați în el, a fost așezată acolo o santinelă numai în timpul zilei”, continuând
lucrările la redută, de la care s-a tras o linie de comunicație până la reduta de pe flancul stâng”.
„Asediații au venit de două ori pe 21 cu niște bărci mici dincoace de șanț, iar cu niște pari au
dărâmat niște gabioane și fascine, ceea ce nu putea fi prevenit fără a lăsa oamenii noștri total
descoperiți focului continuu al bastioanelor inamice, dar aruncând niște grenade asupra lor,
barbarii s-au retras, după ce au dat foc fascinelor amintite; iar în aceste acțiuni au rămas unii dintre
ai noștri morți și răniți. În aceeași seară, a fost perfecționată o altă baterie pentru 4 mortiere, care
au fost poziționate acolo a doua zi, între timp bastioanele inamice au fost în mod grav distruse de
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bateriile noastre; și se speră că în curând se vor face breșe care să permită asaltul”. La distanță de
patru zile, foaia adăugată celei obișnuite titra: „Oradea este lovită cu 16 tunuri mari de 36 și 24 livre
de ghiulele, pe lângă mortiere, care nu încetează să arunce bombe asupra cetății. Pozițiile sunt
deja luate și întărite pe marginea șanțului, zidul bastioanelor fiind aproape demolat”, „inamicul
continuă să se apere cu vigoare, mulți dintre ai noștri fiind uciși și răniți, dar și să facă incursiuni
mai ales împotriva gărzilor noastre... dar cu artileria nu puteau face mari daune din cauză că erau
prea aproape, trăgeau doar cu muschete și săgeți”. Ediția din 8 iunie a Curierului ordinar reproduce
pentru început informațiile din scrisorile primite din Sibiu în 24 mai, conform cărora ajutorul atât
de așteptat de asediați ar fi pe drum: „curuții sau adepții lui Thököly de lângă Passarowitz și turcii
de la Belgrad se adună, aceștia fiind ocupați să conducă cu sârguință peste Dunăre multe care și
alte necesități militare, aparent, pentru salvarea Oradiei: dar nu este de ajuns o partidă sau un
singur corp la o așa mare confruntare, iar fiind nevoie de timp pentru marșul unei armate până
acolo, se speră că, cu ajutorul lui Dumnezeu, și cu atacurile în forță alor noștri, va fi obligată să
cedeze”. Pentru ca aceasta să se întâmple, „oamenii noștri au continuat în 23 să facă o breșă la
Oradea, fără vreo daună notabilă din partea dușmanului. În acea seară au fost finalizate
corespunzător lucrările noastre atât la bateriile de tun, cât și la mortiere și la noile redute, seara sa început o nouă lucrare la șanț, în timpul realizării acesteia fiind răniți mai mulți dintre ai noștri,
printre care 3 ingineri, un căpitan din regimentului Heister și-a pierdut o mână, iar un purtător de
stindard un picior. În acea seară permutarea în avanposturi a fost făcută cu 1200 de oameni, în loc
de 1100”. Sunt tot mai multe știrile despre dezertori, de data aceasta „în zorii zilei de 24 a ieșit din
cetate o turcoaică care, la fel ca toți ceilalți, a confirmat marea neliniște a asediaților, care rămân
totuși fermi în așteptarea ajutorului, deși văd că oamenii noștri se pregătesc să dea un asalt în scurt
timp, cu toate acestea ei nu cred că este posibil până când toată apa nu va fi scoasă din șanț”. În
noaptea următoare, un caporal, „pentru a vedea dacă breșa poate fi escaladată a urcat-o și, ca semn
că a fost pe ea, și-a înfipt arma și și-a atârnat pantoful de ea; de care turcii au fost atât de surprinși,
încât au făcut imediat toate aranjamentele pentru a se apăra, plasând deasupra ambelor breșe 50
de ieniceri bine înarmați cu propriile lor arme pentru a respinge atacatorii, făcând totodată un nou
tranșeu deasupra ambelor bastioane, iar Pașa a dispus ca fiecare ienicer să primească 2 florini și
10 livre de pesmeți, pentru a-i anima mai bine”. „În 25 nu s-a întâmplat nimic seminificativ, din
cauza ploilor continue; dar seara au început să arunce cu lemne, pământ și gabioane în șanț; astfel
că în zori turcii au fost consternați”, dezertorii confirmând „că soldații ar dori să se predea, dar
superiorii încearcă să-i îmbărbăteze cu speranța sosirii ajutorului”. În 12 iunie, la Viena era
publicată știrea despre cucerirea cetății Oradea: „în sfârșit, prin Harul lui Dumnezeu, a cedat
glorioaselor Arme ale Preafericitului nostru Monarh, rezistența îndârjită a asediaților otomanilor
din Oradea Mare, care văzându-se ajunși până în punctul de a ceda în fața forțelor curajoșilor
noștri atacatori, au cerut și obținut capitularea”. Iar pentru informarea corectă a publicului, se
continuă prezentarea în detaliu a celor succedate în perioada 27-31 mai. Prin urmare, „pe data de
27, pentru a lărgi breșa, au continuat cu înverșunare să tragă cu tunurile... aruncând bombe și
pietre în interiorul cetății”, rănindu-i sau omorându-i pe asediați, iar în 28 a început tirul asupra
cazematelor, după-amiază o bombă aprinzând praful de pușcă care fusese pus la uscat, pentru ca
în 30 „să fie aruncată în aer mina, săpată la piciorul șanțului spre breșa din dreapta, poziționânduse în șanț”. „În aceeași dimineață, domnul general Heisler a sunat de trei ori din trâmbiță în cetate
și le-a spus celor din interior că ar dori să le facă o propunere; dar nu a primit alt răspuns decât
prin lovituri de tun și muschete, iar după prânz vreo 100 de turci au făcut din nou o incursiune
împotriva Gărzilor noastre de cavalerie”, fiind nevoiți până la urmă să se retragă. Dar „un anume
Mezen Mehemeth Agà, însoțit de un alt turc, s-a oprit spre păduri nu departe de râul Criș, s-a
îndreptat spre niște muschetari care se aflau acolo, i-a strigat și le-a spus Că dimineața s-a făcut apelul
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la asediați, dar cum la acea oră Pașa și Agà (fiind vineri) se aflau în moschee, nu au putut răspunde, iar
cei care, împotriva credinței, au tras din piață, toți fuseseră plasați în închisori sau temnițe... și să se
întoarcă mâine, căci cu siguranță vor discuta”. La apelul de a doua zi al generalului Heisler, după
deliberări s-a afișat „un deputat, sau cum se spune un interpret și secretar al pașei, care a întrebat
în numele stăpânului său care este cererea noastră”, primind următorul răspuns: „vă este cunoscut
faptul că armata imperială și-a stabilit tabăra lângă această cetate cu scopul de a o subjuga, ar trebui
să luați seama la iminentul pericol în care vă aflați ca urmare a rezultatelor obținute prin lărgirea
breșelor și la faptul că din pură bunătate și milă față de bieții inocenți i se oferea garnizoanei mila
și clemența Majestății, astfel încât în prezent să poată obține acorduri onorante, care ulterior nu
li se vor acorda în niciun caz, nici măcar nu vor fi ascultați”. La întoarcere, după ce a comunicat
superiorilor săi cele transmise de generalul Heisler, a replicat: „că cetatea aparținea împăratului
turcilor, iar apărarea le-a fost încredințată lor, că nu putea fi cedată așa ușor, mai ales că primiseră
vești că cele două armate erau aproape, că de succesul bătăliei depinde posesia asupra orașului, să
mai aștepte 10 sau 15 zile, iar timpul va decide totul”. Imperialii i-au răspuns că nu au nicio veste
despre vreo armată turcă, „cerându-le un răspuns categoric, dacă doresc să predea cetatea sau nu”.
Secretarul s-a retras pentru a transmite mai departe cele comunicate, în locul său venind „un
bătrân cu aspect grav care, după ce le-a ordonat alor săi să coboare de pe bastion, a strigat alor
noștri: „Că nu au ce căuta în cetate și să se îndepărteze, că ei, turcii, vor să moară în interiorul
cetății, așa cum ar trebui să facem și noi afară”. „Și astfel s-a încheiat acel mic armistițiu” scria
ziarul, dar „nu se poate încă spune ce s-a întâmplat în zilele următoare”, duminică după-amiază
sosind vestea capitulării la Viena, „că fiind breșele destul de mari, s-au făcut toate pregătirile
pentru asaltul general, asediații, joi, în ziua de 5 a sărbătorii Corpus Domini, au expus steaguri
albe și au adus cheile, cerând să capituleze, cum de altfel s-a și întâmplat”, urmând ca victoria să
fie celebrată printr-un Te Deum în catedrală și triple salve de tun. În ediția din 15 iunie se
precizează „că încă nu pot fi oferite detaliile precise, și nici conținutul capitulațiilor, s-a aflat doar
că turcii au ieșit deja, urmând să fie conduși până la Vypalanka, cu un anumit număr de care, ce le
vor fi date pentru bagaje și bunuri, dar că în acel acord au fost incluse și două castele din apropiere,
care până atunci se aflaseră în posesia otomanilor”. În schimb, în numărul din 19 iunie sunt
publicate detalii despre evenimentele din perioada 3-6 a aceleiași luni: „în data de 3 iunie au sosit
300 de care cu muniție, continuându-se întreaga zi cu lovituri de tun, și cu aruncarea de bombe
în cazemate și breșe, neîncetând și cei dinăuntru să tragă cu vigoare împotriva noastră”, în aceeași
zi a fost capturat un turc care intenționa să intre în cetate, care confirma faptul că o armată
otomană ar fi trecut Dunărea, fără să știe în ce direcție se îndreaptă, „iar seara, la fel ca toată
noaptea, au continuat lucrările în șanț, unde au fost răniți și uciși 15 dintre ai noștri”. În data de
14, „spre amiază au ieșit 5 oficiali turci, dintre care 2 mergând în față au fluturat o batistă albă, și
chiar dacă s-a tras de 4 ori împotriva lor, nu au renunțat să ni se adreseze, în cele din urmă oamenii
noștri au avansat spre ei și i-au condus în cartierul domnului colonel Molner [Molnár], și după ce
au fost auziți de domnul general Heisler și după ce au primit un răspuns la propunerile făcute de
aceștia, s-au întors în Cetate, de unde, după o scurtă ședere, au apărut din nou pentru a negocia
capitulațiile, durând până noaptea întâlnirea, între timp, toate ostilitățile de ambele părți au fost
suspendate, iar lucrările au încetat”. A doua zi au fost trimiși „2 dintre căpitanii noștri în cetate
pentru ostatici, în timp ce 2 vice căpitani de la dușmani au rămas la ai noștri”, în aceeași zi „sosind
în tabăra noastră mulți bărbați, cu soțiile și copiii de la Gyula și din satele din apropiere,
confirmând marile lipsuri de care suferă acolo”. „În data de 5, ajungându-se la un acord, domnul
general Heisler împreună cu alți ofițeri superiori a mers călare să inspecteze întreg șanțul, și toată
cetatea, care a fost apărată de jur împrejur de sodați germani, iar ai noștri au lucrat neîncetat la
construcția podului pentru a scoate lucrurile inamicului în afara cetății, în care după o jumătate
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de zi au fost inspectate toată artileria, munițiile și alte instrumente; a căror listă, la fel ca punctele
precise ale capitulării, se speră să poată fi publicate odată cu primele scrisori”. „În data de 6 au
ieșit liberi din cetate mulți germani și unguri făcuți prizonieri, care au relatat că praful de pușcă
care a luat foc în urmă cu câteva zile a făcut prăpăd printre ieniceri, astfel că aceștia, dar și alții din
conducere au insistat pe lângă superiorii lor să predea cetatea”. Noi precizări despre cele
întâmplate cu ocazia capitulării sunt transmise publicului în 22 iunie. Sunt reluate evenimentele
succedate începând cu ziua de 4, când „s-a lărgit foarte mult breșa, și fiind gata galeria de sub șanț
s-au făcut toate pregătirile pentru asalt, dându-și seama de aceasta asediații, în plus apărând
neînțelegeri între superiori și soldați au trimis spre amiază în afara cetății 4 turci cu un steag alb
spre întăriturile noastre pentru a cere ieșire liberă, oferind odată cu predarea și castelele Papmessù
[Pomezeu] și Solanka [Salonta], generalul Heisler dându-le un acord îngăduitor6”, semnat de
ambele părți în data de 5, după care au fost încredințate imperialilor inclusiv depozitele de război
și de provizii, găsind „o mare cantitate de mei și câțiva pesmeți cu care ar mai fi putut supraviețui
turcii câteva luni”, iar dintre arme, 71 de tunuri, mici și mari, 6 așa-numite obuziere, și 4 mortire
mici, din care unul de 20 de livre era în funcțional”, și praf de pușcă. Totodată, „au fost eliberați
în data de 6 toți sclavii creștini, aproximativ 70 în cetate, iar în 7 au început să iasă turcii... 3000
de persoane împreună cu femei și copii, între aceștia peste 1000 de oameni de arme, boi nu mai
aveau, doar 4 cai”, „în 7 au plecat câțiva cu vreo 100 de care, dar alții au rămas încartiruiți în fort
unde ai noștri fuseseră găzduiți întreaga iarnă, mulți dintre acești turci au declarat că vor să devină
creștini și să rămână alături de ai noștri”. Sunt oferite publicului și cifre referitoare la pierderile
suferite de imperiali: „pe durata întregului asediu, de la începutul lui mai și până în 4 iunie, s-au
contabilizat soldați germani morți 160, iar răniți 239, inclusiv ofițeri superiori”. În data de 8 a fost
sărbătorită în tabără cucerirea unei cetăți de o asemenea împortanță prin sunete de trompetă și
salve de tun, atât cavaleria, cât și infanteria cântând în mod solemn un Te Deum. Din data de 9
încep lucrările de reparație și consolidare a cetății, a cărei capitulare „este cu atât mai importantă
cu cât prin ea se stabilește comunicarea între Ungaria Superioară și Transilvania”. În 26 iunie sunt
publicate veștile sosite cu scrisorile expediate de la Oradea în data de 14, care anunță „că au ieșit
toți turcii din acea garnizoană, în total 4000 de capete, iar între aceștia 2000 de oameni de arme,
astfel că informațiile furnizate de toți dezertorii ieșiți în această iarnă din cetate nu s-au confirmat,
nici măcar în ceea ce privește proviziile, fiind găsită o mare cantitate de cereale”. În data de 12 a
lunii a avut loc o procesiune solemnă pentru sărbătoarea Corpus Domini, celebrată în prima joi
după a opta zi de la Rusalii, deoarece nu s-a putut celebra în ziua respecivă, la care a asistat
generalul Heisler și toți ceilalți ofițeri. Pe parcursul lunii iulie mai sunt publicate știri sporadice
despre destinul cetății Oradea în posesia imperialilor, în data de 13 semnalându-se „că fuseseră
refăcute, în bună parte, fortificațiile acesteia”.
În concluzie, putem afirma că pe baza informațiilor furnizare cititorilor de publicația tipărită
la Viena avem posibilitatea de a reconstitui evenimentele militare care au determinat capitularea
cetății Oradea, în iunie 1692, și trecerea ei în posesia imperialilor după 32 de ani de stăpânire
otomană. Sunt oferite foarte multe detalii cu privire la desfășurarea operațiunilor militare, la
condițiile grele suportate de asediați, provenite din surse oficiale sau de la martorii direcți ai
întâmplărilor evocate, astfel că, prin corelarea lor cu alte surse din epocă, în ciuda unor mici
inexactictități, putem afirma că acestea oferă o imagine veridică asupra evenimentelor. Prin urmare,
ziarul publicat în limba italiană de Johann van Ghelen reprezintă un izvor documentar important
pentru reliefarea unor aspecte din trecutul orașului Oradea.
6

Referitor la condiţiile capitulării, a se vedea Istoria orașului Oradea, coord. Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, Oradea,
1995, p. 157-158; Z.P. Bagi, op. cit., p. 24.

137

Florina Ciure

ANEXE DOCUMENTARE
I
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
3. GENARO. 1692.
VIENNA 3. Genaro 1692.
[...] E dalla Bloccata di Gran Varadino scrivono, esservi stato preso di nuovo un Turco, che con altri
4 trà quali un’Uffiziale (ciascheduno però separatamente) havevano trovato il modo di sortire di notte tempo
dalla Piazza, e di passare nascostamente per vie impratticate sin à Giula, e di là à Temesvvar, da dove il sudetto
Uffiziale si era inoltrato immediatamente alla volta di Adrianopoli, per riferire lo Stato della Piazza, e
sollecitare Soccorso: il prefato Turco però era stato poi rispedito dal Pascià di Temesvvar verso Varadino,
come similmente gli altri quattro, tutti però per vie diverse: esendo stato preso da’ Nostri il primo, come
sopra si disse, riferiva egli tutto il sopradetto, con aggionta, ch’egli non sapeva se alli suoi Camerati fosse
riuscito di rientrare nella Piazza; e mostrò anche a’ Nostri il luogo, dove nell’uscire dalla Piazza medesima
erano passati per il Fosso: soggiunse pure, che à Giula fosse arrivato un nuovo Pascià, con espressi ordini, di
cercar ad ogni modo possibile di entrare nella Fortezza di Varadino, e di accettarvi il Comando; essendogli
stato fermamente promesso, che dalla Porta si cercarà ogni mezzo di portare qualche Soccorso all’angostiata
Piazza.
II
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
6. GENARO. 1692.
VIENNA 6. Genaro. 1692
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Da Debreczino si hanno lettere de’ 25 del passato con aviso, esservi ritornato il giorno precedente
dal nostro Forte sotto Gran Varadino il Sig. Generale Conte di Aversperg, doppo havere fatte di nuovo
diverse buone disposizioni, & ordinanze in quella Bloccata: da dove con questa occasione si hà la
confermazione della penuria in quella Piazza, nella di cui Guarniggione per la mancanza di viveri, e legno, era
insorta qualche discordia, mormorando li Giannizzari, & altri Soldati communi contro gli Uffiziali maggiori,
per la lunga miseria, e patimenti; mà rimanendo questi pertinaci nel non voler condescendere alla resa,
havevano 300 de’ primi risolto di sortire colla prima occasione favorevole dalla Piazza, e di salvarsi per la
forza attraverso delle nostre Guardie. Intanto ne uscivano ancora giornalmente Huomini, e Donne, quali
tutti unanimamente confermano, che di giorno in giorno vi si accresca la scarsezza de’viveri, essendo già
effettivamente consommati tutti quelli del Magazzeno, non restatovi altro, che qualche quantità di Grano
mezzo bruggiato, e rovinato in un’altro Deposito, dalle Bombe; come anco qualche residuo di Miglio, del
quale, per essere troppo vecchio, guasto, e mucido, riesce pane poco buono, & amarissimo. Anco le malathie
insorte sì dall’acqua putrida, come dal puzzore nella Piazza, rapivano molta Gente, morendone quasi ogni
giorno 15, à 20 Persone. Il Presidio consisteva ancora in 1000 Huomini incirca, de’ quali alcuni 100 già
sarebbero fuggiti, se non havessero da passare le strette, e vigilanti Guardie esteriori. Intanto gli Uffiziali
Supremi consolavano tuttavia colla speranza di soccorso la Soldatesca commune; e stavano perciò
aspettando ogni ora il ritorno di alcuni Emissarii, che 3 Settimane prima si erano mandati verso Temesvvar,
e’l Primo Visire, per havere notizie: che saranno forse li medesimi, de’ quali si è fatta menzione colla
precedente. Et in effetto erano comparsi già diverse volte alcuni, che cercavano di traversare con finezze le
nostre Guardie; anzi l’istessa notte, quando il prefato Sig. Generale Conte di Aversperg pernottava nella
Palanka Oloschi, erano venuti 3 Huomini à diversi Posti, che sarebbero passati se li Nostri fossero stati meno
vigilanti: si hà però poi saputo, che nell’oscuro uno nominato Chamber sia pervenuto nella Piazza, benche
mortalmente ferito da una Moschettata, di che morì il giorno seguente; prima però haveva dichiarato alla
Guarniggione, che non si sentiva niente di alcuna Milizia, molto meno di Soccorso, che fosse destinato per
la Piazza, e che perciò indarno si aspettava: nondimeno gli Uffiziali Maggiori havevano risolto, e detto, di
volersi mantener ancor’ alcune Settimane, e chi non hà viveri debba cercare il modo di sussistere.
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In questo mentre continuano tuttavia li Nostri à batter, e bombardare la Piazza: e si sono comandati
gli Ussari sulle Strade verso Giula, e Jena, per invigliar à gli Esploratori, che volessero inoltrarsi verso Varadino.
Era poi venuto aviso à Debreczino, mandato dal Ten. Colonello Sig. Haubman dal nostro Forte sotto
detto Varadino, che da una Bomba gettatavi alli 23 sia stata rotta, & ammaccata intieramente la gamba all’Agà
de’ Gianizzari, & uccisi la di lui Moglie, e Figlioli, mentre sedevano insieme nel Bagno; e questo Agà è il solo,
che sempre hà animata la Guarniggione alla costanza; onde se morisse da questo colpo, potrebbe essere, che gli
altri pigliassero risoluzione di arrendersi. Si è pure saputo, che la notte de’ 21 siano penetrati per le nostre
Guardie altri 3 Turchi principali, liquali havevano promesso di riportare frà 6 giorni infailibilmente sicura
notizia alla Guarniggione Turca, laquale stava aspettandoli con grande impazienza, affine di havere accertata
informazione del Soccorso da loro sperato, ò del nuovo Pascià, che attendono. [...].
III
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
13. GENARO. 1692.
VIENNA 13. Genaro. 1692
[...]. Dal Quartiere Generale Cesareo à Debreczino si hanno lettere delli 29 del passato con aviso,
che colà si trovava ancora il Sig Generale Conte di Aversperg; e che da Tockay si erano incaminati à quella
volta molti Carri con 400 Bombe già cariche, & approntate, lequali saranno ancora condotte sotto Gran
Varadino, e subito che saranno arrivate, haveva concluso il prefato Sig. Generale di portarsi di nuovo nel
Forte fatto da’ Nostri sotto quella Fortezza, per continuar ad angostiarla maggiormente colle medesime.
Intanto continuano quei della Bloccata di tener in continue inquietudini, & agitazioni li Barbari di dentro,
con fargli spesse Allarme; & era capitato aviso à detto Debreczino, ch’il Comandante del sopradetto Forte
Sig. Tenente Colonnello Bauman alli 26 habbia caggionato un’ gran disordine nella Piazza, mentre
avvicinandosi con 140 Moschettieri verso la medesima, gridando tutti con alta voce, Avanza, Avanza, ne
furono così allarmati li Turchi, che credendo, che li Nostri volessero tentar un’Assalto generale, tutti corsero
con gran confusione sulli Baloardi, e tirarono molte Cannonate, mà senza danno alcuno, ritiratisi li Nostri
nel sudetto loro Forte, dove fecero sentire li Tamburri, e Piffari, per burlarsene.
IV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
17. GENARO. 1692.
VIENNA 17. Genaro. 1692
[...]. Si hanno tuttavia le medesime confermazioni dello Stato penuriante di Gran Varadino, con lettere
delli 4 del corrente da Debreczino, havendo li Desertori nuovamente usciti dalla prefata Fortezza portati
gl’istessi avisi, come tutti li precedenti; con aggiunta, che gli Uffiziali principali di quel Barbaro Presidio (che
hanno ancora per loro qualche provisione, mà non bastante per tutta la Guarniggione) pensino di mantenersi
ancor’ alcune Settimane; massime l’Agà de’ Gianizzari, che continua ad essortare gli altri alla costanza,
protestando di non potersi giustificare alla Porta la resa con una sì numerosa Guarniggione: altrimente il Pascià,
e gli altri inclinavano à fare capitolazioni. [...].
V
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
20. GENARO. 1692.
VIENNA 20. Genaro. 1692
[...]. Diversi Turchi desertati alli 2, 3, e 4 del corrente da Gran Varadino, condotti alli 6 à Debreczino,
& essaminati colà circa il motivo della loro fuga, come dello Stato della Piazza; risposero, che la maggior parte
di essi erano usciti dalla Fortezza per la fame; uno però nominato Hussein, il di cui Padre sendo priggione
appresso li Turchi, si riscattò, e rilasciato già per cercare la sua ranzione, lasciò in Ostaggio il Figlio, il quale
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(non ritornando il Padre) fù anco trattato, e venduto da Schiavo, e sforzato à farsi Turco; onde si era ora di
là ritirato à solo fine di rendersi Christiano: e circa lo Stato della Piazza aggiunse, che la maggior parte de’
Giannizzari havevano ancora loro stessi da mangiare, onde non ricevevano la Provianda dal Magazzeno, dove
non avanzava altro che Miglio guasto, il quale egli però non haveva visto, perche il suo Padrone, ch’era uno
de’ Gianizzari più benestanti, non haveva ancora preso del Miglio; mà li Poveri, che non hanno altro, ne
vivenano: Che di comestibili non si poteva comprare niente per denari, mentre ogn’uno conservava il suo
per sè stesso; onde quando sarà consommato il resto del Magazzeno, doveranno morire di fame li Poveri.
Che la voce commune tra’ Principali correva di volersi mantenere fin verso la Pasqua; & havevano fatto
annunziar alla Porta, che quando in 2 Mesi non gli venga Soccorso, saranno costretti di rendersi: Che anco
vi sia gran penuria di Legno, e l’Agà de’ Gianizzari apposta non permetta di bruggiarne il resto, ad oggetto di
costringere la Gente à cercarlo fuori della Fortezza; onde molti de’ Giannizzari ne havevano fata qualche
provisione: Che di Animali Bovini non vi era altro che 4 Vacche, che conservavano per servizio degli
Ammalati; e la Carne di Cavallo costava un Fiorino la libra: Ch’il Pascià haveva ancora 4, ò 5, e l’Agà de’
Giannizzari 6 Cavalli: Ch’il Primo alcuni giorni fà haveva voluto persuadere l’altro, e li Gianizzari alla
Capitolazione; mà oppostovisi l’Agà disse di voler aspettar il Soccorso sin verso il fine di Aprile, e quando
all’ora non venisse, di rendere la Fortezza: Che sin da quel tempo il Pascià non parlava più coll’Agà
medesimo; e che facilmente potrebbe seguire qualche tumulto ò sedizione del Presidio: Che vi continuavano
le malathie, morendovi ogni giorno 15, 20, e tal volta più Persone; osservandosi à gli Ammalati certe macchie,
e tumori al Collo; & era nata questa malatia sin dal tempo, che vi furono gettate le Bombe; e non si sepelivano
tutti i Cadaveri, restando in maggior parte quei de’ Poveri: E che la Guarniggione era ancora di 1000
Huomini incirca; e tutti insieme colle Donne, e Fanciulli, montavano al numero di 2200 Persone.
Un’altro Turco preso alli 5 del corrente in vicinanza di Jena da una nostra Partita di Ungheri del Forte
Oloschi, e condotto alli 7 à Debreczino, disse nel suo esame, chiamarsi Mehemet, & essere stato un Soldato à
piedi à detta Jena, dove hebbe ogni giorno 7 aspri di soldo, & era uscito à cercare legno quando fù preso:
aggiungendo, che tutta la Guarniggione à piedi, & a Cavallo vi consisteva in 3000 Huomini incirca, tra’ quali
300 Gianizzari; e trà la Cavalleria non potevano montar più di 300 Huomini, mentre tutti gli altri non havevano
Cavalli, ò quelli che havevano, erano incapaci à fare servizio: Che di giorno non vi si teneva altra Guardia, che
di alcuni Portinai; mà di notte stava ad ogni Porta una Compagnia di Fanti, & à 50 passi indietro una à Cavallo;
& ogni notte rompevano il ghiaccio del Fosso, tanto della Palanka, che del Castello, per non essere sorpresi da’
Nostri: Che talvolta uscivano in Partita 30, à 40 à Cavallo, mà solamente verso Lippa: Che non haveva sentito
parlare di alcun Soccorso, nè Condotta di Provianda per Gran Varadino: Che quei, che vogliono andare da
Temesvvar à detto Varadino, non passavano per Jena, mà bensì per Giula, dove si trovavano più di 100 Cavalli
usciti di tempo in tempo da Varadino: Ch’egli mentr’era à Jena, haveva ben sentito, che à Giula si trovasse
l’Ibrahim Pascià, il quale cercava l’occasione di entrar in Varadino; mà che non sapeva, se gli era riuscito; Che
l’istessa mattina ch’egli fù preso, all’alba del giorno erano venute 5 Persone con 6 Cavalli à Jena, che
proseguirono la Strada verso Gran Varadino; mà sendo egli poi uscito, e preso, non haveva sentito altro: Che à
Jena non era gran carestia; dovevano però gli Abitanti andare à prendere li viveri à Giula, mentre da’ Contorni
di Jena erano fuggiti in Transilvania tutti li Paesani: Che in Giula non era Milizia forastiera, mà solamente il
Presidio ordinario, che montava nondimeno à 2000 Huomini: E che la Palanka colà era maggiore, che quella
di Jena, e più forte, poiche l’acqua correva attorno la medesima, come attorno il Castello. [...].
VI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
24. GENARO. 1692.
VIENNA 24. Genaro.
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[...]. Dalla Bloccata di Gran Varadino non si hanno nuovità rimarcabili con questo Ordinario; solo
si conferma la vigilanza, che vi continuano li Nostri, in tenere ben serrata la Piazza, giache li Turchi sotto il
rumore di qualche Sortita, tentarono già ò di dar apertura ad alcuni di passare fuori, per sollecitare Soccorso,
ò di riceverne qualcheduno degli Uffiziali del Presidio di Iena, per incoraggire gli animi abbattuti de’
Diffensori, e confortarli alla tolleranza. Si hà pure aviso, che li Nostri intendevano di fare qualche tentativo
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contro Jena; e che à tal fine s’incamminassero con gli attrezzi à ciò proprii à quella volta: di che si aspetta la
confermazione. [...].
VII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
31. GENARO. 1692.
VIENNA 31. Genaro.
Alle scritte notizie havute da Debreczino dell’abbrugiamento della Palanke di Giula, colla morte di
tanti Infedeli, non si può aggiunger altro, se non che nella Fortezza di Gran Varadino crescano le discordie
trà gli Uffiziali maggiori, e massimo trà il Pascià, e l’Agà de’ Gianizzari; e desperando ormai intieramente quel
Presidio alla venuta del Soccorso, si congettura, che in breve risolverà à liberarsi colla resa dalle sciagure, che
patisce. [...].
VII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
3. FEBRARO. 1692.
VIENNA 3. Febraro.
[...]. Non si sente più, che li Turchi di Gran Varadino facciano Sortite, nè meno che continuino à tirare
contro li Nostri, come facevano prima; anzi si hà aviso, che accresciutesi le amarezze trà il Pascià, e l’Aga de’
Gianizzari, quello in luogo di animare alla costanza la Guarniggione, come gli fù imposto dalla Porta, vada più
tosto consigliando di pensar ad una buona Capitolazione, sapendo egli effettivamente la poca speranza, che vi
è di soccorso. E si può credere, che la scritta Azzione da’ Nostri esseguita à Giula, coll’abbruggiamento di tanti
Villaggi, insieme con tutto il foraggio di quei Contorni, e’l trasporto degli Abitanti sulle nostre Terre, vi farà
notabilmente accrescere la costernazione, e l’impazienza; mentre con ciò si è tolta affatto la sussistenza nel
Paese ad ogni loro Soccorso, benche peraltro della venuta del medesimo non si sente apparenza alcuna. [...].
VIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
7. FEBRARO. 1692.
VIENNA 7. Febraro.
Con lettere di Debreczino delli 25 del passato Mese di Genaro si hà aviso, che l'istesso giorno si
erano colà condotti altri 3 Carri pieni di Turchi, e Donne Turchesche, fuggiti da Gran Varadino; e tutti
unanimamente confermavano la penuria, miserie, e calamità, che regnano trà il Presidio Barbaro di quella
Fortezza; assicurando inoltre, non trovarvisi quasi più provisione alcuna di viveri ne' Magazzeni, sendosene
già distribuito pochi giorni prima tutto il rimanente: nondimeno gli Uffiziali Supremi (non essendo forse
ancora totalmente sprovisti) pretendevano, e rimanevano fermamente risolti, di mantenersi ancor' alcune
Settimane; mà li Desertori medesimi dichiaravano anco, che non lo credevano possibile; massime
continuando l'apparenza, che intanto facilmente possa seguire qualche sollevazione trà li Presidiarii, che
stanchi assai di si lunghi patimenti, non mostrano più volontà alcuna di fare Sortite contro li Nostri, benche
à ciò vengono animati da' più ostinati Uffiziali della Fortezza. [...].
IX
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
10. FEBRARO. 1692.
VIENNA 10. Febraro.
Le maggiori, e più importanti nuovità, che in questo tempo si possono aspettare dall'Ungheria,
devono venire dalla Bloccata di Gran Varadino, dalla qual Piazza, secondo le lettere de' 29 di Genaro da
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Debreczino, continuavano à desertare tuttavia giornalmente molti Turchi, che tutti con Carri vengono
condotti à detto Debreczino, essendo misera Gente; & unanimamente confermano quanto fù scritto, e
spesse volte repetito, della scarsezza,e penuria di viveri, che vi regna nella Piazza, per laqual raggione tanti
andavano desertando: e soggiungono li medesimi Turchi, che finalmente anche li più ostinati del Presidio si
risolverebbero alla resa, & ad uscire dalla Fortezza, per liberarsi dalle sensibili incommodità, che soffriscono,
se pure sapessero verso dove voltarsi in questo tempo freddo, che non permette il fare lunghi viaggi, molto
meno il campeggiare per Strada con tanta Gente in Paesi rovinati, e sprovisti di viveri, e foraggi: onde
restavano più fermi à mantenersi sin' à tanto, ch'il tempo sia meno rigoroso, e più atto alla marchia. [...].
X
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
17. FEBRARO. 1692.
VIENNA 17. Febraro.
[...]. Scarse sono le Nuovità dell'Ungheria; nè si hà altra notizia rimarchevole dalla Bloccata di Gran
Varadino, che la confermazione sempre accertata da tutti li Desertori, e Priggionieri, che nella Piazza si vada
tuttavia aumentando la penuria di viveri, e di altri bisognevoli, come la continuazione delle malathie, che
fanno sempre diminuire di numero gli Huomini d'armi di quel Presidio infedele. [...].
XI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
21. FEBRARO. 1692.
VIENNA 21. Febraro.
Si hà da Debreczino, che venutovi qualche aviso, che l’Inimico cercasse di adunare buon numero di
Gente appresso Temeswar, per tentare di portare qualche Soccorso di viveri, e munizioni, ò Gente fresca in
Gran Varadino, li Reggimenti tutti de’ Nostri stavano pronti alla marchia, e disposti in modo tale, che poco
si temeva del dissegno de’ Turchi; mà poi si era sentito, che non havendo potuto metter insieme Gente
bastante per tal impresa, nè permettendogli il tempo improprio la marchia, e condotta de' bisogni, oltre la
mancanza di foraggio, di cui è privo affatto quel Paese, si erano di nuovo dispersi, e separati quei pochi, che
furono uniti; onde si crede, che cercaranno solamente di conservare, e di cuoprire Temeswar, affinche à
quella Piazza non arrivi il disastro fatto digià da’ Nostri à quelle di Giula, e Iena coll’incendio. Et intanto,
benche si confermi tuttavia la penuria di Gran Varadino da tutti li Desertori, si sente anco, che quel Presidio
Infedele rimanga costante nel voler aspettar ogni estremità. [...].
XII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
24. FEBRARO. 1692.
VIENNA 24. Febraro.
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[...]. Da Debreczino si hanno lettere delli 12 del corrente Mese, con aviso, essersi di nuovo condotte
dall’Ungheria Superiore per via di Tockay al Forte nostro sotto Gran Varadino 300 Bombe, per tormentare
di nuovo colle medesime quella Piazza; e crescono le apparenze, di veder in breve un fine à quella lunga
Bloccata, colla resa della Fortezza; confermando sempre più li Desertori la grande scarsezza di viveri, che
prova; anzi con queste particolarità, che dalla Guarniggione speditisi fuora 6 Turchi, per informarsi del
Soccorso, che sperano, stavano ora con grande impatienza aspettando il ritorno de’ medesimi con qualche
buona nuova: & intanto, per contentare li Soldati communi, si era ancora distribuito trà li medesimi qualche
resto di Provianda, con che si devono trattener alcune Settimane. Vi continuano pure tuttavia le malathie; e
sperasi quantoprima la Capitolazione, massime quando li sopradetti 6 Turchi non gli portassero speranza di
Soccorso, come non vi è apparenza alcuna. [...].
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XIII
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
2. Marzo. 1692.
VIENNA 2. Marzo.
[...]. Lettere di Debreczino de’ 19 del caduto portano, che li Turchi di Gran Varadino, doppo havere
fatto di notte una grande allarma con molti sbarri di Cannone, fecero di giorno una gran Sortita contro gli
Aiduchi, che stanno di Guardia nel Forte del Ponte sul Fiueme Keres; mà questi furono subito secondati dal
Signor Tenente Colonnello Bauman con due Truppe di Alemani, ciascheduna di 50 Huomini, da’ quali
doppo lungo Combatto furono respinti con perdita di alcuni morti gl’Inimici; e senza questo pronto aiuto
gli Aiduchi non sarebbero stati bastanti à resister alla furia de’ Barbari; liquali l'istesso giorno cannonarono
così furiosamente, che per tutto il tempo dell'attacco, e della Bloccata non hanno più tirato, che quella volta,
e con tutto ciò senza fare danno alcuno d'importanza. Intanto da Desertori fuggiti dalla Piazza veniva riferto,
che co’ sopradetti sbarri di notte non havevano havuta altra mira, che di atterrire li Nostri, e di animare la
propria loro Gente; e duranti li medesimi sbarri si erano adunati il Pascià, l’Agà de’ Gianizzari, & altri Uffiziali,
con buona parte della Soldatesca del Presidio, in una casa poco lontana da Temniz, ò sia Torre, per
consultarvi; & una Bomba de’ Nostri caduta nel mezzo di loro, gli haveva fatto non poco danno, e caggionata
la loro separazione. Asseriscono pure li desertori tutti, che alla premura del Presidio finalmente havessero
risolto i Capi, di capitolare frà 15 giorni, in caso non venga frà tanto il da loro aspettato Soccorso; à che si era
anco condesceso l’Agà de’ Gianizzari, il quale peraltro sempre si è mostrato il più costante di tutta la
Guarniggione: se questo è vero, se ne doverà presto sentire l’effetto. Del Soccorso non si sentiva colà
cos’alcuna di positivo: & alcune Truppe, che tempo fà havevano cominciato di adunarsi appresso Temeswar,
si erano poi tutte di nuovo separate, e disperse.
Un Foriere, & in Tamburrino, che Settimane fà erano desertati da’ Nostri, e fuggiti nella Fortezza,
n’erano di nuovo sortiti, e venivano aspettati à detto Debreczino; onde si stava curioso di sentire quanto da
loro si cavarà circa lo Stato della Piazza.
Intanto il Sig. Generale Conte di Aversperg, che non tralascia diligenza, ò sollecitudine alcuna, che
possa servir à maggiormente angostiare, e restringere la Piazza, haveva fatto distribuire buona Somma di
denari frà le Truppe Unghere nella Palanca di Oloschi, per tenerle tanto meglio ne’ loro doveri. [...].
XIV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
6. Marzo. 1692.
VIENNA 6. Marzo.
Da Debreczino si hanno lettere delli 22 del caduto Mese di Febraro, con aviso, ch’il Sig.
Generale Conte di Aversperg, col Sig. Conte di Truchses, & alcuni Soldati comandati, era di nuovo
andato sotto Gran Varadino al Forte de’ Nostri, per accalorire le operazioni contro quel Presidio
Barbaro; da dove (oltre quanto fù scritto coll'Ordinario passato) non si hà altra nuovità di rimarco; solo
si asserisce, che li Turchi nella motivata Sortita contro gli Aiduchi nostri, habbiano havuta notabile
perdita, e lasciati anco indietro alcuni Priggionieri. Intanto veniva da' Nostri riedificato un Ponte sopra
il Fiume Keres, e stavano in vigilanza continua le nostre Guardie à ciò comandate, e proviste di viveri
per alcuni giorni, affine di cuoprire li Lavoranti contro gl'Insulti, che potessero tentare li Barbari con
nuove Sortite. Peraltro si accresceva sempre l'apparenza di veder in breve il bramato fine di quella
Bloccata colla resa della Piazza; stante non sola l'angostia de' Presidiarii, mà anco la poca speranza, che
hanno di Soccorso; contro il quale ad ogni evento stanno sempre vigilanti, & in buona precauzione tutti
li nostri Reggimenti. [...].
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XV
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
9. MARZO. 1692.
VIENNA 9. Marzo.
[...]. Lettere delli 26 del passato da Debreczino confermano il ritorno nel nostro Forte di un Soldato, ò
così detto Forierschuz del Reggimento Labatscheck, che 2 Mesi fà era desertato da' Nostri, e fuggito nella Fortezza
di Gran Varadino; e tanto questo, come un Tamburrino de' Brandemburghesi venuto con lui, & alcuni altri giunti
l'istesso giorno, mà alcune ore prima, riferivano tutti unanimamente, che li Turchi della Piazza rimanevano
costanti in voler aspettar il loro Soccorso; massime vantandosi di haver ancora viveri per alcune Settimane: se però
questo sarà trovato vero, se lo vederà in poco tempo.
Sendosi intanto ingonfiati talmente li Fiumi Keres, e Pezze, che senza Barche non era possibile il
passarsi, si era anco rotto affatto, e portato via dall'impeto dell'acqua, il Ponte, che dava la communicazione
della Palanca Oloschi colla Città grande, e levata con ciò la corrispondenza de' Posti, che per tal via solevano
secondarsi reciprocamente; onde li Turchi prevalendosi di tal occasione, tiravano non solo incessantemente
contro li nostri traghetti di Barche, mà incommodavano pure con Sortite le nostre Guardie sì degli Alemani,
come degli Ungheri: havendo specialmente alli 22 del caduto (nel qual giorno appunto si era portato da detto
Debreczino verso la Bloccata il Sig. Gen. Conte di Aversperg) alle 3. ore doppo pranzo fatta una Sortita con 9
Bandiere contro gli Aiducchi, che in numero di 150 custodivano il Forte al Capo del sudetto rovinato Ponte
nella Città grande; e pensarono con ciò li Turchi di sorprenderli, e tagliarli à pezzi, tanto più facilmente, perche
colla mancanza del Ponte gli era tagliato l'ajuto, e la corrispondenza. Gli Aiducchi però, havuta notizia del
dissegno Nemico, stettero pronti, e vigilanti, e riceverono così bravamente li Barbari, che subito 3 ne gettarono
morti per terra (le di cui Teste furono poi esposte sulla Porta di Oloschi) e 12 ne ferirono: onde li Turchi,
vedendo questa resistenza, lasciarono subito gli Aiduchi, e portando seco via i loro Feriti, si avanzarono contro
gli Alemani, che si erano postati in 2 Case bruggiate; & ivi durò la scaramuccia un'ora intiera: e non volendo
retrocedere l'Inimico, si spinse con maggior vigore contro il medesimo il Sig. Barone di Chlim Sargente
Maggiore del Reggimento Amenzaga, e lo pose totalmente in fuga; nella qual azzione però esso Sig. Barone fù
ferito, e l'istessa sera ne morì, compianto universalmente da tutti gli Uffiziali, e Soldati. Altro danno
d'importanza non vi hebbero li Nostri, nè si poteva sapere il numero preciso de' morti, e feriti Turchi, non
essendo doppo quella Sortita sin'all'ora uscito dalla Piazza alcun Desertore, che ne havesse dato distinto
ragguaglio.
Havevano pure li Turchi fatta qualche Sortita con buon numero di Gente contro le nostre Guardie
di 30 Cavalli, che stavano di là del Fiume Pezze appresso li Ridotti di fuora del Marazzo, e portarono seco via
nella Piazza qualche legname, che vi trovarono; al che non si hà potuto opporsi, per essersi tanto accresciute
le acque, che anco molte Baracche nel Forte stavano inondate.
Si lavorava poi con gran premura da' Nostri à rifare li sudetti Ponti, per ristabilire la primiera
corrispondenza de' Posti: nè si sentiva cos'alcuna di qualsisia Soccorso Turchesco, al quale nelle congiunture
correnti sarebbe anco impossibile di condurvisi, attesoche tutto il Paese attorno di Giula, e di Iena, stà sotto
l'acqua.
Alli 23 fù preso da' Nostri un Turco di Pastmes, ch'è un Castello sopra una Montagna dietro
Bellignes verso li Confini della Transilvania; e questo confessava, che nel medesimo si trovavano ancora circa
80 Turchi armati, travagliati però da penuria di viveri; e che li medesimi havevano risolto di abbandonare
quel Castello, subito che seguirebbe la resa di Gran Varadino.
XVI
FOGLIETTO STRAORDINARIO.
13. MARZO. 1692.
VIENNA 13. Marzo.
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[...]. Da Debreczino viene confermata la scritta Sortita de' Turchi da Gran Varadino, che con gran
loro perdita furono respinti dentro la Piazza, doppo qualche zuffa, nella quale, oltre lo scritto Barone di
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Chlim, restarono morti soli 5, ò 6 de' Nostri. Et havendo poi il Sig. Generale Conte di Aversperg fatto
cominciare la riparazione de' scritti Ponti sul Fiume Keres, per la communicazione della Città grande colla
Palanca Oloschi, & ordinate diverse altre disposizioni necessarie, era ritornato alli 25 del passato à
Debreczino, dove alli 28 fù essaminato in presenza del medesimo Sig. Generale un Turco condottovi da Gran
Varadino; mà con tutto che gli fù data qualche tortura, non volse mai confessare cos' alcuna. Era poi arrivato
à detto Debreczino qualche aviso, come se li Turchi di Varadino havessero havuta voglia di capitolare; onde
vi fù spedito sulle Poste alli 29 l'interprete Schwegler, per informarsi della verità, e darne l'accertato aviso al
prefato Sig. Generale Aversperg, il quale in tal caso si portarebbe in persona à quella volta, quando ciò venisse
confermato: di che si stava à Debreczino aspettando la risposta. [...].
XVII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 16. Marzo 1692.
[...]. Lettere di Debreczino delli 4 del corrente non portano altra nuovità, se non, che lo scritto
Interprete mandato dal Sig. Generale Conte di Aversperg di là al Forte sotto Gran Varadino, non era ancora
ritornato; il che si attribuiva ale copiose acque, che trà detto Debreczino, e Gran Varadino, rendevano
impratticabili le Strade, & impossibile il passaggio sì con Cavalli, come con Carri. Et à mezza Strada trà le
medesime Piazze, appresso il così nominato Forte di Patschey, stavano pronti più di 200 Carri con Viveri,
Legni, Fieno, & altri requisiti necessarii destinati al servizio de' Nostri sotto Gran Varadino, mà per il sudetto
cattivo tempo non potevano inoltrarsi, onde vi si sentiva qualche scarsezza: e mentre il Ponte, ch'era sopra il
medesimo Marazzo appresso detto Forte di Patschey, si è mezzo rotto, e tolto via dall'acqua, si facevano
perciò l'istesso giorno delli 4 à Debreczino le disposizioni, à farvi costruire un Ponte di Barche con ogni
diligenza, affine di fare passare li Carri sudetti subito che sarà possibile. [...].
XVIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 20. Marzo 1692.
[...]. Da Debreczino sotto li 7 del corrente avisato la continuazione del cattivo tempo, onde li Cavalli,
e Bovi degli scritti Carri con Provisioni destinati per li Nostri sotto Gran Varadino, stavano trà fango, & acqua
inviluppati, & alcuni già n'erano periti: alcuni Carri però con farina, non senza grandissima fatica, e pericolo,
erano passati di là dello scritto Marazzo, e condotti sin' al nostro Forte, con che vi hanno ricevute alcune
provisioni. Soggiungono le medesime lettere, che lo scritto Interprete Schwegler alli 3 del corrente era
entrato nella fortezza di Varadino; onde si stavano aspettando con curiosità ulteriori avisi delle di lui
commissioni. Si discorreva à Debreczino medesimo di qualche progetto di far un Ponte, o Machina, per fare
un' Assalto alla Piazza, quando presto non si risolvessero ad arrendersi i Turchi; e che à tal fine sarebbero
comandati à quella volta ancor' alcuni Reggimenti, e Cannoni grandi, per fare breccia, e tentare l'assalto
sudetto: di che il tempo ci darà maggior certezza. [...].
XIX
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 23. Marzo 1692.
[...]. Le lettere degli 11 del corrente da Debreczino non ci portano nuovità rimarchevoli, solo
raggiugliano, che lo scritto Interprete Schvvegler, che fù mandato da detto Debreczino alla Bloccata di
Gran Varadino, per intimare la resa à quel Barbaro Presidio, non fosse stato ascoltato dal medesimo in
ordine alla sua proposta. Intanto però confermavano unanimamente tutti li Desertori della Fortezza,
accrescervisi tuttavia la penuria di viveri, non essendovi più, che in un sol Magazzeno, qualche resto di
Formento, Orzo, e Miglio, in maggior parte guasto, e che la Guarniggione con Molini da mano doveva
macinarlo: aggiungono, che l'Agà de' Gianizzari, per mantener in divozione la Gente, faceva distribuire le
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porzioni tanto alle Donne, che alli Gianizzari; e rimaneva costante in non volere conformarsi alle
risoluzioni de' Pascià, e degli altri Uffiziali Superiori, che tutti inclinavano alla Capitolazione, contro liquali
egli solo opponendosi, impediva tutt'i di loro congressi, e consulte, minacciandoli, che in caso risolvessero
ad arrendersi contro la di lui voglia, egli farebbe tanto appresso la Porta, che tutti perderebbero le teste. Si
mangiava intanto à carissimo prezio la Carne di Cavallo; e tutto quanto di Grano, e Provianda vi avanzava,
non bastava per mantenersi ancora un Mese. Di tutti questi rapporti tante volte reiterati, e confermati, si
aspetta di vedere in breve la finale accertazione; mentre avanzandosi la Staggione, si crede, possano esser
applicati mezzi più proprii à ridurre l'ostinazione della Piazza. [...].
XX
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 27. Marzo 1692.
[...]. Sotto li 14 del corrente si hanno lettere da Debreczino, che confermano l'avisato rifiuto, che
hanno fatto li Turchi di Varadino di ascoltare il nostro Interprete, e che continuavano li Barbari à tirare
giornalmente Cannonate contro li Nostri. Intanto era ritornato à detto Debreczino il prefato Interprete; e si
credeva, che frà pochi giorni ne doveva partire verso la Bloccata il Sig. Generale Conte di Aversperg. E
correndo la voce confermata da alcuni Desertori, che li Presidiarii aspettassero con impazienza qualche
Soccorso promessogli di Cavalli carichi di Provianda, si dubitava assai al buon Successo di tal loro dissegno,
stante non solamente la difficoltà delle Strade, mà anco la vigilanza de' Nostri, ad impedirlo. Intanto si
mostrava (al referire de' Desertori) assai malcontenta contro li suoi Superiori la Guarniggione Turchesca
della Fortezza, per non essere stato ascoltato il nostro Interprete contro ogni dritto della Guerra, temendo
un reciproco trattamento all'occasione di volere anche loro parlare co' Nostri, con altre peggiori
conseguenze: furono però tutti acquietati dagli Uffiziali Superiori, con promessa, che in avenire sarà dato
orecchio alle proposizioni de' Nostri. [...].
XXI
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 30. Marzo 1692.
[...]. Scrivono da Debreczino sotto li 18 del cadente, che alli 14 era di là partito con alcuni Soldati
comandati verso la Bloccata di Gran Varadino il Sig. Co. Truckses, che vi era anco felicemente arrivato colla
sua Gente nella Palanca di Oloschi. Alli 15 partì bensì da detto Debreczino alla medesima volta il Sig.
Generale Conte di Aversperg, mà fu obbligato di fermarsi à Kuniar ad una lega da Debreczino, à causa delle
acque, lequali talmente si erano accresciute, che passavano sopra via dell'alto Ponte sul Marazzo di Potschey:
il che anco caggiona, che poche nuovità si possano dare di Gran Varadino; &impedisce pure la marchia à
Turchi, quando volessero tentarvi l'introduzzione di viveri; contro liquali stanno tuttavia li Nostri con ogni
possibile vigilanza. [...].
XXII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 3. Aprile 1692.
VIENNA 3. Aprile.
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[...]. Lettere di Debreczino de' 21 del caduto portano, esservi arrivato aviso, che apresso Giula si
adunassero circa 1000 Turchi, liquali havessero ordine di cercar ad ogni possibile modo d'introdurre qualche
numero di Gianizzari in Gran Varadino, in rinforzo della Guarniggione ormai sminuita (al riferire de' Desertori)
sin' à 500 Huomini d'armi: per impedire però ogni simil tentativo stava pronto colla sua Gente comandata il
Sig. Gen. Conte Truckses nella Palanca di Oloschi. Il Sig. Generale Conte di Aversperg, che pure voleva portarsi
colà, non havendo potuto passare (come si scrisse) il Ponte ò Marazzo di Potschey, à causa della grandissima
escrescenza della acque, era ritornato alli 20 à Debreczino. E da alcuni Fuggitivi veniva riferto, che si trovasse
ancora Provianda per qualche tempo nella Fortezza, e che perciò non vi regnasse tanta penuria nè fame, come
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da tutti li precedenti fù assicurato: se però questi, ò li primi, dicano la verità, lo farà vedere presto il tempo;
mentre si crede risolto da' Nostri di applicarvi forze, & operazioni più vigorose, subito che lo permette il tempo.
[...].
XXIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 6 Aprile 1692.
[...]. Sotto li 25 del passato scrivono da Debreczino, essere da pochi giorni prima fuggiti da gran
Varadino, e venuti appresso li Nostri 3 Fratelli nativi di Erla, uno de’ quali dice essere stato Domestico del
Pascià; e tutti trè riferivano, che quella Guarniggione Infedele stava tuttavia sperando l’arrivo di qualche
Soccorso; e che gli Uffiziali Supremi allettavano li Communi colla persuasiva, che già a tal effetto fosse in
marchia un Pascià con 12000 Huomini verso Belgrado, per passare poi colà il Danubio, e portarsi alla volta
di detto Varadino; ma non credevano, che potesse arrivarvi, prima che si trovasse provista la Campagna di
erba bastante alla sussistenza della Cavalleria. E degli scritti Turchi, che si dicevano adunati appresso
Giula, per tentare qualche introduzzione in Varadino, non si sentiva più altro. Confermavano anco li
Desertori sudetti, che tuttavia per il cattivo alimento, e cibi contrarii regnavano diverse malathie nella
Piazza, massime la Dissenteria, della quale morivano spesse volte 6, in 10 Huomini in un giorno: che vi era
bensì ancora qualche provisione di Grano, mà niente di carne, essendo molto cara quella de’ Cavalli, de’
qualli pochi avanzavano nella Piazza: che la Guarniggione non eccedeva di molto il numero di 400
Huomini: che havevano provisione bastante di polvere, mà in parte umida: e che mancavano palle per il
Cannone picciolo. [...].
XXIV
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 10. Aprile 1692.
Dalla Bloccata di Gran Varadino non si hanno alcune mutazioni; solo si confermava da' Desertori,
che la Guarniggione di quella Piazza non arrivava più à 500 Huomini, liquali (conforme una Nota distinta
delli 5 Bastioni, e degli altri Posti, col numero, e specificazione delle Guardie, che vi si tengono) consistevano
in così nominati Spahi, Ghunulli, Peschli, Asappi, Sentschoi, e Gianizzari: & asseriscono li Desertori, che
tutti non siano Huomini robusti, e sani, mà che fra li medesimi si trovino anco molti Giovani, e Zingari. Le
malathie vi hanno fatto, e fanno tuttavia gran male: onde stavano con tanto maggior impazienza sperando,
& aspettando qualche Soccorso. [...].
XXV
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 13 Aprile 1692.
Da Debreczino scrivono, essere desertato da Gran Varadino un' Ajutante di Camera del Pascià
Comandante, che li Turchi chiamano Czohadar; questo venuto da' Nostri riferiva, come li precedenti, che vi
sia ancora qualche provisione di viveri nella Piazza, bastante fin'al fine di Aprile; mà che intanto si pativa assai
di malathie, massime di dissenteria; e benche dalla medesima si sminuisca tuttavia la Guarniggione, con tutto
ciò rimanevano costanti gli Uffiziali Supremi, che poco curandosi de' Communi (purche ne restino in vita
tanti, che bastino alle Guardie, e diffesa) sperano di potere durare tanto più in lungo col resto della
provisione, & aspettar il Soccorso, il quale però sanno, che non si trovi ancora in Camino, benche all'arrivo
di un Turco chiamato Hassan Kaim ultimamente entratovi, si divolgasse apposta dagli Uffiziali, esser per
Strada un Soccorso, affine d'incoraggire li Communi. Il medesimo Hassan Kaim stava di nuovo sul partire
con lettere, per notificar al Seraschiere à Nissa la necessità, che hanno di essere presto secondati, ò che
doveranno arrendersi. Si hà pure aviso, ch'il Cham de' Tartari, à cui si è imposto dalla Porta di soccorrere
detto Varadino, non habbia gran gusto, nè voglia di tentarlo, e stia vacillante nelle sue risoluzioni; e quando
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anco li Tartari volessero venirvi, non potranno arrivarvi avanti mezzo Giugno: & intanto sperasi da parte
nostra coll'ajuto d'Iddio di ridurre la Piazza colle forze, al qual effetto si fanno già gli apparecchi. [...].
XXVI
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 17 Aprile 1692.
Lettere degli 8 del corrente di Debreczino portano, che bensì da' Desertori veniva riferto, che la
Guarniggione Turca di Gran Varadino si trovasse sì incommodata di malathia, che appena si potevano fare le
Guardie solite; mà essendo i di loro rapporti assai variabili, non si può applicar intiera fede al di loro dire. Intanto
sentesi, che quei Barbari habbiano fatta nuovamente una numerosa sortita, però senza far alcun danno a' Nostri,
che stavano vigilanti; havendo all'incontro li primi persi alcuni Huomini. Vi si haveva qualche aviso, come se
dal Sig. Generale della Cavalleria Conte Veterani fossero stati presi molti Cameli carichi di farina, e due Carri
con denari, che marchiavano verso detto Varadino: Dio voglia, che si verifichi. [...].
XXVII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 20 Aprile 1692.
Si spera di sentir in breve nuovità di maggior rilievo dalla Bloccata di gran Varadino, laquale ad ogni
apparenza sarà frà poco tempo mutata in attacchi effettivi dalla nostra Milizia, essendosi già à tal fine
distribuiti gli ordini necessarii: & hieri l'altro partì di quà sulle Poste il Sig. Generale Heisler, credesi, à quella
volta, per fare le disposizioni à ciò convenevoli: e si è anco publicato un' Editto Cesareo, in di cui virtù devono
portarsi immediatamente a' loro Reggimenti, Compagnie, e Posti, sì nell'Ungheria, come nell'Imperio, sotto
pena di cassazione, tutti gli Uffiziali militari, che quì, &altrove si trovano. E trà le altre Truppe, che vengono
al Servizio Cesareo in Ungheria, si aspettano ogni giorno 1200 Fanti, & 800 Dragoni Bavaresi, che
proseguiranno il viaggio alla volta dell'Ungheria.
Intanto sentesi da Debreczino, che vi arrivino tuttavia molti Desertori da detto Varadino, liquali
(benche non sempre concordino nelle particolarità del loro riferire, circa le malathie, e penuria di viveri)
almeno riferiscono tutti ugualmente, che la Piazza non potrà più lungo tempo mantenersi. [...].
XXVIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 24 Aprile 1692.
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Da Debreczino con lettere de' 15 del corrente sentesi la confermazione dell'ultima Sortita fatta da'
Turchi di Gran Varadino, liquali non solamente furono respinti, mà anco vi hebbero più di 20 trà morti, e feriti,
che tutti strascinarono seco via; e lasciarono 4 Priggioni vivi nel potere de' Nostri, de' quali restarono morti
nell'istessa azzione 3 Aiducchi, e 2 Ussari. Si aggiunge, che quei de la Piazza continuino à cannonare con
Artiglieria grossa, con che tal volta feriscono qualched'uno de' Nostri: Che non si sentiva ancora apparenza
alcuna di Soccorso, benche gli Uffiziali maggiori del Presidio consolino tuttavia li Communi colla speranza del
medesimo: Che si era vista in quelle vicinanze una gran palla infuocata, laquale procedendo dalle nuvole, e
rigettando fuoco d'ogni banda, cadde, e svanì in una Selva assai lontana: Che li Turchi della Fortezza la notte
degli 11 del corrente havevano mandate in aria 3 Rachette, ò Raggi; mà non essendo sin d'all'ora venuto fuori
alcun Desertore, non se n'era saputo il motivo: Che da Orsova vi era venuto aviso, essersi da' Nostri respinta
indietro tutta l'Armata Navale dell'Inimico, con apparenza, purche si possano rinforzare con altri 100 Huomini
li Nostri d'impedirle affatto il montare verso Belgrado. Che da'Nostri veniva fatto un'altro nuovo Forte sotto
Varadino, al quale lavoravano li Paesani, mandatovi un Capitanio Ingegniere da Debreczino, per farlo
perfezzionare con fretta; affine di raffrenare maggiormente le ulteriori Sortite dell'Inimico: Che li Reggimenti
Cesarei havevano già ricevuti ordini per la marchia; e ch'il Sig. Generale Conte di Aversperg stava in procinto
di portarsi anco da Debreczino sotto l'angostiata Piazza di Varadino. [...].
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XXIX
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 27 Aprile 1692.
Oltre le particolarità scritte colla passata dalla di Bloccata Gran Varadino, non si hà da aggiunger
altro, solo, che da Debreczino marchino successivamente le Truppe à quella volta, come anco da altre parti,
dove sono stati di quartiere li Reggimenti Cesarei: e si crede di sentir in breve l'effetivo Assedio di quella
Fortezza; sendo già anche partiti di quà gl'Ingegnieri, che devono regolarvi li lavori. Con lettere poi delli 18
del corrente viene aggiunto, ch'il Sig. Colonnello Labazeck alli 15 era partito da Debreczino per il Forte de'
Nostri sotto detto Varadino: e che correva la voce, che fosse in marchia un Soccorso Turchesco di 15000
Huomini, per secondare la Piazza; à che però si attribuiva poca fede. [...].
XXX
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 4 Maggio 1692.
Le lettere, che si hanno da Debreczino, sono delli 22 del passato, e portano, che ormai si stava occupato
à fare tutte le disposizioni necessarie, per dare principio all'Assedio formale di Gran Varadino; à qual effetto era
già partita da detto Debreczino sin dalli 21 di Aprile l'Infanteria, che colà si trovava acquartierata; e dovevano
senza ritardo seguire alla medesima volta tutti gli altri Reggimenti à piedi, & à Cavallo. Continuavano intanto à
mostrare la primiera loro costanza li Turchi di quel Presidio, dando à conoscere di voler aspettare l'estremità;
& andavano à tal fine riparando i luoghi danneggiati de' loro Bastioni, e provedondoli con Gabbioni; e pare che
non habbiano scarsezza alcuna di polvere, mentre non la risparmiano, tirando spesse volte fin'à 150, e più
Cannonate in un giorno: si osservava nondimeno, che la Polvere medesima sia umida, e di poco valore, mentre
devono prendere doppio carico, quando vogliono tirare dritto, ò lontano: e si vede anco, che non habbiano
gran provisione di Palle, poiche cercano con ogni essatta diligenza quelle, che da' Nostri si tirano nella Fortezza,
e che possono trovare di fuori della medesima. La scarsezza di Pane non vi era ancora tanto grande, come
da'precedenti Desertori si era riferto, mentre doppo l'ultima distribuzione (che fecero al passato Novilunio,
come principio del loro Mese, con dare per ogni testa una Vika di Miglio, e 10 Oka di Fromento mischiato con
Orzo) gli avanzava ancora la provisione per due Mesi: di altri Viveri però provavano somma penuria, mentre
macellatasi alcuni giorni prima una Vacca, si era venduta la carne à 4. Fiorini l'Oka, e quella di Cavallo à due
Fiorini, e mezzo. L'Agà si affaticava maggiormente per contentare li suoi Gianizzeri, distribuendo talvolta frà di
loro qualche carne profumata, ch'egli haveva di riserva. Si era intanto fatto da' Nostri un nuovo Forte sotto la
Montagna detta di S. Steffano di quà del Fiume Keres, non senza gran costernazione de' Turchi, perche gli può
fare fran danno. Il picciolo Fiume si era già effettivamente tagliato, e si faceva l'istesso col Fiume Peze; con che
si fanno gli apparecchi, per levargli l'acqua dal Fosso. Si era bensì sparso qualche aviso di un Soccorso nemico,
e ch'il medesimo già facesse Ponti sulli Marazzi; mà non se n'era più sentito altro. Si aspettava colà in 2, ò 3
giorni il Sig. Generale Heisler, al di cui arrivo saranno più copiose le nuovità di quelle parti.
Con altre lettere di Debreczino de' 25 si conferma, che l'istesso, ò'l giorno seguente veniva colà
aspettato il Sig. Gen. Heisler; e che perciò il Sig. Gen. Conte di Aversperg, che doveva partire il medesimo
giorno per Varadino, haveva differita la sua mossa fin'all'arrivo del primo. Che di là erano partiti l'istesso
giorno delli 25 li trè Reggimenti di Cavalleria stati colà aquartierati, cioè il Doria, ora Cronsfelt, di S. Croix,
e di Truchses, per Varadino. E ch'il giorno precedente si era spedito un'Espresso à gli altri Reggimenti loggiati
in Cassovia, con ordini di accelerare pure la loro marchia à qualla volta. [...].
XXXI
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 11 Maggio 1692.
Speditisi gli ordini necessarii alli Reggimenti, e fattesi le altre disposizioni adequate, per l'Assedio
formale di Gran Varadino, si crede, che à quest'ora si haverà dato principio a' lavori dell'attacco. [...]. Con
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lettere di Hermanstatt in Transilvania si hà aviso, che li due Reggimenti Mansfelt, & Heister, ivi acquartierati,
dovevano marchiare verso Gran Varadino, per assister à quell'Assedio; & all'incontro arrivarvi due altri. [...].
XXXII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 15 Maggio 1692.
Lettere di Debreczino delli 3 del corrente ragguagliano, che arrivatovi alli 26 del passato il Sig.
Generale Heisler, si sia poi insieme col Sig. Generale Conte di Aversperg, e Sig. Gen. Truchses, portato sulle
Poste sotto Gran Varadino, dove l'Inimico continuava tuttavia à cannonare, e fare spesse Sortite; & arrivativi
li sudetti Sig. Generali alli 30, entrarono nel Forte de' Nostri, e scortati da due Compagnie di Ussari,
visitarono tutti li Posti, non ostante le spesse Cannonate de' Turchi, che non facevano danno alcuno:
all'incontro un Desertore uscito alli 2 del Corrente dalla Piazza riferiva, ch'il Cannone de' Nostri vi haveva
caggionato qualche danno, e ch'il giorno precedente n'erano restati uccisi 4 Turchi nella Piazza.
Con Corriere arrivato qua Lunedì si hanno poi havute lettere delli 7 del corrente dal Campo Cesareo
sotto Gran Varadino ormai assediato, con aviso, che al I del corrente siansi aperte le Trinciere, & avanzatevi
poscia in modo tale, che nel sudetto giorno delli 7 all'attacco della mano sinistra si era già pervenuto sin' à 30
Passi dal Fosso della Fortezza, & alla destra à 60 incirca: che si lavorava alle Batterie del Cannone, e Mortari,
lequali si sperava di havere pronte per li 15, e di tirare, purche sia possibile, l'acqua del Fosso; e che nel
medesimo tempo si aspettavano li Reggimenti loggiati di quà del Tibisco, e l'Artiglieria grossa, colle
munizioni, lequali dalli Magazzeni, & Arsenali dell'Ungheria Superiore si sono mandati cn ogni sollecitudine
à quella volta dal Sig. Generale Marchese Nigrelli. [...].
XXXIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 18 Maggio 1692.
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Al Campo Cesareo sotto Gran Varadino si hà la confermazione di quanto si scrisse colla passata, circa
l’effettivo Assedio di quella Piazza, con queste aggiunte particolarità’, che arrivati li due Reggimenti di Dragoni
Schlick, e Laport nel Campo medesimo, si prese Posto appresso il vecchio Forte, nel quale durante l’inverno
passato stettero gli Aiducchi: e poi si aprirono le trinciere alli 2 del corrente; & alli 3 si diede principio ad inalzare
due Ridotti verso li due Bastioni detti de’ Zingari, e Capudan, adoprandovi 300 Moschettieri, e 100 Dragoni;
di che nel principio poco se ne curarono li Turchi: e si fece nell’istesso tempo un gran Ponte dalla Palanca di
Oloschi sin nella Città vecchia. L’istesso giorno delli 3 fù preso un Zingaro, il quale rapportò quell che fu ditto
più volte questo Inverno, cioè, che li Pascià, e Guarniggione commune inclinino bensì alla capitolazione, mà
che all’incontro l’Agà de’ Gianizzari con ogni possibile calore vi si opponga, con assicurare, che infallibilmente
debba venir il Soccorso, e che fin tanto sia convenevole di diffendere la Fortezza.
Alli 4 si continuò ad avanzare le Trinciere, à che l’Inimico si oppose non solo con continue Cannonate,
mà anco fece alle 9. ore una Sortita con 200 Huomini contro li nuovi Posti de’Nostri, da’quali però doppo
qualche scaramuccia fù respinto, rimastine alcuni morti da entrambe le parti. La sera si permutò la Gente delle
Trinciere con altri 300 Moschettieri, 200 Dragoni, e 500 Aiducchi; e con 300 di questi si tirò una Linea il longo
del Fiume Keres in sù, e per chiuderla si cominciò ad erigger un Ridotto al capo della medesima sopra
un’eminenza: e nel medesimo modo si dissegnò un’altro Ridotto nell’Isola, dove già’nella Bombardazione della
Piazza stettero li nostri Mortari; e vi si possero 40 Huomini, affine di potere fiancheggiare alla sinistra, quando
l’Inimico tentasse qualche Sortita da quella parte: e tutto questo si fece senza gran danno, ò perdita de’Nostri.
Alli 5 non tirò molto l’Inimico, nè con Cannoni, nè con Moschetti; e quel poco, che tirava
coll’Artiglieria, fù in maggior parte con sassi; onde si congetturava, che habbia forse mancanza di palle grosse.
La sera di quel giorno si fece la permutazione nelle Trinciere con 700 Alemani, e 500 Ungheri; e si avanzò la
sudetta Linea il longo del Keres; & inanzi al cantone sull’eminenza verso la facciata del Bastione sinistro,
chiamato da’Turchi Capudan Tabiessi, si fece un nuovo Ridotto; di modo che si sperava di finire la sera delli
6 il lavoro della mano sinistra, e di potere prendere posto all’ora da ambe le parti appresso il Fosso. Si
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aspettavano giornalmente li restanti Reggimenti, e l’Artiglieria grossa: onde si spera di sentire presto ulteriori
avanzamenti di quell’Assedio. [...].
XXXIV
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 22 Maggio 1692.
Si hanno lettere delli 10 dal Campo Cesareo sotto Gran Varadino, che portano havere li Turchi
di quel Presidio fatta alli 7 un’altra Sortita con 200 Huomini incirca contro gli approcci de’ Nostri, da’
quali però furono senz’alcun effetto subito respinti, essendo già così ben perfezzionate le nostre Linee, che
ormai poco possano nuocere le loro Sortite. Era arrivato nel Campo nostro l’istesso giorno un Molinaro,
che promette di levar all’Inimico l’acqua, e di condurla altrove. A gli 8 sul mezzo dì fecero di nuovo una
numerosa Sortita gli Assediati alla man sinistra de’ nostri Lavori, mà furono rintuzzati colla morte di alcuni,
che alla vista de’ Nostri si strascinarono da loro Camerati seco via nella Piazza: e delli Nostri durante la
Scaramuccia furono 10 feriti, & usciti dal fuoco de’ Bastioni. Un Desertore venuto dalla Piazza rapportava,
che alli 9 si era portata tutta la Guarniggione dall’Aga de’ Gianizzari, volendo sapere qual fosse la di lui
risoluzione, nel veder ormai di nuovo arrivati sotto la Fortezza con gran forza gli Alemani; à che egli
havesse risposto, che dovessero ancor’ havere pazienza per alcuni giorni, che intanto si vederebbe quel che
farà da fare secondo le congionture, che seguiranno; consolandoli tuttavia coll’infallibile Soccorso. Il
medesimo Desertore disse anco, che gli Assediati facilmente perderanno l’animo, quando vederanno
arrivare la nostra Artiglieria grossa, e massime li Mortari, che assai temono. [...].
XXXV
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 25 Maggio 1692.
[...]. Toccante l’Assedio di Varadino si hanno le seguenti particolarità: Alli 7 di Maggio fecero gli
Assediati gran fuoco coll’Artiglieria, e con Moschetti, da che rimasero circa 30 Alemani, & Aiducchi, in
parte feriti, & in parte morti, trovandosi anco frà gli ultimi il Sig. Capitanio Barts del Reggimento Schlik.
Si fecero anco vedere fuori della Piazza, avanti le nostre Trinciere, circa 200 Huomini del Presidio, mà
senza fare tentativo alcuno. Intanto si era da’ Nostri perfezzionata una Batteria da Bombe, e postivi 4
Mortari. Un Desertore uscito dalla Fortezza riferiva, che la Gente commune vi stava con gran timore, di
non ottenere capitolazione, quando si venisse all’estremo, per havere loro nell’Inverno passato respinti
per forza li Deputati de’ Nostri, e ricusato di accettare le lettere à loro mandate. Che l’Agà de’ Gianizzari
niente voleva sentire di accordo, con inferire, che avicinandosi ormai il tempo della Campagna
infallibilmente gli venirebbe il Soccorso. Che li Benestanti desideravano di vedersi liberati in qualsivoglia
modo da pericolo; e che li loro feriti morivano quasi tutti, per non esservi nè medicamenti nè cibi proprii
per gli Amalati. Quella notte levarono gli Assediati le loro Bandiere rosse da’ Bastioni: e la mattina
Degli 8 sortirono da 300 Turchi dalla piazza, tagliarono alcuni cespugli, e macchie, e le portarono dentro;
e’l doppo pranzo ricominciarono à cannonare, conducendo anco Pezzi più grossi sulli Bastioni verso l’attacco.
Alli 9 continuarono gli Assediati à fare gran fuoco con Cannoni, e Moschetti contro i nostri
Lavoranti; & all’incontro si gettarono co’ nostri Mortari Bombe, e Sassi nella Fortezza; onde insorse gran
grido sulli Bastioni della Medesima.
Alli 10 si proseguì da ambe le parti à gettare Sassi; la sera cominciò a piovere dirottamente, il che
continuò tutta la notte; e ciò non ostante l’Inimico, per mostrare la sua vigilanza, sbarrò di tempo in tempo
alcune Cannonate. E poi la mattina.
Degli 11 coll’alba del giorno si fecero vedere alcuni 100 Turchi fuori della Piazza, mà trovando
pronti li Nostri, che li riceverono col fuoco, non tentarono altro: continuarono bensi tutto quel giorno à tirare
con Cannoni, e Moschetti; di che restarono morti 2 Alemani, & 11 Aiducchi, e circa 15 furono feriti.
Alli 12 non si fecero molte Cannonate, mà da parte nostra si lavorò alle Batterie, & à distornare
l’acqua dal fosso: e verso la sera, tramontato già il sole, fecero li Turchi gran fuoco coll’Artiglieria, & altre
armi; di che fruno uccisi, e feriti alcuni de’ Nostri.
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Alli 13 poco si tirò, mà da’ Nostri continuossi il lavoro, à perfezzionare le Batterie, & à cavare dal fosso
l’acqua; e questo volendolo impedire li Turchi, sortirono verso mezzo dì con 500 Huomini incirca contro gli
Aiducchi, che travagliavano à tal fine; mà furono ben presto dalla nostra Gente respinti indietro. [...].
XXXVI
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
VIENNA 29 Maggio 1692.
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Le notizie havute da Gran Varadino sono, che nella scritta Sortita fatta da’ Turchi alli 13 del cadente
contro gli Aiducchi, che lavoravano à cavare l’acqua dal fosso, siano restati diversi morti, e feriti d’ambe le parti;
mà ben presto furono riscacciati dentro la Piazza li Barbari: duranti queste scaramuccie un Soldato à Cavallo,
disperato per havere giuocato, e bevuto il denaro de’suoi Uffiziali, si diede a’Turchi, e fù da’medesimi con
grande allegria ricevuto, e condotto nella Piazza, e (come si seppe il giorno seguente da un Desertore) gli disse,
che frà 3 giorni dovesse arrivar il soccorso, e ch’egli perciò haveva abbandonato il nostro Campo, aggiungendovi
più altre menzogne toccante lo Stato, e’l numero de’ Nostri; e’l Pascia l’haveva preso al suo Servizio, e vestito al
modo Turco. L’istessa sera verso mezza notte inoltratisi li Nostri vicini al fosso, tirarono li Turchi molti Sassi, e
freccie, con che molti Communi furono feriti, come anco 3 Capitani Ungheri, & un loro Colonnello chiamato
Thesle, il quale 2 ore dopò rese lo Spirito al Creatore, & in luogo suo succedè un’altro chiamato Sig. Pagoschi.
Alli 14, 1 15 non seguì cosa di rimarco, mà
Alli 16 si cominciò à battere con Pezzi grossi le Cannoniere dell’Inimico, del quale restarono morti
due buoni Artiglieri, e 3 altri furono feriti: all’incontro non cessando anco di tirare li Turchi, rovinarono un
Pezzo de’nostri, e’l letto di un’ altro. L’istessa sera fù condotto nel nostro Campo da un Partinante Unghero,
un Turco di Jena, che riferì, essere colà gran carestia, per non potervisi condurre cos’alcuna, e massime di
carne, sendo già stato tolto due volte dagli Ungheri il Bestiame, e’l poco restante era già consommato: che la
costernazione in detta Jena si accresceva, e molti se ne ritiravano, non stimandosi colà sicuri, quando cadesse
Gran Varadino: che da qualche tempo in quà non vi era pervenuta notizia alcuna circa l’aspettato Soccorso,
mentre le nostre Partite di Lippa, e di Czonoth impediscono colle loro scorrerie ogni passaggio.
Alli 17 si continuò à cannonare incessantemente da’Nostri, e la sera furono piantati altri 9 Pezzi grossi.
Anche in questo giorno venne un Desertore Turco, riferendo, che gli Assediati aspettavano tuttavia fermamente
il Soccorso: che perciò alcuni giorni prima havevano spediti un tal Hassan Saim, il quale in 15 giorni doveva
portare notizie accertate del medesimo soccorso, e gli havevano dato del miglio guasto, affinche mostrasse la
loro estremità: che dell’istesso miglio vi era ancora bastanza per un Mese: ch’il Cavallo del sudetto nostro
Desertore sia stato macellato, e venduta la carne per 400 fiorini Ungheri: e che una Vacca sia stata nuovamente
venduta per 120 Ungheri.
Alli 18 si tirò tutto il giorno con 12 Pezzi grossi, per fare breccia; e li Turchi si diffesero anco
coll’Artiglieria, Moschetti, Sassi, e Freccie, con che, oltre diversi altri, fù ferito il Molinaro, che cava l’acqua dal
fosso. L’istesso giorno arrivò il Reggimento Heister, e subito 100 Huomini sotto un Capitanio, e 2 Tenenti si
portarono negli approcci, ne’quali si fà giornalmente la mutazione con 500 Huomini.
Alli 19 si continuò à cannonare, e già si havevano due considerabili breccie: e si era così ben avanzato il
togliere l’acqua, che non haveva più la profondità di mezzo Huomo; havendosi pure preso posto sul fosso; onde
si pensava di potere presto venir all’assalto: e vi erano parimente arrivati li Reggimenti Houschin, & Herberstein.
Non ostante la vigorosa diffesa de’Nostri nel Buco di Pescabara, sendo stato impossibile di secondarli,
per la difficoltà del fito montuoso, sentesi, siano stati obligati à ritirarsene per accordo: e che poi (violate
da’Turchi le capitolazioni) siano stati disarmati. Del che però non si hanno ancora tutte le particolarità.
Doppo o scritto incendio fatto da’ Croati delle Case di Krupa, continuarono le loro escursioni così
frequenti à Piedi, & a Cavallo contro la Piazza Turchesca di Ottoka, con farvi ogni volta diverse Teste,
Schiavi, e Prede, che finalmente li Turchi di quel Presidio stanchi di tante molestie, & ostilità,
abbandonarono la Piazza di notte tempo: di modo che comparsivi di nuovo li Croati la mattina con Barche
(sendo quella Piazza situata nel mezzo del Fiume Unna mezza strada trà Novi, e detta Krupa, circondata
d’acqua d’ambe le parti) non vi trovavano nè un’Huomo, sendo tutti fuggiti; onde subito vi presero posto;
e’l Sig. Conte Bano vi ordinò poi un Presidio di 25 Soldati del Regno, 25 Rasciani e 60 Magarii, sotto
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commando di un tal Todor Harambassa, il quale molti anni hà servito fedelmente in quelle parti. Veniva
confermato, trovarsi ancora li Turchi appresso Traunick, dove fanno pascolar alcuni mille Cavalli; ne’
fin’all’ora si poteva penetrar il di loro intento.
XXXVII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
1 giugno 1692.
VIENNA 1. Giugno.
[...] Si continua con vigore l’Assedio di Gran Varadino, rinforzatasi la Gente negli approcci sin’al
numero di 1100 Huomini. Alli 20 si avanzò à man sinistra fino sul Fosso; mà non havendosi potuto pienamente
perfezzionar il Posto, per mettervi affatto cuoperti alcuni Huomini, vi si pose solamente di giorno una
Sentinella. E standosi alla dritta alquanto più lontano dal Fosso, si aggiunse perciò un picciol Lavoro al Ridotto,
per secondar il Posto avanzato, il che seguì con poca perdita di Gente; e si tirò effettivamente una Linea di
communicazione sin’al Ridotto della mano sinistra. Gli Assediati vennero alli 21 due volte con alcune picciole
Barchette di quà del Fosso, e con pertiche tirarono abbasso alcuni nostri Gabbioni, e Fascine; il che non si
poteva impedirgli senza esponere totalmente scuoperta la nostra Gente al continuo fuoco de’ Bastioni nemici:
mà gettatevisi alcune Granate, si ritirarono li Barbari, doppo havere posto il fuoco alle sudette Fascine; & in
queste azzioni restarono alcuni de’ Nostri morti, e feriti. L’istessa sera si perfezzionò un’altra Batteria per 4
Mortari, liquali vi furono piantati il giorno seguente, essendosi intanto notabilmente rovinati li Bastioni nemici
dalle nostre Batterie; e speravasi di farvi in breve breccie capaci all’assalto. [...].
XXXVIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
5. giugno 1692.
VIENNA 5. Giugno.
Viene battuto Gran Varadino con 16 Pezzi grossi di 36, e 24 libre di palla, senza li Mortari, che non
cessano di tormentare con Bombe la Piazza. Li Posti soono già presi, e perfezzionati sul bordo del fosso: e si è
già notabilmente abbattuto il Muro de’ Bastioni: e continuandosi à fare breccia, si sperava di potere tentar in
pochi giorni un’assalto. Intanto l’Inimico non tralasciava di diffendersi con ogni vigore, con che restano uccisi,
e feriti molti de’ Nostri; e continuava ancora à fare spesse Sortite, massime contro le nostre Guardie di
Campagna: mà colla loro Artiglieria non potevano più fare danno à causa della vicinanza, tiravano però tuttavia
con Moschetti, e freccie. Non si haveva ancora notizia alcuna del Soccorso, che gli Assediati con grande
impazienza aspettano. [...].
XXXIX
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
8. Giugno 1692.
VIENNA 8. Giugno.
Lettere delli 24 di Hermanstatt in Transilvania portano, havervisi aviso, che li Coruzzi ò Aderenti
del Teckely appresso Possaroviz, e li Turchi appresso belgrado si adunavano; che questi stavano occupati à
condurre con diligenza di là del Danubio molti Carri, & altri requisiti militari, con apparenza, che pensino di
soccorrere Gran Varadino: mà non bastando una Partita, ò Corpo volante, à si di grande impresa, e
richiedendosi gran tempo per la marchia di un’Esercito formato sino colà, si spera, che quella Piazza intanto
coll’ajuto d’Iddio, e colli vigorosi attacchi de’ Nostri sarà obligata à piegare. [...].
Li Nostri continuarono alli 23 del passato à fare breccia à Gran Varadino, senza ricevere alcun danno
notabile dall’Inimico. Quella sera si finirono compitamente i nostri Lavori tanto alle Batterie di Cannoni, e
Mortari, quanto alli nuovi Ridotti: si cominciò però la sera un nuovo Lavoro al Fosso, al di cui dissegno
furono feriti diversi de’Nostri, trà quali 3 Ingegneri, un Capitanio del Reggimento Heister vi perdè una mano,
& un’Alfiere un piede. Si fece quella sera la permutazione negli approcci con 1200 Huomini, in luogo di 1100.
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Alli 24 all’Alba del giorno venne fuor della Fortezza una Turca, laquale, come tutti gli altri, confermò
le grandi angoscie degli Assediati, e che nondimeno rimangano costanti nell’aspettar il Soccorso; e benche
vedano, che li Nostri si approntassero à far in breve un’Assalto, con tutto ciò non lo credano possibile, finche
non sia levata dal fosso tutta l’acqua. L’istesso giorno doppo pranzo fù condotto nel nostro Campo un
Desertore di Jena, che riferì, provarsi colà grande scarsezza, e maggior timore, onde molti se ne ritirino à
Giula, sapendo, che quando cadesse Gran Varadino, quel Luogo per le poche fortificazioni non potrebbe
diffendersi che 4, ò 5 giorni. La notte seguente un Caporale, per vedere se la Breccia sia capace à montarvi,
vi ascese, e per segno di esservi stato sopra, vi piantò il suo Brandistocco, & appese sopra il medesimo la sua
Scarpa; da che furono talmente sorpresi li Turchi, che subito fecero tutte le disposizioni per diffedersi,
mettendo sopra ambe le Breccie 50 ben’ armati Gianizzari con armi proprie à respingere gli Assalitori,
facendo pure un nuovo trincieramento sopra ambidue li Bastioni: e fece il Pascià distribuire ad ogni
Giannizzaro due Ongheri, e 10 libre di Biscotto, per meglio animarli.
Alli 25 non seguì cosa rimarchevole, à causa delle continue pioggie; mà verso la sera si cominciò à
gettare nel fosso sarcine, terra, e gabbioni; di che all’alba del giorno furono assai costernati li Turchi.
Alli 26 si continuò il Lavoro contro il fosso; e da Desertori si hebbe notizia, che la Soldatesca
commune inclinasse assai alla resa, nè volesse aspettare l’assalto; mà gli Uffiziali continuassero ad animarli
colla speranza del Soccorso.
Alli 27 venne aviso, che 12000 trà Turchi, Tartari, Arnauti, e Ribelli si adunassero à Temesvvar, e
marchiassero verso il Fiume Maros, per tentar il Soccorso: furono perciò mandate fuori alcune Partite
Unghere, per prenderne informazione. [...].
XL
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
12. Giugno 1692.
VIENNA 12. Giugno.
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Ha’dovuto finalmente per la Grazia d’Iddio ceder alle gloriose Armi dell’Augustissimo nostro
Monarca l’ostinata resistenza degli Assediati Ottomani di Gran Varadino, liquali vedendosi ridotti al punto
di soccomber alle forze de’nostri valorosi Assalitori, chiederono, & ottennero la Capitolazione. E per
continuar il filo del Diario di quell’Assedio, si racconta quì quel ch’è accaduto dalli 27 fin’ali 31 del caduto.
Alli 27 li Nostri, per allargare la Breccia, continuarono fieramente à cannonare, & infestarono non
poco gli Assediati con gettare Bombe, e pietre dentro la Piazza, dalle quali restarono molti feriti, &
ammazzati. Due Desertori venuti con tutte le loro armi fuori della Fortezza riferivano, che non ostante
l’estrema loro necessità, gli Uffiziali supremi restavano costanti in non voler accomodarsi alla resa
persistendo nella speranza del Soccorso, con tutto che non ne havessero alcuna notizia: mà li Communi
dichiaravano di voler rendere la Piazza, quando li Nostri ne facessero la chiamata. L’istessa sera vennero 9
altri Turchi Desertori, che confermarono il sopradetto.
Alli 28 si cominciò à bersagliare le Casematte; & una nostra Bomba doppo mezzo dì accese più di
10 Centinaia di Polvere, che per esser umida si era stesa all’aria dagl’Inimici per seccarla fuori del Magazzeno
nella Piazza.
Alli 29 non successe cosa di rimarco.
Alli 30 si fece buon’effetto volare la Mina, fattasi al piè del fosso verso la Breccia destra; e si prese
Posto sul fosso medesimo. L’istessa mattina fece il Sig. Gen. Heisler con triplicato suon di Trombetta far
la Chiamata alla Piazza, e dire à quei di dentro, che si haveva da proporgli qualche cosa; mà non diedero
altra risposta, che con sbarri di Cannoni, e Moschetti: e doppo pranzo alcuni 100 Turchi fecero di nuovo
una Sortita contro la nostra Guardia di Cavallieri, caricandoli longo tempo colle loro armi da fuoco; mà
obligati finalmente a ritirarsi, un tal Mezen Mehemeth Agà accompagnato da un’altro Turco, fermatosi
verso li Boschi poco lontano da Fiume Keresch, voltossi ad alcuni Moschettieri, che colà ritrovavansi, li
chiamò sopra parola, e disse: Che la mattina si era bensì fatta la chiamata à gli Assediati, mà ritrovatisi all’ora
li Pascià, & Agà (per essere Venerdì) nella Moschea, non habbiano potuto rispondere: e che quelli, che contro la
Fede havevano tirato dalla Piazza, tutti erano stati posti nelle Carceri, ò Temniz: che perciò li Nostri lo
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indicassero alla Generalità, accioche tornassero dimani, che indubitamente si parlarebbe. In seguito di che il
Sig. Gen. Heisler sudetto fece
Alli 31 fare di nuovo la chiamata, nell’istessa forma, come il giorno precedente: sopra di che fattisi
incontinente vedere li Turchi, dimandarono il tempo per insinuarlo alli Pascià, & Agà. In questo mentre
radunaronsi sopra li 2 Bastioni, dove sono le breccie, da 400 Turchi; e doppo matura deliberazione si fece
inanzi un Deputato, ò comesi diceva Interprete, e Segretario del Pascià, che dimandò à nome del suo
Padrone, e degli Agà, qual fosse la dimanda de’Nostri? À che gli fù risposto: Essere già noto à coloro, che
l’Armata Cesarea siasi accampata sotto questa Fortezza à motivo di soggiogarla; ch’essi considerassero la felice
riuscita delle Breccie, e lo Stato, & imminente loro pericolo; e che per pura bontà, e misericordia verso li poveri
Innocenti si offeriva la Grazia, e Clemenza di Cesare alla Guarniggione; di modo che al presente potrebbero
ottenere onorati patti, che dopò in nessun modo segli concederebbero, nè meno sarebbero ascoltati. Sopra di ciò
ritirossi il Segretario, per darne rapporto al Pascià, & à gli Agà; & al suo ritorno portò la seguente risposta:
Che la Fortezza era dell’Imperatore de’Turchi, e comessane à coloro la diffessa; che la medesima non si poteva così
facilmente rendere, massime havendo essi aviso, che le due Armate si stavano vicine, che dall’essito della Battagli
dipenderebbe la proprietà della Piazza: che si aspettasse solamente 10, ò 15 giorni, & il tempo deciderebbe il tutto.
A’ che fù replicato: Che li Nostri non havevano alcun’ aviso di un’Armata Turchesca, molto meno vi facevano
alcun riflesso: essere grandi le confusion alla Porta, deposit il Visire, e’l Musti, e non potere la di loro Armata
comparire sì presto in Campagna; onde si dimandava à loro una risposta categorica, se volessero arrendere la
Fortezza, ò nò. Sopra di che ritiratosi il Segretario per riferirlo, comparve doppo breve dimora un Vecchio di
grave aspetto, il quale, fatto retrocedere dal Bastione li Suoi, gridò a’Nostri: Che non havevano da cercare
niente alla Fortezza, e si allontanassero; volere essi Turchi crepare dentro la Fortezza, come noi doveremmo fare di
fuori. In questa guise cessò quell picciolo Armistizio.
Non si può dire ancora quel che passò ne’ giorni susseguenti; mà Domenica doppo mezzo dì giunse
quà sulle Poste il Sig. Colonnello Barone della Porte, con lettere all’Augustissimo; e con questa occasione si
è sentita con giubilo universale di tutta questa Città la felice nuova, che fattevi capaci le Breccie, &
apparecchiatosi tutto per l’Assalto generale, gli Assediati, Giovedì 5 del corrente Festa del Corpus Domini,
esposte Bandiere bianche, e portate fuori le Chiavi, dimandassero à capitolare la resa; come seguì
effettivamente: & oggi ne sarà fatto quì il dovuto ringraziamento al Sommo Datore delle Vittorie, con
solenne Te Deum, e sbarro triplicato dell’Artiglieria, à ciò espressamente condotta sulli Bastioni tutto
all’intorno di questa Città. Si spera di potere dare colla prossima le particolarità tutte, sì degli ultimi giorni
dell’Assedio, come degli Articoli della Capitolazione, e resa di quell’importantissima Fortezza, la di cui
Conquista ci fà sperare coll’ajuto Divino più conseguenze vantaggiose, & ulteriori Progressi in questa
Campagna contro gl’Infedeli: non dubitandosi, che questa presa caggionarà non poca costernazione
fra’Turchi, che stimavano inespugnabile quella Fortezza. Intanto si sono spediti diversi Personaggi espressi
con questo fortunato aviso nelle principali Corti di Europa. [...].
XLI
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
15. Giugno 1692.
VIENNA 15. Giugno.
Non si possono dar ancora le particolarità precise, nè il contenuto della Capitolazione di Gran
Varadino; da dove però sentonsi li Turchi già usciti, e dovevano essere convogliati sin’à Vypalanka, con certo
numero di Carri, che gli saranno somministrati per i proprii loro baggagli, & haveri: sendo anche stati inchiusi
nel medesimo accordo due Castelli di quei Contorni, liquali sin’ all’ora erano stati posseduti dagli Ottomani,
e che goderanno pure gli accordati Punti della Capitolazione. Le ulteriori circostanze, e particolarità, anco di
quanto fù trovato nella Fortezza, vengono ogn’ora aspettate; e potrebbe essere, che colle medesime venisse
qualche altra nuova vantaggiosa da quelle vicinanze. [...]. Giovedì mattina portatesi le Maestà loro nella
Cattedrale di S. Stefano, vi fù cantato, come si scrisse, il solenne Te Deum, per la Conquista di gran Varadino,
con triplice Salva del Cannone tutto all’intorno della Città; [...].
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XLII
FOGLIO AGGIUNTO ALL'ORDINARIO.
19. Giugno 1692.
VIENNA 19. Giugno.
[...]. Circa il fine dell’Assedio di Gran Varadino, e la presa di quella Fortezza, si hanno le seguenti
notizie: Alli 3 di Giugno arrivarono nel Campo Cesareo 400 Carri di munizione; e continuossi tutta quella
giornata fieramente à cannonare, e gettare Bombe nelle Casematte, e breccie, non tralasciatosi da quei di
dentro di tirare con altretanta fierezza contro li Nostri. Circa mezzo dì ritornò al Campo il Sig. Colon.
Unghero Harvvath Janos, mandato alcuni giorni prima à riconoscere gl’Inimici, e ricondusse seco un
Priggioniere Turco provenuto da Papmessù con intenzione d’entrare nella Piazza assediata, e questo depose,
che un grande Stuolo di Turchi, Tartari, e di Arnauti fosse bensì passato il Danubio, mà non saper egli verso
dove fossero per voltarsi. Verso la sera, come tutta la notte proseguironsi con diligenza i lavori nel fosso, ove
furono feriti, & amazzati 15 de’ Nostri.
Alli 4 si ricominciò di buon’ora à bersagliare la Fortezza, dalla quale circa mezzo giorno uscirono 5
Turchi principali, 2 de’quali precedendo mostrarono un fazzoletto bianco; e benche si diede 4 volte fuoco
contro di essi, non cessarono à farne tuttavia cenno; onde finalmente li Nostri si avanzarono verso di loro, e
li condussero nel Quartiere del Sig. Colon. Molner; e sendo poi stati ascoltati dal Sig. Gen. Heisler, &
havendo ricevuta risposta alle proposizioni da loro fatte, ritornarono nella Fortezza, donde doppo poca
dimora comparvero di nuovo à contrattare la Capitolazione, durando sin’alla notte l’abboccamento; &
intanto furono d’ambe le parti sospese tutte le ostilità, e cessati i lavori. In seguito di che si mandarono 2 de’
nostri Capitani nella Piazza per Ostaggi, restati all’incontro 2 Vice Capitani dell’Inimico appresso li Nostri.
L’istesso giorno vennero nel nostro Campo molti Huomini, con Moglie, e Figlioli da Giula, e da’Villaggi colà
circonvicini, confermando la gran necessità, che vi si patisce. E capitò anche aviso, che li 2 Castelli Turcheschi
di Papmessù, e Solemky, fossero stati abbandonati dall’Inimico: e si sperava di vedere in breve tempo non
solamente essa Giula, mà anco Temesvvar, ridotti in potere Cesareo.
Alli 5, fattosi l’accordo, il Sig. Gen. Heisler con altri Capi Uffiziali andò à Cavallo visitando tutto il
fosso, e la Fortezza stessa, laquale fù incontinente presidiata tutto all’intorno con Soldatesca Allemana: e li
Nostri lavoravano incessantemente alla costruzzione del Ponte per la condotta delle Robbe nemiche fuori
dalla Piazza, nella quale doppo mezzo dì fù visitata tutta l’Artiglieria, munizione, & altri attrezzi; la di cui
Lista, come li Punti precisi della Capitolazione, si spera di potere dar in luce colle prime.
Alli 6 uscirono liberi dalla Piazza molti Alemani, & Ungheri tenutivi priggioni, che riferivano, che la
Polvere accesasi alcuni giorni prima haveva fatto notabile strage trà li Gianizzari; onde questi, & altri del
Presidio, havevano tanto più insistito appresso li Superiori per la resa della Piazza.
Non si hà ancor’aviso, che li Turchi, benche usciti dalla Fortezza, siano partiti; credendosi, che
prima si pretenda sodisfazzione di diverse trasgressioni fatte da’ Barbari in altre occasioni contro ogni dritto,
e raggione, verso li Nostri. [...].
XLIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
22. Giugno 1692.
VIENNA 22. Giugno.
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[...] Si hanno ancora le seguenti specificazioni circa la presa di Gran Varadino, e di quanto vi è
passato sin’alli 10 del corrente. Apertasi alli 4 assai larga la breccia, e fattasi la Galleria sul fosso, si fecero tutte
le disposizioni per l’Assalto; di che accortisi gli Assediati, e massime essendo insorta discordia grande trà gi
Ufiziali supremi, e li Communi, mandarono verso mezzo dì fuor della Fortezza 4 Turchi con una Bandiera
bianca verso gli approcci de’ Nostri, per chiedere la libera uscita, offerendo anco la resa de’ Castelli di
Papmessù, e di Solanka; onde fù loro dal Sig. Gen. Heisler conceduto tanto più clemente accordo.
Sottoscrittesi poi alli 5 d’ambe le parti, e permutatesi le capitolazioni, furono presidiate e breccie, e la Porta
da’ Nostri, a’quali si consegnarono li Magazzeni di Guerra, e di bocca, trovatasi ancora di Provianda, buona
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quantità di Miglio, e qualche Biscotto, con cui haverebbero potuto sussistere li Turchi alcuni Mesi; e trà le
armi, 71 Pezzi di Cannone trà piccioli, e grandi, 6 così detti Obizzi, e 4 piccoli Mortari, un solo de’ quali di
libre 20 era capace di Servizio, & inoltre alcune centinaia di Polvere; e tutto questo fù subito posto in custodia
di Sentinelle. Si rilasciarono alli 6 tutti gli Schiavi Christiani, ch’erano circa 70 nella Fortezza: & alli 7
cominciarono di uscire li Turchi, che al loro dire, come all’osservazione de’Nostri, consistevano in 3000
Persone insieme colle Donne, e Fanciulli, e trà essi più di 1000 Huomini d’armi: Bovi non havevano più, mà
soli 4 Cavalli. Il Pascià mandò due Turchi verso li due Castelli sudetti, per farli consegnar in Nome suo
a’Nostri. Durante tutto l’Assedio, dal principio di Maggio, sin’alli 4 di Giugno, si contano morti de’nostri
Soldati Alemani 160, e feriti 239, compresivi gli Uffiziali. Si lavorava poi con gran diligenza à rimetter in stato
pro interim il Commando al Sig. Colonnello Labatscheck fin’ad ulteriori ordini Cesarei. Restava incerto
quando seguirebbe la partenza de’Turchi, mentre non erano ancora pronti tutti li Carri accordati.
Alli 7 però ne partirono alcuni con 100 Carri incirca; mà gli altri furono acquartierati pro interim nel
Forte, dove li Nostri per tutto l’Inverno sono stati alloggiati: e molti di essi Turchi si sono dichiarati di volere
farsi Christiani, e restare appresso li Nostri.
Agli 8 fù nel Campo de’Nostri con gran giubilo, suono di Trombetti, e Timbali, e triplice Salva di 24
Pezzi di Cannone, come delle armi di tutta la Soldatesca à piedi, & à Cavallo, cantato solenne Te Deum, per
la conquista di sì considerabile Piazza.
Alli 9 non seguì altro, che la continuazione de’lavori, per spianare li approcci, e riparare le mura, e’l
fosso. E non havendosi havuta alcuna notizia dove siano pervenuti li nostri Soldati, che furono di presidio
nel Buco di Pescabara, si aspettava l’ordine della Corte Cesarea prima di rilasciar affatto li Turchi di Gran
Varadino; massime havendo quei Barbari più volte contro ogni giustizia, e regola di Guerra, violate le
capitolazioni accordate solennemente a’Nostri.
La presa di quella importantissima, e forte Piazza di Gran Varadino, è tanto più considerabile,
perche colla medesima si stabilisce fermamente la communicazione dell’Ungheria Superiore colla
Transilvania, lequali con ciò ambidue sono liberate dalla vicinanza fastidiosa de’Barbari, nel di cui potere è
stata fin dall’anno 1660; & è Vescovato sotto l’Arcivescovo di Colocza; rimessa ora per la Dio Grazia sotto
la divozione dell’Augustissimo nostro Monarca, che ne hà dato il Comando subito doppo la caduta della
Piazza, in considerazione de’ di lui lunghi, e fedeli servii, al Sig. Gen. Conte Corbelli, che stà di partenza per
prenderne la direzzione.
Intanto credesi, che quei Reggimenti Cesarei saranno impiegati al altre operazioni della già
principiante Campagna, nella quale si spera di ottenere coll’ajuto Divino più altri progressi contro li Turchi.
Et è partito questa Settimana verso l’Ungheria sulle Poste il Sig. Maresciallo Duca di Croy: l’istesso fece verso
Piemonte il Sig. Conte Caprara, per essercitarvi la sua Carica di Cesareo Maresciallo Generale di Campo in
quell’Essercito contro la Francia. [...].
XLIV
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
26. Giugno 1692.
VIENNA 26. Giugno.
[...]. Sotto li 14 del presente scrivono da Gran Varadino che usciti ormai tutti li Turchi di quella
Guarniggione montavano al numero di 4000 Teste in tutto, e trà essi quasi 2000 Huomini d’armi; di modo
che le relazioni di tutti li Desertori usciti questo Inverno dalla Piazza non si sono verificate, nè anco circa la
Provianda, sendovisi trovata ancora buona quantità di Grani. Si continuava à riparare li rovinati Lavori, e di
mondare la Piazza, ordinatosi à ciò buon numero di Gente; e vi si mettono pure le dovute provisioni, e li
requisiti necessarii d’ogni sorte. Agli 11 vi arrivarono nel Campo le Reclute per il Reggimento Houschin, che
consistevano in bella Gente. Et alli 12 fù fatta in Gran Varadino solenne Processione per l’Ottava del Corpus
Domini (non havendosi potuto farla nel giorno della Festa) coll’assistenza del Sig. Gen. Heisler, e di tutti gli
altri Uffiziali, con quattro Salve della Moschetteria. Alli 14 si levò il Campo di tutta la Cavalleria Cesarea, che
portossi à campare dall’altra parte della Fortezza ad un’ora dal Campo vecchio. [...].
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XLV
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
29. Giugno 1692.
VIENNA 29. Giugno.
XLVI
[...]. da Gran Varadino non si hanno nuovità di rimarco; e si è spedita colà la risoluzione di questa
Cesarea Corte, in qual modo si habbia da procedere colla guarniggione Turchesca uscita da quella
Fortezza. [...].
XLVII
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
3. Luglio 1692.
VIENNA 3. Luglio.
[...]. Dalla Transilvania confermasi, essere marchiato il Sig. Generale Veterani verso la Porta
Ferrea; e da Gran Varadino sentesi mosso à quella volta il Reggimento Houssin, per unirsi con quel Corpo
d’Armata. [...].
XLVIII
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
10. Luglio 1692.
VIENNA 10. Luglio.
[...]. Da Gran Varadino non si sente alcuna nuovità di rimarco, se non che alli Turchi, liquali sono
stati di Presidio in quella Fortezza, sarà tenuta puntualmente la Capitolazione accordatagli, quando alla Porta
sarà data sodisfazzione circa gli eccessi, e violazioni usate contro li Nostri in altre occasioni simili contra ogni
giustizia, e legge della Guerra: e perciò sentesi, essere stato mandato uno de’ Principali Turchi del sudetto
Presidio al Gran Visire, per procurare la prefata sodisfazzione, credesi, colla liberazione di tanti Schiavi
Christiani. [...].
XLIX
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
13. Luglio 1692.
VIENNA 13. Luglio.
[...]. Sendosi provista di buon Presidio la Fortezza di Gran Varadino, e rimesse in buona parte le
fortificazioni della medesima, andandovisi ristorando anco gli edifizii rovinati; & essendo condotta pro interim
sin’ad altri ordini, e disposizioni, la Guarniggione Turchesca, verso Tokay, sentonsi poi mossi li Reggimenti
Cesarei da quei Contorni verso il Rendevous dell’Esercito capitale appresso Eszeck, alla qual volta
construiscono tuttavia le Truppe da ogni parte: & in breve si spera di poterne dare maggiore ragguaglio. [...].
L
FOGLIO AGGIUNTO ALL’ORDINARIO.
17. Luglio 1692.
VIENNA 17. Luglio.
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[...]. Dall’Ungheria Superiore si hà, che alli 4 del corrente arrivò à Tockay, e vi passò il Tibisco il Sig.
Colonnello Marchese di Bassompiere con suo Reggimento à Cavallo, e quello di Heister à piedi, con tutta la
Guarniggione Turchesca di Gran Varadino, laquale conforme l’ordine del Sig. Generale Heisler in nome di
Sua Maestà Cesarea fù consegnata dal sudetto Marchese di Bassompiere al Sig. Colonnello Barone di
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Wrangel Comandante di detto Tockay, il quale la fece postare il longo del Tibisco in giù à mezza lega di là in
un posto molto commodo, dove li Turchi medesimi hanno legno, acqua, e Pascoli per i pochi loro Cavalli, e
possono tirare li viveri da’vicini Villaggi; dovendovi essere trattenuti sin’ad altri ordini Cesarei, in ripresaglia
di diverse Capitolazioni violate da’ Turchi: però con severa proibizione à chisisia di non portare la minima
infestazione, ò molestia à medesimi Turchi, nè fargli estorsione alcuna, anzi di proteggerli, affinche non
habbiano motivo alcuno di doglianze. [...].
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HISTORICAL-GEOGRAPHICAL EVOLUTION OF CUZAP
PLEAD FOR A LOCAL HISTORY1
Sorin ȘIPOȘ*
Cosmin PATCA**
ABSTRACT
The present work is part of a project, which we started in 2010, to promote local history, more precisely
the settlements of the Bistra Valley, to which most of the collaborators are sentimentally and professionally
linked. We started from the premise that, in order to promote the settlements of the Bistra Valley, the
inhabitants needed to know as much information as possible about local history, from the so-called memory
of places. A good knowledge of the history, traditions, people and customs of the area is a serious
prerequisite for their preservation and promotion and a chance for our descendants to understand local
history. I believe that, in order to have a chance in this respect, we need to generate awareness among the
rural elite, the inhabitants, to make them aware of their role in preserving and promoting local tradition and
history. What we have achieved over the years with the involvement of younger colleagues, collaborators
from home and abroad, the local elite and the inhabitants of Cuzap village and the villages in the area are
proof that we are on the right track2.
Keywords: Cuzap village, Bistra Valley, Bihor County, historical evolution, geographical evolution

1. Geographical framework
Cuzap is located in the North-Western part of Romania, in the Northern half of Bihor County,
with geographical coordinates 47°12' north latitude and 22°25' east longitude3. The nearest town is
1
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Marghita, 30 kilometres away; the distance from Oradea is about 70 kilometres. From an
administrative point of view, the village of Cuzap is part of the municipality of Popești, together with
the localities of Popești – commune residence, Bistra, Budoi, Varviz, Vărzari, Voivozi. The territory of
Cuzap has a relatively large area and borders on Pădurea Neagră (in the South), Voivozi (in the west),
Popești and Varviz (in the North and North-East), Vărzari, Huta Voivozi and Șinteu (in the East).
Geographically, Cuzap is located in a basin depression, at the contact between the Plopiș
Mountains and the Crișana Hills (Derna Hills). The Plopiș Mountains occupy an area of 530 sq. km
and are located in the North-Western extremity of the Apuseni Mountains. It represents a ridge with
a general North-West – South-East orientation and is surrounded by hilly which it dominates by
about 200-250 m4. The Plopiș Mountains are 35 km long and 5-15 km wide and are also referred to
in the literature under other names (Șes, Rez, De Aramă)5. From a geological point of view, the
Plopiș Mountains are in the form of a crystalline horst, predominantly composed of micaschists,
amphibolites and paragneisses, with Triassic sediments (sandstones, conglomerates, limestones)
occurring marginally in the southern and eastern parts6. The maximum altitude is found in the
South-Eastern part of the massif, at Vârful Măgura Mare (917 m); altitudes gradually decrease
towards the North-West and from the centre to the periphery, up to 400 m7. The dominant
landscape is formed of valleys, which are strongly embedded in the crystalline, and whose steep
slopes are well wooded. In contrast to these are the main interfluves (remnants of leveling areas),
where the forest has been replaced by grassland, meadows and agricultural crops8. The monotonous
appearance of the mountain is broken by 100-250 m deep valleys, some with wide bottoms. These
lead to the emergence of ridges that fall in steps up to an altitude of 400 m, both towards Barcău and
Crișul Repede9. The highest altitudes here are in the south (Văratec peak, 755 m, Arsura Hill, 706
m and Poiana Florilor, 706 m). The altitudes gradually decrease towards the North-West and North,
in the direction of the mountain peaks, at 607 m in Dealul Pietriș (South of Budoi), at 479 m in the
peak of the Black Forest (Pădurea Neagră) (between Bistra Valley and Cuzap Valley), at 661 m on
Dubina Hill (near Huta Voivozi), at 628 m on Otoanilor Hill, at 536 m on Huta Hill (South of
Vărzari) and at 611 m on Boioțchi Hill (East of Varvizel Valley).
At the western end of the Plopiș Mountains are the Crișana Hills, as part of the Western Hills,
an intermediate step between mountain and plain. In the literature there are several opinions about
the delimitation of these hills, the most common being the Plopiș (Oradei) Hills and the10 Derna
Hills. The general altitude of the hills decreases from 350 m near the mountain to 180 m at the
4
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contact with the plain. They are mainly composed of Pannonian sands and gravels11. In their
entirety, the Crișana Hills are the result of an intense erosion process, carried out after the Valaisan
uplift phase at the end of the Levantine period, up to the present phase, on an accumulation
piedmont located at the base of the Apuseni Mountains12. As a result of the erosion, most of the
piedmont material was removed and a glacis surface resulted, located at a lower elevation than the
primary piedmont surface. Subsequently, during the formation of the valley terraces, it was
fragmented into a hilly relief too13. At the contact of the Plopiș Mountains with the Derna Hills, i.e.
at the contact of the crystalline with the sedimentary, the rivers carved small depression basins: at
Sacalasăul Vechi (Old), at Sacalasăul Nou (New), on the Bistra upstream of Voivozi, at Cuzap, at
Vărzari, at Borumlaca. A slight asymmetry in the actual appearance of the valleys is now observed,
generated by the geological structure and the direction of flow of the rivers. The strata are inclined
to the North and North-West favoring the permanent movement of the rivers to the right.
Consequently, the right side of the valleys appears steeper and shorter compared to the left bank14.
As far as natural resources are concerned, the most important resource of the subsoil is coal
(lignite). Lignite is present throughout the Bistra Valley basin and implicitly in the area of Cuzap
village. Coal has been mined since the end of the 19th century, and during the communist period it
was extracted in large quantities in mining operations. After the changes that took place after 1989,
coal mining continued in Cuzap in surface mines (quarries) to the East and West of the village.
Other important subsoil riches are the building rocks (crystalline rocks, gravel, sand, clay) and
mineral springs. The main soil resource is wood, used both as a building material and as an energy
source. Deciduous forests occupy a significant area of the Cuzap village area. The forests contain
important wildlife: deer, roe deer, wild boar, fox, badger, wolf (passing through), hawk. Numerous
species of edible mushrooms have been the food of the local people since ancient times (choughs –
Amanita caesarea, pythons/hybrids – Boletus aereus, green-cracking russula – Russula, chanterelles
– Cantharellus cibarius). The cold, steep mountain waters are rich in freshwater crayfish. Fruit trees
(especially plum trees) and vines (hybrid varieties that do not require special treatments against
pests) can be found on the land around the village. Pastures and meadows provide suitable
conditions for rearing livestock (sheep, cows, horses, goats). Farmland is found mainly in low-lying
areas near valleys. In addition to the traditional occupations specific to the inhabitants of Cuzap
(farming, animal husbandry, forestry), two activities specific to the area were identified in the
second half of the 19th century and in the 20th century: glassmaking and mining.
From a climatic point of view, Cuzap is characterized by a moderate temperate continental
climate with a Pannonian15 tinge. Summers are not very hot and winters not too cold. The overall
climatic conditions are intermediate between lowlands and mountains. The multiannual average
temperature reaches 8-10 °C in the hilly unit and 6-8 °C in the Plopiș Mountains16. Average rainfall
is between 600 and 900 mm. Early spring or late autumn fogs and winter phenomena (fog, ice, frost)
are frequent in the cold season, especially in the valley bottoms. The prevailing wind direction is
from the North-West and West17.
From a hydrographic point of view, the village of Cuzap is part of the Bistra river basin. The
Bistra formed a wide valley with the characteristics of an erosion depression as a result of the
11

S. Nistor, Loc și locuire..., p. 25.
Județul Bihor, p. 21.
13
Ibidem.
14
N. Josan, Dealurile Dernei..., p. 186.
15
***, Administrația Națională de Meteorologie, Clima României, 2008, p. 25.
16
S. Nistor, Loc și locuire..., p. 29.
17
Ibidem, p. 30.
12

163

Sorin Șipoș • Cosmin Patca

sculpting action of the Bistra and its tributaries (Budoi, Cuzap, Varviz)18. The Cuzap stream, a right
tributary of the Bistra, flows through the locality. The Cuzap brook rises near the Black Forest and
has the following tributaries: Mutuzu, Cerbu, Cireșilor, Ponici, Vrăjitorului (with its tributary Bușac
stream), Răchiților, Pietriș and Tinoasa. The last two tributaries have low flows and the courses are
not permanent. The Cuzap stream flows in a general South-North direction and empties into the
Bistra river near Popești.
2. Historical developments in the Middle Ages and the Modern Age
The first documentary evidence of Cuzap (poss. walachalis Kwzep) dates back to 1406, on the
occasion of the first conscription of the noble domain of the Fortress of Șinteu (Piatra Șoimului). The
attestation of the settlements in the Bistra Valley is from the river mouth to the spring, that is in the
direction of the penetration and conquest of the territory by the Hungarians. As in most cases, the date
of the first documentary attestation does not necessarily mean the date of the foundation, the locality
being much older19. What is certain is that at the beginning of the 15th century, the locality appears to
be Romanian. Cuzap, like the other Romanian settlements in the area, most probably gravitated
around the political and spiritual centre of Voivozi. Medieval documentary sources, as well as
contemporary archaeological excavations, have demonstrated the existence at Voivozi of an Orthodox
monastic centre under the jurisdiction of the Peri Monastery in Maramureș20. The toponym Cuzap
(Hung. Középes) is based on the Hungarian word közép (middle) and probably signifies the way in
which the locality was/is situated, in a depression of a basin, surrounded by hills, in the middle of
forests and pastures for cattle, pigs and sheep. In fact, a local legend says that the village originated as a
summer sheepfold and a yard for pigs raised in the local woods21. The location of Cuzap approximately
halfway between the Crișul Repede Valley and the Barcău Valley and the evidence of pig herds in the
Plopiș Mountains in the Middle Ages support this theory. Another possible explanation for the name
of the village refers to the fence surrounding this sheepfold, which was made of zapi (reg. wooden
stakes)22. In 1438, in Cuzap (Kezepes), the Bozzási family is recorded as having properties, which were
taken over by the owners of the fortress of Șinteu23. Other documentary sources mention Cuzap as
the property of Jakcsok24. Later records of the estate of the fortress of Șinteu mention two gates (a gate
comprised two households/houses, and a household was usually inhabited by parents, children and
grandchildren, i.e. the large family) in Cuzap in 1552 and 12 houses in 159925. According to the record
of 1614, there was only one house in Cuzap that was dependent on the lord of the fortress of Șinteu26.
Certainly, the military conflicts between the Habsburgs and the Ottomans in the second half of the
17th century had negative effects on the population of the villages of the Bistra Valley. According to
the defter (Turkish conscription) of 1665, the villages of Cuzap, Voivozi and Varviz were listed as
18
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See Ioan-Aurel Pop, Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, pp. 169-170; Sorin Șipoș, Valea Superioară a Bistrei – între local şi regional (secolul al XIIIlea - începutul secolului al XVII-lea), in Satele de pe Valea Superioară a Bistrei. Schiţă monografică, coordinator: Sorin Șipoș,
University of Oradea Publishing House, Oradea, 2011, p. 38 (hereafter, S. Șipoș, Valea Superioară a Bistrei...).
20
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21
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deserted27. The Austro-Turkish military conflicts of 1685-1692 had negative effects on the population
of the Bistra Valley. The 1692 chamber register of Bihor County, made immediately after the expulsion
of the Turks, lists many localities in the Bistra Valley as deserted; Cuzap was listed as deserted for 7
years28. The dijmă registers from the end of the 17th century contradict this information; the registers
refer to taxes imposed on cereals (wheat), wine and 'Christian money' from Cuzap29. It is likely that
the inhabitants of the Bistra Valley temporarily left their old settlements during the conflicts, retreating
to higher, wooded and sheltered areas, but after the end of the conflicts they returned to their old
settlements. From the second half of the 18th century, the landowners in Cuzap were the Nemes,
Erdődy, Szunyogh, Baranyi and Bernáth families; later, Amant János, Liebich János, Rauchlechner
János, Csehy and Reményi families30.
The entry of the village under Austrian rule at the end of the 17th century meant an increase
in the documentation of the village population in the 18th century. The first register referring to the
village of Cuzap is the Orthodox register of 1786. In Cuzap there were 40 houses and an Orthodox
church, the ministering priest was probably from Voivozi31. In 1811-1812 in Cuzap there were 50
houses, 221 Orthodox believers, and the priest was Zaharie Popovici32. In the first half of the 19th
century, the community of Cuzap remained relatively constant: 50 houses and approximately 250
inhabitants. The village grew in the second half of the 19th century, reaching 86 houses in 1869, 139
in 1890 and 172 in 1900. The spectacular increase in the population of Cuzap in 1890 (1,029
inhabitants) compared to 1880 (454 inhabitants) can be explained by the fact that, since the 1890
census, the population of the Black Forest was counted together with that of Cuzap.
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Fig. 1. Evolution of the number of houses and population in Cuzap between 1786 and 1900 (source: Census;
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Population evolution of Cuzap
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Fig. 2. General evolution of the population of Cuzap village (source: Conscrieri, Șematisme r. cat., Census)

The population census carried out in 1869 shows the following information for Cuzap: 86
houses, 97 families, 469 inhabitants, of which 240 men and 229 women33. The denominational
structure is as follows: Orthodox 427, Roman Catholics 30, Jewish 8, Reformed 3, Evangelicals 134.
The data are important for the type of settlement. From the point of view of the number of
inhabitants, the village of Cuzap falls into the category of medium-sized settlements in Crișana.
With minor corrections, the ethnic structure of this settlement can also be established, based on the
data on the confessional structure and, obviously, interpreting them critically. In the village of Cuzap
the majority are the Orthodox Romanians, 427, followed at a great distance by the Roman
Catholics, 30, most probably families of Hungarians and Slovaks and one family, maximum two, i.e.
8 members of the Jewish community, as well as three Reformed, probably Black Forest Germans
and one Evangelical, also from the Black Forest.
The 1880 census does not bring significant changes. In Cuzap there are 86 houses and 454
inhabitants35. In terms of ethnic structure, there are 360 Romanians, 28 Hungarians, 21 Germans,
15 Slovaks, 17 other nationalities, 2 foreigners, 1136 with unknown mother tongue. There are no
significant differences between the ethnic and denominational structure. Orthodox 374, Roman
Catholics 55, Jewish 13, Reformed 5, Evangelicals 4, Greek Catholics 337. An important piece of
information provided by the census result is the number of literate people; in Cuzap there were 5838.
The result of the 1900 census shows the following data for Cuzap: 172 houses and 1,396
inhabitants39. The census by language reveals the following data: 548 Romanians, 282 Hungarians,
33
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211 Germans, 326 Slovaks, 27 other languages, 1 Croat, 1 Serb40. As for the distribution of
denominations, the results of the census by religion are as follows: 538 Orthodox, 8 Greek
Catholics, 807 Roman Catholics, 27 Reformed, 16 Jewish41. It should be noted that Cuzap was also
registered in the census for the inhabitants of the Black Forest. The population of Cuzap probably
did not exceed 550 inhabitants. We are inclined towards this number, based also on the registration
of the inhabitants in 1901. According to the results of the census in the village of Cuzap, there were
116 houses and 532 inhabitants42. The result is very close to that of the census conducted by the
state authorities, in which the Orthodox were 538 people. A Romanian Orthodox family could very
well have settled in the Black Forest. To the number of 532 inhabitants can be added some
Hungarian, German and Jewish families recorded in the previous censuses as living in Cuzap. In
Cuzap, the number of the literates was 43443. The number of those who knew the Hungarian
language in Cuzap is also very interesting, 558, which is more than the total number of Hungarians,
Germans, Slovaks and Jews.
In 1910, i.e. ten years later, the census conducted in the village of Cuzap revealed the following
situation: 1,402 inhabitants of whom 580 were Romanians, 189 Hungarians, 180 Germans, 444
Slovaks44. In Voivozi, 736 is the number of the census population, of which 646 declared themselves
Romanians, 76 Hungarians, 3 Germans and 4 Slovaks45. In both the 1900 and 1910 censuses, the
inhabitants of Cuzap were also counted in the Black Forest. This explains the large number of
inhabitants and the high proportion of Slovaks, Germans and Hungarians in the total population.
As far as onomastics are concerned, Hungarian historiography states that in 1599 most of the
names mentioned in the locality were Hungarian. Documents from the 15th-16th centuries
mention the following surnames in Cuzap: Margythas (1), Fodor (2), Coloz (1), Siket (4), Byz (4),
Kozma (1), Ruska (1)46. Information on the surnames of the inhabitants of Cuzap can also be
extracted from the analysis of the tables contained in the urban regulation of 176747. The table
contains 44 family heads of Cuzap, under the control of the noble family Baranyi. The surnames
mentioned were as follows: Herkucz (8), Sipos (8), Sika (4), Kozma (4), Fodor (3), Keresi (3),
Somogyi (2), Urszuly (2), Magyar (2), Viczuj (2), Hopegye (1), Zaikas (1), Ringe (1), Ursz (1),
Attyim (1), Mocsan (1). As for male first names, the use of a Latinized form is notable; the most
frequent were: Ioannes (11), Georgius (7), Nicolaus (4), Laurentius (3), Thomas (2), Nestorius (2),
Demetrius (2), Michael (2), Gregorius (2), Gabriel (1)48. Data about the names of the inhabitants of
Cuzap can also be found in the analysis of the register started by Father George Lăpușan in 1901,
continued for the year 1905, and in which the most recent entries are from 1909. According to this
register, in the village of Cuzap in 1909 there were 117 families declared Orthodox49. If we analyze
40
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the name structure of these families we notice some important things for Cuzap village. Of the 117
families living in the village of Cuzap there are some families like: Șipoș, Maghiar and Hercuț who
dominate numerically in the village. For example the name Șipoș is borne by 25 families in Cuzap,
Maghiar by 13 and Hercuț by 11 families50. Percentage-wise, the following data would result: the
names Șipoș are 21.36%, Maghiar 11.12% and Hercuț 9.41%. The three names represent 41.49%,
almost half of the families in the village. The families with the names Giarca, 6 in number, and Bițiu,
5 families, are next at a great distance, with 5.13% and 4.28% respectively. Along with these three
names, which are the most common, there are other family names in Cuzap that are used by the
inhabitants of the village: Hebriștean, Caraba, Somodi, Sica, Petruțiu, Câlba, Popoviciu, Fodor,
Cheresi, Țințar, Zaicaș, Ponis, Fanea, Urs, Gondic, Andrisca, Nagy, Ștefănuți, Suciu, Patca, Magdas,
Zaicaș, Maior, Gavriș, Hopidea, Canalaș, Șerban, Hebre, Baicu, Barbura, Fic, Rácz, Réti, Stiak,
Schöller, etc.51. Special mention should be made of the following names: Réti, Câlba, Gondic, Ponis,
Andrisca and Busuioc. In the case of these families the husband came from other locality. Most
probably also Fic, Rácz, Stiak and Schöller. Nicolae Réti was born on 27 December 1868 in Darvas
and married Iuliana Popoviciu, born on 22 April 1874 in Diosig52 .
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Fig.3. Share of Cuzap surnames in the 1770 Urban Register (data source: hungaricana.hu)

Of the 117 families that were in the village of Cuzap at the beginning of the 20th century, 37
young women came to Cuzap from nearby villages to start a family53. The vast majority of those who
settled in Cuzap naturally came from the nearby villages, i.e. from Voivozi two girls, from Varviz
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eight girls, from Popești two girls, from Budoi two girls. In Cuzap, girls who lived more than ten
kilometres away also settled in order to start a family, namely from Borumlaca, Derna and
Dernișoara, two persons each, from Chiraleu and Bogei, one girl each, and from villages further
away, namely from Peștiș, Bucium, Picleu, Marca, Huta Bătrână/Huta Veche and Luncșoara, one
person each, and from Margine, two girls. As for the young people settled in Cuzap, ten of them
married here, two from Voivozi and Varviz, and one each from Bogei, Borumlaca, Peștiș, Popești,
Darvaș and Giurtelec54 . If we calculate the percentage, it turns out that out of 117 girls who married
in the village of Cuzap 31.63% came from other localities. As for the boys who started families in
the village, out of 117 young men, only 8.55% came from other localities55.
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An interesting aspect is the average number of family members in Cuzap. In 1905, there were
117 families in the village of Cuzap with a total of 702 members56. Consequently, the average
number of members in a family in Cuzap was 6.06, a large number for a Romanian village. But we
must also point out that mortality was very high in the Romanian village at the beginning of the
20th century. Families are numerous and often the head of the family stays with the youngest son
and, next to the parental home, the older brother also sets up his own home and starts a family. The
tranquility of daily village life was interrupted either by plagues and famines or by military conflicts,
such as the First World War, which claimed many lives among the villagers. During the First World
War the two church bells were also requisitioned by the Austro-Hungarian authorities to be used as
raw material in the war.
The agricultural census of 1895 reveals some important facts about the configuration and
structure of the two localities. 115 households are recorded in Cuzap and the locality had an area of
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6,428 acres57. Of the total land area in the village, 5,318 acres was forest, 680 was arable land, 232
was pasture, 83 was fallow land, 25 was garden and 73 acres was unproductive land58. The 1910
census on the population structure according to occupations indicates 1,402 inhabitants in the
village of Cuzap and 736 inhabitants in Voivozi59. Of the total population of Cuzap, 556 inhabitants
are engaged in various activities and 846 are maintained60. Further, the structure of the population
by branches of the economy is as follows: 234 people are involved in agriculture, 283 in industry, 19
in domestic services, 8 in public services, 4 in other branches of the economy, 3 in trade and credit,
3 in transport, and 2 in other occupations61. As regards the population employed in agriculture and
horticulture, 210 persons were men and 24 were women, of the category of persons employed as
housekeepers 126 were men and 349 were women. The result of the census indicates a number of
23 smallholders and 73 day workers, while 77 are workers over 16 years and 3 workers are under
1662. For a rural locality, the share of the population involved in industrial activities is high. This is
explained by the presence of the Glass Factory in the Black Forest, where most of the inhabitants
were engaged in glass production, and the numerous mining operations in the area. In the case of
Cuzap, the vast majority of those recorded lived in the Black Forest, which at the time belonged to
Cuzap. The other types of occupation are also linked to the Black Forest. However, the majority of
the inhabitants of Cuzap and Voivozi were engaged in agriculture, animal husbandry, woodworking
and other related occupations.
Agriculture

Industry
283

Household services

Public services

19
8

4

8
3

Other economic branches

Trade and Credit
2

Transport
234

Other occupations

Fig. 5. Occupational structure of Cuzap village according to 1910 census data (data source: T. Rotariu, 2008)
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As far as the typology of the houses is concerned, we are dealing rather with a rural and
traditional locality where wood and stone were the main building materials63. In Cuzap, the 1900
census data indicates 174 houses, of which 132 were made of wood, 8 of mud or clay and 32 of stone
or brick. In 106 of the houses the roof was made of thatch and in 66 of splinter64. Ten years later, in
Cuzap, of the 167 houses, 121 are made of wood, 17 of mud or wood, 10 of stone and clay and 29 of
stone and brick. The large number of wooden houses in Cuzap is linked to the existence of a large
area of forest in the village. In a period of only 10 years, industry in the area has had a major influence
on the configuration and development of the village. The industry also played a significant role in
the change of mentality, by increasing comfort, by the possibility of education, which was much
more evident compared to other rural areas far away from the industrial areas. The presence of the
glass factory in the Black Forest and the mining operations in the area accentuated the process of
modernization and, implicitly, the disappearance of popular traditions and the Romanian village65.
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As for the old church in Cuzap, it is believed to have been built of oak in 1726, as it appeared
on the door of the old church nave. According to Coriolan Petranu's analysis, following his visit to
Cuzap in 1929, at the time of the construction of the new wall church, the place where Petranu
found it was not the original one66: it was situated on a hill on the Eastern side of the village, about
2 kilometres away from the present church, and was dismantled and moved, around 1750, to the
place where the present church stands. About the painting of this church, Petranu said that it was
badly preserved, but excelled in the richness of the scenes relating to the Last Judgment and the
punishment of vices67, having a strong pedagogical character. The wooden church of Cuzap was later
dismantled (in 1930) after the construction of the new stone church between 1929 and 1930.
Analyzing the information from the Chronicle of the Cuzap Parish, in conjunction with the
information provided by topographical surveys and field research, we were able to identify a
possible site of the former wooden church: about 2 kilometers from the site of the present church,
in the direction E-SE, at the place called Tăul Har.
In 1902 there was a state school in Cuzap (i.e. a school taught exclusively in Hungarian) with 83
pupils (36 boys and 47 girls). Archival sources also speak of the existence of a denominational school
in the locality, at least for the year 1895. It faced serious financial problems. In February-March 1902,
the state school in Cuzap is mentioned with a number of 70 pupils, the school premises having clean
study rooms and satisfactory school attendance. At the end of the school year 1903-1904, the teacher
at Cuzap was Nicolau Radovici68, of Romanian origin, but later became Réti or Réthi69.
3. Toponymy
Toponymy analysis provides valuable information about the village of Cuzap. Toponymy can
be considered as the unwritten history of a people, a real archive that preserves the memory of
events, facts and happenings that took place over time, more or less old or important, but that have
somehow impressed the popular mind70. The toponymy of a territory can be reached by two means:
direct research in the field and recording on historical documents, especially maps. The geographer
Ion Conea considered these two methods to be obligatory stages in toponymic research71. Minor
toponyms (names within a region or locality) play an important role. They better reflect the organic
link between man, nature and the social environment and are therefore more stable.
Microtoponymy also has the advantage of providing data on linguistic contact and the stratification
of lexical items in areas with a population made up of diverse ethnic groups72. Austrian and Austro66
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Dr. Coriolan Petranu, Monumentele istorice ale Judeţului Bihor. I. Bisericile de lemn / The Wooden Churches in the
County of Bihor (Roumania), Printed by Tipografiei Krafft & Drotleff S.A., Sibiu, 1931, p. 9.
67
“The richest scenes of this kind we have in Bihor county in the churchyard of Cuzap: who sleeps on Sundays until the
pope is in the church, the crooked confessor, the tavern keepers, the millers, who listens to another's oblation, who takes
another's pay, the drunkards (drunken women), the woman who does not bear children, who takes mana (milk from cows), the
whoremongers, the outlaws, the smoker”. Ibidem, p. 20. See Cosmin Patca, Schiță istoriografică privind preocupările
etnografice și folclorice din Cuzap și Voivozi (hereafter, C. Patca, Schiță...), in Colinde din Bihor adunate din Voivozi e Cuzap
by George Navrea. Edition and introductory study by Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga and Cosmin Patca, 2nd edition,
Romanian Academy, Centre for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2016, pp. 7-20 (hereafter, Colinde din Bihor).
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Radu Romînașu, Participarea la evenimentele majore ale vieţii sociale și politice din Bihor (1711-1919), in Satele de pe
Valea Bistrei..., pp. 65-66.
69
Cronica Sfântă a Parohiei Cuzap, f. 10.
70
Iorgu Iordan, Toponimia romînească, Editura Academiei R.P.R., 1963, p. 1.
71
Ion Conea, Din geografia istorică și umană a Carpaților, in Buletinul Societății Regale Române de Geografie, LV, 1936, p.
101.
72
Adelina Emilia Mihali, Toponimie maramureșană. Valea Superioară a Vișeului, Mega Publishing House, Cluj-Napoca,
2015, p. 21.
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Hungarian topographical surveys from the 18th-19th centuries provide valuable information on
local microtoponymy.
From a quantitative point of view, the microtoponyms recorded in the area of Cuzap village
by various historical-cartographic sources from the Modern Era register a continuous increase. The
recording of a number of toponyms at a given time does not mean that there were only so many. It
only depends on the interest that the authors and recipients of the maps and cadastral plans had. At
the same time, it also depends on the type of topographical document. However, assessing the
number of place names in an area or locality can provide valuable information on the dynamics and
evolution of the territory in question over a historical period.
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Fig. 8. Quantitative evolution of microtoponyms in Cuzap (source: Cosmin Patca73)

The first topographical survey carried out by the Austrian imperial authorities between 1782
and 1785 contains few place names. Most are homonyms (place names). Interesting are a few
Romanian microtoponyms that appeared in the South-Eastern extremity of the village and that
testify the beginning of the deforestation action. The mention of Romanian toponyms is proof that
the deforestation was carried out by Romanian workers, possibly inhabitants of the village of Cuzap:
Pojana Florij (Poiana Florilor), Vale Hankritai (Valea Hankritai, this is the Bistra Valley), La Tayatura
(La Tăietură) or Pe Culme, Mormentu Fanyi (Mormântul Fanii; n.p. Ștefan), Runku B (Runcu - lat.
rancus, deforested place used as pasture or for cultivation; courtyard)74. The assault on the forest
continued in the 19th and 20th centuries and left traces in the toponymy: Ponitza B, Pojana
(Poienița, dim. – sl. poljana, an area of land within a forest, devoid of trees and covered with grass
and flowers), Kuratura (Curatura – lat. curatura, a place cleared of stumps, roots, brambles, etc. for
73

Cosmin Patca, La microtoponomastica dei villaggi della Valle del Bistra: Evoluzione statistica, in Transylvanian Review,
vol. XXIX, Supplement no. 1 (2020), pp. 151-165.
74
https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/?bbox=2476417.9157441864%2C5980109. 845770
41%2C2502196.303533362%2C5987753.548598927&map-list=1&layers=163%2C165, accessed on 15.11.2019;
https://dexonline.ro/definitie/terebint (hereinafter DEX'09, accessed on 10.12.2019).
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cultivation), Între butruci (pasture on Pietriș Hill; was a forest in the past75). Other toponyms refer
to various features of the relief or to elements of flora and fauna; they have been mentioned at
various times on topographical maps and are found in contemporary field research. Gruiu (lat.
grunium, grunium, small hill, hill76) is a hill and pasture in the South-Western part of the village,
stretching from the Răchiților Valley to Dos and Culme. Chicera (Kitșera B., 1806-1869) is a valley
and ridge, located in the Southern part of the village, near Drumul Țării (Country Road) (chicera,
origin unknown – peak, ridge77). The Dealul Caprii is an important ridge in the forest, situated
upstream of the Corăturilor valley and is mentioned on the second topographical survey as Spinaru
Kapri (Goat's Thorn). Lupoaia is a pasture located in the eastern part of the village. Ursoi, Pietriș and
Vălceaua Tinoasă, situated in the Western part of the village, also belong to the same category of
place names. Some toponyms were formed on the basis of anthroponyms (surnames, first names,
nicknames): Podu Poniș (n.f. Ponici), Podu Fanii (n.p. Ștefan), Râtu Șichii (n.f. Șica), Râtu Șimoujii,
Râtu Pepichii, Râtu Popii (n.f. Pop), Vălceaua Căruntului (nickname Cărunt), Vălceaua Todii (n.p.
Teodor), Todeasca (n.p. Teodor), Bițasca (n.f. Biț), Dealul Câlbii (n.f. Chilba), Fântâna Bencic (n.f.
Bencic), La Mândruțoaie (n.f. Mândruț), Vălceaua Hifner (n.f. Hifner), Clejia Popii, Clejia Notar.
Valea Vrăjitorului (The Valley of the Wizard) is the main tributary of the Cuzap stream; near it is
Biserica Dracilor (The Devils’ Church), a place from which people extracted stone for building78. La
Finanț is a place relatively isolated from the village, where there are a few households, located in the
confluence of Valea Vrăjitorului and Valea Cabanei (Cuzapului).
Other toponyms are related to some anthropic activities: Drumul Țării (The Country Road)
(the stone road built in the mid-19th century, linking Cuzap to the glass factory at the Black Forest;
the road is recorded on cadastral maps from 1863-1878 under the Hungarian name Uj út, Rom.
Drumul Nou; it was built to supply the coal-fired glass furnaces in Cuzap), La Linie (high voltage
power line built in the 1960s on the old walking road connecting Cuzap to the Black Forest; it is
most probably a medieval ridge road; it appears on cadastral plans from 1863-1878 with the
Hungarian name Gyalog út, Rom. Walking road), Râturi (arable land located in the Northern part of
the village, in the lowlands; Hun. rét, snout), La Moară (site of a former water mill in the Southern
part of the village), Gana (place with vineyards, meadows and arable land, between Preșchert and
Hijuri), Preșchert (vineyards, meadows, arable land; Hun. kert, garden), Hijuri (vineyards and
meadows, in the upper part of the slope), Iertaș (arable land and meadows, administered by the
communists in the past; nowadays, former coal quarry), La Cărbuniște, La Baie (site of an old coal
mine, used in the Black Forest factory), La Laviță (resting place on the footpath to the Black Forest),
La Mezerătoare (resting place for animals in the afternoon), La Mormânt (on the footpath to the
Black Forest, above Mortunaș; it is said that a man was killed here by bulls and that is why it is still
customary to place a small twig there), La Puț (the site of a former mining operation during the
communist period), La Răstănire (Crucifixion, the site of a trophy built in 1937 in memory of the
heroes of the First World War), La Teglărie (on the Răchiților Valley, the place where unburned
bricks were made in the past, made of earth and straw), La Valău (a place on the Valley of the Wizard,
near the Fanii Bridge, where water flows faster on the rock and where children used to bathe in
summer), Văratec (a wooded ridge of considerable length, situated in the South-Eastern part of the
75

Informant: Jarca Florin, b. 1963, Cuzap (2019).
DEX'09 (10.12.2019).
77
N. Drăganu relates this toponym to alb. kikërë “summit” and considers it to predate the Romance ones; cf. DEX'09
(10.12.2019).
78
Informants: Chereji Traian, b. 1957, Cuzap; Maghiar Florian, b. 1930, Cuzap; Jurcsik Ioan, b. 1954 (Foglaș), Cuzap;
Curtui Dorel, b. 1976, Cuzap; Muha Ioan, b. 1957 (Black Forest), Cuzap; Hercuț Nicolae, b. 1947, Cuzap; Șipoș Ioan,
b. 1945, Cuzap; Jarca Gavril, b. 1948, Cuzap (2019).
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village, where animals were kept in summer), Tău Har (on the ridge road linking Cuzap to Huta
Voivozi and where rainwater collects to form a small tău, lake; probably the site of the old wooden
church, moved around 1750 to the present church).
A significant proportion of the microtoponyms recorded on the historical-cartographic
sources is represented by hydronyms, in the form valley (lat. vallis, negative form of relief formed by
the action of a flowing water): Cuzap / Cuzepe Valley, Three Valleys, Wizard Valley, Cabana Valley,
Corăturilor Valley, Răchiților Valley, Puieților Valley, Staulilor Valley, Burete Valley, Cherry Valley. Thus,
most of the microtoponyms in Cuzap are Romanian words, in accordance with the majority ethnic
group that has lived here over the centuries. Most of the words are etymologically of Latin and Slavic
origin, having entered the Romanian vocabulary long before. Toponyms of Hungarian and later
Slovak origin (Mutuzu, Bușaki) are the result of the interaction of the inhabitants of Cuzap with
these nearby ethnic groups.

Fig. 9 Cuzap – place names

Conclusions
The village of Cuzap came to the attention of written documents as the Kingdom of Hungary
took over the settlements of the Upper Bistra Valley. As we approach the modern times, the
documentary sources are more and more generous, the historian succeeding in reconstructing the
social life, ethnic and confessional structure, onomastics and toponymy of the village.
The introductory study is intended to accompany the images in the album for a better
understanding of the ethnic, confessional, economic and social realities, in order to highlight the
relationship between geography and history in the evolution of Cuzap village.
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Undoubtedly, the work could not have been printed without the dedicated and responsible
involvement of the group of specialists from the Centre for Interdisciplinary Studies at the
University of Oradea and the history lovers of Cuzap. The authors understand the present work as
a tribute to the inhabitants who lived, worked and made possible the Romanian permanence in
these places.
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STEMA EPISCOPIEI ARADULUI REPREZENTATĂ COLOR
PE CLĂDIREA SEDIULUI EPARHIAL
Augustin MUREȘAN*
COAT OF ARMS OF THE BISHOPRIC OF ARAD REPRESENTED IN COLORS ON THE
BUILDING OF THE EPARCHY HEADQUARTERS
ABSTRACT
The coat of arms has the following appearance: in an oval shield with a sharp lower edge on blue, a silver
religious edifice with two high towers and a gate, seen from the front. In the lower part of the building was
a black raven with a gold ring in its beak. The shield stamped by the miter flanked by a crutch – on the right,
the cross – in the cross senestra is supported by two faced lions sitting on arabesques, all gold. From the
center of the right and left flank hangs a row of black rosaries ending in a cross of the same color.
Keywords: The Bishopric of Arad, coat of arms, religious edifice, shield, black raven

Stemele și sigiliile persoanelor și instituţiilor religioase fac parte dintre cele mai valoroase
izvoare istorice1. Studierea lor din punct de vedere al conţinutului reprezentării ne îngăduie
cunoașterea în ansamblu a convingerilor și credinţelor diferitelor generaţii.
*Complexul Muzeal Arad; email: augmuresan49@gmail.com
1
În legătură cu izvoarele istorice heraldice și sigilografice ecleziastice, vezi Ștefan R. Greceanu, Eraldica Română. Actele
privitoare la stabilirea armeriilor oficiale (capitolul Armoreal ecleziastic), Carol Göbl, București, 1900; Constantin Karadja,
Portretul și stema lui Grigorie Ţamblacși misiunea sa la Conciliul de la Constanţa, în „Analele Academiei Române”, Memoriile
Secţiunii istorice, Seria III, tom. XXVI, 1940, pp. 1-8; P. S. Năsturel, O stemă a lui Constantin Filitti, episcop de Buzău, în
„Studii și cercetări de numismatică”, II, 1958, pp. 439-440; Aurelian Sacerdoţeanu, Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu, în
„Mitropolia Olteniei”, 9-10, 1966, pp. 838-841; Corneliu Albu, Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus, în „Magazin
istoric”, II, 1968, nr. 1 (10), pp. 11-13; Dan Cernovodeanu, Heraldica bisericească în ţările române, în „Biserica Ortodoxă
Română”, XCIII, nr. 7-8 (iul.-aug.), 1975, pp. 962-968; Maria Dogaru, Antim Ivireanul et l`arthéraldique de la Valachie, în
„Revue des Études Sud-Est Européennes”, Tome XIV, nr. 2, 1976, pp. 317-323; Idem, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric,
Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 1976, pp. 228-241; Dan Cernovodeanu, Știinţa și arta heraldică în România,
Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 1977, pp. 178-182; Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei
Aradului, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCIX, nr. 3-4, 1981, pp. 357-361; Dimitrie Stoi, Mitropolitul Andrei baron de
Șaguna. Câteva date bibliografice și semnificaţia blazonului său, în „Calendarul Românesc”, 1992, pp. 69-74; Maria Dogaru,
Din heraldica României, Editura JIF, București, 1994, pp. 162-164; Ileana Căzan, Imaginar și simbol în heraldica medievală,
Silex Casa de Editură și Presă și Impresariat, București, 1996, p. 57 și pp. 77-78; Constantin Ittu, Mitropolitul Andrei Șaguna
-Păstorul și stema sa, în „Revista Teologică”, Serie Nouă, Anul VIII(80), Sibiu, nr. 4, oct.-dec., 1998, pp. 168-171; idem,
Stemele Mitropolitului Andrei Șaguna, în „Telegraful Român”, Sibiu, anul 146, nr. 41-42, 1 noiembrie 1998, pp. 3-4; Protopop
Iov Orădan, Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului, în „Astra arădeană”, Arad, nr. 1/2002, p. 6; Dan Cernovodeanu,
Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor și până în zilele noastre (sec. XIII-XX), Editura Istros, Brăila, 2005, pp.
225-325; Emilian Cojocaru, Sigilografie și heraldică în zona Olteniei, Editura Universitaria Craiova, 2012, pp. 89-95;
Paraschiva-Victoria Batariuc, Sigiliul episcopului Dosithei Herescu, în „Analele Putnei”, X, 2, 2014, pp. 273-286; Augustin
Mureșan, Sigiliul arhiepiscopului Mihail Molodeţ pe o carte veche românească, în „Seminatores in artium liberalium agro
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Deși cele mai multe însemne heraldice ecleziastice au în reprezentare înfăţișaţi sfinţi, scene
religioase sau edificii reprezentative, uneori în compoziţiile de această factură se pot observa ideile
laice și talentul artistic, caracteristice epocii respective, cu ajutorul cărora deslușim fenomene istorice
prin care posesorii au voit să se individualizeze în ochii contemporanilor și generaţiilor ce au urmat.
În acest sens, în primul caz, stemele și sigiliile ecleziastice reprezintă diferite construcţii
religioase, uneori vechi și valoroase pentru studierea evoluţiei arhitecturii, iar altele înfăţișează sfinţi
patroni sau scene biblice în legătură cu hramul instituţiei religioase respective, redau aspecte ale
dezvoltării artei creștine. În cel de-al doilea caz, în aceste compoziţii heraldice, ce-i drept mai rar, se
află incluse și elemente cu caracter laic. Toate aceste steme ecleziastice2 au fost elaborate pentru
instituţiile religioase în conformitate cu organizarea Bisericii Ortodoxe Române, la acea dată.
Între stemele ecleziastice ce conţin în compoziţie, pe lângă reprezentările religioase, figuri
heraldice de altă factură se numără și stema Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și
Hunedoarei3. Această stemă ecleziastică a fost reprodusă pe unele izvoare documentare deja
publicate (fig. 1)4, în antetul unor acte emise de episcopie5, îndrumătoare6, sigilii, lucrări bisericești
de referință7, pliante8 ș. a.
Stema a fost reprezentată și pe edificii ecleziastice9 (Paraclisul de Vară al Mănăstirii HodoșBodrog, pictată deasupra ușii de intrare de la Reședinţa fostei Episcopii, azi sediul Arhiepiscopiei
Aradului, sau înfăţișată color într-un frumos vitraliu)10 din numita instituţie. Aceste reprezentări au
fost realizate prin două tehnici: sculptură și pictură.
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Studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu”, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,
2014, pp. 313-315; idem, Analiza unei miniaturi a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, în „Altarul Banatului”, Anul XXVI
(LXVI) serie nouă, Nr. 10-12, octombrie-decembrie 2016, p. 132-139; idem, Opinii privind semnificaţia compoziţiei
heraldico-religioase de pe actul arhieresc din 20 iulie 1715 al lui Antim Ivireanul, în „Analele Universităţii din Oradea”,
fascicula istorie-arheologie, tom XXVI, Editura Universităţii din Oradea, 2016, pp. 31-41, ș.a.
2
Între 1927-1936 Comisiunea Consultativă Heraldică fixa stemele mitropoliilor și episcopiilor ortodoxe ale României
unificate, vezi Arhivele Naţionale ale României, Fond Comisiunea Consultativă Heraldică, dosar 87/1928; Biblioteca
Academiei Române, mss. Arhiva I. C. Filitti, pp. 4-6 și pp. 26-27 și legile pentru fixarea stemelor mitropoliilor și
episcopiilor ţării, publicate în „Monitorul Oficial”, nr. 142 din 30 iunie 1930, p. 4836 și „Monitorul Oficial” nr. 249 din
26 octombrie 1936, p. 8816.
3
Vezi Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema..., pp. 357-361 și Protopop Iov Orădan, art. cit. p. 6.
4
In acest sens, vezi Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema..., p. 358-361 și Protopop Iov Orădan, art. cit., p. 6.
5
Amintim aici acte emise de Consiliul Eparhial din cadrul Episcopiei Aradului, Ienopolei și Hălmagiului.
6
Vezi spre exemplu, Îndrumător bisericesc misionar și patriotic, Episcopia Aradului, pe anii 1984, 1986, foaie de titlu,
coperta IV ș. a.
7
Stema Episcopiei Aradului este reprodusă color și pe coperta I a lucrării regretatului pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia
Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.
8
Vezi de exemplu Episcopia Aradului, Kunst – und Architektur den kmäler in dem Arader Bistum (f. a.), p. 22.
9
Vezi Augustin Mureșan, Ioan Popovici, Stema Episcopiei Aradului pe Paraclisul de Vară al Mănăstirii Hodoș-Bodrog, în
,,Analele Aradului”, Anul III, nr. 3, 2017, pp. 241-247. Paraclisul de Vară cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” al
Mănăstirii Hodoș-Bodrog a fost construit în anul 1935, sub păstorirea episcopului Grigore Comșa și a stareţului Policarp
Morușca. La demisolul acestui edificiu a fost amenajată Cripta episcopală (Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor
Bodogae, Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Arad, 1980). O reproducere a edificiului acestui paraclis, vezi și la I. Suciu, R.
Constantinescu, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei Banatului, vol. I, Editura Mitropoliei, Timișoara, 1980, p. VII;
Arhim. Nestor Iovan, Sfânta Mănăstire Hodoș-Bodrog. Scurt istoric, Arad, 2003, p. 15, fig. 13; Marius Oprea, Adriana
Scărlătescu, Mănăstirea Hodoș-Bodrog, restaurarea picturii murale. Documentaţie știinţifică, Cu binecuvântarea Înalt
preasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2012, p. 18.
Considerăm că existenţa Criptei episcopale de la demisolul paraclisului a condus la reprezentarea în partea superioară a
acestuia a medalioanelor cu stema Episcopiei Aradului și a medalioanelor cu crucea.
10
Vezi reproducerea acestei steme ecleziastice pe acest vitraliu la figura reprezentând: vitrou din Reședinţă: Stema
Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, Ienopolei și Hălmagiului (foto G. Comănescu), în „Monumente bisericești din
Arad și împrejurimi”, Pliant, Editura Episcopiei Aradului, 1971, p. 4.

Stema Episcopiei Aradului reprezentată color pe clădirea sediului Eparhiei

Prin simbolurile heraldice reprezentate în compoziţia sa, stema Episcopiei Aradului este un
izvor heraldic ecleziastic valoros11.
În rândurile de mai jos prezentăm acest însemn heraldic pictat în culori adecvate12, plasat
deasupra ușii de intrare de la Reședinţa fostei Episcopii, azi sediul Arhiepiscopiei Aradului (fig. 2 fig. 3): Compoziţia acestei steme ecleziastice are următoarea înfăţișare: într-un scut oval cu marginea
inferioară ascuţită, pe azur, o construcție religioasă de argint cu două turnuri înalte și o poartă, văzută
din faţă. În partea inferioară a edificiului s-a reprezentat un corb negru spre dreapta, având în cioc
un inel de aur. Scutul timbrat de mitra flancată de însemnele episcopatului, cârja – în dreapta, crucea
– în stânga, încrucișate, este susţinut de doi lei afrontaţi ce stau pe arabescuri, totul de aur. Din
centrul flancului dextru și senestru atârnă un șir de mătănii negre, ce se termină cu o cruce de același
fel13. Prima reprezentare a acestei compoziţii o întâlnim în câmpul sigiliului ce validează un act din
7 decembrie 184214.
Majoritatea elementelor descrise mai sus atestă în limbaj heraldic apartenenţa acestui izvor
la instituţia menţionată: construcţia din centru reprezintă clădirea veche a Bisericii Catedrale
Episcopale15, având hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, construită între 1861-187016,
mitra, cârja și crucea scot în evidenţă rangul acestei instituţii și caracterul său religios, iar cei doi lei,
preluaţi din armele Comitatului Arad, exprimă faptul că autoritatea posesoare a stemei se află pe
teritoriul acestei unităţi administrativ-teritoriale17. Dacă sensul acestor elemente nu poate fi pus în
discuţie, semnificaţia corbului cu inel în cioc necesită o profundă reflecţie18. S-a considerat că,
pentru a încerca să descifrăm semnificația acestui simbol heraldic este necesar, pe de o parte să
privim retrospectiv istoria acestei instituții religioase19, iar pe de alta să evidențiem locul pe care-l
ocupă acest element în heraldica românească20.
În ceea ce privește locul pe care-l ocupă corbul cu inel în cioc21 în heraldica românească, se
știe că acest element reprezintă, fiind recunoscut din secolul al XV-lea, blazonul voievodului
11

Vezi Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema…; Protopop Iov Orădan, art. cit., p. 6.
În legătură cu utilizarea smalturilor la alcătuirea stemelor, vezi Michel Pastoureau, Traitéd`héraldique, Bibliotheque de
la Sauvegarde de l`Art Français, Paris, 1979, pp. 108-110; Marcel Sturdza-Săucești, Heraldica, Tratat tehnic, Editura
Știinţifică, București, 1974, pp. 40-42; Maria Dogaru, Din heraldica României, p. 30.
13
Forma actuală a acestei steme a fost stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședinţa din 24
noiembrie 1970 (vezi referatul nr. 13192/1970 înregistrat la Episcopia Aradului în 7 ianuarie sub nr. 47); Maria Dogaru,
Un izvor istoric inedit: stema..., pp. 358; Protopop Iov Orădan, art. cit., p. 6. Pe unele acte, pe Paraclisul de Vară de la
Mănăstirea Hodoș Bodrog și pe vitraliul de la sediul instituției apare și o altă variantă care se deosebește față de stema
descrisă mai sus prin faptul că corbul cu inel în cioc este plasat în partea inferioară într-un scut mai mic.
14
Informaţii privind prima apariţie a acestei reprezentări heraldice ecleziastice incluzând și corbul cu inel în cioc (1842)
sunt de la Secretarul Eparhial al Episcopiei Aradului, apud Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema…, p. 358.
15
Despre bisericile catedrale vechi ale Aradului, vezi Gh. Liţiu, Începuturile catedralei din Arad, în „Mitropolia Banatului”,
an XVIII, nr. 1-3, 1968, pp. 84-94; Horia Medeleanu, Catedrala Aradului în veacul al XVIII-lea, în „Mitropolia Banatului”,
anul XXXIII, nr. 7-8, 1983, pp. 447-459; pr. dr. Pavel Vesa, op. cit., pp. 566-569; Gheorghe Lanevschi, Repertoriul
monumentelor religioase de pe cursul inferior al Mureșului, în „Ziridava”, XI, 1979, p. 1007.
16
Vezi E. Glück, Al. Roz, M. Toacsen, Arad-Ghid turistic, București, 1974, p. 52; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei
Banatului, Timișoara, 1977, p. 200; pr. dr. Pavel Vesa, op. cit., pp. 566-56; Gheorghe Lanevschi, op. cit., p. 1007.
17
Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema…, p. 358; Protopop Iov Orădan, art. cit., p. 6.
18
Maria Dogaru, Un izvor istoric inedit: stema…, p. 358.
19
În acest sens, vezi detalii la pr. dr. Pavel Vesa, op. cit.
20
Maria Dogaru, op. cit., pp. 358-360.
21
În legătură cu originea și legenda istorică a familiei Corvineștilor, vezi George Bariţiu, Ioan Corvin de Hunedoara.
Originea, genealogia, faptele sale imortale, în „Transilvania”, (Brașov), VI, nr. 5-17, 1873; Szilagy Sandor, A Magyar
nemzettörténete, IV, Budapest, 1896; P. Avram Teodor, Legenda în legătură cu familia Huniade, în „Amintirea lui
Constantin Giurescu”, București, 1944, pp. 511-521; Marcel Romanescu, Despre Corvinești, în „Arhiva Genealogică
Română”, 1, 1944, pp. 64-66; Camil Mureșan, Iancu de Hunedoara și vremea sa, Ediţia a II-a, București, 1968, p. 42;
12
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Transilvaniei Ioan (Iancu) de Hunedoara22. Prezenţa corbului cu inel în cioc în stema Episcopiei
Aradului23 face referire la faptul că și administrarea zonei judeţului Hunedoara era sub jurisdicția
acestei întinse eparhii.
În heraldica și sigilografia Țărilor Române corbul cu inel în cioc îl întâlnim doar în câteva
izvoare identificându-i pe domnii Țării Românești, Grigore al II-lea Ghica, Constantin Mavrocordat
și Mihai Racoviță24. Inclus într-o originală compoziție cuprinzând într-un registru stema unită (acvila
cruciată a Țării Românești și capul de bour cu stea între coarne al Moldovei), iar în altul scena săgetării
corbului zugrăvită plastic (amintind după opinia mai multor specialiști legenda familiei
Hunedoreștilor), corbul cu inel în cioc constituie o aluzie la originea comună a românilor din cele trei
țări, semnifică prin simbol ideea unității naționale25. Includerea acestui element în stema Episcopiei
Aradului, pe lângă faptul că evocă un moment de dezvoltare a religiei ortodoxe din Transilvania,
evidențiază și contribuția corviniștilor, înrudiți cu familia domnitoare a Țării Românești26.
În ansamblu, reprezentarea stemei Episcopiei Aradului pe clădirea Reședinței Episcopale
atestă faptul că această instituție își avea sediul în orașul Arad, capitală de județ27.
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Fig. 1. Stema Episcopiei Aradului – document heraldic
(variantă - după Maria Dogaru)

Fig. 2. Stema Episcopiei Aradului deasupra ușii de intrare în sediul instituției.
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Fig. 3. Stema Episcopiei Aradului, în același loc sus
amintit de pe clădirea sediului eparhiei.
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O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA LUPTEI ROMÂNILOR
DIN DIETA DE LA PESTA (1848-1849) PENTRU
CÂŞTIGAREA DREPTURILOR
Marta CORDEA*
AN OVERVIEW OF THE STRUGGLE OF ROMANIANS IN THE PEST DIET
(1848-1849) TO WIN NATIONAL RIGHTS
ABSTRACT
One of the gains of the “spring of freedom” was that the Romanians living on the lands of the Habsburg
Empire were able to send deputies to the first Hungarian Diet with Romanian national representation in
Pest (July 2, 1848 - August 11, 1849).
We can say that the Romanian deputies apprenticed for the future Diets in which they represented their
voters, be they the future Hungarian Diets, or the Romanian Diet of 1863, their total number reaching the
Diet from 1848-1849, to 28 in the two years, by successive elections.
We can consider the Romanian intellectuals who represented the social and national interests of
Romanians from Banat, Crişana, Maramures, Partium and Transylvania in the Diet of Pest, participants in the
struggle for national affirmation, carried on during the periods to which we refer. Some of the deputies had
a filo Hungarian attitude, not being aware that this real trap, put by the Hungarian rulers, could have
annihilated them as a nation, others fought with all means for the Romanian national rights, remaining good
patriots to the end.
Our article presents an overview of the activity of Romanian deputies in this Diet.
Keywords: Diet of Pest, Romanian deputies, 1848 – 1849, national rights, debates

„Supt domnirea maghiară ablegaţii români, care erau primiţi la Dieta Ungariei pentru
apărarea intereselor poporului, formau la aceasta o minoritate neînsemnată, care se absorbea în
oceanul răsbelului comun. Ablegaţii români nicicând s-au învoit la planurile maghiarilor,
văzând la capătul înfiinţării acestora un terorism cumplit şi o amalgamisare nesuferitoare; dar
ce putea să facă când erau înconjuraţi de un element străin, în a căruia mână era putere
săgetătoare”. (Sigismund Pop)

Pornind de la afirmaţia de mai sus a unui deputat român, controversat atât la vremea sa, cât
şi în zilele noastre, participant la Dieta din 1848-1849, putem să pornim la o analiză a activităţii
românilor la prima Dietă maghiară, cu reprezentare naţională românească, de la Pesta (2 iulie 1848
– 11 august 1849). Infirmând speranţele gazetelor româneşti, ca românii să fie reprezentaţi
proporţional cu numărul lor, au participat iniţial la această Dietă, doar 21 deputaţi, numărul lor total
ajungând la 28 în cei doi ani, prin alegerile succesive ţinute în cazul demisionării câte unui deputat.
Putem spune că deputaţii români şi-au făcut ucenicia pentru viitoarele Diete în care i-au reprezentat
pe alegătorii lor, fie ele viitoarele Diete ungureşti, fie Dieta românească din 18631.
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Activitatea unora dintre deputaţii din Dieta de la Pesta din 1848-1849 s-a înscris în mişcarea
politică generală paşoptistă, fiind îndreptată împotriva centralismului maghiar, constituindu-se întrun veritabil Război naţional româno-maghiar, având un caracter naţional şi prefigurând viitoarele
evenimente cruciale ale poporului român dintre anii 1916-19192.
Alţi deputaţi, denumiţi filomaghiari, au activat inconstant, uneori pe aceeaşi baricadă cu fraţii
lor patrioţi, alteori de cealaltă parte a ei, considerând necesar, sau nu, să-şi motiveze intenţiile,
acţiunile şi luările de cuvânt.
Privind contextul general al anului 1848, în care s-au desfăşurat evenimentele, trebuie să
menţionăm că principiile comune de care au fost călăuzite atât partida nobiliară liberală, emitentă a
legislaţiei paşoptiste maghiare, cât şi elitele națiunilor nemaghiare, printre care amintim libertatea
juridică individuală a cetățeanului, desființarea iobăgiei şi împroprietărirea țăranilor foşti iobagi,
impozitarea în raport cu venitul, despărțirea puterilor în stat, au fost umbrite de modalitatea în care
a fost înţeles principiul naționalităților de către elitele conducătoare ale ungurilor. Împărțirea
popoarelor în popoare politice, istorice, proprietare ale unor culturi majore, având o aristocrație şi
nobilime puternice, pe de o parte – aici intrând maghiarii, austriecii, polonezii, italienii, şi popoare
de țărani, fără istorie, neavând o cultură solidă, niciun trecut politic sau tradiţii, aici intrând românii,
slovacii, sârbii, rutenii, croații, pe de altă parte, a dus la izbucnirea unor războaie naționale în aceste
părţi ale Europei3. Deşi românii, asemeni altor popoare nemaghiare, au cerut prin programele
întocmite în cadrul Marii Adunări Naționale de la Blaj extinderea libertăților sociale şi juridice, şi au
solicitat de asemenea egalitatea bisericilor, autonomia confesională, dreptul de a studia în limba
maternă, drepturi de proprietate în domeniul economic şi financiar, dreptul de înființare a unor
asociații culturale, nu li s-a acordat dreptul de a fi recunoscute ca națiuni politice nesubordonate,
astfel încât au fost nevoiţi să înţeleagă că această situaţie „ar putea să însemne începutul sfârşitului
existenței propriilor lor finite şi naționalități politice”4. Popoarele, în accepţiunea ideologilor
maghiari şi austrieci, fiind împărţite în naţiuni politice cu tradiţii puternice de stat şi popoare de
ţărani, fără tradiţii de stat, cu o cultură minoră, deşi au fost limitate la accesul spre realizarea unui
stat modern, au dovedit prin marile Adunări Naţionale în care s-au reunit şi în cadrul cărora au
elaborat programe politice pertinente, că acced şi ele spre a fi naţiuni cu personalitate juridică, state
autonome5. Edificator este în acest sens un discurs al lui Wesselényi Miklós, considerat, de altfel,
unul dintre politicienii maghiari care a activat în dese rânduri în asentimentul românilor. Ardelenii,
spune el, nu au fost subjugaţi pentru că erau români, şi nu maghiari, ci pentru că nu erau nobili, ci erau
ţărani şi, prin urmare, nu au avut o soartă mai bună nici ţăranii unguri. Au existat mulţi nobili români
în Transilvania, care au avut aceeaşi soartă bună ca a nobililor maghiari. Mulţi dintre ei au devenit
cancelari, comiţi, consilieri, faptul că au fost români încă i-a favorizat. Recunoaşte că unii români, şi
aici se referă la cei de religie greco-catolică, au fost oprimaţi, dar nu pentru că erau români.
1
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Considerând că românii au depus şi în Dieta trecută pretenţii exagerate, nu crede de cuviinţă că religia
românilor ar trebui menţionată ca egal îndreptăţită cu celelalte din patrie, printr-o lege specială6.
Deşi în primăvara anului 1848 ungurii şi austriecii au obţinut atât libertăţi sociale, cât şi
juridice şi cetăţeneşti, românii au fost împiedicaţi să obţină drepturi naţionale. Este împiedicată, cu
eforturile reunite ale guvernului din Viena şi ale parlamentului din Pesta formarea unui al treilea
guvern, fie la Praga, Zagreb, Ljubliana, Blaj sau Cracovia7. Nici cercurile radicale maghiare nu mai
sunt receptive la revendicările slavilor, românilor, sârbilor. În aceste condiţii, Timotei Cipariu şi
George Bariţiu, care iniţial erau pentru Uniune, îşi schimbă optica, determinaţi de succesiunea
evenimentelor şi se ataşează de partida naţională autonomistă8. La Dieta din Transilvania din mai–
iunie 1848, este votată uniunea Transilvaniei cu Ungaria, fără acordul românilor. În iunie 1848
Batthyány şi Eszterházi obţin sancţionarea de către rege a Uniunii ilegale dintre Transilvania şi
Ungaria9, iar din mai–iunie încep războaiele politice între naţiunile nemaghiare şi unguri.
Pentru români situaţia era disperată. Degeaba a fost desfiinţată iobăgia, degeaba s-a înlocuit
absolutismul cu un regim parlamentar10, căci plana în continuare asupra românilor pierderea fiinţei
naţionale.
Instituirea guvernului naţional la Viena, precum şi a parlamentului austriac, au creat condiţii
pentru producerea evenimentelor de la Pesta din martie. Din păcate, programul revoluţionar maghiar,
îngloba pe lângă revendicările naţionale maghiare şi „pretenţii” asupra slavilor şi românilor11.
Având un pronunţat caracter reacţionar, guvernul maghiar lupta cu toate mijloacele pentru
maghiarizarea populaţiilor nemaghiare. Obţine militari care luptă împotriva slavilor din sudul
Ungariei, care nu voiau să se supună, arestează conducători români din Munţii Apuseni, Sibiu şi
Cluj, grăniceri români sunt puşi să tragă în sârbi şi croaţi, Guberniul din Cluj monitoriza Marea
Adunare de la Blaj12. Adunarea de la Blaj, proclamată adunare generală a naţiunii române din
Transilvania, în cea de a doua ei şedinţă, numește persoanele care să facă parte din Dieta din Cluj,
în aceeaşi şedinţă s-a ajuns la concluzia că numai după ce românii vor avea deputaţi în Dietă, vor
putea decide asupra uniunii cu Ungaria13.
Revoluțiile burghezo-democratice devin războaie naționale, desfăşurate în primăvara şi vara
anului 1848 „în cadrul paradigmei dualism versus federalism”. În martie-aprilie 1848 se instituie un
regim de scurtă durată de sorginte dualistă, în partea orientală a monarhiei, absolutismul fiind
înlocuit cu un dualism parţial, care începea să se stabilească între naţiunea dominantă austriacă şi
naţiunea dominantă ungară şi care pentru nemaghiari şi neaustrieci venea să înlocuiască
absolutismul monarhic şi dominaţia nobilimii, cu o asuprire naţională austriacă şi maghiară,
principiul egalităţii naţionale, fiind înlăturat14.
Urmărind evenimentele din toamna anului 1848, nu putem să nu remarcăm că conducătorii
unguri caută să ţină sub dominaţie pe români, sârbi, croaţi, în timp ce conducerea austriacă ţine ca
6
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cehii, slovenii şi italienii din Tirol să fie sub stăpânire germană15. Între octombrie 1848 – august
1849, când Dinastia şi guvernul liberal austriac nu mai recunosc legile şi măsurile care îi favorizau
pe unguri în martie-iunie 1848, lupta naţiunilor nemaghiare continuă contra centralismului maghiar
de stat, alături de Dinastie şi de guvernul imperial austriac contra Ungariei”16. În mod firesc, românii
nu doreau să-şi vadă „topite fiinţele naţionale în unica naţiune maghiară” şi nici nu voiau ca
teritoriile lor naţionale să fie încorporate „în noul stat «naţional» maghiar”17.
Şi anul 1849 începe deosebit de tumultuos, cu revendicări româneşti, rămase, în parte, fără
niciun răspuns. Căci Memoriul adresat Monarhului la 25 februarie 1849, semnat de Andrei Şaguna,
I. Mocioni, L. Mocioni, August Treboniu Laurian şi alţii, prin care se cerea ca românii să devină
naţiune politică în Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina şi să aibă, ca parte
aparţinătoare Imperiului, administraţie proprie18, nu primeşte răspuns nici după un an, când
semnatarii memoriului reamintesc monarhului că românii au luptat alături de armata imperială şi
că au continuat să lupte cu ungurii şi atunci când armata imperială s-a retras19.
Fruntaşii români, dintre care îi amintim pe Ioan Maiorescu, Nicolae Bălcescu şi A. G. Golescu
sunt dintre acei politicieni, care, în repetate rânduri, şi în 1849, încearcă să-i determine pe
conducătorii unguri să asigure existenţa politică a naţiunii române, acest lucru însemnând şi puteri
reunite împotriva atacului rusesc. Pacificarea între armata ungară şi trupele de români din Munţii
Apuseni vine însă prea târziu20.
Revenind la etapa de dinaintea alegerilor pentru Dietă, cea din primăvara anului 1848, trebuie
să menţionăm că românii au luat parte la numeroase adunări naţionale, în cadrul cărora au fost
formulate principalele revendicări care ţineau de păstrarea fiinţei lor naţionale, fiind ameninţaţi în
această perioadă de spectrul uniunii cu Ungaria, pentru care Pesta făcea presiuni continue.
Pe lângă cunoscutele adunări de la Blaj şi Pesta, mai au loc adunări ale românilor la Timişoara
(18 martie 1848), Arad (30 aprilie 1848), Lugoj (4/16 mai 1848 şi 15/27 iunie 1848).
Alegerile pentru deputaţi din primăvara anului 1848 s-au dovedit agitate şi, în unele localităţi,
sângeroase (ne referim în principal la comitatul Bihor şi la mai multe localităţi din Partium, însă nici
situaţia din Banat n-a fost liniştită, fiind înregistrate incidente şi în aceste cercuri electorale). Cei
mai mulţi deputaţi i-a trimis Banatul, comitatul Caraş fiind pe primul loc, reuşind, datorită lui
Eftimie Murgu, să contracareze trimiterea vreunui deputat maghiar în Dietă. În Maramureş au fost
mai puţine lupte.
Şi validările deputaţilor români în Dietă s-au dovedit anevoioase, deputaţii români fiind puşi
să răspundă diferitelor proteste legate de alegerea lor, lovindu-se de multe ori de greutăţi născute
din exagerări, fie ale autorităţilor locale, fie ale celor din Comisiile de validare din cadrul Dietei, un
motiv de invalidare fiind, de pildă, cel al limbii în care au fost întocmite procesele verbale în
circumscripţiile electorale.
În cele din urmă, din totalul de 320 de deputaţi prezenţi la Dieta de la Pesta din 1848-1849,
28 (luând în calcul şi alegerile suplimentare) au fost români sau cel puţin figurau iniţial pe listele
deputaţilor români. La cei 20 de deputaţi menţionaţi în publicaţia „Amicul poporului” s-au mai
adăugat şi cei 3 deputaţi, care au fost confirmaţi mai târziu, apoi 2 deputaţi aleşi pe parcursul anului
1849 (Sigismund Popovici şi Vasile Nicolaevici, deputat pentru o singură zi), precum şi Dionisie
15
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Ciolocoş, Grigore Pop şi Anton Boer, despre care menţionările în istoriografia română ori lipsesc
în totalitate ori sunt extrem de puţine.
Dintre deputaţi, 11 reprezentau Banatul (Axente Bojincă, Ştefan Ioanescu, Maxim Pascu,
Sigismund Popovici, Teodor Serb, Aloisiu Vlad, Eftimie Murgu, Vincenţiu Bogdan, Atanasie
Deşco, Dionisie Ciolocoş şi Vasile Nicolaevici), 4 erau din Bihor (Ioan Dragoş, Ioan Gozman, Iosif
Irinyi şi Iosif Ambruş), 3 erau trimişi ai Maramureşului (Gavril Mihali, Iosif Man şi Iosif Saplonţai),
2 erau din Partium (Sigismund Pop şi Alexandru Buda) şi 8 din Transilvania (Simion Balomiri,
Alexandru Bohăţiel, Ioan Oniţ, Matei Pop-Grideanu, Nicolae Popovici, Constantin Papfalvi, Anton
Boer şi Grigore Pop).
Ladislau Gyémánt aprecia că în preajma Revoluţiei de la 1848, în Transilvania şi în părţile ei
apusene, intelectualii erau în număr de 534321. Dintre aceştia, majoritatea erau preoţi, 2.036
ortodocşi, 1.733 greco-catolici, deci 70,5% din totalul intelectualităţii româneşti22. În 1848 în
Transilvania erau înregistraţi 2400 de funcţionari de stat ai comitatelor şi oraşelor, 600-700 de
avocaţi şi aproximativ 200 de medici şi chirurgi23.
Şi cifrele în ceea ce priveşte pregătirea deputaţilor români din Dieta pestană, atestă faptul
că aceştia reprezentau aproape într-o majoritate covârşitoare (cu excepţia lui Dionisie Ciolocoş,
care era arendaş), categoria profesională a juriştilor, fiind absolvenţi de drept în diferite centre
universitare. Potrivit unor studii, 318 studenţi români au studiat la Academia de Drept din
Oradea24 în prima jumătate a secolului al XIX-lea, dintre aceştia şi 7 viitori deputaţi români în
Dietă (Aloisiu Vlad, Gavril Mihali, Iosif Ambruş, Ioan Dragoş, Ioan Gozman, Iosif Irinyi, Vasile
Nicolaevici). Urmează, ca pondere, Clujul cu 5 absolvenţi de drept (Simion Balomiri,
Alexandru Bohăţiel, Ioan Oniţ, Matei Pop-Grideanu, Anton Boer), apoi Pesta cu 2 (Sigismund
Popovici şi Eftimie Murgu), Kecskemét cu 2 (Axente Bojincă şi Maxim Pascu), Eger şi
Bratislava cu câte unul (Saplonţai, respectiv Iosif Man). Şi Vichentie Bogdan era absolvent de
drept.
Absolvenţi de teologie erau vicarul greco-catolic, Constantin Papfalvi, protopopul ortodox,
Nicolae Popovici, dar şi Sigismund Popovici şi Sigismund Pop.
De confesiune ortodoxă erau deputaţii Ambruş, Bojincă, Bogdan, Deşco, Irinyi (care însă,
înainte de moarte, trece la religia reformată), Vasile Nicolaevici, Nicolae Popovici, Sigismund
Popovici, Maxim Pascu, Teodor Serb, Sigismund Pop (care se pare că la naştere fusese grecocatolic). Greco-catolici erau: Simion Balomiri, Alexandru Bohăţiel, Aloisiu Vlad, Grigore Pop, Ioan
Dragoş şi Gavril Mihali. Ultimii doi protestând, însă, şi în interesul fraţilor ortodocşi. Deputaţii
Saplonţai şi Boer erau de confesiune romano-catolică.
Originea nobiliară a familiei lor era atestată în cazul a 11 deputaţi: Matei Pop Grideanu (de
Grid), Teodor Serb (de Cuvin), Aloisiu Vlad (de Sălişte), Alexandru Buda (de Şomcuta Mare),
Iosif Man (de Şieu), Gavril Mihali (de Apşa), Sigismund Pop (de Şomcuta Mare), Ioan Dragoş (de
Tapolca), Constantin Papfalvi, Iosif Saplonţai şi Iosif Ambruş.
Drept consecinţă, şi opţiunile lor politice au fost alese în concordanţă cu originea lor, în cazul
acelora care şi le-au conturat în mod evident, neputând, însă, să-i încadrăm foarte exact decât pe unii
dintre deputaţi în grupurile politice formate. Ştim că printre adepţii curentului democrat21
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revoluţionar, condus de Murgu, se numărau Aloisiu Vlad, Axente Bojincă, Ştefan Ioanescu, Dionisie
Ciolocoş, Vasile Nicolaevici, Ioan Gozman, iar printre burghezo-democraţii, care îl urmau pe
Emanuil Gojdu, îi găsim pe Vichentie Bogdan şi Athanasie Deşco. În Partidul Radical format la 5
aprilie 1849 s-au înscris: Bojincă, Pop-Grideanu, Buda, Bogdan, Gozman, Boer şi Irinyi. Naţionalişti
erau consideraţi Ştefan Ioanescu, Sigismund Popovici, Simion Balomiri, chiar dacă era considerat
mai ponderat decât ceilalţi doi.
O mare parte a deputaţilor a participat la Adunările de la Blaj, Pesta (Bojincă, Pascu,
Vincenţiu Bogdan, Teodor Serb, Sigismund Pop, Maxim Pascu, Ioan Dragoş), Lugoj (Pascu,
Ioanescu, Murgu, Nicolaevici etc.) şi Timişoara (Balomiri, Bohăţiel, Papfalvi, Sigismund Pop,
Murgu, Bojincă, Ioanescu, Nicolaevici, Bogdan ş.a.) şi de asemenea, au fost prezenţi în Dieta
Transilvaniei de la Cluj (Balomiri, Bohăţiel, Papfalvi, Boer) şi în cea de la Sibiu (Bohăţiel). În
Dietele de la Pesta de dinainte de anul 1848, au activat 4 deputaţi: Iosif Man, Gavril Mihali,
Sigismund Pop şi Ioan Gozman.
Mulţi deputaţi au îndeplinit funcţii de conducere în comitate, fiind comiţi, vicecomiţi şi
căpitani supremi: Alexandru Bohăţiel, căpitan suprem în Năsăud, Sigismund Pop, căpitan suprem
în Chioar, Gavril Mihali şi Iosif Man, vicecomiţi şi comiţi supremi, Sigismund Popovici şi Ioan
Gozman, vicecomiţi, Iosif Saplonţai, prim vicecomite. Unii dintre ei au pus bazele ASTRA în
comitatele lor (Simion Balomiri, Aloisiu Vlad, Iosif Man, Constantin Papfalvi), alţii au contribuit la
introducerea limbii române în administraţie (Sigismund Pop, Iosif Man).
Pe timpul Dietei, deputaţii au participat la alcătuirea a numeroase Petiţii şi Proclamaţii,
semnând, de multe ori, împreună, chiar dacă ideile lor păreau, de multe ori, divergente, începând cu
Petiţiile alcătuite cu ocazia Adunărilor populare şi continuând cu cele întocmite în Dietă, ca de pildă
„Fraţilor români” (Sigismund Pop, Gavril Mihali, Teodor Serb, Iosif Man şi Ştefan Ioanescu) sau
„Un răspuns naţional dat baronului Nicolae Ioşica” (Sigismund Pop, Alexandru Buda, Eftimie
Murgu, Alexandru Bohăţiel, Teodor Serb, Aloisiu Vlad, Constantin Papfalvi, Iosif Man).
Deputaţii semnează însă şi individual Proiecte de lege, ca de exemplu Ioan Dragoş, Teodor
Serb sau Eftimie Murgu, proiecte care, cu mare probabilitate, l-au inspirat pe Nicolae Bălcescu la
elaborarea vestitului Project de pacification, după ce acesta avusese o serie de întâlniri în anul 1849
cu deputaţii români de la Pesta.
Luări de cuvânt importante, în care susţineau cauza naţională, mai cu seamă în memorabila
şedinţă din 26 august 1848, interpelând chiar şi pe Kossuth asupra unor stări de lucruri nerezolvate,
au avut deputaţii Aloisiu Vlad, Eftimie Murgu, Teodor Serb, Sigismund Pop, Ioan Dragoş, la polul
opus situându-se deputaţii care nu figurează cu luări de cuvânt în Dietă şi care apar doar la Voturile
nominale (în număr de 15), în care s-au abordat diferite probleme, de la cele care reglementau
funcţionarea şcolilor, la problemele urbariale şi ale jelerilor, reabilitarea imediată a armatei
maghiare, salarizarea ministrului, recrutările, intervenţia armată în Italia. Legat de această din urmă
chestiune, a intervenţiei în Italia, grupul deputaţilor români a fost din nou împărţit în două tabere,
unul al celor care au votat împotrivă: Aloisiu Vlad, Al. Buda, Irinyi şi Murgu (deşi până nu demult
acesta fusese şi el în tabăra pro-guvernamentalilor), şi altul care a votat pentru înăbuşirea mişcărilor
din Italia: Ambruş, Bogdan, Dragoş, Gozman, Man, Mihali, Sigismund Pop, Saplonţai. N-au
participat la acest vot Balomiri, Bohăţiel, Deşco, Pascu, Ioanescu, Oniţ şi Papfalvi. Sigismund
Popovici încă nu fusese ales deputat.
Opoziţia contra sârbismului şi panslavismului a reprezentat o altă problemă în care Eftimie
Murgu a găsit un bun aliat în Sigismund Pop.
În a doua parte a anului 1848 şi pe parcursul anului 1849 deputaţii sunt trimişi în misiuni de
împăciuire şi la batalioanele de grăniceri pentru a le schimba atitudinea ostilă faţă de autorităţile
maghiare (Constantin Papfalvi, Sigismund Pop, Iosif Saplonţai, Gavril Mihali) şi sunt numiţi
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comisari guvernamentali (Axente Bojincă, Ştefan Ioanescu, Maxim Pascu, Alexandru Buda, Iosif
Man, Gavril Mihali), primii trei menţionaţi fiind în măsură să-i apere pe români de pe poziţiile lor,
în schimb, ultimii trei iau atitudine împotriva populaţiei româneşti, ridicând tribunale statariale,
oprind revoltele în mod violent.
Au urmat Dieta şi la Debreţin mai mulţi deputaţi, unii asistând la şedinţa din 14 aprilie 1849,
când Kossuth Lajos a făcut celebra Declaraţie de Independenţă şi a detronat Casa HabsburgLotharingiană (Balomiri, Bojincă, Oniţ, Pop-Grideanu, Nicolae Popovici, Vlad, Murgu, Gozman,
Boer), alţii părăsind oraşul înainte de acel important eveniment (Papfalvi, Ambruş, Bogdan,
Saplonţai). Nu au urmat Dieta la Debreţin: Bohăţiel, Ioanescu, Serb, Buda, Deşco, Ciolocoş). Au
fost consideraţi demisionari Ioanescu şi Ciolocoş.
În urma acestor evenimente, majoritatea deputaţilor au fost anchetaţi de Curtea Marţială şi
întemniţaţi pentru diferite perioade de timp, cu excepţia lui Atanasie Deşco, Matei Pop-Grideanu,
care au fost consideraţi fideli Curţii Imperiale şi Maxim Pascu, care a obţinut chiar o funcţie în
guvernul absolutist.
Unii dintre deputaţii consideraţi „împovăraţi” drept urmare a activităţii lor, au fost
condamnaţi la moarte, pedeapsa fiindu-le, însă, comutată la închisoare: Vincenţiu Bogdan şi Iosif
Irinyi la 18 ani „muncă silnică”, Al. Buda la 15 „muncă silnică” (deşi nu fusese prezent la detronare
şi nu a urmat Dieta nici la Seghedin), Gavril Mihali la 6 ani, Murgu, Man, Boer şi Saplonţai la câte 4
ani. În cele din urmă au fost cu toţii amnistiaţi, chiar dacă unii dintre ei au avut de suferit o vreme în
închisoare şi li s-au confiscat averile.
Am considerat necesară o împărţire a deputaţilor în „buni patrioţi” (Simion Balomiri, Axente
Bojincă, Alexandru Bohăţiel, Ştefan Ioanescu, Ioan Oniţ, Maxim Pascu, Matei Pop-Grideanu,
Nicolae Popovici, Sigismund Popovici, Teodor Serb, Aloisiu Vlad), „consideraţi renegaţi” (Iosif
Ambruş, Vichentie Bogdan, Athanasie Deşco, Ioan Dragoş, Ioan Gozman, Iosif Irinyi, Iosif
Saplonţai) şi „controversaţi” (Alexandru Buda, Iosif Man, Gavril Mihali, Eftimie Murgu,
Constantin Papfalvi, Sigismund Pop), chiar dacă această grupare nu putem s-o privim ca fiind
neatacabilă, căci, pe bună dreptate, nu putem să îl etichetăm pe niciunul dintre deputaţii români, ca
făcând parte „cu acte în regulă” din vreunul din grupuri. Cu toate acestea, pe baza activităţii lor în
cele două Diete cercetate de noi, chiar dacă această împărţire poate părea forţată, ei pot fi categorisiţi
astfel. Însăşi atitudinile lor, dictate de momentele la care au participat, i-au încadrat în grupele
propuse de noi. Biografiile lor denotă, totuşi, că cele mai multe acţiuni reprobabile ale lor în Dietă
s-au datorat atmosferei de supraveghere şi suspicionare continuă la care au fost supuşi, căci
privindu-le activitatea ulterioară, în alte contexte politice, putem observa schimbări substanţiale de
atitudine, referitoare, în principal, la calitatea de „buni patrioţi români”. Dacă stând sub lupa
autorităţilor Imperiului Habsburgic unii dintre ei au fost în stare chiar să lupte împotriva românilor,
într-o conjunctură mai favorabilă, la distanţă de doar câţiva ani, ei au devenit buni conducători ai
poporului din care se trăgeau, reuşind prin munca lor, în comitate, să înlesnească pătrunderea limbii
române în administraţie, şcoli, biserică şi să punele bazele unor societăţi şi asociaţii fundamentale
pentru neamul românesc.
Cu foarte mici excepţii, şi aici ne referim mai cu seamă la Aloisiu Vlad, dar şi la Teodor Serb
şi Alexandru Bohăţiel, toţi ceilalţi deputaţi au avut momente de cumpănă, acţiuni reprobabile:
Gavril Mihali şi Iosif Man au fost comisari guvernamentali, au reprimat revolte, dar, ulterior, au
contribuit la bunul mers al comitatului lor, au înfiinţat şcoli, bănci şi alte instituţii româneşti, au pus
bazele ASTRA.
Constantin Papfalvi, considerat şi el renegat deseori, intervenind pe lângă generalul Bem, a
salvat de la spânzurătoare oameni, a fost suspectat multă vreme, fiind urmărit la fiecare pas. A pus
bazele unei fundaţii, fiind o sursă de susţinere pentru studenţii români din cadrul Mitropoliei greco-
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catolice de la Blaj25, numărându-se şi printre membrii fondatori ai Societății de lectură înfiinţate în
186226.
Ioan Dragoş, perceput ca trădător, în ultimă instanţă, a avut un cuvânt greu în parlamentul
maghiar şi fie că vrem, fie că nu vrem să recunoaştem acest lucru, a apărat prin discursurile şi
propunerile sale legislative naţiunea română, până la acel tragic moment, orchestrat de Kossuth,
anticipat chiar, de Dragoş. Trădător şi victimă în acelaşi timp. Având în vedere tensiunile
momentului, este greu de presupus că îl mânau interese personale. Ce ar fi putut câştiga în afara
unei slave deşarte în ochii lui Kossuth? Credea într-o cauză, a înfrăţirii româno-maghiare, poate ar
fi devenit Eroul împăcării româno-maghiare. Oare asta să-i fi fost miza?
Sigismund Pop, alt aşa zis renegat, caracterizat, la un moment dat, de Silviu Dragomir, drept
cel mai curajos deputat român de la 1848, a slujit poporului român prin intermediul proclamaţiilor
pe care le-a scris, prin participarea la dezbaterile Dietei, vorbind elocvent, a crezut şi el în buna
înţelegere româno-maghiară, în calitate de comite suprem al Chioarului a făcut demersuri pentru
introducerea oficială a limbii române în comitat, a militat pentru înfiinţarea unui gimnaziu
românesc, a fondat şi condus publicaţii româneşti, devenite organe de presă ale deputaţilor români,
chiar dacă pentru înfiinţarea şi finanţarea lor, a fost sprijinit şi subvenţionat, în anumite cazuri de
maghiari, a stat aproape de Consiliul Locumtenenţial. Chiar dacă era mânat de glorie, participând
la Diete succesive, în ciuda faptului că era votat din ce în ce mai puţin şi în cele din urmă a trecut în
tabăra guvernamentală a maghiarilor, trebuie să acceptăm că a avut momente prin care a sprijinit
din plin naţiunea română. Discursul său, în care susţinea că maghiarii şi românii au un viitor strălucit
doar împreună, putând astfel contracara pericolul panslavismului, părea decupat din cel cu care îi
amăgea Kossuth27 pe adepţii săi. Se pare că însuşi Bălcescu, care nu cunoştea adevăratul puls al vieţii
din Transilvania şi „părţile ungurene”, a fost convins la un moment dat de aceste afirmaţii ale lui
Kossuth, reluate deseori de cei care îl considerau mentor. Fiind vorba de Sigismund Pop, trebuie
însă să amintim şi faptul că l-a salvat pe Mihail Eminescu dintr-un proces de presă, plătind o
cauţiune, acesta scriind în lunile aprilie-martie 1870 nişte articole denigratoare la adresa
dualismului, în ziarul „Federaţiunea”28.
Ioan Gozman face şi el un joc dublu, fiind luat în derâdere de tovarăşii săi, când primeşte
răspunsul la scrisoarea sa către Avram Iancu. Fiind întrebat de ce a scris-o, este nevoit să dea un
răspuns, pe care îl putem califica drept infantil: „Ce eram să fac? Acum îmi pare rău: tot aflau ei ce
să-mi răspundă, oricum scriam”29. În „Federaţiunea” din 1875, deci peste mulţi ani, Alexandru
Roman încă se întreba dacă Gozman a scris această scrisoare „din propriul îndemn sau din
comisiune?”30. Pe bună dreptate, Ioan Gozman credea sincer într-o împăciuire româno-maghiară şi
şi-a îndreptat abilităţile spre realizarea acestui scop. Oare putem să îi punem la îndoială bunele
intenţii?
Ioan Dragoş, Sigismund Pop şi Alexandru Buda erau denumiţi drept „intimi” ai lui Kossuth
şi pentru a prelua misiunea la Iancu s-a dat o luptă între ei, câştigată de Dragoş, care a sfârşit tragic.
Eftimie Murgu, luptător înflăcărat până la momentul în care, deziluzionat, obosit de multele
încarcerări şi de lipsa de înţelegere din parlament, s-a resemnat să rămână pe tuşă, să devină din
25

Ibidem, p. 232.
Ibidem, p. 272.
27
Kossuth Lajos országgyülési beszédei, Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest, 1867, p. 75.
28
Nicoară Mihali, Eminescu, peregrin prin Maramureș, Baia Mare, Editura Casei Corpului Didactic „Maria Montesorri”
Baia Mare, 2019, p. 42-44.
29
Bogdan Duică, op. cit., p. 189, Apud Gelu Neamţu, Deputaţii români în Dieta de la Pesta, p. 139.
30
Gelu Neamţu, Deputaţii români în Dieta de la Pesta, Deputaţii români în Dieta de la Pesta: 1848-1849, în „Anuarul
Institutului de Istorie”, Cluj, 1970, p. 139.
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deputatul care a reuşit să blocheze accesul deputaţilor maghiari în Dietă, un privitor pasiv la şedinţe.
El, care a fost creierul acţiunilor din Banat până la un moment dat, catalizatorul acţiunilor
revoluţionare din Banat, ba chiar omul de legătură cu politicienii din Ţara Românească şi Moldova,
credea că, prin atitutinea sa pro ungurească, putea să determine guvernul maghiar să accepte
înarmarea românilor, putând astfel să ajute pe fraţii români din Ţara Românească. A refuzat să facă
sciziune în Comitetul Naţional Român de la Sibiu, după cum ar fi fost planul lui Kossuth, dar a
refuzat şi să mai ia parte activă la dezbaterile Dietei.
Ştefan Ioanescu şi mai cu seamă Maxim Pascu, au dovedit şi ei prin acţiunile lor că pot
schimba taberele pentru care activează, de repetate ori.
Prezenţa adevăraţilor renegaţi în grupul deputaţilor români, i-a destabilizat în şi mai mare
măsură pe cei care nu activau de pe o platformă sigură, nu aveau un program naţional bine închegat.
Greşeala lor a fost că şi-au pus speranţe într-o cauză de la bun început pierdută, căci nu erau
conştienţi că toate gândurile lor legate de obţinerea revendicărilor româneşti erau doar o himeră,
guvernul maghiar oferindu-le amăgiri peste amăgiri, folosindu-se doar de buna lor credinţă.
Unii dintre deputaţi, ca de exemplu Anton Boer, n-au fost menţionați până acum, cu excepţia
unui singur studiu, între deputaţii români. Alegerea sa în calitate de deputat român nu este
evidenţiată, deşi nu putem să-l trecem în categoria renegaţilor. Nici despre deputaţii Vasile
Nicolaevici, Grigore Pop sau Nicolae Popovici nu au fost consemnate informaţii până acum.
Pe unii dintre deputaţii din 1848-1849 şi 1861 îi mai regăsim ca deputaţi ai Dietei ungureşti
şi în anii următori, dat fiind că Dieta românească de la Sibiu a fost dizolvată şi în 20 iunie 1867 au
fost anulate legile acestei Diete.
Astfel, în Parlamentul de la Pesta vor mai activa Vincenţiu Babeş, Ioan Faur, Emanuil Gojdu,
Aurel Maniu, Andrei Mocioni, Iosif Pop, Sigismund Popovici, Sigismund Pop, Ioan Pop, I. Popovici
Desseanu, Aloisiu Vlad de Sălişte, Ioan Balomiri, Alexandru Bohăţiel, Constantin Papfalvi, Matei
Pop-Grideanu în 1865-1869, Vincenţiu Babeş, Vincenţiu Bogdan, Vasile Butean, Eugen Cucu31,
Aurel Maniu, Sigismund Pop, Iosif Pop, Sigismund Popovici, Aloisiu Vlad în Dieta din 1869-1872,
Babeş, Bogdan, I. Popovici Desseanu, Ioan Gozman în Dieta din 1872-1875, Ioan Missici în Dietele
din 1875-1878, 1878-1881, 1881-1884 şi V. Babeş în Dieta din 1884-188732.
Căutând să redăm cât mai fidel atât atitudinea deputaţilor români, manifestată faţă de politica
de la Pesta, cât şi luările lor de cuvânt în cadrul dezbaterilor celor două Diete, 1848-1849 şi,
respectiv, 1861, credem că am reuşit să creionăm portretele celor care au figurat în Camera
Inferioară a acestui for.
Atât presa românească a vremii („Gazeta de Transilvania”, „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură”, „Amicul poporului”, „Concordia” etc.), cât şi cea ungurească („Közlöny”, „Sürgöny”,
„Kossuth Hírlap”, „Pesti Hírlap” „Nemzeti Újság”, „Nép Barátja”, „Magyar Sajtó” ş.a.), au
consemnat activităţile deputaţilor români. Unii dintre deputaţi şi-au consemnat ei înşişi luările de
cuvânt, cazul lui Aloisiu Vlad sau şi-au scris autobiografia, ne referim la Constantin Papfalvi.

31

Ioan Eugeniu Cucu (1837-5 martie 1870). În 1869 a fost ales deputat în Parlamentul Ungariei, din partea cercului
electoral al Tășnadului. După multă vreme, românii din Sălaj aveau în sfârșit un reprezentant în Dieta pestană. În Dieta
care s-a deschis la 20 aprilie 1869, au intrat 25 de deputaţi români, 15 dintre ei pe listele Partidului Naţional Român
constituit la Timișoara și 10 pe listele guvernamentale. Ioan Eugen Cucu era deci alături de: Vincenţiu Babeș, Alexandru
Mocioni, Anton Mocioni, George Mocioni, Sigismund Popovici, Lazăr Ionescu, Sigismund Borlea, Iosif Hodoș,
Alexandru Roman, Lazăr Gruescu, Vasile Buteanu, George Ioanovici, Vincenţiu Bogdan, Eugen Mocioni, pe listele
formaţiunii politice românești; Vezi și Viorel Câmpean, Marta Cordea, Ioan Eugeniu Cucu, deputat al Tășnadului în Dieta
de la Pesta, „Acta Mvsei Porolissensis”, Zalău, XXXIX, 2017, p. 69-89.
32
„Alkotmány”, Budapest, an X, 8 februarie, nr. 34, 1905, p. 4.
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Putem concluziona că prin activitatea lor în Dietele ungare, toţi aceşti deputaţi au contribuit,
într-o mai mică sau mai mare măsură, la realizarea dezideratului românilor, împlinit la 1 Decembrie
1918.
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CONSIDERAȚII PRIVIND VIAȚA ȘI ACTIVITATEA UNUI
LUPTĂTOR NAȚIONAL MAI PUȚIN CUNOSCUT,
EMIL CORMOȘ ALEXANDRESCU (1863-1936)
Răzvan Mihai NEAGU*
CONSIDERATIONS REGARDING THE LIFE AND ACTIVITY OF A LESS KNOWN
NATIONAL FIGHTER: EMIL CORMOȘ ALEXANDRESCU (1863-1936)
ABSTRACT
The purpose of this material is to present the main coordinates of the life and activity of a less known
personality of the Romanian community in Transylvania, Emil Cormoş Alexandrescu. He was a GreekCatholic beliver and became one of the leaders of the Romanians in Turda-Arieș County, having the position
of president of the Romanian county club. In 1906 and 1910 he ran unsuccessfully for a seat in the
Hungarian Parliament. Emil Cormoş Alexandrescu became culturally involved in the ASTRA association. He
was a great philanthropist helping people in need, as well as the Greek-Catholic church and the confessional
schools. Emil Cormoş Alexandrescu contributed to the achievement of the Great Union and participated at
the great moment of December 1, 1918 in Alba Iulia. In the interwar period he became a member of the
Romanian parliament between 1919 and 1920, but soon retired from public life.
Keywords: Politics, Romanian National Moovement, Transylvania, Greek-Catholic Church, Great Union

Preliminarii
Scopul acestui studiu este să încerce să creioneze portretul unui luptător pentru drepturile
românilor din Transilvania, mai puţin cunoscut și chiar ignorat în istoriografie, Emil Cormoș
Alexandrescu, care a trăit și activat în zona comitatelor/judeţelor Turda-Arieș și Mureș-Turda. El a
avut o contribuţie remarcabilă la mișcărea naţională românească și s-a impus în cadrul societăţii
românești ca mare proprietar de pământ, dar și ca filantrop, animator al comunităţii, dar și ca om
politic.
Din păcate nu deţinem informaţii detaliate despre începuturile vieţii sale și nici despre mediul
familial din care provenea. Cel mai probabil s-a născut în anul 1863 și era de confesiune grecocatolică. Nu cunoaștem cine i-au fost părinţii, însă un anume Alexandrescu Kormos (latifundiar din
Sângiorgiu de Mureș) este amintit pe o listă trimisă la 18 februarie 1861, de către mitropolitul de la
Blaj, Alexandru Sterca-Șuluţiu cancelarului lui Kemény Ferencz, ierarhul cerând numirea unor
funcţionari români, care se bucură de încrederea naţiunii1. Cu titlul de ipoteză, considerăm că acesta
ar putea fi tatăl lui Emil Cormoș Alexandrescu.
Știm despre el că își finalizează studiile medii la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj în
anul 18852. Se pare că ulterior a studiat pentru un scurt timp în cadrul Facultăţii de Drept și Știinţe
* Colegiul Tehnic Turda; e-mail: neagumihai20@yahoo.com
1
Documente privind Mișcarea Naţională a Românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. III (30 iulie 1859-26 februarie
1861), volum întocmit de Simion Retegan (coordonator), Editura Academiei Române, București, 2006, p. 586, doc. 308.
2
Nicolae Brânzeu, Școalele din Blaj. Studiu istoric, Sibiu, 1898, p. 128.
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Politice din cadrul Universităţii Regale Maghiare din Budapesta, între 1885-18863, însă nu și-a
finalizat pregătirea academică.
Emil Cromoș Alexandrescu a fost un om cu stare deţinând mari suprafeţe de pământ în satele
Grebenișul de Câmpie și Sântana, dar și proprietăţi imobiliare în orașul Târgu-Mureș. În anul 1893,
el figura în lista celor 13 viriliști români din comitatul Turda-Arieș, plătind un impozit la stat în
valoare de 273 de florini și 11 coroane4. Precizăm că sintagma de virilist are o conotaţie fiscală,
desemnând un contribuabil din Austro-Ungaria, care plătea un impozit ridicat, iar ca o consecinţă a
acestui fapt era membru de drept al comitetului comitatens, fără a fi ales și având dreptul de a
participa la alegerea deputaţilor din Parlamentul de la Budapesta.
La 27 august 1895, împreună cu foștii colegi de la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din
Blaj, Emil Cormoș Alexandrescu a participat la întâlnirea de 10 ani de la finalizarea cursurilor
liceale5.
Perioada de început a carierei politice și naționale.
Încă din perioada antebelică, Emil Cormoș Alexandrescu s-a afirmat pe scena vieţii politice
românești în cadrul Partidului Naţional Român. A fost implicat în Mișcarea memorandistă, iar în 28
mai 1892, alături de elita acestei formaţiuni politice (Dr. Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop
de Băsești, Iuliu Coroianu, Teodor Mihali etc.), el a făcut parte din delegaţia românilor transilvăneni,
care a dus la Curtea imperială din Viena documentul-program, în cadrul celei mai reprezentative
acţiuni politice de la sfârșitul secolului al XIX-lea, apogeul pasivismului politic6.
În anul 1905, Partidul Naţional Român a renunţat la tactica pasivistă și a adoptat
activismul politic7. Emil Cormoș Alexandrescu și-a încercat norocul în politica mare, fiind de
două ori în postura de candidat pentru Parlamentul de la Budapesta (în 1906 și 1910). În ambele
cazuri încercările sale electorale s-au soldat cu eșec. A fost desemnat în postura de candidat
pentru prima dată în adunarea populară din 25 aprilie 1906 de la Târnăveni 8. Alegerile au loc în
30 aprilie 1906, iar în cadrul acestora sașii s-au aliat cu maghiarii și l-au votat pe candidatul
maghiar Pataki László jr. iar Cormoș Alexandrescu s-a retras din competiţie în timpul
scrutinului9. În ziarul Gazeta Transilvaniei, nr. 95 din 30 aprilie (13 mai) 1906, fostul candidat
își explica gestul, constatând că în circumscripţia sa românii sunt în minoritate în raport cu
alegătorii maghiari și sași. El afirmă că a cutreierat satele săsești fiind de părere că numai o alianţă
între români și sași ar putea să asigure succesul pentru un candidat român, însă aceștia din urmă
au refuzat să facă acest gest, astfel că a renunţat la lupta electorală. Acest fapt s-a petrecut în casa
lui Michael Ambrosi, martori fiind Marcian Căluţiu și Nicolae Ivan10. Cormoș Alexandrescu este
de părere că alegătorii români nu ar trebui să ia în nume de rău această retragere pentru că ea
este cinstită și în condiţiuni de omenie […] nu însemnă o fugă ticăloasă. De asemenea, el afirmă că
3
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a fost determinat să ia această decizie și în urma faptului că în localitatea Bălăușeri preoţii români
au votat cu candidatul maghiar11.
Emil Cormoș Alexandrescu nu a fost descurajat de acest eșec și a rămas același om implicat în viaţa
politică a românilor din Transilvania, iar în aprilie 1907, el s-a numărat printre iniţiatorii adunărilor
populare românești de la Luduș (comitatul Turda-Arieș) și Reghin (comitatul Mureș-Turda)12.
Emil Cormoș Alexandrescu a mai avut o tentativă nereușită de a intra în parlamentul
budapestan la alegerile din 1910. Astfel, conform ziarului brașovean Gazeta Transilvaniei, nr. 70 din
30 martie (12 aprilie) 1910, lista candidaţilor naţionali pentru alegerile parlamentare a fost întregită
cu Emil Cormoș Alexandrescu, care a fost desemnat titular în cercul electoral Aleșd din comitatul
Bihor, la 11 aprilie 191013. Precizăm că aceste alegeri au marcat un usturător eșec și pentru Partidul
Naţional Român, în general, formaţiunea obţinând numai cinci mandate în legislativul budapestan,
în contextul în care la scrutinul precedent (cel din 1906) câștigase 16 locuri14.
În interiorul Partidului Naţional Român, Emil Cormoș Alexandrescu a activat cu aceeași
vigoare, fiind mereu în anturajul conducerii centrale. Astfel, la 14 martie 1910 s-a desfășurat la Luduș
conferinţa clubului comitatens Turda-Arieș al Partidului Naţional Român, în cadrul căreia s-au
stabilit candidaţii pentru alegeri, în cercul Luduș, fiind desemnat Emil Cormoș Alexandrescu15.
Ulterior, la 5 aprilie 1910, el a participat în calitate de reprezentant al comitatului Turda-Arieș la
Conferinţa naţională de la Sibiu16. În cadrul acesteia a fost membru al comisiei de 40 pentru
examinarea raportului general al comitetului Partidului Naţional Român17.
Emil Cormoș Alexandrescu a dat dovadă și de capacităţi organizatorice deosebite cu ocazia
unei mari adunări naţionale, care a avut loc în 15 octombrie 1911 la Luduș. A fost prezentă elita
conducătoare a Partidului Naţional Român (Gheorghe Pop de Băsești, Teodor Mihali, Vasile
Lucaciu, Ștefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu și Vasile Goldiș). Printre
convocatorii acestei adunări s-a numărat și Emil Cormoș Alexandrescu18. În calitate de președinte al
clubului naţional din comitatul Turda-Arieș, el a fost cel care a deschis adunarea19.
Implicare socială, culturală și filantropică.
Fără a greși, se poate afirma că Emil Cormoș Alexandrescu a fost una dintre personalităţiile
cele mai reprezentative ale comunităţii românești din comitatele Turda-Arieș și Mureș-Turda de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Această afirmaţie este susţinută de puternica
sa implicare la nivel social, cultural și filantropic.
Din punct de vedere cultural, Emil Cormoș Alexandrescu a fost membru al asociaţiunii
ASTRA, cea mai importantă și activă societate culturală românească din Transilvania, adevărată
academie naţională, care grupa mai ales elita intelectuală din interiorul Carpaţilor. A activat în cadrul
11
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Despărţământului Luduș, atât în perioada antebelică, dar și în cea interbelică, fiind membru pe viaţă
al acestuia20. În cadrul festivităţilor ocazionate de celebrarea semicentenarului asociaţiunii din
august 1911 de la Blaj, el propune editarea unei foi sociale, economice și comerciale, care să apară
de trei ori pe săptămână și să fie trimisă gratuit ţăranilor care sunt membri ASTRA21.
Acţiunile de binefacere ale lui Emil Cormoș Alexandrescu au avut în vedere mai multe
domenii, dintre care se disting biserica și școala. Astfel, la 5 august 1900, el a luat parte la petrecerea
de vară de la Sântana de Mureș organizată de Despărţământul Târgu-Mureș al ASTRA, scopul fiind
colectarea de fonduri pentru ridicarea bisericii greco-catolice, donând patru coroane22. La 12 august
1906, în cadrul unei petreceri de vară care a avut loc la Luduș, Emil Cormoș Alexandrescu a donat
șase coroane în beneficiul școlii confesionale greco-catolice23. El i-a avut în vedere și pe cei năpăstuiţi
de soartă. La 6 mai 1908, el a participat la o petrecere de vară în Șăulia de Câmpie, donând cu această
ocazie suma de cinci coroane pentru ajutorarea copiilor săraci din această localitate24. Atenţia sa s-a
îndreptat și spre studenţii români. La 18 februarie 1909, Cormoș Alexandrescu a donat 15 coroane
la petrecerea tinerimii române din Cluj25, iar în anul 1912, a făcut o donaţie generoasă în valoare de
200 de coroane pentru internatul studenţilor români din Budapesta, cu ocazia semicentenarului
Societăţii ,,Petru Maior”26. Latifundiarul transilvănean a participat împreună cu familia sa, între 2223 aprilie 1912, la serbările acestei importante asociaţii studenţești a românilor din capitala ungară,
inclusiv la banchetul de la Hotelul ,,Pester Lloyd”27.
Distinsul luptător naţional a fost un apropiat al Bisericii Greco-Catolice, iar acest atașament a
fost demonstrat prin prezenţa sa la diverse evenimente, unele mai puţin plăcute. Astfel, la 6
noiembrie 1909, el a luat parte la înmormântarea protopopului greco-catolic de Târgu-Mureș, Iosif
Vancea28. Ulterior, la 22 ianuarie 1911, s-a numărat printre participanţii la instalarea noului
protopop greco-catolic de Târgu-Mureș, Iuliu Nistor de către Ariton Popa, protopopul de Reghin ca
delegat al mitropolitului Victor Mihaly de Apșa29.
Un eveniment bisericesc foarte important pentru românii din Luduș s-a consumat la 29 iunie
1911, când a avut loc sfinţirea bisericii greco-catolice, ctitoria protopopului Nicolae Solomon,
oficiată de mitropolitul de Blaj, Victor Mihaly de Apșa, împreună cu prepozitul capitular Ioan Micu
Moldovan, canonicul Izidor Marcu și alţii, la eveniment participând elita românească a comitatului
Turda-Arieș, reprezentată de Emil Cormoș Alexandrescu (cel care l-a așteptat pe mitropolit la gara
din Cucerdea, azi Lunca Mureșului, jud. Alba), avocatul Ioan Oltean din Luduș, protopopul ortodox
al Turzii Iovian Mureșan, parohul greco-catolic de Turda Veche Nicolae Portos Raţiu, avocaţii
turdeni George Pătăceanu, Iuliu și George Popescu30.
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Emil Cormoș Alexandrescu a fost un autentic spirit ecumenic, el fiind prezent la evenimentele
comunităţii ortodoxe. La 11 august 1912, a participat la sfinţirea bisericii ortodoxe din Miheșul de
Câmpie efectuată de Eusebiu Roșca, mandatarul mitropolitului Sibiului, Ioan Meţianu, în prezenţa
unei numeroase asistenţe în cadrul căreia s-au remarcat protopopul Turzii, Iovian Mureșan, și
avocaţii Valer Moldovan (din Turda, ortodox) și Ioan Oltean (din Luduș, greco-catolic)31.
Preocupările lui Emil Cormoș Alexandrescu au vizat și o mai bună coeziune a românilor din
comitatul Turda-Arieș. Precizăm că în această unitate administrativ-teritorială, cele mai mai
concentrări ale populaţiei românești erau în zona de câmpie și în zona Munţilor Apuseni. Astfel, la
iniţiativa și cu participarea sa, între 14-18 august 1912, a avut loc o excursie a românilor din zona de
câmpie a comitatului Turda-Arieș la confraţii lor din Munţii Apuseni. S-a mers cu trenul ,,Mocăniţa”
pe linia Turda-Abrud și s-au vizitat localităţile Câmpeni, Abrud, Buciumani și casa lui Avram Iancu.
La Câmpeni excursioniștii au fost primiţi și cazaţi de avocatul Zosim Chirtop (cel care avea să devină
în 1918, primul prefect român al judeţului Turda-Arieș), iar la Abrud de către avocatul Laurenţiu
Pop. La casa lui Avram Iancu a fost oficiată o scurtă slujbă de pomenire de către preotul Nicolae
Portos Raţiu, parohul greco-catolic de Turda Veche. La Câmpeni s-au vizitat mormintele tribunilor
Andreica și Corcheș, și biserica greco-catolică recent renovată și pictată de profesorul Flaviu Domșa
din Blaj. Alături de Emil Cormoș Alexandrescu, printre participanţi s-au numărat avocaţii Valer
Moldovan, George Pătăceanu și Ioan Oltean32. Rolul acestei excursii a fost strângerea legăturilor
dintre românii din zona de câmpie a comitatului Turda-Arieș și cei din zona montană.
În 30 martie 1913, Emil Cormoș Alexandrescu a participat la pensionarea protopopului
greco-catolic de Luduș, Nicolae Solomon, împreună cu elita românească a comitatului Turda-Arieș
și nu numai, dintre cei prezenţi îi amintim pe avocaţii Ioan Oltean și Mihai Moldovan (ambii din
Luduș), Valer Moldovan, George Popescu, George Pătăceanu, Augustin Raţiu (toţi din Turda),
Gavril Tripon (din Bistriţa) și protopopul ortodox al Turzii, Iovian Mureșan33.
Precum alţi membrii ai elitei românilor din Transilvania și Emil Cormoș Alexandrescu a
desfășurat o activitate financiară, presa economică a epocii consemnând faptul că a fost membru în
direcţiunea Băncii ,,Arieșana” din Turda34. A fost ales în această calitate cu ocazia adunării generale
jubiliare a acestei instituţii de credit românești din martie 191235. De asemenea, a activat și în cadrul
Băncii ,,Economul” din Cluj, iar în adunarea generală a acestei instituţii de credit din 21 martie 1914,
a susţinut un discurs în care a arătat situaţia economică și financiară precară a românilor din AustroUngaria. El a propus în acest cadru crearea unei bănci agricole numită ,,Altruista Română”, care să-i
sprijine pe agricultorii români. Propunerea a fost foarte bine primită, însă s-a apreciat că timpul
înfăptuirii unei astfel de iniţiative nu a venit încă36.
Atacuri de presă.
Fiind un politician naţional cunoscut, Emil Cormoș Alexandrescu nu a scăpat atacurilor de
presă. Detractorii săi incriminau o stare de indiferentism, pe care acesta ar manifesta-o în raport cu
problemele de natură naţională ale românilor. De altfel, aceste acuzaţii sunt cu totul nefondate, fapt
care rezultă din bogata activitate naţională desfășurată de latifundiarul din Grebenișul de Câmpie.
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Atacurile de presă au debutat în ziarul blăjean Unirea, nr. 48 din 1 decembrie 1900, când un
corespondent anonim semnala faptul că în Grebenișul de Câmpie (sat cu populaţie majoritar
românească) există pericolul ca școala din localitate să fie etatizată, iar în acest scop s-a pornit o
campanie de convingere a românilor să-și dea copiii la viitoarea școală de stat. Autorul anonim, cu
mult patetism afirma în amintitul ziar: Ne umple de amărăciune faptul, când scim, că în Grebeniș este
preot inteligent, este un mare proprietar român cu pregătiri academice, care s'a dovedit tot de una, că are
multă grije pentru sortea poporului, - ce fac aceștia? Cum nu lumineză poporul asupra cursei ce i-se
pregătesce? Ce face protopopul districtului Pogăceua? are cunoștinţă de periclul ce ameninţă școla nostră,
și prin școlă pe credincioșii români?37. Aluzia la Emil Cormoș Alexandrescu este mai mult decât
evidentă. El a văzut articolul și a decis să-i dea replica autorului anonim, însă o face pe un ton
moderat în tot în ziarul Unirea, nr. 50 din 15 decembrie 1900. El declară că crede în buna credinţă a
autorului anonim: Evident că anonimul corespondent nu din incomplesanţă sau reutate aduce pe calea
publicităţii articlul seu, ci evident o face din marea sa durere sufletesască ce o simte faţă de biserică, școlă
și naţiune, când le vede aceste atacate și periclitate38. În continuare, Cormoș Alexandrescu afirmă că el
nu dorea ca această chestiune să fie făcută publică, însă dacă s-a ajuns în acest punct consideră că
este de datoria sa să liniștească populaţia. El arată că de fapt este a doua oară când se răspândește
acest zvon, pe care îl califica drept un nonsens deoarece localitatea este majoritar românească, iar
sătenii nu au mijloacele financiare să susţină și o școală de stat, deși judele comunal român
(nenominalizat) a reușit să-i convingă și prima dată și acum pe unii români de necesitatea acestui
demers39.
Emil Cormoș Alexandrescu consideră că: E firmă speranţă că pe cum întâia dată acesta lucrare
a picat, tot așa va pica și a doua oră și din motive financiare, căci tocmai de present ne aflăm fără biserica,
er mâne poimâne trebue să ne îngrijim de a nostră școlă confesională, poporul înse nu pote sacrifice preste
putinţele sale, plane cu ani de recolte slabe, ca cești din urmă40. În continuare, latifundiarul afirmă că la
tulburarea sătenilor a contribuit și învăţătorul local, care s-a comportat fără tact, însă organele
școlare superioare au fost anunţate de acest fapt. Referitor la parohul local Gavril Tătar, Cormoș
Alexandrescu consideră că s-a comportat corect, iar din această cauză a pierdut ajutorul de la stat,
deși este văduv și are șapte copii. Latifundiarul își exprimă încrederea în românii din localitatea
amintită: Poporul, pe cum în trecut a fost luminat, aretându-i-se calea dreptă, pe care are să pășescă
înainte, și de present va fi condus cu tactică și prudinţă din partea binevoitorilor adevăraţi - numai să și
asculte poveţelor bune, și să le și urmeze – și atunci de parte va rămânea frica corespondentului41. În finalul
articolului său, Cormoș Alexandrescu recomanda ziarului blăjean să se documenteze mai bine
înainte să publice un articol, promiţând că: Din parte-mi stau cu voe și drag la disposiţiunea celor ce se
intereseză de școla și biserica nostră42. Emil Cormoș Alexandrescu se semna proprietar, membru virilist
congregaţional comitatens.
Cu toată intervenţia latifundiarului în presa blăjeană, chestiunea școlii confesionale din
Grebenișul de Câmpie nu s-a stins, devenind o problemă recurentă. La începutul anului 1911, Emil
Cormoș Alexandrescu este din nou atacat în ziarul Unirea de la Blaj (numerele 3 și 6). El și un alt
mare proprietar din Grebeniș, Coman Șogan, sunt acuzaţi că nu s-au preocupat de școala
confesională greco-catolică de acolo, care urmează să fie transformată în școală de stat. Cormoș
37
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Alexandrescu se disculpă afirmând că lucrurile nu stau așa cum afirmă ziarul blăjean. În continuare,
el arată că s-a luptat mereu pentru școală și a făcut mai multe demersuri la Blaj, unde a discutat
această chestiune cu canonicii Ioan Micu Moldovan, Victor Smigleschi, Augustin Bunea și chiar cu
mitropolitul Victor Mihaly de Apșa. În plus, în cadrul adunărilor curatoratului și a senatului
scolastic, precum și în cadrul unei mari adunări bisericești din comuna respectivă la care au luat parte
protopopul greco-catolic al tractului Pogăceaua, Alexandru Târnăvean, parohul local Gavrilă Tătar,
Cormoș Alexandrescu și celălalt mare proprietar român, Coman Șogan, s-a decis construirea unei
școli confesionale noi, iar actele pentru acest demers au fost înaintate Consistoriului mitropolitan
din Blaj, care a aprobat această decizie. Cormoș Alexandrescu afirmă că la sfârșitul anului 1910 o
serie de agitatori ai poporului au instigat lumea în favoarea școlii de stat, iar comitetul comunal s-a
pronunţat pentru școala de stat, dar el nu a participat la această ședinţă pentru că din 4 noiembrie
1910, era la Târgu-Mureș. Potrivit ziariștilor blăjeni, Cormoș Alexandrescu era de părere că ridicarea
unei școli de stat nu poate fi împiedicată, însă organele bisericești trebuie să convingă poporul să
sprijine construirea școlii confesionale așa cum s-au angajat și s-a aprobat la Blaj. Primii pași s-au și
făcut pentru că Coman Șogan a pregătit deja cărămizile la un preţ foarte mic43.
În legătură cu școala confesională româneasă din Grebeniș, începând cu 1910 nu s-au mai
ţinut cursuri, iar din 1 septembrie 1912 urma să se deschidă școala de stat. Poporul a respins
ajutorul oferit de marii proprietari Emil Cormoș Alexandrescu și Coman Șogan, acesta din urmă
fiind dispus să doneze 40.000 de cărămizi, însă pentru că locuitorii le-au refuzat le-a dat școlii din
Șăulia de Câmpie. La 16 iunie 1912 a venit la Grebeniș protopopul Alexandru Târnăvean și a ţinut
o adunare populară, unde s-a decis susţinerea școlii greco-catolice. De asemenea, s-a mai decis
crearea unei comisii formată din parohul local Gavrilă Tătar, Emil Cormoș Alexandrescu, Coman
Șogan și curatoratul bisericii, care să construiască noua școală, iar până atunci cursurile vor avea
loc în casa parohială. Într-un discurs, Cormoș Alexandrescu a promis ajutor pentru constuirea
școlii44.
Gazeta Transilvaniei, nr. 261 din 27 noiembrie (10 decembrie) 1910 publică un articol în care
ia poziţie faţă de atacarea lui Emil Cormoș Alexandrescu în ziarul Tribuna de la Arad, nr. 249 din 19
noiembrie (2 decembrie) 1910, de către poetul Octavian Goga. El își va publica articolul denigrator
la adresa lui Emil Cormoș Alexandrescu și într-una din cărţile sale, Însemnările unui trecător.
Crâmpeie din sbuciumările dela noi (Arad, 1911)45. Goga critică pasivitatea lui Emil Cormoș
Alexandrescu și îl acuză de rezultatul foarte slab la alegeri, care s-a înregistrat în comitatul TurdaArieș, dar și pentru poziţia șubredă a comunităţii românești la nivelul congregaţiei generale
comitatense. Poetul face următoarea afirmaţie: spuneţi drept, nu poate fi socotit acest caz al domnului
Kormos drept un simbol al dărâpănării generale, care ne-a năpădit?46.
În apărarea lui Cormoș Alexandrescu a venit ziarul brașovean amintit în care se afirmă că cel
atacat este mare proprietar în comuna Grebeniș, situată la marginea comitatului Turda-Arieș, iar în
anii trecuţi când s-a constituit clubul comitatens român, fruntașii români din acest comitat l-au ales
președinte al clubului pentru zelul și însufleţirea sa faţă de cauza naţională. Se mai spune că Emil
Cormoș Alexandrescu nu locuiește tot timpul la Grebeniș, iar toamna și iarna se mută cu familia la
Târgu-Mureș. Membrii clubului comitatens român au privit președinţia acestuia ca pe o funcţie
onorifică. Pentru diversele acţiuni ale clubului a fost ales un comitet condus de doi vicepreședinţi și
43

Gazeta Transilvaniei, nr. 52, anul LXXIV, Brașov, 6 (19) martie 1911, p. 2-3.
Gazeta Transilvaniei, nr. 124, anul LXXV, Brașov, 7 (20) iunie 1912, p. 2-3.
45
Octavian Goga, Însemnările unui trecător. Crâmpeie din sbuciumările dela noi, Arad, 1911, Tribuna Institut Tipografic
Nichin și Cons., p. 185-188.
46
Tribuna, anul XIV, Arad, 19 noiembrie (2 decembrie) 1910, nr. 249, p. 2.
44

201

Răzvan Mihai Neagu

doi secretari, care locuiesc în Turda, pentru ca acţiunile întreprinse să fie eficace, iar întrunirile să se
desfășoare într-un mod mai lesnicios. Emil Cormoș Alexandrescu a păstrat mereu legătura cu acest
comitet, atât prin scris, cât și prin prezenţa sa fizică, interesându-se mereu de acţiunile sale. În plus,
Cormoș Alexandrescu a fost prezent la ședinţele congregaţiei generale a comitatului Turda-Arieș din
toamna 1910, împreună cu preotul Vasile Suciu din Căpușul de Câmpie. În cadrul acestei congregaţii
s-a stabilit data alegerilor congregaţionale pentru 20 noiembrie, însă ulterior data a fost schimbată
pentru 9 noiembrie, iar Cormoș Alexandrescu nu a putut participa la acele alegeri, fiind aspru
criticat în presa română. Clubul comitatens român din comitatul Turda-Arieș a dat în presă o
declaraţie oficială prin care-l disculpă pe președintele său, dar cu toate acestea Octavian Goga îl
critică dur pe Cormoș Alexandrescu în ziarul arădean Tribuna. În urma acestui atac acesta își depune
demisia de la președinţia clubului comitatens român Turda-Arieș. Gazeta Transilvaniei îl roagă pe
Cormoș Alexandrescu să nu demisioneze și să încerce să scuze atacul din ziarul arădean,
exprimându-și speranţa că clubul nu-i va primi demisia, iar el va rămâne și în viitor președintele
acestuia, coordonând afacerile politice ale românilor din comitatul Turda-Arieș47. Atacurile contra
lui Emil Cormoș Alexandrescu pot fi interpretate ca un indicator al dezbinărilor care existau în
cadrul mișcării naţionale românești din Transilvania.
Activitatea din cadrul congregației generale a comitatului Turda-Arieș.
În cadrul Congregaţiei generale a comitatului Turda-Arieș, Emil Cormoș Alexandrescu a fost
de-a lungul timpului un vajnic apărător al drepturilor românilor transilvăneni. În cadrul ședinţei
acestui for din 28 mai 1895, el a vorbit apărând interesele românilor și a făcut propunerea ca banii
orfanilor să fie depuși și în bănci românești48.
În ciuda atacurilor nefondate din presa arădeană, Emil Cormoș Alexandrescu a fost una in
cele mai răsunătoare voci ale românilor în cadrul Congregaţiei generale a comitatului Turda-Arieș.
Așa după cum am arătat anterior, el făcea parte din categoria viriliștilor. Cormoș Alexandrescu a știut
să apere drepturile și interesele românilor în forul care se reunea periodic în orașul de pe Arieș.
Astfel, în 11 mai 1911, în cadrul congregaţiei generale a comitatului Turda-Arieș, membrii români
au protestat vehement faţă de schimbarea din funcţia de inspector școlar a lui Téglás István, cu un
anume Ballo, care este un dușman al școlilor confesionale românești. În preziua adunării (10 mai
1911) a avut loc o consfătuire a membrilor români ai congregaţiei, acasă la avocatul Valer Moldovan.
La această consfătuire au luat parte: Nicolae Solomon, protopopul greco-catolic de Luduș, Iovian
Mureșan, protopopul ortodox al Turzii, Nicolae Portos Raţiu, parohul greco-catolic de Turda Veche,
avocatul George Pătăceanu, dar și Emil Cormoș Alexandrescu și alţii. Subiectul discutat a fost
strategia pentru a doua zi. Unul dintre cei desemnaţi să ia cuvântul din partea românilor a fost
preotul Nicolae Solomon, care a vorbit în limba română, fapt ce a stârnit huiduielile maghiarilor.
Comitele suprem a arătat că protopopul are dreptul să vorbească în românește, dar a fost în zadar. În
apărarea protopopului din Luduș a venit Emil Cormoș Alexandrescu, care a protestat faţă de
încălcarea legii făcută de membrii maghiari49.
În cadrul adunării generale din toamna anului 1913, Cormoș Alexandrescu a exprimat
completa neîncredere a românilor faţă de guvernul de la Budapesta și faţă de persoana primuluiministru, Tisza István50.
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Contribuția și participarea lui Emil Cormoș Alexandrescu la Marea Unire.
La începutul anului 1914, agenda publică a lui Emil Cormoș Alexandru a fost încărcată cu
o seamă de evenimente notabile, atât pe plan local, cât și regional. Astfel, la 11 ianuarie 1914, el
asistă la ceremoniile legate de instalarea noului protopop greco-catolic de Luduș, Enea Pop
Bota, iar la masa care a urmat celebrărilor liturgice, a deschis toasturile oficiale și a închinat
paharul în cinstea preotului greco-catolic din Căpușul de Câmpie, Vasile Suciu51. Emil Cormoș
Alexandrescu a participat în calitate de bărbat de încredere, între 16-17 februarie 1914, la
ședinţa comitetului Partidului Naţional Român, care s-a desfășurat la Budapesta, în legătură cu
tratativele dintre reprezentanţii românilor transilvăneni și guvernul maghiar52. Cu ocazia
adunării generale a Băncii „Economul” din Cluj din 21 martie 1914, Emil Cormoș Alexandru a
onorat cu prezenţa sa o conferinţă a lui Valentin Drăganu, intitulată Chemarea băncilor noastre,
la care au mai participat directorul băncii, Amos Frâncu, protopopul greco-catolic de Cojocna,
Ioan Haţieganu, Eugen Bianu (mare proprietar din Făget), avocatul clujean Simion Nemeș și
preoţii greco-catolici Vasile Hopârtean din Gădălin, Aurel Poruţiu din Dezmir și Mihail
Hodârnău din Pata53.
Din păcate, în stadiul actul al cercetărilor nu avem niciun fel de date despre viaţa lui Emil
Cormoș Alexandrescu în timpul Primului Război Mondial.
Personalitatea care face obiectul acestui studiu a fost, fără îndoială, unul dintre liderii
românilor din comitatul Turda-Arieș, inclusiv în preajma Marii Uniri. Astfel, el și-a adus partea
de contribuţie la organizarea românilor din aceste locuri. La 4 noiembrie 1918, în calitate de
președinte al clubului comitatens român, Emil Cormoș Alexandrescu a semnat, alături de alţi
corifei ai mișcării naţionale din zonă (Iovian Mureșan protopopul ortodox al Turzii, Nicolae
Portos Raţiu parohul greco-catolic de Turda Veche, avocatul Augustin Raţiu și alţii), un apel
adresat locuitorilor români din comitatul Turda-Arieș, prin care se crea Consiliul Naţional
Român comitatens și Garda Naţională54. Redăm în anexă conţinutul facsimilat al acestui
document.
Contribuţia sa cea mai remarcabilă a fost coordonarea românilor din zona de câmpie a
comitatului, în toamna anului 1918. Într-o relatare despre acest fapt, din 20 noiembrie 1918, se
afirma că: Cercul electoral al Ludoșului e în sarcina președintelui clubului comitatens Emil Cormoș
Alexandrescu și dr. Ioan Oltean, advocat în Luduș55. Cei doi amintiţi mai sus au străbătut satele din
zona Luduș, organizând consilii și gărzi naţionale românești56.
La 24 noiembrie 1918, Emil Cormoș Alexandrescu participă la adunarea electorală a
Cercului electoral Luduș din comitatul Turda-Arieș, în cadrul căreia s-au ales delegaţii acestui
for pentru Marea adunare naţională de la 1 decembrie 1918 din Alba Iulia57. Procesul verbal al
acestei ședinţe se încheie cu următoarea precizare: actul de alegere se încheie la orele 2 cu
observarea că Dl. Emil Cormoș Alexandrescu, președ. comitetului naţional comitatens, alegându-se
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cu unanimitate de deputat în calitate de președinte al Clubului comitatens rom. se provede cu
credenţional deosebit58. El a semnat acest document în calitate de bărbat de încredere59.
În legătură cu participarea delegaţilor români la evenimentul de la 1 decembrie 1918, Emil
Cormoș Alexandrescu a luat atitudine faţă de abuzurile comise de unii membrii ai gărzilor maghiare.
Astfel, în gara Războieni opt husari au distrus unul dintre steagurile românești avute de delegaţii
care veneau cu trenul din zona Turda. Al doilea steag a fost salvat de sublocotenentul Emil Nistor.
Garda maghiară din gară nu a intervenit, iar conflictul a fost aplanat de garda românească care venea
de la Cluj, soldaţii maghiari fiind dezarmaţi. Latifundiarul a telegrafiat în mai multe părţi despre
aceste incidente petrecute în gara Războieni60.
Emil Cormoș Alexandrescu a fost prezent la Marea Adunare Naţională din 1 decembrie 1918
de la Alba Iulia, unde s-a votat unirea Transilvaniei cu România. Astfel, într-un raport adresat
conducerii centrale a asociaţiunii ASTRA din 19 ianuarie 1922, primarul din Grebenișul de Câmpie,
Simion Pop, atesta fără echivoc prezenţa lui Emil Cormoș Alexandrescu la marele moment de la
Alba Iulia: La adunarea dela Alba-Julia au luat parte patru oameni sub conducerea Dlui Emil Kormos
Alexandrescu61. Cu toate acestea, el nu figurează în lista oficială a celor 1228 de delegaţi aleși. În ciuda
acestui fapt, a fost ales membru al Marelui Sfat Naţional Român, organism al puterii provizorii din
Transilvania, cu rol legislativ62.
Latifundiarul din Grebenișul de Câmpie s-a numărat printre notabilităţile orașului TârguMureș. Această calitate a sa rezultă dintr-un episod petrecut la scurt timp după Marea Unire, când la
28 decembrie 1918 a participat la un banchet dat în cinstea căpitanului Michel, trimisul colonelului
Ferdinand Vyx, care a venit la Târgu-Mureș să inspecteze garnizoana română instalată în acest oraș.
În cadrul acestei serbări, Emil Cormoș Alexandrescu a toastat pentru Franţa63.
Activitatea din perioada interbelică și sfârșitul vieții.
Emil Cormoș Alexandrescu și-a reluat preocupările în noul context creat după 1918. Una dintre
acestea a fost eliminarea consecinţelor creării episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdúdorogh, care
avea sub jurisdicţia sa și parohia din Târgu-Mureș. Astfel, la 10 decembrie 1918 Consiliul Naţional
Român din Blaj a comunicat Consistoriului arhiepiscopesc din orașul de la confluenţa Târnavelor, la
cererea expresă a lui Emil Cormoș Alexandrescu, faptul că preoţii români din Târgu-Mureș nu mai
recunosc jurisdicţia episcopului de la Hajdúdorogh și propune numirea ca interimar la conducerea
parohiei greco-catolice din Târgu-Mureș pe preotul din Sântana, Ioan Roman64.
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La scurt timp de consumarea Marii Uniri, Emil Cormoș Alexandrescu a publicat în ziarul
sibian Renașterea Română, nr. 117 din 15 iunie 1919, un articol intitulat Patria cea Mare și creșterea
fiilor ei, în care își exprima gândurile faţă de coordonatele pe care ar trebui să fie organizat statul
român. El se situa, din punct de vedere ideologic, pe o poziţie social-creștină, exprimându-se pentru
reîntoarcea la simplitate, onestitate și valorile tradiţionale-creștine (familia, școala, biserica). Emil
Cormoș Alexandrescu afirma că după Primul Război Mondial trebuie crescută o generaţie care să
fie de folos naţiunii sale și întregii omeniri. În opinia sa, omul trebuie să revină la plug și la brazdă,
acolo de unde a pornit toată cultura, considerând că în timpurile din urmă omul trăiește într-un an mai
mult decât strămoșii noștri în cincizeci de ani, iar într-o sută de ani mai mult decât într-o mie de ani65.
Generaţiile viitoare trebuie să fie bune, atât de punct de vedere trupesc, cât și sufletesc. Cormoș
Alexandrescu era un adept al încurajării creșterii demografice și al unui sistem de protecţie socială,
vorbind despre faptul că așezămintele sociale trebuie să se îngrijească de înlesnirea creării de familii,
premierea famililor cu mulţi copii, crearea de institute pentru ocrotirea copiilor săraci și orfani. În
continuare, el militează pentru educarea social-creștină a copiilor (conform dictonului Mens sana in
corpore sano) și atinge subiectul utilităţii sociale, punându-și întrebarea la ce folosește unei societăţi
mii de copii bolnavi sau rău crescuţi. Luptătorul naţional face un rechizitoriu aspru orașelor, pe care
le consideră rezervoare de moravuri rele și depravare, iar extinderea acestor tare spre lumea rurală
trebuie stopată. Emil Cormoș Alexandrescu afirmă fără echivoc că este un susţinător al teoriilor
pastorului francez Charles Wagner expuse în lucrarea acestuia, La vie simple (1895). Acesta a
semnalat pericolul declinului demografic al poporului francez și s-a pronunţat pentru reîntoarcerea
la viaţa simplă în gândire, purtare, gust estetic și morală. Cormoș Alexandrescu spune că pastorul
francez consideră că omul poate deveni mai bun prin credinţă și speranţă, iar românii au aplicat
această teorie deoarece un mileniu au crezut și au sperat în viitorul lor, ce li s-a cuvenit după veacuri
mari de suferinţă. În continuare, militează pentru promovarea valorilor religioase, religia fiind cea
care a susţinut simţul naţional la poporul român, iar credinţa în Dumnezeu a făurit România Mare
și numai prin credinţă în Dumnezeu acest stat va dăinui. Wagner vorbește de simplitatea în vorbire
și purtare, scoate în evidenţă dreptatea și sinceritatea, iar Emil Cormoș Alexandrescu afirmă că a
cunoscut simplitatea în grai și în purtare la Timotei Cipariu, la mitropoliţii Ioan Vancea de Buteasa
și Ioan Meţianu, la Ioan Micu Moldovan și Nicolae Iorga.
Pentru contemporanii săi, Cormoș Alexandrescu propune viaţa simplă care aduce fericirea,
atrăgând atenţia că îndeplinirea mai multor pofte și dorinţe atrage patima. El consideră că secretul
fericirii este a ști să te bucuri de plăcerile nevinovate și simple, condiţia esenţială pentru aceasta fiind
un suflet nobil și simplu. Marele proprietar de pământ afirmă răspicat, să ne reîntoarcem la viaţa
curată și simplă a ţăranului nostru, fiind de părere că pretenţiile exagerate ale vieţii slăbesc fericirea,
nimicesc rezistenţa corpului și a sufletului uman, provocând nefericire, disperare și în cele din urmă,
chiar moarte. Cormoș Alexandrescu afirmă că strămoșii noștri aveau pretenţii simple, bucurii simple
și o viaţă tihnită, iar datorită acestora ei au fost mai aplecaţi în ajutoarea celor aflaţi în nevoi. El
consideră că lupta pentru câștigarea banilor naște ură. În opinia sa, banul trebuie câștigat prin
muncă, iar averea prin agoniseală cinstită, pentru că el considera că libertatea pe care ţi-o conferă
averea trebuie să însemne și libertatea morală și politică. Cormoș Alexandrescu este de părere că
esenţa vieţii este traiul casnic, familial, iar acela care își iubește propriul cămin își iubește și patria.
Referitor la educaţie, marele proprietar de pământ crede că școala ajută la creșterea și înnobilarea
omului, iar această instituţie trebuie așezată pe baze creștine, iar menirea ei este să crească buni
patrioţi. Tineretul trebuie să-i respecte pe bunici și pe părinţi, și chiar pe servitorii care sunt mai în
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vârstă. Emil Cormoș Alexandrescu face o pledoarie pentru onestitate, afirmând că toate statele, deci
și România, numai așa vor avea trăinicia veacurilor dacă se vor baza pe cuvântul adevărului, pe
onestitatea neamului. La finalul materialului său, el face un îndemn pentru creșterea unei noi
generaţii mai bună decât cea actuală, bazată pe modelul educaţional propus de Charles Wagner.
Am considerat necesar să prezentăm concepţiile lui Emil Cormoș Alexandrescu, așa cum apar
ele în articolul scris de el, pentru a încerca să intrăm în gândirea și mentalitatea unuia dintre cei care
au fost prezenţi la actul de la 1 decembrie 1918. El a propus o foaie de parcurs, care să ghideze primii
pași ai României Mari. Concepţiile sale, principiile propuse erau, fără îndoială, unele tradiţionale,
izvorâte din propria experienţă și din propriile lecturi.
Interesant este faptul că articolul lui Emil Cormoș Alexandrescu (credincios greco-catolic)
este semnalat și comentat pozitiv de protopopul ortodox de la Baia de Arieș, Vasile Gan în ziarul
sibian Telegraful Român, nr. 65 din 10 iulie 1919, unde clericul un articol intitulat Să întărim morala
publică. Vasile Gan se declară de acord cu cele afirmate și propuse de Cormoș Alexandrescu.
Distinsul protopop spunea: Sunt lăudabile recomandările dlui E. Cormoș Alexandrescu, și au înaintea
noastră cu atât mai mare preţ, cu cât vin, încât știu, dela un mirean, care stă după poziţia sa departe de
preocupările ce se pot atribui persoanelor din cler. La tot cazul recomandările aceste trebuie să intre în
programul de muncă a fiecărei persoane și fiecărui partid naţional, care vrea înflorirea neamului
românesc66.
Membru al Marelui Sfat Naţional Român, Emil Cormoș Alexandrescu a făcut un apel, în luna
martie a anului 1919, pentru convocarea neîntârziată a acestui for pentru elaborarea legii agrare, a
legii electorale bazată pe votul universal, pentru rezolvarea unor chestiuni sociale și financiare. El a
adresat apelul său membrilor Marelui Sfat Naţional cerându-le să se pronunţe pentru grabnica sa
convocare67.
După Marea Unire, în perioada interbelică, Emil Cormoș Alexandrescu a ales să se implice în
viaţa politică a României Mari și a făcut parte din primul parlament al ţării întregite, fiind ales senator
la alegerile din 7 noiembrie 1919, din partea Partidului Naţional Român, în circumscripţia electorală
Topliţa din judeţul Mureș-Turda68. El și-a îndeplinit mandatul între anii 1919-1920.
Din păcate, încă multe aspecte ale vieţii acestei personalităţi românești din Transilvania
rămân, cel puţin în actualul stadiul al cercetătărilor, mai puţin cunoscute. Unul dintre aceste
aspecte este cel familial. Cu toate acestea, vom încerca să facem unele precizări. Astfel, o serie de
date în acest sens ne sunt furnizate de necrologul Laurei Boeriu, fiica de 15 ani a parohului grecocatolic din Lechinţa de Mureș, Ioan Boeriu, decedată în 1904. Printre rudeniile tinerei fete este
menţionată și familia Cormoș Alexandrescu: Emil Cormoș Alexandrescu cu soţia sa Aurelia
(născută Boeriu) și copiii lor Leona, Ella, Irina și Victor. În ziarul blăjean Unirea, nr. 23 din 5 mai
1917, Emil Cormoș Alexandrescu dădea un anunţ prin care căuta o bonă pentru un copil (fetiţă)
de doi ani69. Nu deţinem informaţii despre acest copil, însă el poate fi o altă fiică sau eventual o
nepoată de-a sa. Suntem în posesia unor informaţii despre fiul Victor, care a fost avocat. El s-a
născut în 21 martie 1899 și a studiat la Gimnaziul Superior Romano-Catolic din Târgu-Mureș (azi
Liceul Teologic Romano-Catolic „Francisc Rákóczi al II-lea”), iar ulterior la Universitatea din
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Cluj, în cadrul Facultăţii de Drept și Știinţe Politice, unde este atestat în anul universitar 1918191970. El a rămas în orașul Târgu-Mureș, în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei de Nord.
Astfel, în ziarul Tribuna Ardealului, nr. 264 din 14 august 1941, este publicată lista avocaţilor români
din Baroul Târgu-Mureș, printre nume figurând și Victor Cormoș Alexandrescu71. El apare
menţionat și în 1943, având drept de semnătură pentru sucursala din Târgu-Mureș a Băncii Albina72.
În ultimii 15 ani de viaţă, Emil Cormoș Alexandrescu s-a retras din viaţa publică și a trăit la
moșia sa de la Grebenișul de Câmpie. Nu cunoaștem motivele acestei decizii.
După o viaţă închinată poporului român, luptătorul naţional Emil Cormoș Alexandrescu a
murit în primăvara anului 1936, la 73 de ani, în locuinţa sa din Grebenișul de Câmpie. Ziarul
Mureșul, nr. 3 din 1 aprilie 1936, i-a făcut următorul portret: bun român, a fost un mare luptător al
cauzei noastre sub domnia ungurească73. Decesul a fost reflectat și în ziarul Glasul Mureșului, nr. 57 din
5 aprilie 1936, în care se spunea că Emil Cormoș Alexandrescu a fost conducătorul naţionalismului
românesc din plasa Luduș, iar în legătură cu activitatea sa, publicaţia respectivă preciza că el a fost
unul dintre fruntașii românilor din comitatul Turda-Arieș, membru al congregaţiei generale
comitatense, unde a susţinut interesele românilor și a participat la multe reuniuni și consfătuiri
românești, iar casa lui de la moșia din Grebeniș era locul multor chibzuiri a conducătorilor neamului pe
acele vremuri de restriște74.
Considerații finale.
Emil Cormoș Alexandrescu a fost una dintre personalităţile remarcabile ale mișcării naţionale
românești din Transilvania, chiar dacă nu a făcut obiectul analizei istoricilor. El s-a impus la nivelul
societăţii românești printr-o bogată activitate filantropică, socială, culturală, economică și politică.
De asemenea, a candidat fără succes de două ori pentru Parlamentul de la Budapesta, iar ulterior a
contribuit la unirea Transilvaniei cu România. În noul context generat de Marea Unire, Emil Cormoș
Alexandrescu a reușit să fie ales senator în Parlamentul român.
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Manifest din 4 noiembrie 1918, elaborat în contextul creării Consiliului Național Român
din comitatul Turda-Arieș, în care Emil Cormoș Alexandrescu este atestat în calitatea de președinte al clubului
comitatens român (Arhiva personală a autorului)
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TEHNOLOGII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII ÎN
ARHITECTURA CLĂDIRILOR CIVILE ȘI INDUSTRIALE DIN
ORAȘUL ORADEA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Lucia MANOLICĂ*
TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION MATERIALS IN THE ARCHITECTURE OF
CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS IN THE CITY OF ORADEA AT THE BEGINNING
OF THE TWENTIETH CENTURY
ABSTRACT
This article describes the technologies and construction materials used in the construction of civil and
industrial buildings in Oradea, from the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth
century. Through this study, some of the main factories producing construction materials are highlighted,
the most frequently used material being brick. In the content of the presented information, are reported
aspects regarding the location of the factories, their owners and shareholders, the materials and products
obtained through the technological flow and the labor force and last but not least the representative
buildings where they were capitalized. At the same time, the study presents some advertisements and
vintage invoices together with photographs showing models of decorative pavements used in achieving
finished floors at some emblematic buildings in Oradea.
Keywords: technology, materials, civil and industrial buildings, historical monograph

Introducere
La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX orașul Oradea a cunoscut o creștere
economică avansată, vizibilă mai ales în domeniul construcțiilor, atât civile cât și industriale. Acest
fapt a atras după sine un puternic avânt în industria materialelor de construcții, prin înființarea
fabricilor producătoare de materii prime și prefabricate, folosite în construcția impunătoarelor
palate, imobile de raport și alte case de locuit, care mobilau centrul istoric al orașului, dar și în
edificarea fabricilor și altor tipuri de clădiri industriale – stația de cale ferată de la baza Dealului
Viilor, hale de producție și depozite în cartierele Subcetate, Velența și Ioșia, respectiv de o parte și
de alta a străzii Evreilor Deportați (în epocă Vámház – Casa Vămii)1.
Materialul de construcție cel mai frecvent utilizat în realizarea construcțiilor industriale de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX era cărămida, adesea în combinație cu alte
materiale, precum betonul (armat), alte produse derivate din ciment, piatră, aerolith patentat, lemn,
metal. În acest sens, în Oradea a existat de-a lungul timpului un număr impresionant de fabrici de
cărămidă, a căror pondere era evident mai mare decât a celorlalte fabrici producătoare de materiale
de construcții derivate din ciment sau piatră. Aceste fabrici produceau cărămida atât la scară largă,
* Universitatea din Oradea, Facultatea Construcții, Cadastru și de Arhitectură; e-mail: art_lu_design@yahoo.com
1
Ronald Hochhauser, Contribuție la o istorie a industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848 -1948, Editura Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2010, p. 19.
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industrial, prin mijloace mecanizate de producție, sau la nivel mai restrâns, manufacturier2. Câteva
dintre fabricile de cărămidă erau patronate de către arhitecți ai locului sau naturalizați la Oradea,
antreprenori ai unor importante clădiri luxoase realizate în centrul istoric. Dintre aceștia îi scoatem
în evidență pe Sztarill Ferenc, Rimanóczy Kálmán tatăl și fiul, Rendes Vilmos, care au valorificat
cărămida din fabricile proprii în construcția unor clădiri monument istoric, situate în centrul urbei3.
Să vedem cum au evoluat câteva afaceri prezente prin produsele lor în moștenirea
arhitecturală lăsată posterității! Analizele respectă o aranjare în ordine cronologică, după profilul
activității fiecăreia, sub formă de schițe de monografie istorică.
Fabrica de cărămidă și țigle „Vulcan”
Potrivit documentelor de arhivă, fabrica a fost înființată în anul 1906, sub formă de societate
pe acțiuni4. Aceasta a avut o importanță deosebită în economia orașului, deservind construcția
Palatului „Vulturul Negru”, o clădire monument considerată reper arhitectonic pentru centrul
istoric al orașului Oradea și reprezentativă pentru întreaga Transilvanie. Ca și curiozitate,
menționăm că la construirea palatului au fost utilizate un număr de aproximativ patru milioane de
cărămizi. În conducerea acestei societăți am identificat proprietari ale unor importante construcții
civile și industriale de la începutul secolului XX, respectiv: avocații dr. Adorján Emil și dr. Kurländer
Ede, comerciantul Ullmann Sándor și industriașul Weinberger Jakab, cel care deținea Moara cu
valțuri „Emilia”5.
Prima fabrică de cărămizi și țigle
Întreprinderea a fost fondată în 14 februarie 1911 de către Nagy Lajos, pe strada Ștefan
Octavian Iosif (în trecut, șoseaua Őssi – Ioșia)6. Amplasarea acesteia era oarecum centrală, fiind
situată la aproximativ 3 kilometri față de Piața Unirii (pe atunci, Piața Mică), iar situl de construcție
avea o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați. Această suprafață extinsă a parcelei de
construcție a permis realizarea unei căi ferate interne pe sit, cu o lungime de 2 kilometri, cu racord
la linia industrială de pe str. Decebal (fostă Vitéz), pe care era transportată materia primă, dar și
produsele finite către beneficiari7. Fluxul tehnologic al fabricii era unul modern pentru acea
perioadă, aceasta având o capacitate de producție anuală de 8 milioane de cărămizi și 3 milioane de
țigle. Pentru asigurarea apei necesare producerii cărămizilor a fost forat un puț de capacitate mare,
iar apa era transportată printr-un sistem de jgheaburi și distribuită printr-un sistem de pompe
electrice fiecărui muncitor în parte8. Asemeni altor întreprinderi mari și mijlocii de la începutul
secolului XX, conducerea administrativă a fabricii a asigurat unei părți însemnate din personalul
muncitor angajat locuințe de serviciu, având condiții de igienă adecvate. Restul salariaților, respectiv
muncitorii sezonieri, erau cazați în locuințe cu caracter temporar, construite în principal din
scânduri de lemn. Aceste locuințe au fost necesare pentru a acoperi nevoile personalului de lucru,
care era compus din circa 300 de angajati, inclusiv adolescenți și copii9. În ciuda unei conduceri cu
experiență a întreprinderii, compusă din industriași, oameni de afaceri, bancheri, care i-au adus
2
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prosperitate, în anul 1913 fabrica a intrat în procedură de faliment. Un posibil motiv al acestui crah
considerăm că ar fi fost generat de taxele mari ce trebuiau plătite societății de căi ferate locale, pentru
transportul materialelor10.
Prima fabrică de cărămizi din calcar și nisip
Istoria acesteia a început ca urmare a cererii crescânde de materie primă pentru construcții.
Avântul imobiliar de la începutul secolului XX era vizibil prin construcția de noi palate, ca de
exemplu: Weiszlovits, Sonnenfeld, Apollo, Darvassy, case de raport emblematice, precum: Róth,
Fodor, Markovits-Mathéser și clădiri publice ca Școala de Jandarmi11. Cu sprijinul Băncii Economice
din Oradea, în 19 august 1911 a fost înființată Prima fabrică orădeană de cărămizi din calcar și nisip
ca societate pe acțiuni12. Terenul de construcție era localizat în Dealul Viilor, având o suprafață
aproximativă de 16.000 de metri pătrați. Fabrica era una modernă în epocă, iar gama de produse era
diversă, cuprinzând cărămizi de diferite culori și ornamentale, țigle cu mai multe tipodimensiuni,
materiale pentru pavat pardoseli, scări, pervazuri, inclusiv materiale pentru construcții edilitare,
respectiv tubulaturi pentru canalizări13. Având în vedere activitatea mai multor fabrici cu același
obiect de activitate, pe teritoriul fostului Imperiu Austro-ungar, atât în orașele și localitățile
românești (Cluj, Arad, Periam – județul Timiș), cât și în orașele maghiare (Budapest, Debrecen,
Jászberény – azi în Ungaria), e posibil ca modelul fabricii orădene să fi fost preluat14. O mărturie în
acest sens au fost încercările la sarcini ale cărămizilor de fabricație proprie, realizate în laboratoarele
Universităților Politehnice din Viena și Budapesta. Acestea au demonstrat calități superioare ale
țiglelor realizate dintr-un amestec de calcar și nisip față de cele produse din argilă. Printre aceste
calități s-a remarcat rezistența superioară la solicitări, durabilitate în timp, rezistență termică
crescută. Un alt avantaj considerabil al noului produs era considerat implementarea aproape
imediată în operă, acesta putând fi manipulat la aproximativ 10 ore după execuție. Pe lângă calitățile
sale funcționale și structurale, mai trebuie apreciat și aspectul său estetic. Astfel, cărămizile erau
disponibile în diverse culori, iar beneficiarul le putea comanda după propriile exigențe. Fațadele
clădirilor realizate cu acest material puteau fi aparente, o trăsătură caracteristică a clădirilor
industriale de la începutul secolului XX15.
Stabilimentele „Melocco”
În paralel cu fabricile de cărămidă s-au mai dezvoltat și alte întreprinderi, în special cele
producătoare de articole derivate din ciment. Una din aceste întreprinderi a fost cunoscută sub
denumirea de Stabilimentele Românești „Melocco”, care își avea originea în Budapesta unde
funcționa, la sfârșitul secolului al XIX-lea, Fabrica de articole de ciment și construcții „Melocco Péter”.
Conform izvoarelor inedite, filiala și-a început activitatea pe teritoriul orașului Oradea în anul 1890,
având situl de construcție localizat pe strada Seleușului (fostă Szöllős), la numărul 1616. Unitatea
avea ca obiect de activitate atât producerea materialelor pe bază de ciment, prefabricate din beton
armat, elemente pentru pavaje tip dale, tuburi de canalizare, cât și comercializarea acestor
materiale17. Deosebit de căutate printre produsele sale au fost plăcile de ardezie „Eternit” cu licență
10
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Hatschek, utilizate la acoperirea caselor – Ludwig (Lajos) Hatschek (1856-1914) a fost un
industriaș austriac născut în Moravia, cel care a fondat Fabrica Eternit din Vöcklabruck (Austria
Superioară). Anterior, acest din urmă produs a fost comercializat la Oradea, doar de către firmele
Mezei Lajos és Tsa. și Rosinger és Tsa., furnizorul fiind unitatea de producție din Nyergesújfalú (azi,
oraș în Ungaria) a Uzinei Eternit „Hatschek Lajos” din Budapesta (Fig. 1).

Fig. 1. Reclamă cu următorul conținut (transpus din limba maghiară): „Acoperiri de case și tencuieli cu plăci
de ardezie „Eternit”/ Produsul original conține semnătura de marcă înregistrată „Eternit”, în relief/Uzina Eternit
Hatschek Lajos, Budapesta, Sectorul VI, str. Andrássy nr.33/Fabrica: Nyergesújfalú/Solicitați mostră și listă de
prețuri/Comercianți: la Oradea Mezei Lajos și Asociatul, Rosinger și Asociatul; la Diosig Fischer și Wollner; la
Pocei (azi, în Ungaria) Öhlbaum și Moser” ( Sursa: Tiszántul, 1914, nr. 95, p. 16)

Semnalăm că după terminarea Marelui Război, fabrica și-a diversificat activitatea pentru a
face față noilor cerințe ale pieței. În acest fel, în preajma anului 1938, noii proprietari ai fabricii au
înființat, pe lângă sectoarele deja existente în domeniul materialelor de construcții, o linie de
producere a grafitului negru pentru sobe. De asemenea, și-au extins domeniul de activitate și în
domeniul alimentar, prin producerea derivatelor pe bază de cacao, cafea și ciocolată18. Tot în acea
perioadă, înainte ca fabrica să fie trecută în proprietatea statului, aceasta și-a suplimentat activitatea
in domeniul construcțiilor, producând obiecte de instalații sanitare și edilitare, precum chiuvete din
materiale rezultate din ciment, cilindri de beton, folosiți la puțuri forate, și produse pentru izolarea
țevilor confecționate din ciment și praf de piatră19. Chiuvetele produse aici le-au înlocuit cu succes
pe cele ceramice, fiind folosite în cadrul Școlii de Jandarmi din Oradea. Producerea materialelor
izolatoare pentru țevi a generat un randament economic în cadrul unor întreprinderi. În acest sens,
putem aminti cazul Uzinei electrice din Oradea, unde izolarea țevilor a dus la diminuarea unei
însemnate cantități de cărbuni folosite în procesul tehnologic (Fig. 2)20.
18
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Fig. 2. Hala de cazane a Uzinei Electrice în două ipostaze: înfățișată împreună cu depozitul de cărbuni în
perioada interbelică (imaginea din stânga) și într-o imortalizare a fațadei laterale din 2003 (imaginea din
dreapta) sursa: Colecția Ronald Hochhauser

Antrepozitul de ciment şi materiale de construcţii „Rosenberg Izsó”
O altă fabrică producătoare a articolelor provenite din ciment, emblematică pentru
dezvoltarea industrială a orașului Oradea la început de secol XX, este cea a lui Rosenberg Izsó.
Fabrica și-a început activitatea pe teritoriul orașului Oradea în anul 1902, preluând activitatea
Depozitului de materiale de construcții, patronat de Izidor Krugstein, acesta fiind subordonat Uniunii
fabricilor de ciment din Beočin, aflat azi pe teritoriul Serbiei (Fig. 3)21. Potrivit publicației locale
„Nagyváradi Napló” din anul 1904, prima locație a fabricii era situată pe strada Avram Iancu (pe
atunci, Kert) din Oradea, la numărul 10, unde producția a început la scară mai mică cu obiecte
pentru instalații, precum vane, iesle pentru hrănirea animalelor și trepte, toate confecționate pe bază
de ciment22. Într-un interval de 10 ani, fabrica și-a dezvoltat activitatea, locația acesteia fiind mutată
pe strada Clujului, pe două parcele alăturate deschise spre râul Crișul Repede.
Fig. 3. Reclamă de promovare a
Depozitului „Izidor Krugstein”,
situat cândva pe strada
Independenței (pe atunci,
Kossuth), în clădirea Casei de
Economii a Comitatului Bihor
remodelată de arhitectul
budapestan Mende Valér. Atrag
atenția, pe lângă gama de
produse comercializate, limbajul
elevat al epocii, cu forme de
superlativ în scopul atragerii și
manipulării clienților, și evidenta
transpunere din limba maghiară a
textului
(sursa: Vulturul, 1897, nr. 18-19,
p. 11).

21
22

Tiszántul, 1902, nr. 74, p. 8.
Nagyvárady Napló, 1904, nr. 135, p. 8.
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Între articolele produse la scară largă se regăseau cimentul, catranul, prefabricatele din beton,
astfel că întreprinderea a concurat cu cele mai importante fabrici de ciment situate pe teritoriul
Imperiului Austro-ungar (Fig.4)23.

Fig. 4. Factură redactată în limba maghiară, emisă de Antrepozitul de ciment şi materiale de construcţii
„Rosenberg Izsó”, la 5 iulie 1910. Ea a fost adresată Domeniului Episcopal de rit latin din Oradea și conține
contravaloarea reparației trotuarului situat în fața Școlii de fete din cartierul Velența. Rezolvarea grafică din
antet, de inspirație secession, transpune câteva mostre de produse finite (dale, pavimente) aflate în
producţia întreprinderii, curtea interioară ticsită de produse finite, dar și clădirea administrativă cu un
nivel, prin fața căreia trece o garnitură de tren tractată de o locomotivă cu aburi (Sursa: Colecţia Muzeului
Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de Istorie, inv. 10281).

Totodată, fabrica a avut un rol important în construcțiile realizate în orașul Oradea,
furnizând acestora o serie de materiale de contrucții, printre care plăci pentru pavaje ornamentale
din marmură și ciment (Fig. 5).

Fig. 5. Plăci pentru pavaje ornamentale din marmură și ciment din oferta Antrepozitului de ciment şi
materiale de construcţii „Rosenberg Izsó“ - Sursa: Colecția Ronald Hochhauser
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Biharmegye…, p. 138.

Tehnologii și materiale de construcții în arhitectura clădirilor civile și industriale din orașul Oradea la începutul secolului XX

Acestea erau produse cu o tehnologie modernă, prin intermediul unor prese hidraulice
acționate electric. Padimentele fabricate de Rosenberg și nu numai se regăsesc în palatele epocii, în
imobile de locuințe și în case particulare (Fig. 6).

Fig. 6. Plăci pentru pavaje ornamentale din marmură și ciment din câteva imobile orădene, în ordine, de la
stânga spre dreapta: Universitatea Creștină Partium (holul central și casa scărilor), Biserica Mănăstirii
Ursulinelor (pridvorul), Palatul Stern (culoar și casa scărilor) - Sursa: Colecția Ronald Hochhauser

Printre produsele importante ale fabricii se numărau și tubulaturile din beton, folosite cu
precădere la lucrări edilitare ample. Cu o tehnologie și o linie de producție avansată, fabrica a ajuns
să producă tubulaturi din beton armat cu o lungime de aproximativ 3 metri, clasându-se în primele
locuri în producerea acestora, înaintea multor fabrici cu același obiect din Budapesta. Fabrica
condusă de Rosenberg Izsó a contribuit la realizarea canalizării pârâurilor Peța și Paris. Menționăm
aici, că însuși patronul a făcut parte din consiliul de conducere al Întreprinderii de Canalizare
Generală a orașului. Printre alte lucrări edilitare de amploare la care a participat societatea lui
Rosenberg Izsó, în calitate de antreprenor și de furnizor de materiale, le enumerăm pe următoarele:
amenajări hidrotehnice, cuprinzând 28 de poduri baraje, având drept beneficiar Asociația de
protecție împotriva inundațiilor „Crișul Negru”, construcția Stației de pompare din Ciurgău (județul
Cluj), bazinul de apă pentru îmbibarea cânepei din Sânicolau Român (județul Bihor), drumuri
naționale pe teritoriul județului și 16 poduri din beton armat24. Conform publicației „Nagyvárady
Napló”, Antrepozitul de ciment şi materiale de construcţii „Rosenberg Izsó” a avut o contribuție
importantă la dezvoltarea vieții economice și comerciale a orașului Oradea la începutul secolului
XX, atât prin construirea unor obiective importante, cât si prin furnizarea de materie primă la
edificarea acestora. Simultan, fabrica a contribuit la viața culturală a orașului, deținând o pondere
importantă în calitate de acționar la Tipografia „Nagyváradi Napló”25. Amintim că în perioada
interbelică, fabrica și-a diversificat domeniul de activitate, fiind obligată să facă față noilor tendințe
ale epocii. Astfel, și-a lansat activitatea în industria chimică, producând șisturi de azbest, plăci
asfaltate, lubrifianți din uleiuri vegetale și articole din catran26.
Fabrica de „Aerolith“ patentat
La sfârșit, dar nu în cele din urmă, consemnăm că în afara fabricilor producătoare de cărămidă
și a produselor pe bază de ciment, în anul 1912 a fost înființată Fabrica de „Aerolith” patentat27. Mai
noul produs era un material compozit, respectiv o piatră artificială confecționată din beton sau
materiale plastice. Acesta a fost brevetat la începutul secolului XX la Budapesta, de către inginerul
Ris Jenő, cu scopul producerii și utilizării sale în domeniul construcțiilor. La fel ca în cazul altor
întreprinderi orădene de la începutul secolului XX, deținute de mari industriași și comercianți, din
24

Ibidem, p. 141.
A.N.-S.J.Bh., TjBH-Fs, registrul 14/1914-1920, f. 277.
26
Ibidem, registrul 15/1918-1920, f. 200.
27
Ibidem, registrul 13/1911-1914, f.51, f. 52.
25
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consiliul director al fabricii făceau parte Moskovits Miklós, proprietarul Fabricii de spirt „Moskovits
și Fiul”, Darvas Imre, deținătorul Exploatării forestiere „La Roche și Darvas”, și inginerul șef al orașului
din acea perioadă, Kőszeghy József 28.
Concluzii
În urma studierii documentelor inedite, de arhivă și nu numai, am concluzionat faptul că
principalele fabrici producătoare de materiale de construcții de la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului XX erau deținute de industriași, comercianți, antreprenori, în unele cazuri chiar
ingineri sau arhitecți de etnie străină, maghiari și evrei. Pe lângă scopul de a obține profit în urma
activității de producție, proprietarii fabricilor erau preocupați în a investi capital de lucru pentru
diversificarea produselor și îmbunătățirea fluxului tehnologic. Totodată, aceștia au acordat atenție
clasei muncitoare, prin crearea de condiții optime de lucru în fabrici, în multe cazuri asigurând
inclusiv locuințe de serviciu, dotate cu un grad mediu de confort.
Activitatea și apariția fabricilor din domeniul materialelor de construcții, de la cumpăna
secolelor amintite, este direct legată de contextul politic, economic și social, atât la nivel local, cât și
la nivel european. În paralel cu avântul dezvoltării industriale și interesul crescut acordat de către
Imperiul Austro-ungar zonei situate la est de centru, marii investitori au considerat o necesitate
construirea de fabrici producătoare de materiale de construcții, care să deservească edificării
patrimoniului arhitectonic local.
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DECORAȚIE CONFERITĂ UNOR PERSOANE DIN
DIECEZA ORADEA-MARE (1922)
Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS*
DECORATION GIVEN TO SOME PEOPLE FROM THE DIOCESE OF ORADEA-MARE
(1922)
ABSTRACT
In this article, the author presents, using phaleristics, heraldry and sigillography, the Medal “Labor
Reward for the Church” which was awarded by Decree no. 4,482 of October 26, 1922, to some persons,
especially priests, from the Diocese of Oradea-Mare, for the work done in both religious and educational
fields. The graphic reproductions of the decoration come from the collector Emanuel Erena.
Keywords: Diocese of Oradea-Mare, “Labor Reward for the Church” Medal, priests, heraldry, phaleristics

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, Medalia „Răsplata Muncii
pentru Biserică” care a fost acordată, prin Decretul nr. 4.482 din 26 octombrie 19221, unor persoane,
în special preoți, din Dieceza Oradiei-Mari, pentru munca depusă pe teren bisericesc și școlar.
Reproducerile grafice ale decorației provin de la colecționarul Emanuel Erena.
Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”, instituită prin Decretul Regal nr. 2.804 din 14
iulie 1906, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 91 din 22 iulie 1906, modificat prin Decretul Regal
nr. 293 din 19 ianuarie 1907, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 238 din 24 ianuarie / 6 februarie
1907, a fost conferită „pământenilor, clerici și mireni”, „drept încurajare și răsplătire pentru
activitatea pastorală și serviciu aduse în diferite moduri pentru buna stare morală și religioasă a
poporului”2. Redăm, mai jos, cele două acte normative.
Decretul Regal nr. 2.804 din 14 iulie 1906, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 91 din 22 iulie 19063.
CAROL I,
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională,
REGE AL ROMÂNIEI,
La toți de față și viitori, sănătate:
* Arhivele Naționale Istorice Centrale din București; e-mail: laurszem@gmail.com
1
Publicat în „Monitorul Oficial” nr. 188 din 28 noiembrie 1922, p. 8795.
2
Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și regulamente, întocmite de Vintilă Ivănceanu, Petre Ionescu, Petre P. Sterescu
și C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului, București, 1927, pp. 141-143; C. Flondor, Const. Moisil, Decorațiunile românești,
în Enciclopedia României, vol. 1, 1938, pp. 92-93; Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Onoarea
națiunilor (II). Ordine și decorații românești din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, Muzeul Național de
Istorie a României, București, 2016, pp. 122-123.
3
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe - Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de Stat la departamentul cultelor și instrucțiunii
publice,
Am decretat și decretăm:
Art. I. – Se instituie o medalie cu deviza Răsplata Muncii pentru Biserică, având trei clase, care
se va acorda drept încurajare și răsplătire pentru activitatea pastorală și serviciu aduse în diferite
moduri pentru buna stare morală și religioasă a poporului.
Art. II. – Medalia se va acorda pământenilor, clerici și mireni, care vor fi adus servicii
însemnate pentru buna stare morală, religioasă, economică și socială, prin scrieri religioase,
donațiuni importante în scopuri pioase și religioase, prin exemplu, etc.
Medalia se dă pe viață și dreptul de a o purta este personal și nu se poate transmite în nici un caz.
Numărul ei este nelimitat.
Art. III. – Medalia pentru câteși trele clase se compune dintr-o piesă de metal: galbenă pentru
cl. I, albă pentru cl. II și în culoarea bronzului pentru cl. III, în formă circulară de 25 mm. în diametru
și 2 și jumătate mm. în grosime; pe o parte poartă efigia Majestății Sale regelui, în relief, înconjurată
de cuvintele: Carol I, Rege al României, iar pe partea opusă se află în relief o cruce, sub care sunt
cuvintele: Răsplata Muncii pentru Biserică.
Panglica va fi lată de 24 mm., având în mijloc o bandă albastră verticală, lată de 8 mm., și de
ambele părți câte o bandă roșie-închis, verticale, cu aceeași lățime.
Numai panglica singură nu se poate purta.
Art. IV. – Dreptul de a acorda medalia este al Capului Statului.
Art. V. – Medalia se acordă prin decret regal, în urma raportului ministrului cultelor și
instrucțiunii și decretul se va publica în Monitorul Oficial.
Raportul ministrului se va întemeia pe un referat de constatare făcut prin anume cercetare de
către administratorul Casei Bisericii sau un delegat al ministerului. Cercetarea nu se va face în
privința persoanelor care nu vor avea cel puțin 10 ani de activitate pastorală sau literară bisericească.
Un brevet subscris de Capul Statului și contrasemnat de ministrul cultelor și instrucțiunii se
va da odată cu medalia.
Art. VI. – Medalia se pierde din aceleași cauze din care se pierde și calitatea de cetățean
român. Clericii mai pot pierde dreptul de a purta medalia și în cazul când vor fi pedepsiți pentru
vreuna din faptele penale menționate în art. 15 din legea asupra clerului mirean și seminariilor.
Art. VII. – La administrația Casei Bisericii se va ține un registru special pentru înscriere
succesivă a acelora cărora li se acordă medalia. Deosebit de numele celui medaliat, registrul va
cuprinde și numărul cu data expedierii brevetului, precum și clasa medaliei acordate.
Art. VIII și cel din urmă. Ministrul nostru secretar de Stat la departamentul cultelor și
instrucțiunii publice este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului de față.
Dat la Castelul Peleș, la 14 iulie 1906.
Carol I
Ministrul cultelor și instrucțiunii publice,
M. Vlădescu
№ 2.804.
Decretul Regal nr. 293 din 19 ianuarie 1907, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 238 din 24
ianuarie / 6 februarie 19074.
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Decorație conferită unor persoane din Dieceza Oradea-Mare (1922)

CAROL I,
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională,
REGE AL ROMÂNIEI,
La toți de față și viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului nostru secretar de Stat la Departamentul Cultelor și
Instrucțiunii Publice sub № 23.226/1906,
Am decretat și decretăm:
Art. I. – Articolul III al decretului nostru № 2.804 de la 14 iulie 1906, prin care s-a instituit
medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”, se modifică precum urmează:
Medalia pentru câte trele clase se compune din o piesă de metal: aurită pentru clasa I-ia,
argintată pentru clasa II-a și oxidată-deschis pentru clasa III-a.
Medalia are ca fond un diametru de 32 mm., peste care se așează o cruce bizantină de 38 mm.,
fiecare braț al crucii trecând de marginea medaliei cu 3 mm. Mijlocul medaliei, în circumferință de
15 mm., poartă gravat ochiul lui Dumnezeu în raze și globul pământesc. Pe fond mat, între brațele
crucii, este inscripția „Răsplata Muncii pentru Biserică”.
Reversul medaliei are crucea ca și în față, între brațele ei cu o ghirlandă de lauri și de stejar, iar
în mijloc coroana regală suprapusă inițialelor noastre. Deasupra o coroană mică de lauri, deschisă
pe un diametru de 25 mm., având la un capăt o lamă, care servește spre a se petrece prin ea panglica.
Panglica e de mătase moarată, în lățime de 30 mm., cu trei subîmpărțituri de 10 mm. fiecare,
cele mărginașe roșii-închise și cea din mijloc albastră-închis. Ca lungime, în față, va fi vizibilă pe o
înălțime de 50 mm.
Art. II. – Ministrul nostru secretar de Stat la departamentul cultelor și instrucțiunii publice
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispozițiunilor prezentului decret.
Dat în București, la 19 ianuarie 1907.
Carol I
Ministrul cultelor și instrucțiunii publice,
Const. G. Dissescu
№ 293.
Au primit Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică” clasa I: prea cucernicul preot Vasilie
Papp, fost paroh și protopop al Beiușului, actualmente pensionar; prea cucernicul preot Andrei
Horvat, paroh și protopop al Oradiei-Mari; prea cucernicul preot Moise Popovici, catihet la Liceul
din Beiuș, fost paroh al parohiei Seghiște; dr. Aurelian Magier, asesor-referent bisericesc; prea
cucernicul preot Petru E. Papp, protopop al Beiușului; prea cucernicul preot Gh. Dudulescu din
Miersig; prea cucernicul preot Ioan Popp din Biharia, fost preot militar în armata Austro-Ungară.
Au primit Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică” clasa a II-a: cucernicul preot Vasilie Papp,
paroh al parohiei Topa-de-Sus; cucernicul preot Vasilie Popovici, paroh în parohia Oradea-Mare.
Au primit Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică” clasa a III-a: cucernicul preot Romul
Mangra, paroh în Giriș; cucernicul preot Gh. Drimba, paroh în Toboliu; cucernicul preot Gavril
Iacob, paroh în Peșteș; cucernicul preot Simion Butiri, paroh în Valea-Mare; cucernicul preot
Vasilie Leucuța, paroh în Olcea; cucernicul preot Ștefan Domocoș, paroh în Bratca și cucernicul
preot Iosif Moldovan, paroh în Ortiteag, pentru munca depusă pe teren bisericesc și școlar.
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Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică” clasa I, model 1907 (avers și revers).
Sursa: colecționarul Emanuel Erena.
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA POLIŢIEI BIHORENE ÎN
PERIOADA INTERBELICĂ
Cornelia ROMÎNAŞU*
Radu ROMÎNAȘU**
ASPECTS OF POLICE ACTIVITY IN BIHOR IN THE INTERWAR PERIOD
ABSTRACT
The Bihor State Police has started its activity in spring 1919 and has been concerned, throughout the
interwar time, correction or annihilation of deviant behaviors, acts of disorder and corruption, trends of
anarchy and social chaos, to ensure peace and order, indispensable to a modern society, leading to an
awareness of its importance in society.
The Police forces from Oradea, Beiuș and Salonta proved to be institutions of the rule of law, which has
performed its duties under the laws in force. It tried to serve the democratic ideals of the young Romanian
unitary state and to be always in the service of the public interest. Progresses of this institution have
demonstrated the validity of the configuration of beneficial mutations in the social life of the Romanians
of Bihor.
Keywords: police, law, Bihor county, interwar, society

La 20 aprilie 1919, armata română condusă de generalul Traian Moşoiu a eliberat oraşul
Oradea de sub regimul de teroare bolşevică instaurat de dictatura liderului maghiar Béla Kun.
Poliţia orădeană s-a implicat în desfăşurarea evenimentelor, colaborând cu armata română
pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, devenind un important factor de stabilitate şi de
echilibru într-o regiune unde dominaseră haosul şi dezorganizarea provocate de ocupaţia
maghiară. Despre acele evenimente, într-un proces-verbal întocmit de poliţia locală, se făceau
următoarele remarci din partea unui informator anonim: „recunosc că am auzit săptămâna
trecută pe muierea lui Pavel Imre care a înjurat pe soldaţii români şi poliţia, cu următoarele
cuvinte: poliţişti spurcaţi au depus jurământul în mâinile mocanilor de români şi pentru aceea
le merge aşa de bine şi comunismul numai pentru aceea a buctat, că poliţia a lucrat contra lor.
Dar au să-i belească de vii pe poliţişti că iar se vor întoarce comuniştii şi atunci au să isprăvească
ei cu poliţia”1.
În sânul unei părţi a populaţiei maghiare – adeptă a ideilor bolşevice – era menţinută
convingerea că restabilirea dominaţiei bolşevice în această zonă ar rezolva nu numai problemele
sociale şi economice, dar şi cele legate de refacerea vechiului regat medieval ungar. În Oradea şi
judeţul Bihor trăia o numeroasă populaţie maghiară, în rândurile ei existând mulţi adepţi ai
ideologiei comuniste cu tentă iredentist-şovină. Numai în Oradea existau, potrivit datelor statistice
*

Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: corne_romanasu@yahoo.com
Universitatea din Oradea; e-mail: rrominasu@uoradea.ro
1
Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor (în continuare: A.N.-S.J.Bh.), fond Primăria Municipiului Oradea, oficiul
Poliţiei, dos. 337/1919, f. 57.
**
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ale poliţiei pentru anul 1919, 44 de persoane bănuite de o astfel de orientare, ele fiind puse sub
supravegherea serviciilor speciale2.
Tot în această perioadă tensionată, oficiul poliţiei deţinea informaţii potrivit cărora existau
persoane de etnie maghiară care doreau să aniverseze – la data de 31 octombrie 1919 – un an de la
izbucnirea revoluţiei ungare. În consecinţă, s-au luat toate măsurile care se impuneau în vederea
împiedicării unui astfel de eveniment, care era interzis prin lege. De asemenea, indivizii bănuiţi de
propagandă contra intereselor statului român urmau să fie înaintaţi Curţii Marţiale pentru a fi
judecaţi3.
În data de 7 aprilie 1920, Poliţia Oradea a raportat Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei din Cluj
că în oraş urma să se organizeze o mişcare contra siguranţei statului. Existau mai multe indicii,
oferite de unele informaţii provenite din rândul unor persoane de încredere, cum că populaţia
maghiară din urbe aşteaptă declanşarea unei acţiuni militare a armatei ungare. Respectivii
informatori au oferit numele persoanelor implicate în acest caz, poliţia întreprinzând percheziţii
care nu au avut efectul scontat, deoarece ungurii deveniseră mai vigilenţi, îndeosebi după
descoperirea complotului pus la cale de Lukács Eteres. Pentru a face faţă unor situaţii similare,
poliţia Oradea avea la dispoziţia sa doar 16 agenţi secreţi4.
În anul 1920 existau în municipiul Oradea un număr de 72 de persoane suspectate5 că ar avea
convingeri comuniste, acestea fiind puse sub urmărire, deoarece multe dintre ele erau considerate
periculoase pentru siguranţa statului român. Situaţia a fost similară şi în alte localităţi ale judeţului
(Salonta, Marghita, Borş etc.), unde trăia o populaţie numeroasă de etnie maghiară adeptă a ideilor
comuniste. Se semnala, de asemenea, că frontiera română din localităţile Salonta şi Borş era trecută
fraudulos, de multe ori, de indivizi suspecţi, cu complicitatea soldaţilor români. În zonele Salonta şi
Marghita situaţia era controlată de 2 brigăzi de siguranţă, înfiinţate la 5 noiembrie 1920.
Având în vedere toate acestea, Prefectura Regională de poliţie Oradea a solicitat Direcţiunii
Poliţiei şi Siguranţei de la Cluj sporirea numărului de agenţi secreţi de la 16 la cel puţin 21, pentru
o monitorizare mai eficentă a situaţiei. De asemenea, pentru acoperirea cheltuielilor, s-a cerut
constituirea unui fond secret în sumă de 50.000 de lei, a cărui folosire să rămână la dispoziţia
Prefecturii de Poliţie. Această situaţie se impunea deoarece în multe cazuri nu se puteau emite
documente pentru sumele plătite personalului informativ. S-a raportat, de asemenea, că nu exista o
conlucrare eficientă între poliţia Oradea şi serviciul de siguranţă6.
Biroul politic din cadrul Poliţiei de stat Oradea a avut un rol important în descoperirea şi
prevenirea atentatelor cu miză politică. Acesta raporta că la 20 aprilie 1920, în cadrul manifestărilor
organizate cu prilejul sărbătoririi unui an de la eliberarea oraşului, la momentul retragerii cu torţe,
mai mulţi indivizi necunoscuţi, ascunşi într-o casă de pe strada Eminescu, au aruncat cu pietre atât
în militari, cât şi în populaţia civilă prezentă la eveniment. Poliţia a întreprins cercetări în zona
respectivă, unde locuia şi maiorul Vasile Sendea, care s-a opus anchetei şi chiar a brutalizat agenţii
de poliţie7.
2

Ibidem, dos. 336/1919, f. 36.
Ibidem, f. 30.
4
Idem, fond Prefectura Regională de Poliţie, dos. 4/1920, f. 1.
5
Dintre acestea amintim doar câteva: familia lui Kerezshi Cornel (director de bancă), considerată de poliţie „cea mai
șovină familie din Oradea”. Ilonka Coloman (muzicant) și Ilonka Alexandru apar în evidenţele poliţiei din Oradea ca și
„comuniști periculoși”, Mikloș Iutka (fotograf), Rattu Eugen (maior), Peleu Ioan (zidar), Stacher Iosif, avocat care nu a
depus jurământ de fidelitate faţă de statul român având legături cu asociaţia maghiară „Ebredö”, avocatul Samenvirth
Ludovic, „un adevărat lider local al bolșevicilor”, dr. Steiner Alexandru (avocat), mecanicul Sacsanay Desideriu – „agitator
comunist”, Weislovits Emil (proprietarul hotelului „Park”) etc. (Idem, dos. 27/1920-1921, f. 60, 63, 64, 66, 67, 98, 70).
6
Idem, dos. 4/1920, f. 1.
7
Idem, dos. 9/1920, f. 1.
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Tot în anul 1920, Poliţia din Oradea a fost anunţată, printr-un ordin telegrafic trimis de
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Cluj, că au fost trimişi în România, de la Moscova, un număr de 8
agenţi de propagandă comunistă. Printre ei se afla şi agentul Kremer, care trebuia să ajungă în
Oradea. Ca urmare, au fost luate toate măsurile în vederea descoperirii prezenţei respectivului
individ în localitate şi anunţarea celorlalte organe superioare de poliţie8.
Pentru a face faţă numărului sporit de infracţiuni, contravenţii etc., Poliţia de stat Oradea a
înfiinţat serviciul poliţiştilor civili. Aceştia erau recrutaţi din rândurile agenţilor secreţi şi ale
vardiştilor, numărul lor ridicându-se, în anul 1920, la 20 de membri. Aceştia au fost repartizaţi astfel:
14 la secţia criminală, 2 poliţişti civili la secţia evidenţei, 2 la secţia contravenţii, 2 la secţia moralităţii
publice. Atribuţia lor principală a fost legată de depistarea infracţiunilor şi contravenţiilor, fără a
interveni pentru prinderea infractorilor, rolul lor fiind doar de a semnala structurilor de poliţie toate
abaterile de la lege. Ei îşi desfăşurau serviciul numai în timpul zilei, între orele 6-21, doar în cazuri
excepţionale desfăşurând şi activităţi nocturne9.
În anul 1924, Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii, act cunoscut în istorie sub
numele de „legea Mârzescu”. Prefectura de Poliţie Oradea a depus eforturi în vederea interzicerii
oricărui tip de activitate de propagandă comunistă, demonstraţii, provocări, răspândire de
manifeste etc. Propaganda comunistă s-a intensificat în anii marii crize economice (1929-1933),
când şi Bihorul a avut de suferit în urma mişcărilor sociale, a grevelor muncitoreşti şi a
manifestărilor stradale, de multe ori orchestrate şi alimentate de grupuri de agitatori comunişti.
Toate acestea au determinat o vie implicare a organelor de poliţie cu scopul restabilirii ordinii şi
liniştii publice.
În anul 193010, cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 mai, comuniştii din Oradea au acţionat,
provocând tulburare şi dezordine în societatea locală. Aceştia au fost conduşi de consilierul comunal
Szenkovits Alexandru, care purta un drapel cu însemnele sovietelor. Agitatorii au ieşit în stradă, unde
au fost somaţi de comisarul Stănculescu – din cadrul Chesturii orădene – să se împrăştie, întrucât
asemenea manifestări sunt interzise. Comuniştii au ripostat şi l-au atacat cu brutalitate. În conflict au
fost implicaţi şi comisarii Radoviciu şi Villiga care, la rândul lor, au fost atacaţi şi loviţi. S-au operat mai
multe arestări, cei reţinuţi fiind acuzaţi de ultraj contra autorităţilor de poliţie aflate în exerciţiul
funcţiunii.
În septembrie 1931, Chestura de Poliţie Oradea, prin comisarul Villiga, a reuşit capturarea
lui Ioan Bukszar, considerat „unul dintre cei mai periculoşi comunişti din Transilvania”. Acesta a
ajuns la Oradea cu scopul de a săvârşi mai multe atentate împotriva autorităţilor locale. Acţiunea sa dorit a fi un semnal pentru organizaţia centrală comunistă din Ardeal, a cărei activitate intrase întrun con de umbră11.
Tot în acel an, Chestura şi-a adus contribuţia la rezolvarea unor cazuri de contrabandă
(frecvente în oraşele aflate în proximitatea frontierelor ţării) cu spirt negru (de la cele mai

8

Ibidem, dos. 8/1920, f. 2.
Idem, fond Primăria Municipiului Oradea, oficiul Poliţiei, dos. 352/1919, f. 255; Idem, Prefectura Regională de Poliţie,
dos. 16/1920, f. 26.
10
Statistica delictelor, contravenţiilor și accidentelor din Bihor, pe anul 1930: 11 persoane ucise, 44 de bărbaţi și 12
femei au suferit leziuni grave și bătăi, accidente de automobil (145 de bărbaţi, 49 femei, 10 băieţi și 18 fete), accidente
de tren și altele (17 bărbaţi, 2 femei, 8 băieţi și 8 fete), accidente de tramvai (1 bărbat), împușcaţi grav ( 8 bărbaţi și 2
femei), 4 avorturi, 4 violuri, înecaţi în râul Criș (3 bărbaţi și 1 femeie), intoxicaţi cu alimente (4 bărbaţi, 4 femei, 3 băieţi
și o fată), cadavre identificate (16 bărbaţi și 7 femei), tentative de sinucidere (18 bărbaţi și 33 femei), sinucideri (16
bărbaţi, 5 femei), accidente de muncă (55 bărbaţi, 7 femei), Gazeta de Vest, 1930, nr. 422, p. 4.
11
Ibidem, 1931, nr. 610, p. 2.
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importante fabrici din localitate), covoare şi smirnă (din Ungaria) şi amorse (pietre de brichetă),
capii bandelor fiind reţinuţi şi deferiţi justiţiei12.
Peste un an, în urma unor operaţiuni specifice, a fost descoperită o bandă de falsificatori de
bancnote care acţiona în zona localităţii Suplacu de Barcău, un merit deosebit în anihilarea capilor
reţelei avându-l comisarul Oşorhan din cadrul Chesturii din Oradea13.
În 24 februarie 1932, în sediul Chesturii de Poliţie din Oradea a avut loc o consfătuire la care
au participat secretarul general Victor G. Cădere (Bucureşti), prefectul George B. Ghica,
inspectorul general Ilie Reu, chestorul Valer Popovici şi maiorul Popa, comandantul legiunii de
Jandarmi. În cadrul dezbaterilor, s-au stabilit măsurile ce trebuiau luate în vederea consolidării
bunei siguranţe a statului şi s-a căutat adoptarea celor mai eficiente modalităţi de preîntâmpinare a
infracţiunilor şi agitaţiilor de tip comunist14.
În luna august a anului 1932, Chestura de Poliţie a reţinut pe autorii manifestelor comuniste
răspândite în zona de nord-vest a Transilvaniei, cercetările fiind conduse cu multă abilitate de
serviciul de siguranţă. Au fost arestaţi comuniştii Andrei Fuchs (originar din Târgu Mureş) şi
Ludovic Hirschler (din Arad), sosiţi la Oradea cu scopul de a tipări clandestin manifeste pentru ziua
de 1 august. Au fost confiscate 3000 de texte cu conţinut politic şi hârtie pentru alte 15.000 de
înscrisuri15.
Chestura locală s-a preocupat şi de monitorizarea celulelor comuniste care începeau să-şi facă
apariţia şi în mediul rural, de unde se încerca racolarea ţăranilor prin diferite metode (presiuni,
şantaj, ajutoare materiale etc.). Ca urmare, au fost emise diferite ordonanţe către comisariatele şi
detaşamentele de poliţie din judeţ pentru creşterea gradului de supraveghere a acestora.
Dintre funcţionarii Chesturii care s-au remarcat printr-o activitate eficientă amintim şi pe
comisarul Ionescu, şeful comisariatului din Velenţa din anul 1929, numit în presa maghiară „dogele
Veneţiei”. El a avut o contribuţie semnificativă la reducerea numărului de infracţiuni din această
zonă a oraşului16.
Poliţia orădeană a avut de rezolvat, în anul 1933, un caz deosebit de dificil. Este vorba de un
asasin periculos, în persoana lui Iosif Bancsa, care a ucis un tânăr de 20 de ani. Ziarele maghiare au
făcut afirmaţii răutăcioase la adresa poliţiei româneşti, susţinând că aceasta nu va descoperi autorul
crimei, întrucât nu dispune de mijloace moderne de urmărire, spre deosebire de colegii lor din
Ungaria, care sunt echipaţi cu tehnologie de ultimă generaţie. Cu toate acestea, poliţia orădeană a
demonstrat contrariul celor afirmate în presă. După mai multe cercetări întreprinse la faţa locului,
asasinul a fost descoperit, arestat şi trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat.
Un rol important în elucidarea cazului l-au avut comisarii Nemeş şi Cherebuţiu, împreună cu
poliţiştii de la comisariatul IV17.
Oradea a fost unul dintre oraşele în care s-au organizat numeroase filiere de prostituţie,
aceasta şi datorită situării sale în apropierea graniţei de vest a ţării. Din punct de vedere juridic, în
perioada de după Primul Război Mondial prostituţia era încadrată în categoria ,,atentat contra
bunelor moravuri”, iar poliţiştii care lucrau pe această linie erau ,,de la moravuri”. Considerată
aproape ca oricare alta dintre profesii, prostituţia constituia adeseori un mijloc de completare a
veniturilor pentru servitoarele, guvernantele şi tinerele provenite din familii sărace care au ales
12

Ibidem, nr. 478, p. 4; nr. 479, p. 5, nr. 610, p. 2.
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Ibidem, nr. 743, p. 2.
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Ibidem, nr. 822, p. 2.
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Ibidem, 1929, nr. 120, p. 1.
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mediul urban pentru un trai mai bun. O importantă filieră de prostituţie orădeană a fost descoperită
în toamna anului 1933 de către Chestura locală, conducătorul reţelei fiind Iosif Feldman, care racola
fete pentru acest tip de activitate. Acesta a fost pus sub urmărire în mai multe oraşe din Transilvania,
fiind în cele din urmă prins de polițiștii orădeni.
În anul 1936 situaţia oraşului Salonta – din punct de vedere al ordinii publice şi a fenomenului
infracţional – se prezenta astfel: la un oraş cu 16.000 de locuitori erau consemnate 45 de cazuri de
crimă şi delicte, 324 de contravenţii şi un singur caz de sinucidere. Rapoartele Siguranţei Statului
precizau că activitatea comunistă locală era destul de slabă, în ciuda faptului că în oraş trăiau mulţi
locuitori de etnie maghiară care îmbrăţişaseră această ideologie.
Privind situaţia comparativ cu anii ’20, când în Salonta erau semnalate numeroase activităţi
cu specific comunist, partidul maghiar din localitate fiind mult mai activ în societatea civică, în anii
’30 se constată o diminuare semnificativă a acţiunilor propagandistice şi de racolare de noi membri.
Din anul 1936, partidul maghiar din localitate a fost condus de Bagosi Alexandru, activitatea sa
rămânând la fel de timidă, ea reducându-se la conferinţe şi serbări culturale organizate de
reprezentanţii tineri rămaşi în partid după valul de arestări din anul 1934, când aripa tânără a
formaţiunii politice a fost arestată aproape în întregime. În consecinţă, activitatea partidului
maghiar a fost una liniştită, fără agitaţii şi provocări, încercându-se o integrare paşnică în viaţa
comunităţii, fiind organizate chiar cursuri de limba română pentru membrii săi. Pe lângă partidul
maghiar, în zonă au activat şi liberalii, naţional-tărăniştii şi cuziştii, dar fără să aibă o organizaţie bine
închegată. La rândul lor, partidele de extremă dreaptă aveau în zonă puţini simpatizanţi, legionarii
având câţiva susţinători în comunele Cefa şi Tulca, situate în apropiere de Salonta18.
În anul 1937, în Beiuş, oraş locuit de o majoritate românească, propaganda comunistă a fost
aproape inexistentă, în arhivele poliţiei neexistând înregistrate organizaţii muncitoreşti cu caracter
comunist, activitatea funcţionarilor de poliţie fiind concentrată în zona menţinerii ordinii publice şi
a diminuării fenomenului infracţional. Tot în acest an, s-a adoptat hotărârea ca, în urma menţinerii
stării de asediu de-a lungul frontierei (aproximativ 10-15 km), autorizaţiile pentru desfăşurarea
întrunirilor publice (politice, culturale şi profesionale) să fie emise de autorităţile civile. Cererile
pentru aprobarea unor asemenea manifestaţii trebuiau depuse cu cel puţin 10 zile înainte de
consumarea evenimentului la sediul poliţiei – în cazul localităţilor urbane – sau la pretură, pentru
comunele rurale. La rândul lor, aceste instituţii trebuiau să înainteze cererile înregistrate spre
Prefectura judeţeană, pentru aprobare. Nerespectarea acestor dispoziţii se pedepsea cu închisoarea,
potrivit Codului Penal, sau cu amenzi cuprinse între 500 şi 1500 de lei. Organele de poliţie erau
abilitate cu aplicarea acestor norme şi dispoziţii19.
În același an, Chestura din Oradea a fost implicată într-un proces în care au fost trimişi în
judecată comisarul Villiga şi agenţii Estegar, Galea, Pal şi Malău Crăescu. Aceştia au fost învinuiţi
de decesul comunistului Minszky, aflat în arestul preventiv al Chesturii. Inculpaţii au adus dovezi
indubitabile prin care şi-au dovedit nevinovăţia, astfel încât tribunalul orădean i-a achitat20.
Biroul judiciar din cadrul Chesturii Oradea a trimis Direcţiei Generale a Poliţiei o statistică a
evenimentelor infracţionale şi a accidentelor petrecute în anul 1938 în urbea de pe malurile Crişului
Repede, situaţia raportată prezentându-se astfel: 3 omucideri din imprudenţă, 5 violuri, 38 de cazuri
de lovire, 29 cazuri de leziuni corporale grave, 17 cazuri de ameninţări, 2 şantaje, 7 cazuri de violare
de domiciliu, 25 de cazuri de calomnie, 16 cazuri de utilizare a bancnotelor false, 85 de cazuri de
18

A.N.-S.J.Bh., fond Comisariatul de poliţie Oradea, dos. 12/1936, f. 453-455; Florin Șinca, Din istoria poliţiei române, vol.
III, Editura RCR Editorial, București, 2009, p. 165.
19
Noua Gazetă de Vest, 1937, nr. 342, p. 5.
20
Ibidem, nr. 426, p. 8.
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înşelăciune, 3 cazuri de ultraj cu violenţă, un caz de sustragere de sub sechestru, un caz de jurământ
fals, un caz de delapidare din bani publici, un caz de trafic de influenţă, 36 de sinucideri, 55 de
accidente, dintre care 40 mortale şi 26 de cazuri de abandon familial21.
Chestura din Oradea a emis – începând din anul 1929 şi până în anii ’40 – o serie de
ordonanţe care făceau referire strictă la oraşul de pe Crişul Repede, în vederea unei mai bune
organizări interioare a serviciilor administrative, şi cu scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice.
Astfel, au fost puse în aplicare ordonanţele cu privire la programul magazinelor pe timpul verii,
dispoziţiile în legătură cu modalitatea de colportaj a ziarelor, ordonanţa care reglementa orarul
înteprinderilor din localitate etc22.
Poliţia de stat din Beiuş
La 25 iunie 1924, comuna Beiuş a fost ridicată la rangul de oraş, iar postul de jandarmi din
localitate a fost desfiinţat, paza şi ordinea publică a oraşului fiind preluate de poliţia comunală
condusă de consilierul Cornel Janossi, care deţinea şi funcţia de judecător contravenţional23.
La 14 iulie 1924 s-a solicitat Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale înfiinţarea unei poliţii de
stat în localitate. Instituţia superioară de poliţie a anunţat autorităţile beiuşene că, datorită lipsei de
fonduri, această chestiune se amână pentru anul 1925. În adresa de răspuns se preciza faptul că
poliţia comunală trebuie menţinută şi susţinută din punct de vedere financiar de primăria oraşului.
În consecinţă, autorităţile administrative locale au alocat pentru poliţie, în intervalul 1 septembrie
– 31 decembrie 1924, suma totală de 120.690 de lei24.
Cum poliţia de stat urma să ia fiinţă la începutul anului 1925, iar consilierul Cornel Janossi
deţinea numeroase atribuţii de natură administrativă şi juridică cărora trebuia să le facă faţă eficient,
s-a avansat o propunere către Prefectura judeţului Bihor, prin care la conducerea poliţiei locale să
fie numit Ilarie Cristian de la Pretura plăşii Beiuş, cu grad de căpitan de poliţie25.
Poliţia din Beiuş a avut sediul în edificiul Primăriei, unde i-au fost alocate 4 camere26. Cu toate
că Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale aprobase înfiinţarea Poliţiei de stat în oraşul Beiuş
începând din 1 ianuarie 1925, datărită lipsei de fonduri, această acţiune a fost amânată sistematic
până în 21 martie 1929, când vechea Poliţie comunală a fost desfiinţată, iar atribuţiile acesteia au
fost preluate de noua instituţie de Poliţie, înfiinţată în 1 mai 1929. Cu toate acestea, Poliţia de stat a
rămas în continuare dependentă financiar de primăria locală, care a fost nevoită să plătescă salariile
funcţionarilor. Starea generală a Poliţiei era una deplorabilă, ea fiind lipsită de personal specializat,
de echipamente şi de efectele corespunzătoare. Primăria beiuşeană a solicitat în repetate rânduri
Ministerului de Interne trimiterea unui corp poliţienesc profesionist, în frunte cu un şef de poliţie
responsabil, dotarea acestuia cu armament şi echipament de specialitate.
După mai multe tatonări, începând din 1 ianuarie 1930 Ministerul de Interne a preluat
financiar Poliţia beiuşeană, ocupându-se concret de problemele administrative ale noii instituţii
bihorene.
În Beiuş a funcţionat, sub autoritatea Chesturii din Oradea, un comisariat de poliţie cu
funcţionari27 încadraţi conform legii din iulie 1929. Acesta a fost condus până în anul 1935 de
21
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comisarul-şef Liviu Pârvu28. În cadrul comisariatului a funcţionat şi o secţie a gardienilor publici,
formată din 10 funcţionari şi condusă de Ioan Leuca29.
Brigada de Siguranţă Salonta
În toamna anului 1920 a fost înfiinţată în Salonta o brigadă specială de siguranţă, în contextul
apariţiei la nivelul Transilvaniei a zece structuri similare. Atribuţiile acestor brigăzi vizau aspectele
informative ale siguranţei statului, controlul şi mobilitatea persoanelor străine, urmărirea
persoanelor considerate suspecte, obţinerea unor informaţii cu privire la siguranţa generală şi
ordinea publică, efectuarea cercetărilor informative pentru descoperirea delictelor şi întocmirea
actelor de procedură penală.
Înfiinţarea acestei noi instituţii s-a datorat şi intensificării mişcărilor cu caracter subversiv şi
iredentist în comuna Salonta – pe parcursul anului 1920 –, unde trăia o populaţie numeroasă de
etnie maghiară. Din rapoartele întocmite rezultă că aceste mişcări au fost gândite şi organizate de
factori externi, care urmăreau, în spaţiul românesc, scopuri de natură politică30.
În anul 1928, personalul brigăzii de siguranţă Salonta era format din Ernest Sarafoleanu (şeful
brigăzii), Iuliu Filimon (agent special) şi Florian Maghiar (agent de oraş)31.
Brigăzile de Siguranţă din Transilvania au fost înlocuite în anul 1931 cu Corpul detectivilor,
care avea misiunea de a strânge informaţii prin intermediul unor mijloace specifice acestui serviciu:
informatori, filaj, supraveghere, interceptări telefonice, verificarea corespondenţei etc. S-a urmărit,
cu preponderenţă, prevenirea, descoperirea şi urmărirea infracţiunilor îndreptate împotriva
intereselor statului român32.
O brigadă de siguranţă a funcţionat şi în Marghita, istoria ei fiind însă destul de scurtă, aceasta
activând între anii 1920 şi 1928. Desfiinţarea s-a datorat, în general, lipsei unui sediu adecvat
desfăşurării unei activităţi specifice în condiţii optime. Operaţiunile au fost continuate de brigada
de siguranţă din Săcueni33.
Poliţia de frontieră Salonta
A fost înfiinţată prin decizia ministerială din 15 octombrie 1920, în acelaşi timp cu punctul de
frontieră Borş. Personalul era insuficient, în anul 1927 fiind compus doar din patru funcţionari:
Maria Necşa (comisar clasa I), Constantin Jega (sergent clasa I), Constantin Stroilescu (sergent
clasa I) şi Teodor Bulboca (sergent de oraş)34. Peste 4 ani, situaţia personalului era neschimbată,
ceea ce l-a determinat pe şeful poliţiei să solicite sporirea numărului de funcţionari avându-se în
vedere şi numărul locuitorilor comunei, care atingea cifra de 16.00035.
În anul 1936 la conducerea poliţiei de frontieră Salonta s-a aflat comisarul Titus N. Bărbat.
Documentele păstrate în arhivele locale semnalează un caz de corupţie şi de luare de mită care s-a
petrecut când acesta se afla la conducere, caz în care a fost implicat ajutorul de comisar Diaconescu,
învinuit de eliberarea unor permise false de trecere a graniţei contra unor sume importante de bani36.
28

A.N.-S.J.Bh., fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 88/1926-1930, f. 42-51; dos. 83/1934-1935, f. 85.
Idem, fond Chestura Poliţiei Oradea, dos. 101/1930-1938, f. 14.
30
Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea și siguranţa publică arădeană 1919-1929. Structuri instituţionale și personal,
Editura Concordia, Arad, 2011, p. 13.
31
A.N.-S.J.Bh., fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 26/1928, f. 80.
32
Lazăr Cârjan, Istoria poliţiei române de la origini și până în 1949, Editura Vestala, București, 2000, p. 237-238.
33
A.N.-S.J.Bh., fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 23/1927-1928, f. 116.
34
Ibidem, dos. 111/1927, f. 3; Emil Arbonie, Eugeniu Criste, op. cit., p. 23.
35
Gazeta de Vest, 1931, nr. 459, p. 2.
36
A.N.-S.J.Bh., fond Comisariatul de poliţie Salonta, inv. 691, dos. 12/1936, f. 256; dos. 13, f. 104.
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După cum se poate lesne observa şi din exemplul prezentat mai sus, Poliţia de frontieră
Salonta s-a confruntat cu o serie de probleme specifice punctelor de trecere a frontierei, printre care
amintim: treceri frauduloase ale graniţei (în special spre Ungaria, de către numeroşi indivizi de etnie
maghiară care nu deţineau acte de călătorie valabile), diferite acte de contrabandă (cu ţigări,
covoare etc.), corupţie etc.37.
Poliţia de stat Salonta
S-a înfiinţat în anul 1926, după ce comuna a fost ridicată la rangul de oraş. La 1 ianuarie 1926
postul de jandarmi din localitate a fost desfiinţat, servicul său fiind preluat de Poliţia comunală până
la înfiinţarea unei poliţii de stat38.
În anul 1926 şeful Poliţiei Salonta a fost Gheorghe Stoian, care în acelaşi an a fost detaşat la poliţia
din Târgu Jiu39. În acelaşi an fost numit la conducerea Poliţiei oraşului Augustin Simoc. Sediul Poliţiei a
fost instalat în edificiul primăriei, unde avea la dispoziţie trei camere, din care una era biroul şefului de
poliţie, iar celelalte două erau destinate mai multor servicii, precum birou de registratură, biroul
urmăririlor etc. Mobilierul era luat cu împrumut de la autorităţile administrative locale şi de la alte
instituţii din oraş. În anul 1926 au fost încadraţi ca sergenţi de oraş un număr de 6 funcţionari: Mihai
Nuţiu (sergent-revizor), Alexandru Popp, Teodor Isai (care a căzut victimă într-o confruntare stradală,
fiind împuşcat în cap), Gheorghe Nuţiu, Gheorghe Isai şi Nicolae Josan40. În anul 1928 Poliţia salontană
era condusă de Augustin Cupşa. Ţinutele vestimentare ale funcţionarilor de poliţie erau degradate,
deoarece de la înfiinţarea ei (1926) instituţia a primit un singur rând de efecte. Armamentul, de
asemenea, era insuficient, el compunându-se din 30 de arme, din care 10 fără încărcătoare de rezervă, iar
20 erau de provenienţă germană, ceea ce făcea dificilă procurarea muniţiei41.
În această perioadă a avut loc inspecţia sergenţilor din localitate, făcută de comandantul
general al Corpului de sergenţi din Transilvania şi de colonelul Josef Montemira. În urma acestui
control s-a constatat că efectivul era compus din 21 de persoane, din care un ajutor de comandant,
Gheorghe Bene, 9 sergenţi de oraş plătiţi de primărie şi 11 sergenţi plătiţi de stat. Ajutorul de
comandant a fost considerat nepotrivit acestei funcţii, neavând nici studiile necesare şi fiind
dominat şi de viciul beţiei. Cazul a fost cercetat şi de prefectul Poliţiei din Oradea, rezultatul
anchetei fiind în cele din urmă pozitiv, ofiţerul fiind menţinut în funcţie42.
Şeful Poliţiei, Augustin Cupşa, a fost pedepsit, în martie 1928, cu excluderea din serviciu, fiind
înlocuit cu Augustin Greavu, comisar clasa I, care a condus instituţia până la finalizarea termenului
de pedeapsă în iunie 192843.
În anul 1929, în urma apariţiei noii legi de organizare a poliţiei, a fost înfiinţat în localitate
Comisariatul de Poliţie, aflat sub autoritatea Chesturii din Oradea. Acesta şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu ordonanţele şi prevederile emise de instituţia orădeană. În anul 1933, la
conducerea Comisariatului Salonta s-a aflat comisarul-şef Nicolae Turcu44.
În anul 1936 funcţionarii Comisariatului de Poliţie Salonta erau următorii: Ioan Debău
(comisar şef), Titus N. Bărbat (şeful poliţiei de frontieră), Vasile Florescu (agent de poliţie) şi
Alexandru Sabău (şeful secţiei gardienilor publici care erau în număr de 17)45.
37

Ibidem, inv. 57, dos. 1/1929, f. 1-13.
A.N.-S.J.Bh., fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 79/1925-1926, f. 8.
39
Ibidem, f. 30.
40
Ibidem, f. 35.
41
Ibidem, dos. 23/1927-1928, f. 19.
42
Ibidem, f. 14.
43
Ibidem, f. 25-27.
44
Idem, fond Comisariatul de poliţie Salonta, dos. 2/1932-1933, f. 79.
45
Ibidem, dos. 12/1936, f. 252.
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În urma inspectării corpului gardienilor publici din 15 iunie 1936 s-a constatat că aceştia
aveau la dispoziţie un dormitor cu 10 paturi şi erau bine echipaţi. Cu acest prilej, comisarul-şef
Ioan Debău a cerut Chesturii din Oradea sporirea efectivului de funcţionari, fiind solicitaţi în mod
expres un impiegat, un detectiv, un agent şi un ajutor de comisar46. Potrivit datelor statistice,
prezentăm mai jos tabelul cu întreaga activitate desfăşurată de comisariatul de poliţie din Salonta
pe anul 1936:
Acte intrate
Acte rezolvate
Acte nerezolvate
Infracţiuni
săvârşite
Infracţiuni
descoperite
Infracţiuni
nedescoperite

Judiciare 380
Judiciare 354
Judiciare 26

Ad-tive 4720
Ad-tive 4481
Ad-tive 239

Siguranţă 691
Siguranţă 682
Siguranţă 9

Total 5791
Total 5517
Total 274

Crime 24

Delicte 21

Contravenţii 339

Total 380

Crime 17

Delicte 13

Contravenţii 324

Total 354

Crime 7

Delicte 8

Contravenţii 11

Total 26

(A.N.-S.J.Bh., fond Comisariatul de Poliţie Salonta, dos. 12/1936, f. 456)

În anul 1940, personalul Comisariatului de Poliţie din localitate a devenit mai numeros, fiind
format din Ioan Debău (comisar-şef), Ioan C. Dumitraşcu (ajutor de comisar), Iustin Popovici şi
Marian Jurj (agenţi de poliţie, clasa a II-a, respectiv a III-a), Lazăr Filip (şeful secţiei gardienilor
publici) şi un număr de 17 gardieni47.
Instituţie vitală în mersul şi evoluţia unei societăţi, Poliţia a avut de-a lungul timpului atribuţii
informativ-coercitive care au vizat, cu prioritate, corectarea sau anihilarea comportamentelor
deviante, a actelor de dezordine şi corupţie, a tendinţelor de anarhie şi haos social, asigurarea liniştii
şi ordinii publice, indispensabile unei societăţi moderne. Din această perspectivă, cuvintele marelui
scriitor francez Honnoré de Balzac sunt reprezentative: „Poliţia!... Cine sunt cei care o dispreţuiesc?
Imbecili ce nu ştiu decît să batjocorească ceea ce înseamnă liniştea lor. Căci, suprimaţi Poliţia şi veţi
suprima civilizaţia”48.
Marea Unire din 1918 a însemnat întregirea teritoriului naţional dar şi o „piatră de încercare”
pentru administraţia românească şi, implicit, pentru poliţia română, care a trebuit să facă faţă noilor
realităţi postbelice şi eforturilor de revenire la o stare de normalitate în societate. Instituţia poliţiei
s-a impus treptat în provinciile româneşti unite cu patria-mamă, trebuind să facă faţă atât
problemelor care ţineau de mărirea considerabilă a teritoriului ţării şi a populaţiei, cât şi chestiunilor
generate de creşterea ponderii minorităţilor etnice în noul stat unitar român. A fost o perioadă
dificilă, înregistrându-se şi unele iniţiative care n-au ajuns în stadiu de finalizare. Dincolo de
perioadele mai critice, Poliţia bihoreană a fost preocupată, pe toată durata timpului interbelic, să
atingă scopurile generale semnalate mai sus, ceea ce a determinat o conştientizare a importanţei ei
în societate.
46

Idem, fond Chestura Poliţiei Oradea, inv. 36, dos. 101/1930-1948, f. 13; Idem, fond Comisariatul de poliţie Salonta, dos.
13/1936, f. 60.
47
Aceștia erau: Petre Isaia, Dumitru Bocaciu, Gheorghe I. Isaia, Pavel Matei, Ioan Retea, Gheorghe N. Isaia, Nicolae
Josan, Gheorghe Codreanu, Reodor Codreanu, Ghorghe Gh. Isaia, Vasile Jurcuţa, Ioan Fericel, Vasile Silaghi, Lazăr
Mugyurus, Ioan Cicortaș, Petre T. Pop, Alexandru Ardelean. (A.N.-S.J.Bh., fond Comisariatul de poliţie Salonta, dos.
23/1940, f. 4.)
48
http://nt.politiaromana.ro/prezentare/istoric.php (accesat în 18.08.2011).
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Poliţia bihoreană s-a dovedit a fi o instituţie a statului de drept care şi-a exercitat atribuţiile
conform legilor aflate în vigoare. Ea a încercat să servească idealurile democratice ale tânărului stat
național unitar român şi să se afle permanent în slujba interesului public. Progresele realizate de
această instituţie şi-au demonstrat viabilitatea prin configurarea unor mutaţii benefice în viaţa
socială a românilor din Bihor.
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UN RAPORT PRIVIND EVOLUŢIA
PROTOPOPIATULUI ORTODOX CEICA ÎN INTERVALUL
1918-1942
Ioan CIORBA⁕
A REPORT ON THE EVOLUTION OF THE CEICA ORTHODOX ARCHDIOCESE IN THE
PERIOD 1918-1942
ABSTRACT
After the achievement of the Great Union, the Bihor orthodoxy will finally find the moment to organize
itself consistently. After an interruption of over two centuries, the Orthodox Episcopate of Oradea will be
re-established. In order to be able to carry out its activity in the best possible conditions, its leaders have
decided to divide its territory into several archdioceses (at some point their number will reach 15).
This article recovers a report made by the Archpriest Aurel Mușet in 1943. The document captures the
evolution of Orthodoxy in the Ceica region since 1918. On this occasion are highlighted both shortcomings
in this period (increasing the number of followers of neo-Protestant cults, the impossibility of replacing old
wooden churches with new ones), but also the successes (increasing the number of titular priests,
increasing the number of parish houses, etc.).
The great merit of the document is to underline the birth of a new world at the end of the First World
War and with the accomplishment of The Great Romania, but also the shocks imposed on Bihor (and
especially on the localities around Ceica) by the unjust Dictate of Vienna. In addition to the confessional
information contained in its ranks, those interested can also find important references in terms of social
history, economic history, moral etc.
Keywords: orthodox, Ceica, Deanery, Report, Interwar period

După Marea Unire din 1918 ortodoxismul bihorean (la fel ca şi cel transilvănean) a găsit în
sfârşit momentul prielnic pentru a se organiza temeinic sub raport instituţional, fixându-şi o misiune
bine conturată – aceea de a se constitui într-un bastion al românilor din aceste părţi – şi o serie de
obiective care trebuiau să-l aşeze, de pe o nouă poziţie, în ipostaza de răspânditor al unor principii
ce urmăreau fortificarea morală, dragostea de neam şi ţară etc.
Nerecunoscut între religiile recepte, ortodoxismul din arealul ardelean a avut a se confrunta
(până inclusiv în debutul secolului XX) cu o serie de probleme care i-au consumat o bună parte din
energii, dar i-au consolidat rezistenţa şi au antrenat efortul de adaptare la o serie de provocări
inerente. Unirea Transilvaniei cu patria mamă a făcut ca el să devină religie oficială şi în această parte
a ţării. Dezvoltarea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, reînfiinţată în acest context după o lungă
perioadă, a fost mult avantajată de experienţa de conducător şi de organizator al vieţii naţionale şi
bisericeşti a lui Roman Ciorogariu, cel de numele căruia se vor lega primii ani ai acesteia.
Un rol important în impulsionarea procesului de reactivare a instituţiei episcopale îl va avea
vizita familiei regale la Oradea în luna mai a anului 1919. Dintre oamenii politici merită aici amintit
⁕
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Octavian Goga, pe atunci ministru al cultelor şi artelor în guvernul Averescu, care a jucat de
asemenea un rol important. Proiectul de lege în vederea reînfiinţări Episcopiei (în linii mari pe
teritoriul fostului Consistoriu înființat în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea) a fost depus de
el în Senat şi în Camera Deputaților în vara anului 1920 şi tot de numele lui se leagă şi demersurile
în vederea achiziţionarii actualului sediu (str. Roman Ciorogariu). Viteza cu care s-au derulat
lucrurile de la vizita regală la Oradea până la decizia parlamentară este exemplară din multe puncte
de vedere.
Înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei avea să se alăture seriei de alte evenimente
fericite din istoria românilor din Bihor din acea perioadă, începând cu îndepărtarea trupelor
bolşevice ale lui Béla Kun, instalarea administraţiei româneşti şi realizarea astfel a unirii de facto
cu România. Pentru ortodoxie evenimentele cu caracter local vor fi completate de cele cu
acoperire naţională, precum înfiinţarea Patriarhiei Române, adoptarea Legii și statutului de
organizare a Bisericii Ortodoxe (ambele în 1925) etc. Toate acestea îi vor oferi un cadru propice
de dezvoltare.
Probleme urgente au stat pe masa de lucru a celor însărcinați cu destinele Episcopiei
Oradiei imediat după reînfiinţarea acesteia: situaţia parohiilor (nouă la număr) care au rămas în
Ungaria după trasarea graniţelor, despărţirea de Episcopia din Arad şi constituirea aparatului
birocratic necesar a îndeplini funcţionarea noii instituţii, alegerea unui episcop etc. O sarcină care
a trebuit rapid rezolvată a fost aceea a împărţirii teritoriului ei (care avea în subordine inclusiv
parohii din fostul comitat al Sătmarului) în protopopiate. Într-o primă fază acestea au fost în
număr de şase: Oradea Mare, Beliu, Beiuş, Lunca, Peşteş şi Tinca1. Dimpreună cu Episcopia şi
conștiente de lunga criză prin care lumea ortodoxă a trecut acestea au devenit rapid conştiente că
a sosit momentul consolidării valorilor care converg cu morala creștinismului (răsăritean),
insistând pe plămădirea unei societăți sănătoase din punct de vedere moral şi fortificată
economic.
Sinodul eparhial din anul 1921 a avut de rezolvat şi importanta problemă a unor noi delimitări
în cuprinsul protopopiatelor şi sporirea acestora. Numărul lor a fost crescut astfel la 15. Între acestea
s-a aflat şi cel de Ceica, cuprinzând la început un număr de 23 de localităţi: Bucium, Bucuroaia,
Calea Mare, Cârpeştii Mari, Cârpeştii Mici, Ceica, Ceişoara, Corbeşti, Cotiglet, Crânceşti,
Dobreşti, Duşeşti, Forosig, Inceşti, Lăzăreni, Luncasprie, Lupoaia, Nanhidişel (actualmente
Hidişel), Stracoş, Tăşad, Topa de Jos, Topa de Sus şi Topeşti). Ca număr de localităţi era depăşit
doar de protopopiatele din Beiuş, Rieni şi Vaşcău2.
Creşterea numărului de protopopiate şi înfiinţarea cu această ocazie a celui de Ceica trebuie
văzută prin prisma eforturilor de consolidare instituţională la care noul organism s-a văzut nevoit să
le activeze; împărţirea în structuri (protopopiate) de dimensiuni mai mici a oferit avantajul unei
adaptabilităţi şi a unei supleţi instituţionale sporite, ajutând mai bine la îndeplinirea rosturilor pe
care Episcopia şi le-a fixat. Scăderea numărului de parohii arondate unui protopopiat a fost gândită
de diriguitorii episcopiei de Oradea şi ca o măsură menită a asigura o mai bună coordonare şi
verificare a activităţilor acestora. Se creau astfel condiţii mai uşoare pentru efectuarea de către
protopopi a unor inspecţii periodice, putându-se identifica cu o acurateţe sporită problemele
particulare şi generale cu care credincioşii şi bisericile locale se confruntau. Cunoaşterea lor cu
precizie trebuia să permită activarea măsurilor necesare pentru rezolvarea lor. Viaţa spirituală a
acestora a putut fi mai bine coordonată, iar efortul în vederea civilizării moravurilor locuitorilor
putea fi mai bine cuantificat şi focalizat, în funcţie de nevoi.
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Ioan Sorin Cuc, Episcopia Ortodoxă de Oradea (1920-1940), Oradea, 2005, p. 180.
Ibidem, p. 183-187.
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Totodată măsura a consolidat şi mai bine fluxurile ierarhice şi a permis difuzarea cu o viteză
sporită a dispoziţiilor centrale (Patriarhie, Mitropolie, Episcopie) spre unitatea de bază a vieţii
religioase, respectiv spre parohie, asigurându-se în acest fel o rapidă transpunere în practică a
dispoziţiilor şi măsurilor venite de la forurile superioare bisericeşti sau de la autorităţile statului.
În pofida dimensiunilor sale (sporite după Dictatul de la Viena, când va ajunge să deţină
cele mai multe parohii dintre toate celelalte protopopiate de pe teritoriul Bihorului rămas sub
administraţie românească) şi a caracterului său etnic caracterizat printr-o prezenţă covârşitoare a
elementului românesc, trecutul celui avându-şi reşedinţa la Ceica a fost puţin cercetat de istorici.
În condiţiile în care literatura istorică dedicată chestiunilor de ordin confesional (ortodox) a
oferit în ultimii ani numeroase contribuţii dedicate evoluţiei unor instituţii (precum vicariatul de
la Oradea3) sau vieţii şi activităţii unor personalităţi marcante ale ortodoxismului bihorean
(Vasile Mangra4, Roman Ciorogariu5, Nicolae Popoviciu6) realităţile, problemele sau succesele
pe tărâm cultural, misionar bisericesc, economic şi administrativ ale protopopiatelor (cu puţine
excepţii) sunt mai puţin cunoscute şi au fost abordate adesea doar tangenţial.
Merită aici adăugat şi faptul că în condiţiile în care în ultimii ani numărul de monografii ale
unor localităţi din Bihor a crescut considerabil, cele din arealul supus atenţiei noastre în rândurile
de faţă nu s-au bucurat până în prezent de un asemenea efort. Emblematic din acest punct de vedere
este faptul că nici măcar Ceica, cea mai mare aşezare dintre toate, sediu protopopesc, centru de plasă
şi mai apoi de comună nu a beneficiat de o astfel de preocupare restitutivă.
Reconstituirea climatului, împlinirilor şi neîmplinirilor de la nivelul protopopiatului ceican
este posibilă ca urmare a unor rapoarte inedite privind activitatea sa, precum cel care stă la baza
acestui studiu7. El a fost destinat conducerii Episcopiei Ortodoxe a Oradiei şi a fost întocmit de către
protopopul Aurel Muşet în debutul anului 1943. Perioada vizată este cea cuprinsă între anul 1918
şi momentul redactării documentului, cu o împărţire a acesteia cauzată de Dictatul de la Viena. El
poate fi completat de acte şi mărturii privind activitatea preoţilor care întregesc fericit imaginea
generală.
Deşi la o primă privire s-ar putea crede despre aceste documente că ele cuprind doar date de
interes bisericesc, o privire mai atentă asupra lor, corelată cu supunerea unei analize critice, conduce
cu rapiditate la scoaterea lor din perspectiva acestei finalităţi unilaterale. Alte domenii, precum cel
al vieţii economice sau cel al mentalităţilor, sunt deopotrivă beneficiare ale bagajului informaţional
înglobat de ele. Dincolo de aceste aspecte importanţa acestui Raport rezultă şi din faptul că
surprinde nu doar naşterea unui noi instituţii, ci şi a unei noi lumi, care trebuia mai apoi consolidată
prin multă muncă, prin efort şi prin perseverenţă.
După cum se precizează în chiar debutul documentului localităţile aparţinătoare de
protopopiatul Ceica au fost arondate la început tractului Beiuşului. În pofida faptului că autorul
raportului este însuşi protopopul Aurel Muşet, deci o persoană care prin funcţia sa a avut acces la
informaţii privind istoricul instituţiei pe care o conducea, acesta s-a văzut nevoit să recunoască
faptul că din cauza lipsei materialului arhivistic se află în imposibilitatea de a prezenta „paginile
inedite ale cronicei acestui protopopiat”. Atât realizările, cât şi insuccesele consemnate la nivelul

3

Marius Eppel, La frontiera ortodoxiei româneşti. Vicariatul de la Oradea, 1849-1918, Cluj-Napoca, 2012.
Idem, Un mitropolit şi epoca sa: Vasile Mangra, 1850-1918, Cluj-Napoca, 2006.
5
Elisaveta Roşu, Roman Ciorogariu (1852-1936). Repere istorice, Oradea, 2007.
6
Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea, Episcopul martir dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei (1903-1960). Monografie istorică,
Bucureşti, 2012.
7
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bihor (în continuare S.J.A.N. Bihor), fond Protopopiat Ortodox Ceica, dos.
nr. 30, f. 237-238 v.
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acestei structuri sunt privite prin prisma stării materiale a zonei. Peste tot aceasta este identificată
ca foarte slabă, regiunea fiind caracterizată ca cea mai săracă de pe întreg cuprinsul Bihorului8.
Neajunsurile vieţii de zi cu zi erau în schimb compensate de profilul moral al credincioşilor,
caracterizaţi ca având „un suflet bun ca aurul”.
Începutul activităţii a fost destul de greoi, recunoaşte protopopul, dar perioada de la înfiinţare
şi până în debutul anilor ’30 a avut înainte de toate meritul de a fundamenta şi de a pregăti terenul
pentru realizări consistente. De altfel relaţia dintre timp şi progresele în domeniul bisericesc este
privită de autor în cheia braudeliană a duratei lungi, subliniindu-se faptul că saltul calitativ poate fi
consemnat cel mai bine în decursul unor ecarturi temporale de ordinul deceniilor sau secolelor.
Starea edificiilor de cult din cadrul protopopiatului a fost la începutul înfiinţării una precară.
Marea majoritate a acestora erau construite din lemn, un material de construcţie la îndemâna
tuturor comunităţilor. „Dintele vremii”, lipsa unor finanţări din partea autorităţilor statale până în
anul 1918 şi pauperitatea enoriaşilor au făcut ca acestea să devină improprii pentru săvârşirea
serviciilor religioase, neputând oferi confortul termic necesar sau punând în pericol securitatea şi
integritatea corporală a credincioşilor. S-a impus deci cu stringenţă înlocuirea acestora cu altele,
durate din beton şi cărămidă. Nu mai puţin de nouă biserici au fost reconstruite în intervalul 19301940, respectiv cele din Hodiş, Lupoaia, Tăşad, Stracoş, Bicăcel, Cărăndeni, Lăzăreni, Ceica şi
Dobreşti. Fondurile necesare au fost colectate de la enoriaşi şi din exploatarea pădurilor comunale.
Un număr de alte 11 au beneficiat de reparaţii consistente: Cârpeştii Mari, Cârpeştii Mici, Duşeşti,
Ceişoara, Bucium, Inceşti, Topa de Sus, Topa de Jos, Bucuroaia, Cotiglet şiHidișel de Dobrești. O
problemă constatată aproape peste tot a fost acea a lipsei caselor preoţeşti. Ea pare să fi găsit
rezolvare doar în cadrul a două localităţi, respectiv în Cârpeşti Mici (unde s-a achiziţionat o
locuinţă) şi în Calea Mare (unde s-a făcut o donaţie).
O altă deficienţă înregistrată la nivelul protopopiatului (semnalată însă şi în alte parohii din
cuprinsul Episcopiei orădene) a fost acea a insuficienţei preoţilor, fapt care a atras după sine o
creştere a numărului de convertiri la diverse culte neoprotestante („sectari”). Puţinătatea
slujitorilor bisericeşti şi incapacitatea instituţiilor de învăţământ bisericesc de a oferi un număr de
absolvenţi pe măsura nevoilor se completa nefericit cu deplasarea celor care dobândeau parohii în
zonele sărace spre parohii de la câmpie, mai mari şi cu o forţă economică pe măsură.
Pentru a consolida legăturile dintre slujitorii altarului din cadrul protopopiatului Ceica,
oferindu-se prilejul unor utile schimburi de experienţă şi în ideea discutării diverselor probleme
stringente semnalate la nivelul parohiilor au fost organizate patru cercuri pastorale. Rostul lor era
acela de a difuza mesajul evanghelic cu o mai mare doză de penetrare în sufletele credincioşilor şi
de a-i pregăti pe preoţi pentru a putea apăra interesele ortodoxismului. Anual, prin rostirea a 15-20
de predici în cadrul lor şi prin diverse conferinţe, mesajul conjugat al acestora trebuia îndreptat spre
enoriaşul de rând. Merită aici precizat şi faptul că subiectele discutate atingeau şi chestiuni de ordin
naţional, economic sau pedagogic.
Dacă sub raport religios era consemnată o stare de lucruri mulţumitoare (confirmată de
prezenţa sătenilor la biserică într-o pondere satisfăcătoare şi de practicarea împărtăşirii în număr
mare în timpul principalelor posturi), din punct de vedere cultural lucrurile nu se prezentau într-un
mod asemănător. În pofida eforturilor depuse de Astra de a răspândi lumina şi în acest areal prin
intermediul difuzării culturii vehiculată de cărţi, „poporul trăieşte încă psihologia omului întârzâiat”.
Generoşi în raport cu sărăcia în care îşi duceau existenţa, locuitorii erau în schimb pradă unor păcate
8
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Presa vremii va reliefa şi ea acest aspect, subliniind neajunsurile unei astfel de situaţii şi indicând o serie de măsuri prin
care localităţile din plasa Ceica s-ar putea dezvolta. Vezi, de pildă, „Noua Gazetă de Vest”, an II, nr. 288, joi, 1 aprilie
1937, p. 3.
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pe care Biserica s-a străduit mult să le combată, după cum ne asigură protopopul Muşet. Destul de
prezent era păcatul furtului, intensitatea fenomenului fiind pusă mai cu seamă pe precaritatea vieţii
materiale sau pe cauze mai puţin desluşite. Alte vicii larg răspândite au fost cele ale alcoolismului şi
concubinajului. Angrenată în lupta tuturor acestora Biserica pare a fi înregistrat progrese mai cu
seamă în cazul ultimului, graţie eforturilor depuse putându-se consemna că fenomenul a fost „în
mare parte stârpit”.
Dornic de a oferi o imagine cât mai clară şi sinceră a vieţii bisericeşti de până la Dictatul de la
Viena din arealul încredinţat lui spre coordonare, autorul raportului de faţă a oferit un mănunchi de
informaţii exacte, seci, nespectaculare, necăutând să-şi asume fel de fel de realizări ori progrese. O
parte din neîmpliniri au fost puse pe seama factorului politic, care a permis amestecul diverselor
partide care s-au succedat la guvernare în treburile bisericii, risipindu-i energia şi stăvilindu-i elanul
în planul activităţii spirituale. A fost sincer convins însă că micile întârzieiri de la început vor putea
fi depăşite şi că aspectele pozitive de până atunci vor trebui însoţite de altele, care să ofere „acel
fundament solid pe care se poate clădi marele edificiu naţional al poporului român”.
Dictatul de la Viena de la sfârşitul lunii august a anului 1940 a avut consecinţe grave şi adânci
asupra ortodoxismului bihorean. În mod paradoxal, într-o lume românească micşorată nedrept de
decizia luată în capitala Austriei, Protopopiatul de Ceica s-a văzut mărit brusc, fiind nevoit să se
adapteze instantaneu. E suficient aici să amintim faptul că dintre cele 312 parohii din cadrul
Episcopiei Ortodoxe a Oradiei un număr de 110 (cu o populaţie de circa 90.000 de locuitori) s-au
aflat în teritoriul cedat Ungariei9. Autorităţile române din Bihor au avut la dispoziţie intervalul 1-4
septembrie pentru a se retrage dincolo de noile fruntarii. Instalarea administraţii maghiare va fi
făcută după ce, la data de 6 septembrie, Miklós Horthy îşi va face intrarea în Oradea10.
Din acea zi pentru protopopiatul din Ceica a început o nouă etapă şi nu este deci întâmplător
faptul că Raportul este împărţit în funcţie de această zi. Dimensiunile sale au crescut, aşadar,
considerabil în noile condiţii, numărul de parohii ajungând de la 29 la 4611. Sporul a avut la bază
înglobarea mai multor parohii din protopopiatele Oradea, Tileagd şi Aleşd rămase pe teritoriul
României după nedreapta decizie vieneză. S-a ajuns astfel, după cum s-a mai precizat, în situaţia în
care protopopiatul de Ceica a înglobat cele mai multe parohii dintre toate celelalte de pe teritoriul
Bihorului rămas sub administrare românească.
În pofida acestei situaţii create de noul context politic şi îndeosebi de ruperea Bihorului în
două şi de antrenarea românilor (atât a celor din cadrul României, cât şi a celor din teritoriul cedat)
în războiul împotriva Uniunii Sovietice partea din document dedicată perioadei post-Dictat
evidenţiează îndeosebi reuşitele. Situaţia se explică, desigur, şi prin faptul că regimul antonescian a
făcut multe servicii ortodoxismului, iar reprezentanţii acestuia s-au simţit datori să sprijine puterea
politică.
Între realizările acestei perioade se remarcă întâi numirea unui protopop titular (cu începere
din anul 1941) după ce până în acel moment treburile acestuia au fost încredinţate Protopopului
Beiuşului, iar mai apoi preotului Gheorghe Boţioc din Ceişoara. Foarte bine a fost primită apoi
„desfiinţarea sectarismului” împotriva căruia, opina autorul Raportului, Biserica ortodoxă a fost
9

Emilian Susan, Dictatul de la Viena şi efectele imediate ale acestuia asupra integrităţii Episcopiei Ortodoxe Române de
Oradea, în „Cele Trei Crişuri”, Seria a III- a, nr. 9-10, Oradea, 2007, p. 51.
10
Augustin Ţărău, Bihorul de sud sub impactul dictatului de la Viena (septembrie 1940-noiembrie 1941). Câteva referiri la
proprietăţile evreieşti, în „Cele Trei Crişuri”, Seria a III-a, nr. 8-9, Oradea, 2005, p. 17-18; despre intrarea lui la Oradea
vezi şi Catherine Horel, Amiralul Horthy, regentul Ungariei, Bucureşti, 2020, p. 291-292.
11
Numărul acestora diferă în diversele surse existente. Este, de pildă, surprinzător faptul că într-un document redactat
de către de acelaşi Aurel Muşet în cursul lunii martie a anului 1942 protopopiatului de Ceica i se atribuie 51 de localităţi.
S.J.A.N. Bihor, fond Protopopiat Ortodox Ceica, dos. nr. 41, f. 272.
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nevoită să-şi epuizeze o mare doză din energia disponibilă şi care putea astfel fi canalizată spre alte
rosturi spirituale. Se considera că măsura nu ajută în acele ceasuri grele doar cauza ortodoxismului,
ci mai cu seamă interesul naţional. Era salutată, în consecinţă, închiderea caselor de rugăciune
baptiste, considerate locuri de adunare clandestine, cu participanţi dispuşi să nesocotească
priorităţile statului. Într-un alt document însă se preciza că echilibrul confesional era tulburat şi de
ofensiva greco-catolică din regiune, derulată prin intermediul călugărilor din localitatea Drăgeşti,
care „folosindu-se de lipsa de cereale (…) aduc cereale şi le împart la locuitori în schimbul
promisiunii că vor trece la religia unită”12.
E de semnalat aici că între diversele chestiuni de ordin confesional pe care Raportul le
inventariează şi-a făcut loc şi una de ordin economic. În mod concret era evidenţiată poziţia
geografică favorabilă a protopopiatului, în vecinătatea noii graniţe, fapt ce făcea ca „şoseaua
strategică care e îndreptată din mai multe părţi spre frontiera dinspre Ungaria”, să cuprindă „toate
parohiile ce închid în formă de semicerc partea dinspre frontieră”, rezultând de aici mari avantaje13.
Problema locuinţelor preoţeşti care lipseau încă din cele mai multe parohii era rezolvată cu
ajutorul autorităţilor locale. În lucru erau cele din Lăzăreni şi Sărand, în Calea Mare se punea
problema mutării acesteia „pe un loc mai potrivit”, iar pentru cea din Vârciorog se aduna material
pietros; cea din Lupoaia a fost reparată şi se avea în vedere ridicarea uneia în Topa de Sus, precum
şi ridicarea unui sediu pentru trebuinţele protopopiatului.
În ceea ce priveşte lăcaşurile de cult în această perioadă se consemnează că au fost finalizate
lucrările la biserica din Copăcel şi s-au efectuat lucrări de reparaţii la cele din Ceica şi Cărăndeni.
Bilanţul tuturor acestor intervenţii şi eforturi, dată fiind perioada scurtă de timp şi conjunctura
politică, nu poate fi decât de apreciat. El vădeşte atât bunul spirit organizatoric cu care diriguitorii
protopopiatului au fost înzestraţi, dar şi implicarea credincioşilor în susţinerea acestui efort prin
punerea la dispoziţie a sumelor necesare şi a forţei de muncă.
O rezolvare mulţumitoare pare să fi găsit aproape peste tot problema repartizării de preoţi
titulari („activi”). Se ştie că numărul slujitorilor bisericeşti care s-au refugiat din Bihorul cedat
Ungariei a fost destul de mare (42); lor li s-au adăugat încă un număr de alţi 12 care au fost
expulzaţi14, dar Raportul nu precizează nimic în legătură cu faptul că noii sosiţi ar fi ocupat
posturile vacante. Într-un alt document se precizează faptul că numărul acestora era de 40,
respectiv: Iustin Fofiu la Bucium şi Topeşti, Aurel Puticiu la Cotiglet şi Bucuroaia, Iancu Lăzescu
la Calea Mare, Petre Petrila la Cărăndeni şi Bicăcel, Gh. Cosma la Miheleu şi Cărănzel, Gh. Jurău
la Cârpeştii Mari, Gh. Pop la Cârpeştii Mici şi Sâmbăta, protopopul Aurel Muşet la Ceica, Gh.
Boţioc la Ceişoara, Gh. Cocişiu la Corbeşti, Alexandru Silaghi la Crânceşti, Octavian Roşu la
Dobreşti, Ioan Andrei la Forosig, Mihai Iova la Hodiş, Gh. Ivănescu la Inceşti, A. Briscan la
Luncasprie, Eugen Racolţea la Lăzăreni, Gh. Popoviciu la Lupoaia, Petre Olteanu la Nanhidişel
(actualmente Hidişel) şi Topa de Jos, Florian Opriş la Duşeşti, Gavril Samuilă la Stracoş, Ioan
Paul la Tăşad, Gh. Haşam la Topa de Sus, Ioan Foltuţiu la Valea Mare, Ioan Filip la Călăţea, D.
Batâr la Damiş; Zece Hotare, Tomnatic şi Remeţi, T. Popa la Felcheriu, Ştefan Popa la Hidişelul
de Sus, Ioan Ivan la Hidişelul de Jos, Aurel Jurcău la Mierlău, Gh. Teaha la Sântelec, Tr. Gherghel
la Borşa, Silviu Sabău la Chigic şi Copăcel, A. Moldovan la Hotar şi Subpiatră, T. Tamba la Fâşca
12

Ibidem.
Într-un cu totul alt mod au fost prezentate lucrurile într-o monografie contemporană a judeţului, întocmită de
Prefectura Bihor; tăierea legăturilor cu localităţile cedate, se preciza în acest document, îngreuna considerabil viaţa
locuitorilor din teritoriul rămas, autorităţile încercând să remedieze situaţia prin construirea grabnică a unor noi rute.
Monografia Judeţului Bihor (1943). Ediţie, studiu şi aparat critic de Gabriel Moisa, Cluj-Napoca, 2018, p. 71-72.
14
Emilian Susan, Instituirea vicariatului ortodox român de Oradea (4 septembrie 1940), în „Cele Trei Crişuri”, Seria a IIIa, nr. 7-8, Oradea, 2007, p. 45-47.
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şi Vârciorog, Iosif Bonta la Sărand, D. Vuşcan la Serghiş, Aurel Vuşcan la Surduc, Vasile Frenţiu
la Tilecuş, Gh. Bordaş la Poiana15.
Creşterea numărului de parohii a atras după sine şi o sporire a cercurilor parohiale de la 4 la
6. Activitatea din cadrul acestora era caracterizată ca fiind bună. Efortul de disciplinare a
moravurilor populaţiei şi de consolidare morală a fost continuat şi prin inaugurarea unor „şcoli de
dumineca” şi implicarea unor asociaţii religioase (Oastea Domnului, Sfântul Gheorghe). Pe plan
cultural rezultatele obţinute s-au datorat inclusiv înfiinţării unor mici biblioteci „la fiecare parohie”
şi prin înfiinţarea unor cămine culturale (în total 13).
Desigur, Raportul nu putea să nu cuprindă şi câteva informaţii referitoare la modul în care
Protopopiatul a fost prins în vâltoarea marii conflagraţii mondiale aflate în plină desfăşurare în
momentul întocmirii sale. Au fost astfel amintite eforturile de război ale populaţiei, remarcându-se
şi cu acest prilej discrepanţa dintre sărăcia regiunii şi marea generozitate a credincioşilor. Donaţiile
acestora s-au remarcat îndeosebi în colecta pentru haine de iarnă pentru soldaţi (s-au adunat
aproape două căruţe de îmbrăcăminte), în strângerea de fonduri pentru ajutorarea celor nevoiaşi pe
perioada sezonului rece, precum şi pentru Crucea Roşie. Eforturile lor au fost completate de cele
ale preoţilor care, potrivit documentului, au încercat să insufle soldaţilor sosiţi acasă în scurte
permisii încredere în cauza pentru care luptă.
Întocmit în timpul regimului antonescian documentul de faţă nu s-a putut emancipa în
totalitate de contextul politic în care a fost conceput. Redactorul lui s-a văzut nevoit să inducă ideea
că Biserica trebuie să secondeze îndeaproape statul, iar acesta să o ocrotească. În ton cu
antisemitismul consemnat în multe părţi ale Europei în acei ani s-a considerat că între cauzele
pentru care ortodoxismul nu a fost suficient de bine dezvoltat în cadrul acestui protopopiat s-a aflat
şi imposibilitatea slujitorilor bisericeşti de a face faţă presiunii evreieşti şi masonice („Puţinii preoţi
care s-au aşezat în aceste părţi nu au putut face faţă acţiunilor subversive şi anti-bisericeşti prin care
iudeo-masoneria a căutat să destrame unitatea sufletească a satelor”). E totuşi singura concesie pe
care documentul o face derapajului antisemit atât de întâlnit în epocă pe alte canale de comunicare,
în discursul unor politicieni, intelectuali etc.
Istoria Protopopiatului Ortodox din Ceica în perioada interbelică şi în primii ani ai celei dea doua conflagraţii mondiale poate fi în bună măsură reconstituită pe baza unor documente
sintetice, precum cel de faţă. Ea se cere însă completată cu recursul la alte şi alte categorii de
documente, atât a celor emise de acest for, cât şi de alte instituţii sau personalităţi.
Raportul la care am făcut referire în paginile de faţă a fost înainte de toate o dare de seamă
pusă la dispoziţia Episcopiei Ortodoxe a Oradiei. Făcând cunoscută activitatea desfăşurată, dar şi
împlinirile şi nerealizările conducerea oficiului ceican spera să poată regla cu fineţe mecanismul său
funcţional şi să activeze acele pârghii şi instrumente care să aducă un plus organizatoric, oferindu-i
baza necesară drenării răului şi viciilor din teritoriul aflat sub jurisdicţia sa şi fertilizarea societăţii cu
fapte bune.
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«SIAMO PARTITI TUTTI D’ITALIA CON I MIGLIORI
RICORDI». STUDENTI ROMENI NELLE UNIVERSITÀ
ITALIANE, DOCENTI ITALIANI NELLE UNIVERSITÀ
ROMENE E ALTRO. CONTRIBUTI DAL FONDO ARCARI1
Francesco RUVOLO*
«SIAMO PARTITI TUTTI D’ITALIA CON I MIGLIORI RICORDI». ROMANIAN STUDENTS
IN ITALIAN UNIVERSITIES, ITALIAN TEACHERS IN ROMANIAN UNIVERSITIES AND
MORE. CONTRIBUTIONS FROM THE ARCARI FUND
ABSTRACT
Starting from a quote by Gianfranco Contini on the Romanian language learned when he was a
university student in Pavia, the contribution reports unpublished documents on Italian-Romanian relations,
mostly from the early twentieth century. In particular are published letters from the Arcari collection of the
Civic Library of Tirano. One of 1919, of a diplomat, Secretaire Legation de S. M. le Roi de Roumanie, Barbu
Constantinescu, addressed toArcari, about repatriation from Siberia of the Romanian prisoners of war from
Transylvania. Two letters (1935) are following on the memories and appreciations on Italy from of a
Romanian student, Radu Eugen Silvestru. The contribution ends with a letter from an Italian professor at
the University of Cluj, Giandomenico Serra.
Keywords: Paolo Arcari, Italy-Romania prisoners of war, students, Giandomenico Serra

«La prima lingua romanza che imparai fu il rumeno, cioè la più remota, la più distante; ma
c’erano molti rumeni a Pavia, quindi mi aiutavano. Ho ancora nostalgia di quella lingua, nella quale
poi si incontra di tutto: s’incontra del paleoslavo naturalmente, del neogreco, del turco ... il meno è
proprio il latino, però la struttura è piuttosto la struttura del latino». Così Gianfranco Contini in un
flashback della sua vita studentesca universitaria a Pavia tra il 1929 e il 1933. L’Università di Pavia
già nel pieno Ottocento aveva visto tra gli studenti, qualche significativa presenza romena, già
protagonista della vita politica locale, come quel dottore in giurisprudenza Simion Bărnuţiu
(1808-1864) tra i leader della rivoluzione romena del 1848-49, giustamente ricordato
recentemente in un’epigrafe apposta nel cortile della stessa Università di Pavia dall’ambasciata di
Romania e dalla Regione di Sălaj (fig. 1).
La citazione di Contini2, filologo e critico letterario notevolissimo nel panorama culturale del
secolo scorso (Domodossola 1912-1990) rimanda al ricordo di un suo collega all’Università
* Scuola secondaria Milano; e-mail: franzruvolo@yahoo.it
1
Mi corre l’obbligo e il piacere di ringraziare per il presente contributo il prof. Rudolf Dinu (per le notizie biografiche
su Barbu e Silvestru) e la direttrice della Biblioteca Civica di Tirano, Vania Fasolo, per il tempestiva invio dei pdf. relativi
alle lettere che qui si pubblicano per la prima volta.
2
Cf. Diligenza e voluttà. Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini. Milano: Mondadori, 1989, p. 39. Su Contini
studente a Pavia e in genere tutta la prima gioventù mi permetto rinviare a un mio prossimo studio, Il figlio del capostazione.
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svizzera di Friburgo negli stessi anni Trenta e Quaranta, cioè quel Paolo Arcari, dal cui fondo
archivistico e librario donato e custodito dalla valtellinese biblioteca civica di Tirano, traiamo tutti
i documenti citati e riportati nel seguente contributo.
Ma chi era Paolo Arcari3 oggi del tutto dimenticato? Fervente cattolico nella Milano di don
Albertario e poi docente di letteratura italiana a Friburgo, Paolo Arcari (Fourneaux, Savoia, 1879 –
Roma 1955) fu pure giornalista, romanziere e ricercato conferenziere. Tra gli esponenti di punta
del nazionalismo dei primi decenni del secolo scorso, Paolo Arcari ebbe carteggi con letterati,
3
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Su Paolo Arcari vedere la voce di Giovanni Ponte in Dizionario Biografico degli Italiani. Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana, 1961, Volume 3, s.v.: «Di famiglia bergamasca, nacque a Fourneaux (Savoia), da Felice e
Carolina Gavazzi, il 25 ott. 1879. Da giovane partecipò alla vita dei cattolici organizzati nell’ “Opera dei congressi”,
svolgendo la sua attività nella redazione dell’Osservatore cattolico di don D. Albertario, con F. Meda, E. Vercesi, A.
Mauri e altri; fu anche tra gli esponenti della F.U.C.I. L’A. militava in quel gruppo della democrazia cristiana del Meda,
nel quale l’opposizione allo Stato italiano era intesa come un atteggiamento contingente, legato alla risoluzione
giuridica della questione romana, e si auspicava perciò il rapido inserimento dei cattolici in quello stesso stato. Tale
attaccamento allo Stato italiano portò più tardi l’A., come altri cattolici, ad aderire al nazionalismo. Nel 1910, infatti,
egli partecipò e svolse un ruolo importante al congresso di Firenze, in cui si costituì l’Associazione nazionalista italiana
della quale l’A. fu eletto membro del consiglio centrale. Nel 1911 plaudì entusiasticamente alla guerra di Libia; ma
quando, nel 1912, al congresso di Roma dell’Associazione nazionalista, scoppiò l’urto fra i conservatori antidemocratici
e i democratici, l’A. uscì con questi ultimi dall'associazione. Egli si andò allora accostando ai liberali, fondando a Milano
nel 1914 L’Azione, periodico nazionalista e liberale diretto dall’A. e da A. Caroncini. Scoppiata la guerra mondiale, l’A.
fu interventista e partì volontario per il fronte. Intanto, sin dal dicembre 1902, l’A. insegnava letteratura italiana
nell’università cattolica di Friburgo in Svizzera, e tenne in seguito corsi di lezioni anche nelle università di Losanna e di
Neuchátel. Nell’ateneo di Friburgo fu rettore (1928) e preside di facoltà (1931). Con il suo insegnamento contribuì
largamente a diffondere la nostra cultura nella vicina repubblica. Morì a Roma il 4 febbr. 1955. Vasta fu l’attività
letteraria dell’A. e numerose le pubblicazioni: conferenze, saggi critici, novelle e romanzi, opere di meditazione e di
polemica.
Spiritualista convinto, nei suoi studi critici risentì, tuttavia, da giovane, del metodo positivista, tentandone
complesse applicazioni psicologico-scientifiche nei volumi sul Rovetta (Un meccanismo umano. Saggio d’una nuova
conoscenza letteraria, 2 voll., Milano 1909-1911) e conservandone, anche dopo la sua scoperta del pensiero vichiano
(Processi e rappresentazioni di Scienza Nuova in G. B. Vico, Friburgo 1911), l’esigenza erudita (evidente sopra tutto
nel saggio L’arte poetica di P. Metastasio, Milano 1902) e un prevalente interesse per i problemi culturali e civili in
confronto a quelli estetici, da lui trascurati. A questo orientamento unì una attenzione crescente per lo studio
dell’interiorità di grandi scrittori (principalmente De Sanctis, Pascal, Manzoni, Parini, Balzac) e per i conseguenti
problemi morali e religiosi, risentendo soprattutto del Bourget e del Salvadori. I limiti dei suoi saggi, assai netti nei
suoi lavori secondari, sono rappresentati dalla tendenza alla dispersione e all’oratoria e da forzature di giudizi, a volte
eccessivamente personali. Oratore facondo, impetuoso e polemico nel suo nazionalismo, l’A. riuscì poi meno
convincente, o discutibile, nelle sue opere di riflessione e di sintesi (Vette umane: il genio, l’eroe, il santo, Milano 1935;
La letteratura italiana e i disfattisti suoi, ibid. 1938), cui nuoce anche il facile ricorso all’enfasi. Novelliere e
romanziere, non seppe frenare, troppe volte, la sua tendenza alla dispersività, all’analisi minuta, all’oratoria astratta;
il meglio di sé egli diede nel romanzo Palanche (Milano 1930) che, pur se ha limiti psicologici e un certo difetto di
vigore, ha anche struttura più solida, mentre i principi ideali vi si concretano in situazioni e caratteri, e presenta un
interessante personaggio “balzachiano” in Tecla Sàuli, la donna che al denaro sacrifica anche gli affetti. Oltre alle
opere già citate, si possono ricordare: i romanzi, Il cielo senza Dio, Milano 1922; Altrove, ibid. 1926; fra i saggi critici,
Di Pietro Cossa e dei dramma in Italia, Milano 1899; G.B. Niccolini e la sua opera drammatica, ibid. 1902; F. Amiel,
Genova 1912; Manzoni,Milano 1923; Il problema religioso nel sentimento e nella meditazione di F. De Sanctis,in Miscell.
di studi critici in onore di V. Crescini, Cividale 1927, pp. 291-313; Pascal, Milano 1927; Parini, ibid. 1929; Balzac,
Brescia 1934; Le odi di G. Parini, Milano 1938; Il Manzoni di F. De Sanctis, Milano 1940; Carducci, Milano 1942; fra
le opere di meditazione, Parole di giovinezza. Conferenze e discorsi, Milano 1902; Alle soglie del secolo. Problemi d'anima
e d'arte (con pref. del p. G. Semeria), ibid. 1903; La coscienza nazionale in Italia. Teoria e inchiesta,ibid. 1911. L’A.
curò inoltre varie edizioni di opere: G. Rovetta, Cinque minuti di riposo!, Milano 1912; F. De Sanctis, Storia della
letteratura italiana (con prefaz. e indici di P. A.), Milano 1912; Id., Saggi critici (con pref. note indici di P.A.), ibid.
1914; I. Taine, Viaggio in Italia (a cura di P. A.), Lanciano 1915; La passione d'Italia. Versi scelti nel teatro di S. Benelli,
con prefaz. e note di P. A., ibid. 1918».
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giornalisti, economisti, politici, diplomatici ed esponenti delle gerarchie vaticane di prim’ordine,
come testimonia il suo fondo archivistico4.
1. Rimpatriare i prigionieri romeni (1919).
Il primo documento scovato nel fondo Arcari che può illuminare sul mondo romeno (ma la
ricerca non è esaustiva) è sorprendentemente una lettera di un diplomatico, Secretaire Legation de
S. M. le Roi de Roumanie, Constantinesco Barbu, con allegato biglietto da visita, che si rivolge, in
italiano, a Paolo Arcari. La lettera è la seguente (fig. 2): «Paris, le 12 Sett. 1919 / Caro Sig. Arcari,
potrebbe Lei dirmi a chi dovrei rivolgermi nel seguente affare: Noi abbiamo in Siberia circa 17.000
prigionieri di guerra rumeni di Transilvania. Vorremmo rimpatriarli con vapori e navi italiane.
Potremmo pagarvi il trasporto con petrol ecc. Vi è qui il Dott. Nizescu consigliere alla nostra
delegazione incaricato con questa questione. Egli vorebbe per mezzo mio entrare in trattative con
Loro. A chi e bisogna indirizzarlo. Mi scusi che l’incomodo tanto / Suo Dott. Costant.»5.
Parecchi interrogativi sorgono dalla lettura della missiva e la prima domanda è, come mai il
Secretaire Legation de S. M. le Roi de Roumanie, si rivolge proprio ad Arcari, docente di Letteratura
italiana in una Universiva elvetica, anche se come intermediario, per un trasporto marittimo di
prigionieri dalla Siberia? Una risposta plausibile è che Arcari fosse conosciuto perchè facente parte
di un gruppo attivo nel rimpatrio di prigionieri di guerra. In tal senso una pubblicazione
recentissima di A. Monticone, è di supporto: «proprio in Svizzera personalità italiane ivi residenti,
come il prof. Arcari docente all’Università di Friburgo, e soprattutto cattolici del Canton Ticino si
rendevano conto che l’ottimo lavoro della Mission catholique a favore dei prigionieri di diverse
nazionalità, ma in gran parte francesi, per gli italiani avrebbe dovuto essere integrato da un’altra
apposita iniziativa. Nel giugno 1918 il sacerdote Ernesto Vercesi, molto attivo nel movimento
cattolico lombardo ed amico del ministro Meda, si era trattenuto qualche giorno a Berna ed aveva
caldeggiato l’idea di una sorta di Missione per i prigionieri italiani»6. Il sacerdote Vercesi (Pavia
1873- Milano 1936), aggiungiamo noi era anche molto amico di Arcari, collega giornalista dai tempi
de L’osservatore cattolico.
Tornando alla lettera e ai circa 17.000 prigionieri di guerra rumeni di Transilvania da
rimpatriare dalla Siberia, c’è da dire che la prigionia nella prima Guerra Mondiale fu un fenomeno
4

Sul fondo Arcari e i rapporti con i futuristi, avevo già attivato l’attenzione degli studiosi con un saggio in un convegno
del 2009: cf. Ruvolo Francesco, L’occhio di Icaro. Dalla fotografia aerea all’Aeropittura. Una storia italiana: nuovi documenti,
in 100 anni di archeologia aerea in Italia: atti del convegno internazionale, Roma, 15-17 aprile 2009 a cura di Giuseppe
Ceraudo. Foggia: Grenzi Ed., 2010, p. 397-segg. Cf. ora Biblioteca civica Paolo e Paola Maria Arcari di Tirano.
Segno+ritmo+scrittura: da Marinetti a Boccioni+da Palazzeschi a Depero: carte e libri futuristi della Biblioteca Arcari di
Tirano a cura di Paolo Sacchini. Tirano: Comune di Tirano, 2012.
5
Lettera manoscritta compilata su unica facciata. È allegato con spilla il biglietto da visita, a stampa, di “Barbu
Constantinesco / Secretaire Legation de S. M. le Roi de Roumanie”. È aggiunto manoscritto: “Secrètaire de la Dèlegation
de Bessarabie / à la Conference de la Paix. / Hotel de la Grande Bretagne”. In cima alla lettera è presente un timbro ovale
“ARCHIVIO / PAOLO ARCARI / TIRANO” e sotto altro timbro oblungo rettangolare “DOCUMENTO N.” 7125
(numero manoscritto). In cima al biglietto da visita è indicato manoscritto allegato (7125) con accanto un timbro ovale
“ARCHIVIO / PAOLO ARCARI / TIRANO”. Su Barbu Constantinescu (Craiova 1883-1948), diplomatico rumeno,
inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Romania in Svezia (1 luglio 1933-15 ottobre 1940). Cf. Vițalaru,
Adrian. Romanian diplomats in Scandinavian Countries, 1916-1947 (https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/5711/files/2018/12/13.Vitalaru.pdf).
6
Cf. Monticone, Alberto. La prigionia nella Grande Guerra: dai documenti della Santa Sede, della Croce Rossa e delle
organizzazioni umanitarie. Udine: Gaspari, 2018, p. 35. Sull’argomento vedasi: Paolini, Gabriele. Offensive di pace: la
Santa Sede e la prima guerra mondiale; prefazione di Francesco Margiotta Broglio. Firenze: Edizioni Polistampa:
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, [2008]; Monticone, Alberto. La croce e il filo spinato: tra prigionieri e internati
civili nella grande guerra 1914-1918: la missione umanitaria dei delegati religiosi. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013.
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globale e di massa che interessò tutti gli eserciti. Cattura e internamento, furono l’esperienza per
moltissimi soldati della Grande Guerra e durò ben oltre la fine del conflitto. Le condizioni di vita in
prigionia furono le più diverse. Lontani dal teatro di guerra e dal proprio paese e dagli affetti
familiari, i prigionieri conducevano una vita segnate da privazioni, fame (che per quanto riguarda i
prigionieri italiani, veniva nella corrispendenza vietata come parola dagli ufficiali della censura di
Vienna, come ricorda un classico studio di Leo Spitzer), costrizioni di ogni genere come il lavoro
coatto ed erano soggetti a rappresaglie. Aggiungiamo poi che l’affollamento in strutture di
reclusione e concetrazionistiche e la scarsa igiene personale aumentava il pericolo di epidemie.
Questi uomini, a lungo ignorati dalla storiografia, erano tutt’altro che eroi, ma sconfitti e non
destinati ad essere ricordati. «Il marchio del vile o del possibile disertore si era impresso
all’immagine del prigioniero già durante la guerra» (Di Michele). In alcune situazioni la prigionia
era un passatempo, essendo questi uomini, lontano dalla guerra. Come vediamo in una rara foto
d’epoca, scattata in un struttura carceraria italiana (per la precisione in un castello siciliano d’altri
tempi, come Milazzo, fig. 3) i prigionieri austro-ungarici guardano l’obiettivo (probabilmente in
una foto da inviare alle famiglie, essendo una cartolina postale a tutti gli effetti) ma sono intenti ai
più diversi passatempi: chi rammenda abiti, chi legge un libro, chi pulisce un fucile, ecc.7.
Tornando alla lettera di Barbu è interessante il dato numerico fornito: circa 17.000 prigionieri
di guerra rumeni di Transilvania da rimpatriare dalla Siberia8.Tristemente noti sono i lager siberiani o
in genere della Russia asiatica dove vennero situati la maggior parte dei prigionieri catturati dai russi
nella prima Guerra Mondiale. Ci sono dati attendibili sul numero complessivo degli internati che in
totale furono oltre 2 milioni e 322 mila individui. Altro dato interessante della lettera il modo di
pagamento del trasporto su navi italiani, cioè il petrolio. Sappiamo da altre fonti che il governo italiano
era interessato a concessioni petrolifere in Romania, proprio nei mesi antecedenti alla lettera di Barbu.
Quindi è possibile una soluzione positiva della questione prigionieri9.
2. Studenti romeni in Italia, durante il Fascismo.
I contatti tra Italia e Romania si precisano ulteriormente anche sotto il profilo culturale nel
periodo successivo, cioè nel ventennio fascista.
Il secondo e il terzo documento scovato nel fondo Arcari che può illuminare sul nostro tema,
sono due lettere di un giovane studente, Radu Eugen Silvestru (nato il 29.5.1913), venuto con un
gruppo dalla Romania. La lettera è la seguente: «Perugia 30 luglio 1935 Illustrissimo Professore,
7
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Spitzer, Leo. Perifrasi del concetto di fame: la lingua segreta dei prigionieri italiani nella grande guerra; edizione italiana a
cura di Claudia Caffi; traduzione di Silvia Albesano. Milano: Il saggiatore, 2019; Di Michele, Andrea. Tra due divise: la
grande guerra degli Italiani d’Austria. Bari; Roma: Laterza, 2018, p. 106. Prigionia come passatempo cf. alcuni casi citati
in Residori, Sonia. Nessuno è rimasto ozioso: la prigionia in Italia durante la grande guerra. Milano: Angeli, 2019. La fig. 3,
che proviene dalla mia collezione privata, presenta sul retro la stampiglia in alto centrata di “CARTOLINA POSTALE”
con tutti gli spazi di una cartolina, vuoti, ma con un timbro “FOT. STEFANO TRIMBOLI – MILAZZO”.
8
Sui lager siberiani e russi in generale vedi il resoconto della delegata della Croce Rossa Svedese Elsa Brändström (18881948). Unter Kriegsgefangenen in Rußland und in Sibirien 1914-1920.Leipzig Köhler & Amelang [1937] ultima edizione
di un libro uscito nel 1922. Vedi pure, La Siberia terra di prigionia nel diario di Karl Drexel l9l4-1920 in Monticone,
Alberto. La prigionia nella Grande Guerra : dai documenti della Santa Sede, della Croce Rossa e delle organizzazioni
umanitarie. Udine: Gaspari, 2018, cap. IV.
9
Per discussioni sul petrolio della Romania nella Conferenza di Pace con il ministro Tittone, vedi Pizzigallo, Matteo.
Alle origini della politica petrolifera italiana: 1920-1925. [Milano]: A.Giuffrè, 1981. p. 172 e a p. 168 (“Il 17 agosto 1919
entrava in azione direttamente il Presidente del Consiglio Nitti , che in un dispaccio a Tittoni così sintetizzava il proprio
punto di vista: «Sulla questione delle concessioni di petrolio in Romania ho avuto lunghi colloqui col col Ministro e col
Capo di Stato Maggiore della Marina. Ho poi veduto anche Fea. È stato subito telegrafato all'ammiraglio Grassi di venire
subito per poi andare a Bucarest per trattare la concessione con il Governo rumeno”).
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Con involontario ritardo posso finalmente mantener la mia parola e spedirLe la fotografia, che Ella
ha avuto la massima bontà di fare ad Assisi, insieme agli studenti romeni, rappresentanti la più
lontana ma non la meno fiera isola della latinità. Le siamo tutti infinitamente grati per il ricordo che,
accanto a quella tanto preziosa delle sue indimenticabili conferenze tenute presso la R. Università
per Stranieri di Perugia, sarà sempre per noi una delle // più care rimembranze d’Italia. Gradisca,
Illustrissimo Professore, insieme alla nostra più sincera riconoscenza, gli atti del nostro
profondissimo ossequio Radu Eugen Silvestru»10.
Al rientro in Romania segue un ulteriore lettera che trascriviamo: «Bucarest li 20 dicembre
1935 Illustrissimo Professore, Rientrato in casa con notevolissimo ritardo – verso la fine di ottobre
– io trovato con grande e lieta sorpresa la Sua lettera, tanto cortese. Volevo risponderLe subito, ma
a tal epoca era molto difficile il problema dell’indirizzo. In verità, dove scrivere? A Roma, a Perugia
o in Svizzera? E allora, malgrado il sincero desiderio di fare una immediata risposta alle parole
troppo gentili che Ella mi aveva mandato, ho dovuto prendere l’unica decisione possibile, cioè di
aspettare sino alle feste di Natale, quando supongo queste righe potranno tro- // varLa nella Sua
casa di Friburgo. Mi viene in mente sempre con tanto piacere il ricordo della gita fatta insieme nella
ridente e antichissima citta di S. Francesco, mentre la fotografia della rocca conserva materialmente
l’incanto degli indimenticabili momenti vissuti. “intra Tupina e l'acqua che discende del colle eletto dal
beato Ubaldo. Lieto di esserLe riuscito piacevole questo piccolo ricordo, che Ella con tanta bontà
latina ha voluto avere insieme agli studenti romeni di Perugia, ho comunicato alle tre signorine i
Suoi ringraziamenti e cordiali saluti e, a loro volta, esse mi hanno incaricato di trasmetterLe gli atti
del loro sincero ed affettuoso ossequio. Siamo partiti tutti d’Italia con i migliori ricordi per le
ospitaliero accoglienze fatteci dappertutto, per le meravigliose bellezze naturali ammirate in tante
parti // della penisola, per le virtù della grande nazione italiana, ringiovanita dal Fascismo e che in
queste ore decisive per la sua storia sta creandosi nuovi destini con la spada in mano. Ci ricordiamo
con lo stesso pensiero affettuoso le magnifiche chiese della mistica Umbria,le fiere rovine dei fori
imperiali di Roma, le ricchezze artistiche della nobile Firenze, e il panorama unico nel mondo
dell'incantevole Venezia. Quello che ci ha però lasciato la più forte impressione di elevatezza
spirituale è l’anima del popolo italiano, e sentiamo tutti l’orgoglio di poter chiamarci i suoi fratelli!
L’impressione esterna di tali affetti, da tutti sinceramenti e profondamente sentiti, verrà dopo le
feste di Natale, quando la nostra Società “Leonardo” fra gli studenti d'italiano organizzerà un ciclo
di conferenze – ricordi, intitolato L’Italia // vista da alcuni studenti romeni”. La diplomazia del
nostro paese potrà applicare tutte le sanzioni che vuole, il sentimento nostro sarà sempre latino,
cioè ispirato dalla fratellanza che ci unisce all’origine e dalla secolare amicizia che ci ha sempre unito
e che ci unirà sempre! Mettendo fine a questa lunga chiacchierata epistolare e pensando alle
prossime feste di Natale, mi permetto, Illustrissimo Professore, di pregare la Sua Signora. la
Signorina ed Ella stessa, perchè vogliano gradire i migliori auguri, insieme agli atti di profondo
ossequio del loro devotissimo Radu Silvestru Str. Viitorului 20 Bucarest III Romania»11.
10

Lettera manoscritta compilata su 2 facciate. Le doppie linee diagonali inserite da Noi indicano un cambio della pagina.
In cima alla lettera è presente un timbro ovale “ARCHIVIO / PAOLO ARCARI / TIRANO” e sotto altro timbro
oblungo rettangolare “DOCUMENTO N.” 9445 (numero manoscritto). Sulle relazioni politiche tra Italia e Romania
rinvio a Fabbri, Tonino. Fascismo e bolscevismo: le relazioni nei documenti diplomatici italo-russi. Limena:
Libreriauniversitaria.it, 2013, e sotto il profilo culturale a Stan, Ana-Maria, Reflections upon the Italian Cultural and
Literary. Presences/Representations in Interwar Romania,in Storia, identità e canoni letterari / a cura di Ioana Both, Ayșe
Saraçgil e Angela Tarantino. Firenze: Firenze university press, 2013 p.163-segg.; Santoro, Stefano. L’Italia e l’Europa
orientale: diplomazia culturale e propaganda, 1918-1943. Milano: F. Angeli, [2005].
11
Lettera manoscritta compilata su 4 facciate. Le doppie linee diagonali inserite da Noi indicano un cambio di pagina.
Alla fine mano posteriore sotto la firma ha inseriuto una sigla “=A.O=, con doppia sottolineatura e dento una curva
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Quest’ultima lettera dello studente ci ricorda l’itinerario turistico italiano di questo gruppo
romeno (oltre Perugia e Assisi, Roma, Firenze, Venezia) e la conferenza con ricordi presso una non
meglio specificata Società “Leonardo”, probabilmente di Bucarest. L’accenno alle sanzioni
diplomatiche si riferisce alla decisione dell’11 ottobre 1935 che la Società delle Nazioni deliberò
contro l’Italia colpevole di avere aggredito l’Etiopia. Niente più armi, niente crediti, niente materie
prime, non si dovevano importare più merci italiane. La citazione Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto dal beato Ubaldo, è dal Paradiso Dantesco (Canto XI 43-117). Infine i saluti alla
famiglia Arcari con la moglie (fig. 5) e la figlia Paola Maria, già docente universitaria all’epoca12.
Purtroppo la guerra d’Etiopia e la successiva politica razziale adottata in linea con Hitler porterà alla
seconda guerra mondiale e drammi umanitari notevolissimi, sia in Italia che in Romania. Lo stesso
studente Radu Eugen Silvestru, sarà segnato da un terribile destino, cioè di essere condannato nei
processi per il comunismo in Romania13.
3. Docenti italiani nelle università romene.
Come scritto in precedenza, i contatti tra Italia e Romania si svilupperanno sotto il profilo
culturale nel ventennio fascista. Basta fare i nomi di Silvano Guarnieri e Giandomenico Serra
chiamati a insegnare in due atenei romeni. Del primo, che aveva studiato a Firenze, ma come
scriveva lui, aveva avuto ad un celebre caffe letterario “Le Giubbe Rosse” di Firenze, con Montale,
Vittorini e altri letterati di primo’ordine un altra vera università formativa, riportiamo l’aneddoto
assai gustoso, «riguardante il Montale delle “Giubbe Rosse”: Una volta, a Bucarest, Guarnieri riferì
divertito che ai curiosi che, per vedere in carne e ossa i letterati celebri del tempo, s’affacciavano alla porta
del caffè chiedendo quali fossero “gli ermetici”, Montale indicava l’immancabile gruppo di giocatori di
scacchi sordomuti, fedeli clienti»14.
L’ultimo documento trovato nel fondo Arcari che può illuminare sul nostro tema, è una
lettera di un giovane docente che poi diverrà un importante e acuto glottologo, Giandomenico
Serra (Locana Canavese 1885 – Napoli 1958). Nel fondo librario di Arcari sono presenti di Serra,
due opere: Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel medioevo delle comunità
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disegnata. In cima alla lettera è presente un timbro ovale “ARCHIVIO / PAOLO ARCARI / TIRANO” e sotto altro
timbro oblungo rettangolare “DOCUMENTO N.” 9446 (numero manoscritto).
“Purtroppo la fotografia di cui si parla in una missiva di Silvestru Radu non è conservata insieme alla lettera e non
risulta tra le fotografie che conserviamo”, mi ha scritto (email del 6.8.2021) la dr.ssa Vania Fasolo della Biblioteca Civica
“Paolo e Paola Maria Arcari” di Tirano dove sono conservate le lettere qui riportate. Il Bollettino della R.Università italiana
per stranieri di Perugia, 1935, p. 640, ci fornisce un elenco di nominativi di studenti rumeni, tra cui il nostro Radu Eugen
Silvestru: «382 . Androniu Viorica, Buzau 383. - Benche Aristia , Bucarest. 384. - Bors M. Véronique, Bucarest. 385.
Dumitrescu Cornelia, Bucarest. 386. Dumitrescu Lucrèce, Bucarest 387. Dumitrescu Maria, Bucarest 388. - Gheorghiu
Jeana, Bucarest. 389. - Gheorghiu Mioara, Bucarest. 390. - Ghiocalescu Elena, Bucarest. 391. - Jonescu V. Corina, Bucarest.
392. - Onciulencu Teodoro, Voloca. 393. Rodica N. Josif, Bucarest. 394. - Kanner C. Ralice, Bucarest. 395. - Petrescu
Chehata, Bucarest 396. - Silvestru E. Radu 397. - Stavar Gabriella, Bucarest. 398. - Vintila Jon, Bucarest». Nello stesso
Bolletino della R.Università italiana per stranieri di Perugia, 1935 p. 645 nell’Elenco degli Studenti che hanno conseguito
l’attestato di conoscenza della lingua italiana, c'è «Silvestru Radu Eugen, Romania conseguito i pieni voti assoluti».
12
Sulla figlia di Arcari e Maria Pievani, Paola Maria (Fribourg 1907-Tirano 1967) poi docente universitaria vedi Paola
Maria Arcari: ritratto a più voci a cura di Maria Corona Corrias; saggi di Aldo Accardo ... [et al.]. Firenze: Centro
Editoriale Toscano, 2007.
13
Come mi riferisce il prof. R. Dinu con l’indicazione del sito web http://www.procesulcomunismului.com/
marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_s/docs/dictionar_s_217-222.pdf. Lo stesso è citato anche nei documenti dell’ United
States Holocaust Memorial Museum Archives, probabilmente arrestato nel 1945.
14
Condrea Derer D., Silvio Guarnieri, universitario in Romania e in Italia. Traduzione dal romeno Paola Polito. Roma,
Aracne, 2013 a cui si rinvia per ulteriori dettagli. Si ricorda che l’opera di Viviani sulle Giubbe rosse sarà ricordata da
Eliade, Mircea. 50 de conferințe radiofonice: 1932-1938. București: Humanitas, 2001, p. 234.
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rurali.Cluj, Cartea Românească, 1931(con dedicata datata Cluj 21-IX-34); Da Altino alle Antille.
Bucaresti 1935*(con dedicata datata Cluj 6.V.36). Cluj fu la prima sede di docenza universitaria
(1925-39) nell’insegnamento di lingua e letteratura italiana per poi passare a insegnare glottologia
nelle università di Cagliari (1939-53) e di Napoli (1953-55). Pubblicista notevole nel campo
dell’onomastica medievale e romanza e della dialettologia, Serra è ancor’oggi ricordato e citato per
la sua opera del 1931 che scrisse durante la docenza nella romena università di Cluj e che donò ad
Arcari. La lettera è la seguente (fig. 4): «Illustre Maestro, memore del felicissimo incontro con Lei
a Roma e della Sua generosa promessa di favorirmi una copia del Suo studio sul Petrarca, Le invio
in omaggio un mio recente studiolo che Le attesti, pur nella modestia che mi compete, i sensi della
mia schiettissima ammirazione per la parte dell’opera Sua che conosco e il desiderio di poter presto
fruire del Suo dono per trane il maggiore profitto durante il corso di lezioni che mi sono proposto
da tempo di tenere ai miei allievi dell’Università di Cluj. Suo devotamente affezionato,
Giandomenico Serra. Cluj, lì 21 IX 34»15.

15

Lettera dattiloscritta compilata su unica facciata (solo la firma è manoscritta). In cima alla lettera è presente un timbro
ovale “ARCHIVIO / PAOLO ARCARI / TIRANO” e sopra un’altro timbro oblungo rettangolare “DOCUMENTO
N.” 2806 (numero manoscritto). Sul Serra si veda il ricordo di un suo allievo romeno, Ioan Gutia (1917-1998), poi
docente universitario, in Acta philologica 1958. vol. 1, p. 85-segg. L’opera di Arcari sul Petrarca a cui si riferisce la lettera
di Serra potrebbe essere Italia mia, benche il parlar sia indarno... / Paolo Arcari. Arezzo: presso la R. Accademia Petrarca,
1933?!, 53 p.; 27 cm· Sul front.: 22 settembre 1933, in Arezzo, nella Sala Maggiore del Palazzo Pretorio· Estr. da: Annali
della cattedra petrarchesca, v. 4 (1933).
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Fig. 1. L’epigrafe dedicata a Simion Bărnuțiu nel cortile dell’Università di Pavia
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Fig. 2. Lettera di Barbu Constantinescu indirizzata a Paolo Arcari

Fig. 3. Prigionieri austro-ungarici in un castello italiano – Milazzo
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Fig. 4. Lettera di Giandomenico Serra indirizzata a Paolo Arcari
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Fig. 5. Paolo Arcari con la moglie Maria Pievani, 1902
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E’IL CALCIO L’OPPIO DEI POPOLI?
ITALIA, CALCIO E GIORNALISMO
1934/1938 E 2011
Gianfranco GIRAUDO
IS FOOTBALL THE OPIUM OF THE PEOPLE? ITALY, FOOTBALL AND JOURNALISM
1934/1938 AND 2011
ABSTRACT
The article analyzes the victory of the Italian national football team in the European Championship.
Great prominence was given to the event in the Italian and European press. The great Italian newspapers,
all aligned with the government in office, have linked this victory and other more recent ones, with the new
course inaugurated by the current government. All the old national stereotypes have reappeared in the
European press. The huge party gatherings, inspired by an opium smoke, are above all a support for the
spread of Covid.
Keywords: opium, Covid, football, nation, power

IPSE DIXIT
Il Grande cantore dei Grandi, l’intramontabile, l’imprescindibile e il sempre lodato
GIANNI BRERA
Docet
Il calcio è straordinario proprio perchè non è mai fatto di sole pedate. Chi ne delira va compreso,
non compatito; e va magari invidiato. Il calcio è davvero il gioco più bello del mondo per noi che
abbiamo giocato, giochiamo e vediamo giocare1.
E ancora, allargando il campo:
Lo sport è semplicemente il Paese.
Più che risanato, andrebbe reinventato.
E allo stato attuale è perfino lecito dubitare che esista.
Torna da Amsterdam Lando Ferretti – statura metri 1,61 – e giustifica il fallimento dello sport
fascista dicendo a Mussolini che è «questione di razza». Il maestro elementare di Predappio non
sa ancora nulla di Mein Kampf e prende atto. Intanto però ha capito che lo sport è indicativo di
uno status culturale e l’addita a sfogo della jattanza che lui stesso predica al mondo (fo per dire).
L’ambizione ad eccellere induce i dirigenti a schiumare il vivaio etnico con applicazione mai


1

Università Ca’Foscari di Venezia; e-mail: giangir@unive.it
https://storiedicalcio.altervista.org/blog/calcio-letteratura-filosofia.html/calcio-letteratura-filosofia.

255

Gianfranco Giraudo

vista. La situazione è disastrosa. Un popolo di dismorfi ci esibisce quanto gli resta del gran
massacro sofferto dai migliori2.
Giannni Brera non ama i piccoli medagliati di specialità plebee come la lotta, oppure gli atleti dei
Paesi dell’Est, finti dilettanti, ipocritamente sostenuti dagli Stati con le centinaia di rubli o złoty
distribuiti dall’Esercito.
Ha, invece, una predilezione per Maradona, che rappresenta il meglio e, soprattutto, quel coagulo
di violenza e corruzione che ormai copre quel poco che resta del calcio come gioco, in più – come
gioco di squadra.
Fin qui si è parlato di culto della personalità, di Eroi che con alcune memorabili gesta si sono divisi
la devozione dei Tifosi, spesso mettendo gli uni contro altri per onore di bandiera – sapere quale.
La recente vittoria dell’Italia nel Campionato Europeo ed i relativi chiassosi e pericolosi trionfi ha
provocato una fiumana di commenti sdolcinatamente patriottardi che, ahimè, ricordano nel lessico
e nel tono quella congerie di trionfalismo e servilismo, offerta a piene mani a quei molti di noi che
hanno creato e continuano a perpetrare la leggenda dei “favolosi Anni Trenta” del nosto calcio;
oggi, il Covid, sconosciuto ed incombente che crea morti quotidiane; allora, i venti di guerra che,
neppur troppo in sordina, prefiguravano il trionfo di tutte le forme dell’odio e l’inaudita mattanza
del 1939-1945.
A titolo di esempio riportiamo passi di due articoli dei giorni successivi a quello della Vittoria, tratti
da due quotidiani, “La Repubblica” e “La Stampa”, portatori di un italiano grammaticamente
corretto e coesi a quella destra, che non vuole essere chiamata destra, vicina all’establishment
conservator-confindustrial-cementizio e cattolicardo che sembra essere oggi l’unica voce nel
panorama politico italiano.
… il Paese festeggia insieme la nazionale e se stessso, per una vittoria vissuta come un riscatto
dopo la fatica e la paura di due anni terribili. L’Italia che si ferma, in un rito collettivo, il
Presidente della Repubblica in tribuna a Wembley, i caroselli per strada e i tricolori che
tornano alle finestre. Ancora una volta scopriamo che lo sport veicola ed esalta il sentimento
nazionale, come se fosse diventato l’unica espressione umana capace di generare e legittimare
democraticamente lo spirito patriottico.
Ezio Mauro
Draghi esulta, ma l’avrebbe fatto in ogni caso. Indipendentemente ai risultati considerava e
considera comunque straordinaria questa domenica di sport nazionale. Essere arrivati a
giocarsi due finali è per lui, in ogni caso, un’iniezione di fiducia per gli italiani, dopo mesi
difficili in cui la pandemia ha fiaccato il Paese. Di più: l’idea di un’Italia al centro dell’Europa,
protagonista su più fronti, capace di liberare le energie migliori. Come se la contesa politica
rappresentasse quell’ambizione di centralità – anche politica – che l’ex banchiere non ha mai
mascherato di voler affermare con il suo esecutivo.
Tommaso Ciriaco
Al di là dei “giornaloni” che, per distinguersi, devono ricorrere al dizionario dei sinonimi, al di là dei
giornalacci che usano i prontuari di turpiloquo e degli ultimi poveri resti di quello che fu il
256
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https://www.cattolicanews.it/speciali-quando-brera-spiegava-lo-sport.
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giornalismo di sinistra c’è l’anomalo: un quotidiano che divide, che non può che essere o amato o
odiato, sempre con uguale intensità. Il “Fatto Quotidiano” ha un Direttore che coltiva il vezzo
filologico di indicare le fonti di tutto ciò che cita e che ha elaborato il nuovo lessico di una satira
politica feroce e provocatoria.
Qualche giorno dopo la Vittoria un breve articolo riassume le pulsioni del rito nazional-popolare e
l’assunzione da parte del Migliore del ruolo di Guida alla Rinascita.
Eurobestiario
È tutto moltto bello
L’Italia del Mancio da sovrapporre a quella di Draghi. Il mainstream in auge su tv e giornaloni
che dapprima premette “questa non è retorica e poi sbrodola nella felicità da luogo comune
[…]. Tutti uguali. Non solo ieri si sono sentite persino queste domande: “Qual è il significato
geopolitico di questa vittoria?”, “Come cambia la posizione dell’Italia sullo scacchiere
internazionale”.
Fabrizio d’Esposito
Le Nazioni che tiferanno per gli Azzurri. Gli Stati dell’Oltremanica
I primi a palesare in maniera non troppo imparziale la voglia di tifare gli Azzurri domani sera sono
stati gli Scozzesi. Da stamattina, 10 luglio 2021, sta girando l’immagine della prima pagina del “The
National”, quotidiano scozzese, che vede raffigurato il Mister Roberto Mancini nei panni di William
Wallace, protagonista del film Braveheart-Cuore impavido, che era a capo dell’esercito scozzese
in alcune battaglie contro l’Inghilterra. Sotto la foto è presente la scritta “Salvaci Roberto, sei la
nostra ultima speranza“. Ad unirsi alla Scozia vi è anche il Galles, che segue un credo ben preciso
per ogni partita disputata dall’Inghilterra, ossia “Quando gioca l’Inghilterra tifi per l’altra
squadra. Qualunque squadra sia, non importa, ma non si tifa mai per l’Inghilterra“. Posizione
condivisa anche dall’Irlanda del Nord.

Se la Vittoria solletica l’orgoglio nazionale italiano, anche quelli di altri Paesi si associano al plauso,
che è insulto per i perdenti, emarginati dal resto d’Europa per la memoria di secolari conflitti mai
risolti.
Non per spirito di bandiera (quella del Fatto) ma trovo che il nostro titolo “La Brexit azzurra” colga
bene il senso, europeo, della vittoria azzurra che batte, e non soltanto ai rigori, il senso di superiorità
e di presuntuosa autosufficienza dei tre leoni in campo bianco.
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L’esultanza della stampa spagnola, tedesca, scandinava e una volta tanto dei nostri criticoni francesi
(“Invicibles”: paginone dell’Equipe), sommato al tripudio storicamente motivato di scozzesi, gallesi
e irlandesi dimostra che l’Italia è da domenica sera molto più simpatica al resto del continente perché
è l’Inghilterra che sta sulle scatole a tutti.
[…]
E se anche dalle vittorie si può imparare qualcosa, c’è una lezioncina per l’Italia della politica: Visto
che tutti ci ripetono che siamo diventati campioni grazie allo spirito di squadra e senza bisogno
dell’uomo solo al comando.
Antonio Padellaro

Un po’ di comprensione anche per i perdenti: tutto è perduto, ma l’orgoglio della Nazione è salvo.
In Inghilterra l’Independent pubblica una foto a tutta pagina dell’allenatore dell’Inghilterra
Southgate che consola Saka dopo il rigore parato da Donnarumma e scrive: “Lacrime per gli
eroi”.
“Tutto finisce in lacrime” scrive il Daily Mail. Il Daily Mirror titola con una parola:
“Heartbreak” e poi aggiunge: “La coraggiosa Inghilterra perde ai rigori ma è stata l’orgoglio
nazionale”.
Un rimbrotto ed un richiamo al senso di responsabilità di vincitori: contrariamente a dinieghi di
prefetto e forze dell’ordine, su pressione di due giocatori, il Capitano Chiellini e Bonucci, si
autorizza la sfilata degli Azzurri in un pullman scoperto.
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L’Italia vince gli Europei. Il metaforimetro esplode. “Italia campione. Effetto Draghi”.“Una
vittoria che ha il sapore della rinascita”. La Coppa è in lega antivirale. Draghi, Re guaritore
degli scrofolosi, autorizza la parata in pullman dei campioni, che hanno la meglio sulle forze
dell’ordine. Lo Stato si piega alla lobby pallonara. Si deroga ai decreti a favore delle ordinanze
straordinarie del difensore Bonucci. In migliaia assembrati per strada. In autunno si darà la
caccia ai runner solitari.

E’il calcio l’oppio dei popoli? Italia, calcio e giornalismo. 1934/1938 e 2011

Quale sia il retrobottega culturale di questa riscoperta dell’amor patrio risulta evidente dalla cronaca
di un particolare evento in cui il Mancio, il bravo allenatore si trasforma in tal Roberto Mancini, che
pappagallescamente canta le magnifiche sorti e progressive del turismo, dell’immobiliare e delle
infrastrutture.
Si è svolta l’assemblea pubblica Re Mind con il meeting “Campioni di Italia – le Buone
Pratiche del Pubblico e del Privato”, organizzato e promosso proprio sulla scia della vittoria
ai campionati europei, ed evento salutato dalle principali istituzioni del Paese e dal Presidente
del Consiglio Mario Draghi. I lavori della giornata sono stati aperti dal presidente di Re Mind
Paolo Crisafi3, insieme al commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto
Mancini, nella convinzione che, uniti come in una squadra sportiva, è possibile – in sicurezza
– far ripartire l’Italia nei vari settori economici e sociali, con particolare riguardo alla cultura,
al turismo, all’immobiliare e alle infrastrutture.
“Nel salutare tutti voi – ha detto Mancini – volevo solo ricordare che anche se stiamo
attraversando un momento difficile, è fondamentale credere di potercela fare. La nostra
nazionale di calcio può in tal senso essere presa ad esempio per quello che ha fatto,
dimostrando come con una forte passione, con una comunione di intenti e con una grande
volontà di riuscire si possa arrivare alla meta. Queste sono le qualità che ci hanno permesso
di conquistare un trofeo tanto ambito, e ciò è stato possibile grazie ai ragazzi che sono stati
straordinari in tutto. Quindi ringrazio Re Mind per questa opportunità di confronto e mando
un augurio di buon lavoro a Mario Draghi, capitano di questa squadra per l’Italia, fiducioso
che uscirà vittorioso in questo percorso di ripresa per il Paese e sempre forza Italia!”4.
La sindrome del Migliore (Guida, Duce, Conducător, Caudillo, Illuminato, et al., Führer sarebbe
eccessivo) può avere il benefico effetto di creare un vivificante siparietto comico. È peraltro
storicamente accertato che un azzeccato couplet di un comico di vaglia può creare più disturbo al
manovratore di una raffinata e documentata analisi politologica.
– L’Italia va matta per il Calcio al punto che i giornaloni attribuiscono i successi della Nazionale
a Draghi. Non è incredibile?
– No, è l’Italia. Tanto varrebbe che dessero le pagelle a questo governo nello stile della “Gazzetta” o
di “Tuttosport” […]. “Repubblica” potrebbe stampare queste sempre gratis: Draghi 10: Il
migliore per tattica, tecnica, gestione, coraggio, tutto. Mentalità granitica, trova sempre la chiave
per riuscire a domare qualsiasi avversario ...
– Daniele Luttazzi
Oggi viviamo in uno Stato democratico, peraltro con una democrazia sbilenca. La mente non può
liberarsi da un fastidioso pensiero: certi fatti della cronaca politica e non ricordano gli anni ’30,
3

https://paolocrisafi.it/.
P. C. ha collaborato alla costituzione della “Rappresentanza immobiliare” in Italia.
È ora impegnato nella promozione della “fiera Immobiliare” quale Presidente di Remind.
È presidente del Comitato Editoriale di NewsReminder.
È un Manager e docente Universitario con esperienze in ambito sia Pubblico che Privato.
Ha istituito, in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia, il “Premio Internazionale Buone Pratiche”.
È presidente dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune.
È impegnato nel sociale, porta avanti con cuore e cervello [sic!] le sue convinzioni.viluppo della “Rappresentanz.
4
https://it.sports.yahoo.com/notizie/il-ct-mancini-augura-buon-182330045.html?fr=sycsrp_ catchall
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quando la borghesia liberale ha accettato il fascismo come male minore, illudendosi di poterlo
controllare. Oggi si tratta di comportamenti che ci piace definire di diffusione limitata nella società,
ma più presente nel mondo del calcio, che ha una altissima potenzialità di veicolare razzismo,
sessismo e integralismo. I saluti romani e i cori razzisti negli stadi ci sembrano un campanello
d’allarme, la memoria di un déjà vu, di un passato morto e sepolto, o – forse? – non ancora
completamente metabolizzato. Non ancora oppio, solo una sniffatina …
Uno studio del 2018 rifa in modo analitico la cronaca di quei giorni e ci permette di evidenziare
certe date la cui interdipendenza sfugge ad un’occhiata disattenta. La finale del Mondiale si svolge
il 19 giugno 1938; il 14 luglio il “Giornale d’Italia” pubblica un’anteprima del Manifesto della Razza,
ripreso dalla “Difesa della Razza” del 5 agosto e destinato a diventare di lì a poco legge dello Stato.

https://storiedicalcio.altervista.org/blog/italia_fascista_1938.html
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Un bel saggio finisce nel modo peggiore: calcio e politica sono due entità astratte
non collegabili l’una all’altra.

Di seguito diamo un piccolo scampolo di prime pagine di quotidiani, che sono poi gli stessi
rispettabili di oggi del 1934 e del 1938.
Nel 1934 la finale si svolge a Roma nello Stadio del Partito. Due titoli molto simili celebrano
l’evento.
“Animati dalla presenza del Duce …”: il titolo prosegue in un afflato ecumenico: “Mussolini premia
tra le acclamazioni della folla le valorose competitrici”.
Più semplice l’altro titolo: “… alla presenza del Duce…”. Ma l’editoriale ha un titolo folgorante: Il
dovere compiuto.
Allora la presenza della Guida era fisica; oggi è immanente
Nel 1938: gli “Atleti fascisti” si impongono “luminosamente”. Al centro della pagina: Canzone di
vittoria in due tempi.
Strana ci appare la scelta della redazione della “Gazzetta dello Sport”: al di sopra di un titolo anodino
STREPITOSA VITTORIA
in corpo molto piccolo il prevedibile peana, stranamente privo di qualsiasi risalto.
“Apoteosi dello fascista nello stadio di Parigi”.
L’editoriale pare più patriottico-savoiardo che specificamente fascista:
PER LA BANDIERA.
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Allora molto oppio, anche perché ciò che si doveva far digerire al popolo era di una prevedibile
tragicità, anche se non nella misura in cui si è verificata.
Oggi la quantità d’oppio sembra abbastanza modesta: ma basterà a distogliere l’attenzione dai
problemi di cui non cconosciamo ancora la portata?
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PRINCIPALII RESPONSABILI ADMINISTRATIVI DIN
ORADEA PENTRU APLICAREA SOLUȚIEI FINALE
(APRILIE-IUNIE 1944)
Antonio FAUR*
THE MAIN ADMINISTRATIVE CULPRITS RESPONSIBLE FOR THE APPLICATION OF
THE FINAL SOLUTION IN ORADEA (APRIL – JUNE 1944)
ABSTRACT
The paper deals with an important aspect of the Holocaust issue of the Jews of Oradea (at that time,
Nagyvárad, Hungary) and Northern Bihor during the months of April-June 1944.It is about the deeds of the
administrative and military officials involved in the application of the Final Solution in the city on the Crișul
Repede River, during the Horthy-Stójay government. We have shown who was responsible for the tragedy of the
Jews of Oradea and those living in the northern part of Bihor County, and their most reprehensible actions.
These are the main administrative factors in the local institutions: first of all the City Hall led by the mayor of
Oradea, the commander of the gendarmerie battalion in the city, with several gendarmerie officers and noncommissioned officers who were in charge of the city ghetto, as well as the prefect of Bihor County. The book
focused on a topical bibliography in Romanian, English, and Hungarian, among which we mention the reference
paper recently published in Romanian (in 2019), the Geographical Encyclopaedia of the Holocaust in Northern
Transylvania, as well as the documents of the Ghettos Process in Northern Transylvania, Vol. I and II, published
by Oliver Lustig. These add to works of great relevance written by some prestigious specialists.
Keywords: Northern Transylvania, Bihor, Oradea, ghetto, local officials responsible for the application
of Final Solution

Holocaustul în Ungaria s-a manifestat mai târziu decât cel din România, dar a avut o viteză
uluitoare. După intrarea Wehrmacht-ului în Ungaria și instalarea la conducerea țării a unui guvern
în frunte cu generalul Döme Stóyai (la 19 martie 1944), măsurile antisemite s-au accelerat și agravat,
culminând cu aplicarea „soluției finale”, prin deciziile de ghetoizare și deportare a evreilor din estul
Ungariei în lagărul de exterminare de la Aushwitz-Birkenau. Pentru reușita acestei acțiuni era
necesară implicarea unei administrații care să funcționeze ireproșabil, ceea ce, din nefericire, s-a
întâmplat.
Politica guvernului de la Budapesta a fost de a promova aici, în administrația din Transilvania
de Nord, de la început (septembrie 1940), fie localnici loiali, fie funcționari din Ungaria, în care „avea
mai multă încredere”1, adică pe aceia de care erau siguri că vor duce la îndeplinire orice fel de ordine,
transmise verbal sau în scris dar, unii dintre aceștia, n-au mai corespuns condițiilor anului 1944.
În asemenea situații au „ieșit la suprafață” – cum era de așteptat, în acele vremuri tulburi – cei
mai mari antisemiți și parveniți, care doreau să se remarce în ochii șefilor lor, cu orice preț.
* Universitatea din Oradea, Departamentul de Istorie; e-mail: afaur@uoradea.ro
1
Antonio Faur, „O mărturie despre „păcatele” lui László Gyapay, primarul care a organizat ghetourile din Oradea”, în
Evrei în lagăre și ghetouri din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (coord. Antonio Faur), Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 233.

267

Antonio Faur

În unele cazuri, puține la număr, au fost înlocuiți funcționarii mai vechi (în primul rând unii
primari, șefii de poliție sau prefecți), în zonele de unde urma să se facă deportarea. Motivația era
aceea că aceștia erau deja familiarizați cu oamenii și locul unde activau, fiind probabil să-și fi făcut
deja cunoștințe, poate chiar prieteni printre localnici, inclusiv printre evrei, ceea ce ar fi îngreunat
punerea în aplicare a ghetoizării și deportării lor. Prin urmare, s-a făcut „puțină curățenie”, și au fost
lăsați în posturi numai cei care se dovedeau obedienți și loiali. Modificările administrative s-au
produs în cel mai scurt timp:
„Ca urmare a ocupării Ungariei, de către armata germană, în martie 1944, mulți dintre
funcționarii publici și oficiali guvernamentali au fost înlocuiți sau au primit funcții în diferite
birouri. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor din nivelurile inferioare ale administrației de stat,
inclusiv poliția și jandarmeria, au rămas în pozițiile lor. Foarte puțini dintre primarii și subprefecții
care au jucat roluri importante în administrația județeană (comitatensă), au fost înlăturați din
posturile lor, după toate probabilitățile, deoarece în primele câteva săptămâni a devenit deja evident
că, cele mai influente figuri din administrația locală erau loiali noului leadership politic și că vor
implementa măsurile antisemite conform ordinelor (subl. ns.-A.F).Unii dintre funcționarii din
birourile de rang inferior au fost înlocuiți sau mutați în poziții diferite, dar aceasta a fost mai
degrabă excepția, decât regula”2.
În Transilvania de Nord, șapte din cei zece prefecți ai celor unsprezece comitate au rămas în
funcție – ca o excepție, comitatele Solnoc-Dăbâca și Bistrița-Năsăud, erau administrate de un singur
prefect, contele Béla Bethlen3 –, iar prefecții de Bihor și Cluj au fost înlocuiți.
În primele trei luni după introducerea administrației horthyste la Oradea și în Bihorul de
Nord, în toamna anului 1940 aici s-a instituit o administrație maghiară militară. Primul prefect a
fost generalul de brigadă Rajnay (Rainer) Károly4. După aceste trei luni s-au produs modificări,
conducerea militară fiind „(...) schimbată de o administrație civilă. Noul comite (fișpan) al
Bihorului a ajuns dr. Hlatky Endre, iar primarul orașului, dr. Soós István, ambii personalități care
se bucurau de respectul unanim. Pentru a contracara eventuala lor bunăvoință, spiritul liberal de
care ar fi putut să dea dovadă, alături de ei au fost instalați trei funcționari superiori din patria-mamă:
dr. Gyapay László, viceprimar, dr. Varga László, care a condus administrația publică și secția de
industrie, precum și dr. Kazó Károly, (subl. ns.-A.F.), consilier pe probleme de industrie”5.
În perioada 1940-1944 funcția de primar al orașului a fost exercitată de avocatul și scriitorul
local, dr. Soós István. Acesta s-a afirmat și pe scena politică interbelică locală, exercitând funcția de
consilier local în 1926 și de viceprimar între 1928 și 1932, sub administrație românească. În primăvara
lui 1944, dând dovadă de conștiință morală, el a refuzat să mai conducă Oradea, atunci când a fost
pus în fața luării unor decizii care contraveneau principiilor sale, cum a fost înființarea ghetoului
pentru evrei. Astfel, cariera sa publică s-a încheiat în 1944, când „a demisionat în semn de protest
împotriva deportării populației evreiești a orașului”6. Gesturile de refuz a aplicării măsurilor de
ghetoizare, prin demisie, ale lui Soós István și ale prefectului Hlatky Endre, rămân exemple
memorabile și lăudabile, prin aceea că au demonstrat că, orice funcționar, pus în fața luării unor
decizii inumane, avea și varianta de a refuza – pur și simplu – să le ducă la îndeplinire, prin actul
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demisiei. După război, Soós István a continuat să trăiască modest în Oradea, până la decesul său
survenit în anul 19837.
Tot în martie-aprilie 1944 s-au produs și alte schimbări administrative semnalate de presa
maghiară. Astfel, prefecții „nesiguri” ca, de exemplu, prefectul de Bihor și prefectul Clujului, au fost
înlocuiți8.
În funcția de prefect al Oradiei a fost readus acum un personaj de încredere al guvernului, din
perioada administrației militare din 1940, generalul de brigadă Rajnai (Reiner) Károly. Guvernanții
s-au gândit la varianta Rajnai Károly, deoarece el mai fusese numit, pentru trei luni, în 10 septembrie
1940, prefect al orașului Oradea. Despre el se spunea că era un ofițer de modă veche: «un ofițer de
tip vechi, austro-ungar, cu viziune îngustă, orbit de prostie»”. Cunoscându-i bine pe Rajnai Karoly
și pe László Gyapay, evreii orădeni au trăit momente de spaimă, știind că va urma o perioadă foarte
grea pentru ei, deși nu-și imaginau exact cât de gravă avea să devină situația în scurt timp. Față de
această teribilă situație s-au ridicat unele voci de protest, care se cuvine a fi amintite:
„Numai câțiva intelectuali orădeni au protestat împotriva înființării ghetoului: dr. Schriffert
Béla, canonicul protonotarian (vicarul episcopal catolic), dr. Gyöngyösi István, șef de consiliu, pensionar,
și Pinter István, inginer. În plus, dr. Kruger Jenö, avocat și consilier al catedralei Romano-Catolice, a luat
cuvântul în prezența secretarului de stat Endre László, în apărarea evreilor”9 (subl. ns.-A.F.).
Remarcabilă luarea de poziție curajoasă a celor trei și, mai cu seamă, a consilierului Kruger
Jenö, care i s-a opus chiar celui mai dur exponent al așa-zisului „trio al deportării”, secretarul de stat
Endre László. Cei care au luat atitudine împotriva instituirii unor măsuri barbare împotriva evreilor
orădeni merită să fie menționați în toate discursurile despre ghetou, alături de ceilalți doi
conducători demiși, primarul Sóos István și prefectul Hlatky Endre, pentru că nu erau de acord cu
noua politică a guvernului de la Budapesta.
Cu privire la generalul Rajnai Károly, prefectul militar al comitatului, ministrul de interne,
Jáross Andor, a depus, la procesul său, o mărturie incriminatoare, prin care a demonstrat că a existat
o „selecție” a celor considerați loiali noului guvern, dar numiții dețineau, totuși, o anumită libertate
de decizie în privința adoptării măsurilor locale. Cu alte cuvinte, Rajnai ar fi putut să dea ordine care
să ușureze viața evreilor din ghetou, ori să-i scutească pe cei care nu ar fi trebuit să fie ghetoizați,
deoarece erau în batalioane de muncă sau în alte situații, dar a refuzat să facă acest lucru. Iată un
fragment edificator din procesul-verbal al declaraţiei de martor a lui Jáross Andor, cu privire la
numirea și atitudinea lui Rajnai ca prefect, pe care o considerăm relevantă pentru a înțelege
responsabilitatea sa în aplicarea „soluției finale” la Oradea:
„(…) La începutul activităţii mele ca ministru de Interne, în privinţa numirilor de prefecţi am
avut în vedere principiul decisiv ca, în calitate de prefecţi, să fie numiţi exclusiv persoane naţional-socialiste
sau simpatizante cu acel ideal.
Astfel, l-am invitat pe generalul vitéz Rajnai Károly, despre care ştiam că, în timpul când era
comandant militar la Oradea, în faţa populaţiei de acolo, s-a manifestat drept un progresist de dreapta
(subl.ns.-A.F.). Referindu-se la motive familiale, după un răstimp de câteva zile de gândire a acceptat
însărcinarea. I-am amintit lui Rajnai că este binevenit la Guvernator (i.e. Horthy). Numirea lui nu a avut
loc sub nici o presiune. Nu-mi amintesc dacă Rajnai ar fi condiţionat numirea de o dată [anume- n.n.].
7
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Astfel, conform dreptului nostru public, în timpul cât Rajnai era prefect el şi-a asumat
răspunderea pentru tot ce s-a întâmplat în Bihor.
Rajnai niciodată nu a protestat la mine în privinţa ghetoului de la Oradea; mai mult, îmi aduc
aminte că, atunci când, în cuvântarea mea de la Oradea, am declarat că sunt mulţumit cu ghetoul, nu ma lămurit în privinţa situaţiei de acolo. Afirm că Rajnai niciodată, în nici o formă, nu a încercat faţă de
mine să atenueze [atrocităţile] de acolo (subl.ns.-A.F.).
Atunci, când la 8 august, am demisionat, în mod firesc Rajnai a demisionat de asemenea. Nu
am de declarat altceva”10.
Acest pasaj este convingător pentru atitudinea lui Rajnai, fapt întărit și de constatările
procurorilor din Cluj, de la procesul ghetourilor. Aceștia au făcut demersuri oficiale la Tribunalul
din Budapesta, cerând extrădarea și judecarea generalului Rajnai Karoly la Cluj, dar se pare că acest
lucru nu s-a mai întâmplat. Fusese judecat deja, în Ungaria, și condamnat la 6 ani de închisoare11.
10
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Poporului prin actul de acuzare din 26 februarie 1946 al domnilor acuzatori publici de pe lângă acest Tribunal al
Poporului, făcând parte din lotul nr. 2 de judecare.
Întrucât la data judecării lotului nr. 2, acuzatul a ridicat excepţiunea autorităţii lucrului judecat, susţinând că, pentru
aceleaşi fapte, pentru care este dat în judecata acestui Tribunal al Poporului, a mai fost judecat şi de Tribunalul Poporului
din Budapesta şi condamnat la 6 ani recluziuni, iar Tribunalul Poporului a admis atunci principial această excepţiune,
urmând ca acuzatul să facă dovada acestei afirmaţiuni”.
Că, deoarece acuzatul este învinuit între altele şi cu complicitate la crimele de război săvârşite cu ocazia înfiinţării
ghetoului din Oradea, Tribunalul Poporului, bazat pe legătura dintre aceste fapte grave puse în sarcina acuzatului şi între
faptele prin care s-au înfiinţat ghetourile din Ardealul de Nord în general şi în special în Oradea, bazat şi pe dispoziţiunile
art. 29 pct. 4. din Pr. Pen., a dispus conexarea dosarului acuzatului Raynai (Reiner) Carol şi judecarea lui în cadrul lotului
VIII (ghetouri), introdus în faţa acestui Tribunal. (...)
Infracţiunile săvârşite în afara teritoriului statului maghiar, precum în ceea ce priveşte oricare infractor, care urmează să fie
extrădat, competenţa Tribunalului Poporului există până când nu s-a ordonat extrădarea făptuitorului.” (Magyar Közlöny
HivatalosLap, nr. 3 din 5 februarie 1945, din Débreczen).
Având în vedere că, în primul rând şi mai ales în legătură cu acest lot, acuzatul Raynai Carol este învinuit:
Că, fiind prefect al municipiului Oradea şi a judeţului Bihor, începând cu luna mai 1944, a conlucrat la înfiinţarea şi
la organizarea ghetoului din Oradea, cu tot cortegiul de erori întâmplate acolo şi descrise mai sus în prezenta hotărâre;
Că, prin acest fapt susţine actul de acuzare, că acuzatul se face vinovat de săvârşirea crimei de război, prevăzut de art.
2 lit. n. din Legea nr. 312/1945.
Având în vedere că în cursul dezbaterilor şi din dosarul cauzei rezultă că, acuzatul Raynai Carol şi-a luat postul de
prefect în primire numai la 9 mai 1944, deci după ce ghetoul fusese înfiinţat;
Că, însă chiar după înfiinţarea ghetoului în acest ghetou a continuat să rămână internate şi persoanele care erau
exceptate de la această măsură, întrucât erau exceptate chiar şi de la purtarea semnului distinctiv al stelei galbene;
Că, acuzatul Raynai Carol, în calitatea lui de prefect al Municipiului Oradea şi judeţului Bihor şi în baza dreptului
ce-i era conferit de legea administrativă atunci în vigoare, de a controla şi supraveghea orice măsură luată în oraş sau
judeţ, trebuia să intervină ca să nu se mai ţină internaţi în ghetou şi cei exceptaţi de la această măsură, cum au fost în
special copiii sub 6 ani. Or, acuzatul s-a complăcut în a lăsa lucrurile în felul cum le-a găsit, deoarece şi dânsul era de aceeaşi
părere după cum se va expune mai jos” (subl.ns.-A.F.).
Dar, acuzatul Raynai Carol a săvârşit şi o altă omisiune culpabilă, prin care a ajutat şi favorizat pe schingiuitorii şi
anchetatorii după [în goană după] valorile ascunse. Într-adevăr, deşi ştia că în ghetou se bate şi se maltratează până la
cazuri mortale, în scopul aflării valorilor ascunse, totuşi nu a luat nici o măsură pentru sistarea acestor atrocităţi, atrocităţi
de care s-a sesizat mai târziu chiar Consiliul de Miniştri Maghiar.
Acuzatul Raynai Carol a văzut tot ceea ce s-a petrecut în ghetou şi nu a arătat Ministerului de Interne la timp, pentru
luarea măsurilor de îndreptare (...)”.
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Așadar, generalul de brigadă Rajnai (Reiner) Károly a primit o condamnare pentru „crime de
război”, considerăm noi, prea mică, ținând cont de faptele sale. El a decedat în anul 1952, probabil
într-o închisoare din Ungaria.
Vice-primarul Gyapay László, un „Mefisto al ghetourilor orădene”
Între aprilie 1919 și septembrie 1940 se poate spune că, în Oradea, s-a ajuns la instaurarea,
treptată, a unui relativ bun climat de bună conviețuire, de „toleranță interetnică și
interconfesională”12, care însă s-a deteriorat accentuat și rapid, după septembrie 1940, mai ales în
ceea ce-i privea pe români și evrei, care au început să fie tratați discriminatoriu de regimul horthyst.
Evreii, care au avut o contribuție majoră în dezvoltarea și modernizarea orașului Oradea, au devenit,
pe nedrept, victimele antisemitismului din această perioadă. Referitor la acest aspect reiterăm o
opinie mai veche, și anume că:
„Evreimea orădeană merita să fie tratată cu un respect justificat și pentru contribuția ei la
cultura maghiară, pe care a înzestrat-o cu inițiative multiple decenii de-a rândul (...) dar mulți dintre
cei care i-au persecutat pe evrei (...) au fost venetici (de la polițiști, jandarmi și funcționari
administrativi, noii proprietari ai afacerilor evreiești, așa-zișii parașutiști din patria-mamă, adică
indivizi „plantați” în administrația locală, cum a fost și Gyapay László, investit, inițial, cu funcția de
viceprimar”13.
În 1944, după demisia lui Istvan Sóos, așa cum am arătat, la conducerea Oradiei a ajuns viceprimarul dr. Gyapay Ladislau (László), personaj de tristă amintire. Dat fiind faptul că a jucat rolul
esențial în evenimentele tragice din Oradea, în lunile aprilie-iunie 1944, este necesar să oferim câteva
date despre biografia sa.
Acesta, „(...) chiar de la început s-a manifestat ca un oportunist notoriu, cu un comportament
sfidător și arogant, ca un exponent autoritar al noii ordini fasciste și un instrument eficient al aplicării
prompte a măsurilor adoptate de guvernanții de la Budapesta”14.
Era un străin de loc, cu apucături evidente de parvenit, care voia să urce pe scara socială
folosind orice mijloace sau situații favorabile, pe care vremurile tulburi ale războiului i le puteau cu
generozitate oferi:
„Parașutistul ajuns la Oradea (...), unde a început ca viceprimar, a ajuns primar, ca urmare a
ocupației germane. La sosirea în oraș, în zona hotelului Park, a închiriat o cameră pe strada Szanisló
(azi Mihai Eminescu) nr. 23, ulterior 25, la văduva respectatului dentist dr. Mayer Laszlo (...). Încă
din timpul cât a fost primar era faimos prin aceea că, în anii de început ai războiului și-a păstrat
pentru propria bucătărie minimum 5 kg de carne de porc sau de vită. Din aceasta o parte era
destinată unor afaceri profitabile cu cunoștințele acestuia”15. Știa cum să cumpere bunăvoința celor
de care avea nevoie, mai ales în vreme de război, când lumea se zbătea în diverse lipsuri și mâncarea
era raționalizată. Este probabil ca tot așa ar fi ajuns și în funcția de viceprimar, știind să „se pună
bine” cu cei de care depindea cariera sa.
Așadar, Gyapay l-a înlocuit pe primarul demisionat István Sóos, după ce anterior a îndeplinit
funcția de viceprimar al orașului timp de 4 ani. A fost personajul cel mai implicat și mai zelos în aplicarea
„soluției finale” la Oradea, lăsând răni adânci și amintiri cumplite în memoria și sufletele
supraviețuitorilor evrei ai Holocaustului din Oradea și Bihorul de Nord. Și-a exercitat funcția
administrativă până la retragerea administrației horthyste maghiare din oraș, în fața înaintării armatelor
12
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eliberatoare, române și sovietice (oficial, până la 12 octombrie 1944), după care „și-a pierdut urma” în
Ungaria, de unde a ajuns în „lagărele pentru persoane strămutate din Germania (în lagărul pentru
persoane strămutate din Bavaria, de la Netten). De aici a reușit să scape, fără a fi descoperit, după cinci
ani și jumătate. În anul 1951 s-a stabilit în S.U.A., în statul Montana16, unde a trăit liniștit, împreună cu
soția și cei patru fii ai săi, fără a fi vreodată identificat de autoritățile americane.
În aprilie, sub conducerea sa, s-au agravat măsurile antisemite la Oradea, mai întâi cu
obligativitatea purtării stelei galbene: „orice evreu care a împlinit vârsta de 6 ani, indiferent de sex, este
obligat ca pe partea superioară a îmbrăcămintei, în partea stângă, pe piept, să poarte, la loc vizibil, o
stea de culoare galbenă a canarului cu diametrul de 10 x 10 cm”17, din ziua de 5 aprilie. În zilele
următoare s-au succedat, în cascadă, ordine și persecuții, cum ar fi arestarea evreilor bogați din oraș și
rechiziționări18 (printre care și spitalul evreiesc din oraș), blocarea bunurilor evreilor, predarea la
bancă a banilor, hârtiilor de valoare, medaliilor. Suma maximă pe care un evreu putea să o păstreze
asupra lui era de 3.000 de pengö. Este evident că autoritățile maghiare se temeau că, valorile confiscate
de ele ar fi putut intra pe mâna germanilor, ceea ce nu era de dorit: „În spatele măsurii a fost dorința
guvernului maghiar ca el să beneficieze de averea evreilor, și nu nemții”19 (subl. ns.-A.F.).
Nici sub raport cultural nu s-a făcut vreo excepție de la purificarea ariană, adică de la
eliminarea cărților autorilor evrei sau a acelora care nu corespundeau criteriilor ideologice impuse
de naziști. Când a venit rândul epurării bibliotecilor de autori indezirabili evrei și creștini,
„...viceprimarul dr. Gyapay László și de această dată, ca și cu alte ocazii, a depășit dispozițiile primite
de la centru. Biroul primarului a cerut deja la 28 biblioteci orășenești să întocmească o situație cu
autorii interni și externi ai cărților aflate în rafturi, precum și cu cititori evrei”20.
La 30 aprilie s-a consumat momentul cheie al dramei – în sensul că atunci s-au definitivat
amănuntele înființării ghetoului –, cu ocazia vizitei subsecretarului de stat Endre László, la primăria
din Oradea, pentru a discuta personal cu viceprimarul Gyapay László despre modul de aplicarea
măsurilor de ghetoizare, în orașul de pe Crișul Repede: „În ședința începută la primărie și încheiată
la restaurantul „Pisica albastră”, soarta evreilor bihoreni a fost pecetluită definitiv. S-a hotărât
constituirea ghetoului”21 (locul, momentul și modalitatea de identificare și ghetoizare a evreilor),
prilej cu care s-ar fi lăudat, cu eficiența lui, în fața lui Endre: „Dacă mi se va da mână liberă în trei zile
voi înălța ghetoul iar în alte patru [îi] voi așeza în el pe evreii din Oradea”22. Și apoi a venit trăsnetul.
Înființarea ghetoului orădean a avut loc la începutul lunii mai, fiind anunțată printr-o ordonanță a
lui Gyapay, care avea acum toate atribuțiile primarului.
În dimineața zilei de 3 mai, pe străzile orașului au apărut afișe cu semnătura lui Gyapay, prin
care interzicea evreilor să-și părăsească locuințele, cu excepția intervalului de o oră, între 9 și 10,
precizându-se că:
„Din ordinul guvernului regal ungar dispun plasarea evreilor din Oradea, obligați să poarte steaua
galbenă, în ghetou”23 (subl. ns.-A.F.).
S-a creat, astfel, ghetoul din orașul de pe Crișul Repede, „un spațiu al terorii și violenței”, în
care condițiile de viață au devenit insuportabile, datorită supraaglomerației, a lipsei condițiilor
igienico-sanitare, a tăierii curentului electric și, mai ales, a torturilor asupra evreilor pentru a declara
16

Antonio Faur, „O mărturie despre „păcatele”..., p. 239.
Tereza Mózes, op. cit., p. 185.
18
Ibidem, p. 188-189.
19
Ibidem, p. 189.
20
Ibidem, p. 191.
21
Ibidem.
22
Ibidem, p. 193.
23
Ibidem, p. 194.
17

272

Principalii responsabili administrativi din Oradea pentru aplicarea soluției finale (aprilie-iunie 1944)

unde și-au ascuns valorile, deoarece acestea erau considerate ca bunuri naționale. La nemulțumirea
unor locuitori din oraș și a celor închiși față de „situația sanitară dezastruoasă” din ghetou,
viceprimarul Gyapay László a dat un răspuns care demonstrează lipsa de omenie a personajului: „Să
luați la cunoștință domnilor, că ghetoul nu l-am destinat a fi o stațiune de odihnă”24.
Și pentru evreii din nordul comitatului (județului) s-a improvizat un ghetou în zona fostei
cazărmi a husarilor (în apropierea podului Decebal de astăzi, dar limitele sale nu mai pot fi
determinate exact, datorită schimbărilor urbanistice din ultimii 75 de ani, iar informațiile sunt extrem
de sărace). Aici condițiile erau chiar mai grele, neexistând spații potrivite de cazare, totul fiind
improvizat.
Primarul Gyapay a început organizarea – conform instrucțiunilor primite de la László Endre
– și a ținut la primăria orașului o „consfătuire”, la care au fost invitați șeful poliției locale, șefii
serviciilor din primărie și unii funcționari de încredere, pe care i-a informat în legătură cu decizia
luată în cazul evreilor, anume aceea de a-i ghetoiza. Apoi le-a înmânat așa-numitele Instrucțiuni către
Comisiuni (care erau formate dintr-un funcționar public, însoțit de un jandarm sau un polițist):
„Aceștia au odioasa datorie de a se prezenta în locuința evreilor, de a soma persoanele de origine
evreiască, ca – în câteva minute – să-și strângă lucrurile cele mai necesare până la greutatea de 50 de
kg”25, să preia locuințele (cu tot ceea ce rămânea în ele). Locuințele erau ulterior sigilate, dar chiar
și așa multe dintre ele au fost jefuite ulterior.
Conform unor opinii, Gyapay îi considera pe evreii orădeni ca „prieteni ai românilor”, prin
urmare neloiali Ungariei. Depășind „așteptările administrației centrale”, el dorea, ca un carierist și
oportunist notoriu, să-și mulțumească șefii, fiind „vestit pentru afirmațiile sale cinice și notorii”.
Ziarista Olga Abel l-a catalogat, pe bună dreptate, „un Mephisto al ghetourilor orădene”26, adică un
personaj demonic.
Cum s-au aflat mai multe informații despre Gyapay Lászlo, cel care scăpase de executarea
condamnării la închisoare pe viață, dată de Tribunalul din Cluj, în anul 1946? Totul a început de la
curiozitatea unuia dintre cei patru fii ai săi crescuți în Montana, despre care știm, dintr-un articol
apărut într-un ziar american de mare tiraj, despre „păcatele” ascunse ale tatălui său27. În acest
demers, Les Gapay, cum se numea fiul său (tatăl său și-a modificat numele din Gyapay în Les Gapay,
pentru a fi mai greu de identificat în America), a fost încurajat și sfătuit cum să procedeze, pentru a
depăși obstacolele psihologice pe care le implica situația sa, de către istoricul Shoah-ului maghiar
R.L. Braham, care i-a furnizat informații cu privire la activitatea tatălui său din timpul războiului28,
despre care, așa cum mărturisește sincer, n-a știut nimic: „Dar, eu n-am știut, în timpul copilăriei mele,
nimic despre trecutul lui”29 (subl. ns.-A.F.).
Prin urmare, după 1990, a întreprins o anchetă pe cont propriu în Europa, în (Ungaria,
România, și Polonia), ajungând chiar, în 2012, în Oradea. În timpul investigației sale a întâlnit rude
și supraviețuitori care i-au vorbit despre faptele condamnabile ale părintelui său. Bineînțeles,
ancheta personală n-a fost pe placul fraților săi și nici a unei părți a rudelor sale din Ungaria, care, în
cea mai mare parte, au refuzat relațiile sau dialogul cu el, cu o excepție :„Doar una din rudele mamei
sale i-a vorbit despre ˂˂rolul jucat de tatăl meu în timpul războiului˃˃30. Investigația sa despre
24
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Ghetoul din Oradea a continuat31, permițându-i să-și clarifice toate „incertitudinile”, să înțeleagă
exact ce a fost și ce a făcut tatăl său la Oradea „(...) ceea ce l-a „determinat să ia atitudine, adică să
scrie despre descoperirile sale”, fiind susținut de fosta soție și de fiicele sale32.
A scrie despre aceste realități biografice este, cu adevărat, un fapt remarcabil și lăudabil, astfel
că putem spune că fiul viceprimarului Gyapay, ziaristul Les Gapay „...a dovedit tărie de caracter și
curajul recunoașterii unor adevăruri dureroase, dar care, făcute publice, și-au pierdut din
intensitatea lor inițială, fixându-se în memoria umanității”33.
Gyapay Lászlo a fost primul pe lista lungă a acuzaților din Procesul ghetourilor (193 la
număr34), desfășurat la Tribunalul Poporului din Cluj. Actul de acuzare, debuta cu: „Dr. Gyapay
Ladislau, de 44 ani, cetăţean maghiar (anterior purtând numele de familie Leiter) născut în Győr,
fost primar al municipiului Oradea (căsătorit cu Mayer Maria) ultimul refugiu cunoscut în lagărul
Netten Bavaria, actualmente dispărut”35.
Într-adevăr, el n-a mai fost găsit niciodată, deoarece, în mod abil, a reușit să-și piardă urma,
mai întâi într-un lagăr bavarez, apoi în statul Montana, sustrăgându-se pedepsei date de Tribunalul
Poporului din Cluj pentru faptele sale criminale, dar nu și de la judecata istoriei, singura care a mai
rămas posibilă. În sentința pronunțată în 31 mai 1946, de către Tribunalul Poporului din Cluj, era
condamnat la „detențiune grea pe viață”36.
31
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Cu alte cuvinte, autoritățile statului, de la primul-ministru, la ministrul de interne, la
funcționari de rang înalt ai acestui minister mai ales, ar fi avut întotdeauna, ca opțiune morală,
refuzul de a ghetoiza și deporta evrei, dacă ar fi dorit acest lucru. Nici măcar în noua situație a țării,
cea de după 19 martie, nu putea fi impusă aplicarea unei asemenea politici, dar noul guvern, acceptat
de regentul Horthy, impregnat de antisemitismul epocii interbelice și chiar anterior acesteia, nu a
ratat ocazia, oferită de presiunea germană, pentru a „scăpa” de evrei.
Locotenent-colonelul de jandarmi Peterffy Jenö
În scurta existență a ghetoului (de tranzit) orădean, cea mai cumplită perioadă a fost cea în
care s-au desfășurat „cercetările” (investigațiile), la modul concret, torturile și bătăile jandarmilor
care păzeau ghetoul, asupra „locuitorilor” acestuia, pentru a declara unde și-au ascuns ultimele
bunuri și valori, de teama că, nu cumva, după deportarea evreilor, acestea nu vor mai fi găsite sau
vor fi însușite de cei cărora le-au fost lăsat în păstrare.
Și înainte de acest moment au fost investigații și maltratări ale poliției dar, după data preluării
pazei ghetoului de către jandarmi, la 10 mai 1944, ceea ce a urmat nu se poate compara cu perioada
anterioară37. Comandantul unității de jandarmi, care a primit această sarcină, a fost lt.-col. Peterffy
Jenö38. Ținem să precizăm că nu există nici un document sau vreo mărturie care să dovedească că
lui Peterffy i s-ar fi ordonat să aplice vreun tratament inuman evreilor. Dimpotrivă, mărturiile
supraviețuitorilor îl incriminează în mod direct și personal, multe dintre actele criminale datorândui-se exclusiv lui, personal.
Pentru evreii din ghetou, extrem de demoralizați deja de cei patru ani (1940-1944) de
măsurile discriminatorii și punitive, ghetoizarea a fost o nouă lovitură extrem de greu de suportat.
Însă, nici măcar acum calvarul lor nu se încheiase, așa cum mulți și-au imaginat sau dorit, pentru că,
prin anchetarea lor, pentru a dezvălui locurile unde-și ascunseseră valorile, însoțită de cumplite bătăi
și torturi, ghetoul a fost transformat într-un adevărat „spațiu al terorii”39. A început „cea mai
zguduitoare perioadă a vieții din ghetou, atunci când s-a înființat biroul de cercetări al jandarmeriei
sau cum era numit, pe scurt, „Dreher” sau „Monetăria”40, care a avut, de altfel, și alte denumiri.
În clădirea fostei fabrici de bere Dreher-Hagenmacher, jandarmii și-au stabilit birourile și
spațiul unde urmau să se desfășoare interogatoriile, care aveau ca scop depistarea locului unde erau
ascunse ultimele valori ale evreilor, în primul rând bijuteriile, banii și eventuale obiecte de valoare.
Despre chinurile prin care au trecut aceștia se știe nu numai din sursele memorialistice care
se cunosc astăzi, ci, mai ales, din mărturiile supraviețuitorilor evrei ai Holocaustului din timpul
cunoscutului Proces al ghetourilor din Nordul Transilvaniei (din 1946, de la Cluj), ale cărui acte au
fost publicate relativ recent, în anul 2007, în două volume (vol. I: Actul de acuzare și sentința și vol. II:
Mărturii), sub coordonarea lui Oliver Lustig41. Aici se găsesc valoroase informații cu privire atât la
locul de tortură, cât și la cei care coordonau activitatea și aplicau pedepsele. El nu a fost singurul
37
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incriminat. Tribunalul Poporului de la Cluj a judecat 30 de persoane din Oradea. În afarăde prefectul
Rajnay Károlyi (condamnat 6 ani de închisoare în Ungaria), lt.-col. Jenö Peterffy (mort în timpul
anchetei), de viceprimarul Gyapay László (condamnat pe viață la închisoare grea, dispărut) și
subprefectul Nadányi János, de asemenea condamnat la detențiune grea pe viață, au mai fost
condamnați și foarte mulți jandarmi42, în special cei care au fost implicați în mod direct asupra evreilor,
torturându-i, pentru a-i determina să declare unde și-au ascuns ultimele bunuri și valori pe care le mai
dețineau, înainte de a fi deportați. Numele lor sunt menționate în actul de acuzare și sentința din
Procesul ghetourilor din Nordul Transilvaniei, care începea cu Gyapay: „La ordine fiind pronunţarea
hotărârii asupra acţiunii penale pornite prin actul de acuzare din 14 mai 1946 al acuzatorilor publici
de pe lângă Tribunalul Poporului din Cluj în urma aprobării Consiliului de Miniştri Român din
procesul verbal nr. 123 din 1946, în contra acuzaţilor dr. Gyapay Ladislau, (....).”43.
Dintre inculpații din rândul jandarmilor, cei mai mulți au fost condamnați în contumacie, ne
mai fiind găsiți în România sau Ungaria. Iată care era situația lor juridică: condamnat în contumacie
la moarte „...locotenentul Felegyházi Medgyesi Agoston (sau Felegyházi Megyesi?), unul dintre
conducătorii care efectuau interogatoriile în incinta fostei fabrici Dreher. (...) Au fost condamnați la
muncă silnică grea pe viață căpitanul de jandarmerie István Garai Ştefan (Garay), în contumacie,
locotenenții de jandarmerie Endre Bodolay (Bodolai) și Béla Rektor, în contumacie, plutonierii
majori Sándor Fehér, Istvan Felföldi, György Fekete, Imre Garai (Garay?), Jözsef Horváth, Sándor
Ilonka, Mihályi Juhász, Gábor Keresztesi, András Medgyesi (sau Andor Megyesi), Gyula Öri
(Uri?), Sándor Pozsgai (Posgai?), Géza Szabados, Mihályi Szabó, Ferenc Sziklay, István Szölösi,
János Teveli și János (Jözsef) Töth, majoritatea din batalionul Școlii de Jandarmi Oradea
(condamnările tuturor s-au pronunțat în contumacie). Au fost condamnați la 25 de ani de muncă silnică
grea: jandarmii Megyeri și Budai, din batalionul Școlii de Jandarmi din Oradea (în contumacie) și
Dezsö Buss (Büss ?), agent de jandarmerie feroviară. Imre Németh, comandantul Poliției Regale
Oradea și dr. Miklós Toperczer (Toperczel?), comisar de jandarmerie, au fost condamnați la 25 de
ani de muncă silnică grea. Funcționarul particular Lajos Cser, membru al Ordinului Vitejilor și
eletricianul Jözsef Vadász, au fost condamnați la câte cinci ani de detenție. Károly Rajnay (Reiner),
general de brigadă, comandantul militar al Oradiei și prefect al comitatului Bihor a fost judecat de
Tribunalul Poporului din Budapesta. După război, Jenö Péterffy, comandantul batalionului de școlii
Jandarmi Regale Ungare a fost arestat și s-a sinucis în închisoarea din strada Markó, cu puțin timp
înainte de afi extrădat în România”44.
Am prezentat situația responsabililor pentru aplicarea „Soluției Finale” la Oradea,
reconstituind, din sursele existente, cele mai importante aspecte. Din păcate, ca și în alte cazuri, în
opinia noastră, cei mai mulți vinovați, cu excepția comandantului jandarmilor din oraș, au scăpat
foarte ușor, ascunzându-se în alte țări, sub identități false. Pe de altă parte, este greu de crezut că s-au
creat și păstrat alte surse – indiferent de ce fel – cu privire la faptele lor, deoarece interesul celor
responsabili a fost să le distrugă. Au rămas, însă, mărturiile victimelor, de o valoare deosebită, și cele
care provin din memorialistică, suficiente pentru a-i supune judecății posterității pe cei vinovați.
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ABSTRACT
The study brings to light to the historiography of the problem a lesser known episode in the history of the
persecution of the Roman Catholic Church in Romania. The communist authorities in Bucharest tried to
nationalize the Romanian Catholic Church through schism. At the base of this schismatic church – an
association led by excommunicated priests - were to be the Catholic buildings confiscated by the communists
in 1948. A meeting was convened in Cluj, in August 1950, by which the Ministry of Cults founded a legal fiction
called ”Catholic Status”, which referred to an educational institution created in the sixteenth century in Cluj.
During the meeting, the buildings confiscated in 1948 were given to this association, which wanted to replace
the Roman Catholic Church in Romania, and thanks were given to the communist authorities for their care for
the ”Catholics” in Romania. The founding operation of the schismatic Romanian Catholic Church failed in a few
years, but the legal consequences are visible to this day in Transylvania.
Keywords: Romania, Catholic Church, Schism, Cluj, Communist regime

Enunțul din titlu pentru cei mai puțini navigați printre meandrele istoriei contemporane a
României ar putea să pară incert. Este notoriu, dar și un stereotip bine înfipt în conștiința publică
transilvăneană, că după instalarea regimului comunist în România postbelică structurile
organizaționale ale Bisericii Greco-Catolice au fost aneantizate, iar cele ale Bisericii RomanoCatolice au fost mult diminuate și esențializate pentru a funcționa doar la nivel liturgic, ca o palidă
umbră a ceea ce fusese romano-catolicismul interbelic.
Ce vrea să dea de înțeles titlul acestui studiu? Răspunsul se vrea a fi o continuare a ridicării
vălului documentar așternut peste una dintre operațiunile ideologice atipice întreprinsă de puterea
comunistă de la București: tentativa de fondare a unei Biserici catolice naționale, model funcțional
și astăzi în Republica Populară Chineză1, cu un patrimoniu imobiliar încredințat unor personaje
situate în afara Bisericii Romano-Catolice.
Amploarea fenomenului nu poate fi epuizată de un studiu sau de o serie de studii, fiind
necesară o monografie monumental documentată pentru abordarea fenomenului schismatic ce a
afectat Biserica Romano-Catolică din România în obsedantul deceniu. În cercetarea de față ne vom
opri asupra unui moment particular din parcursul schismei catolice românești.
*
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Anul 1950, dincolo de circumstanța specială a Jubileului proclamat de Papa Pius al XII-lea
menit să revigoreze catolicismul postbelic2, a marcat și lichidarea în România a oricărei forme de
rezistență instituțională a Bisericii catolice locale. Pe baza noilor cercetări, mai ales din ultimul
deceniu (2010-2020), știm că problema catolică din România (în speță cea romano-catolică) nu a
avut doar un facies ateocrat românesc de inspirație sovietică, ci a făcut parte dintr-un contencios mai
larg româno-occidental și româno-italian3. Sintagma preferată de propaganda locală a epocii pentru
contencios era „afacere de spionaj”4, documentele publicate recent demonstrând că expresia era o
acoperire pentru un șantaj cu implicaţii ample la nivel economic şi politic – întrucât se discuta,
dincolo de contrastul doctrinar, de problema proprietății Accademiei di Romania din Roma, a
acţiunilor firmei Azienda Petrolifera Italo-Romena, aflate în proprietate românească, în care era
implicat Creditul Minier şi care erau sechestrate în Italia, de reclamarea predării României, de către
partea italiană, a 120 kg. de aur depuse pe numele Direction du Danube Maritime la Banca
Commerciale Italiana, de chestiunea deblocării unor sume româneşti în Italia şi de o mai mare
permisivitate a părţii italiene în privinţa mişcărilor de personal de la Legaţia românească la Roma,
care dorea să îşi lărgească schema de funcționare, diplomaţii români acreditaţi în capitala Italiei fiind,
mulți de fapt, spioni şi agenţi ai Cominform-ului (vezi cazul orădeanului Walter Roman5).
Potrivit propagandei din epocă: „Vaticanul a devenit agentura de spionaj a imperialismului
american” iar Nunțiatura Apostolică din București „principalul centru de spionaj imperialist cu o rețea
de agenturi locale”. ... „Vaticanul este una din principalele agenturi americane de spionaj” și „spionajul nu
este pentru Vatican îndeletnicire secundară și de ultima oră, ci principala sa activitate”6.
Dacă după desființarea Bisericii Greco-Catolice, în anul 1948, deznodământul trenase timp
de doi ani, cu multe vexațiuni aduse personalului de cult catolic și diplomaților pontificali acreditați
la București, pe parcursul verii lui 1950 situația s-a precipitat rapid. Astfel, în seara zilei de 4 iulie
1950, Ministerul Afacerilor Externe de la București a notificat, printr-o Notă Verbală transmisă
Nunțiaturii Apostolice7, că personalul diplomatic ce efectua serviciul în această reprezentanță
diplomatică nu se mai bucură de statutul de „personae gratae” ca urmare a procesului de spionaj în
care Nunțiatura era considerată parte poziționată contra intereselor României. Drept urmare,
diplomații menționați au fost obligați să împacheteze în grabă efectele personale și documentele
instituționale și să se deplaseze, în seara zilei de 6 iulie, la Gara de Nord de unde au luat un tren ce ia condus către granița de vest a României (Curtici). Din ziua de 7 iulie 1950 România întrerupea în
mod unilateral relaţiile diplomatice cu Sfântul Scaun. Relaţiile juridice bilaterale, nu au fost anulate,
ci au rămas astfel suspendate8 până la căderea regimului comunist, ceea ce explică, legal vorbind,
multele tatonări din deceniile ce au urmat.
2

Intitulat Jubileul Marii întoarceri și a marii iertări.
Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Între cultură, șantaj și spionaj. Accademia di Romania la crepuscul (1947-1955), ClujNapoca, Editura Școala Ardeleană, 2017, passim.
4
Procesul unui grup de spioni, trădători și complotiști în slujba Vaticanului și a Centrului de spionaj italian, București, 10-17
septembrie 1951, București, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, 1952.
5
Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, op. cit., p.78-79.
6
Procesul unui grup de spioni..., p. 6.
7
Potrivit documentului publicat în România-Vatican. Relații diplomatice. Vol. I. 1920-1950, Editura Enciclopedică,
București, 2003, p. 359, Nota Verbală este datată 4 iulie 1950.
8
Vezi pe tema dată și Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Un episod diplomatic tulburător: închiderea Legaţiei române pe lângă
Sfântul Scaun (ianuarie 1948), în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, LI, 2014, p. 253-260. Într-o
conversație pe care a avut-o însărcinatul cu afaceri ad interim al Elveției la București (se numea Millet) cu directorul
general al Direcției Afaceri Politice din MAE român, în ziua de 7 iulie 1950, înaltul funcționar român a admis că nu e
vorba de o rupere a relațiilor diplomatice și că „nu se poate exclude definitiv faptul că guvernul Republicii Populare Române
va putea admite cu timpul, prezența la București al unui reprezentant al Vaticanului”.
3
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Situația a determinat imediat și evoluții juridice locale ce vizau structura catolică din țara
noastră. În ziua de 6 iulie 1950, tocmai înaintea plecării obligate a diplomaților pontificali,
reprezentanții guvernului au notificat vicarului general al Arhiepiscopiei romano-catolice de
București textul proiectului unui statut de funcționare al Bisericii Romano-Catolice din România,
proiect elaborat de Ministerul Cultelor9. Acest proiect trebuia „discutat” cu prelații catolici din
România care încă nu fuseseră încarcerați (cei de rang minor).
Deoarece loviturile aplicate catolicismului românesc erau bine planificate și punctate
instituțional, cu câteva luni înainte avusese loc, în Târgu Mureș (27 aprilie 1950), o reuniune a unor
reprezentanți ai clerului romano-catolic de rang inferior presați de regim să realizeze cezura corpului
ecclesial și să marcheze distanța față de ierarhie. Sub pretextul stereotip al păcii și reglementării
raporturilor dintre statul român și Biserica Romano-Catolică a fost creat un Comitet Catolic de
Acțiune10 în afara regimului canonic. Soluția cea mai la îndemână, din punct de vedere juridic și
instituțional, pe care acești clerici sedițioși o puteau avansa era aceea a reactualizării a ceea ce în mod
standardizat istoriografia numește „Statusul Romano-Catolic”, o instituție care chiar și astăzi tulbură
apele în viața publică din Transilvania.
„Statusul Romano-Catolic din Transilvania” are istorie contorsionată, juridic vorbind, încă
insuficient elucidată. Apărut la finalul secolului al XVI-lea cu funcțiunea de sprijinire a rezistenței
educaționale romano-catolice ardelene față de presiunile reformiștilor calvini, luterani și unitarieni, așa
numitul „Status” avea o componență materială ce a acumulat, de-a lungul secolelor, proprietăți edilitare
și funciare cu un nucleu situat la Cluj. Integrarea Transilvaniei în Imperiul habsburgic a aneantizat
instituția „Statusului”, dar ea a revenit după dualismul austro-ungar. În acest context al dualismului, în
dinamica luptelor politice dintre facțiunile liberală și conservatoare, „Statusul” nu a primit o recunoaștere
de jure ci de facto, funcționând undeva într-o zonă a toleranței juridice habsburgice. Sensul „Statusului”
premodern dispăruse în contextul în care regele maghiar era catolic (împăratul Franz Joseph). Dilema
juridică a „Statusului” a trenat până la finalul Primului Război Mondial, iar apoi, după unirea Transilvaniei
cu România, s-a reactivat problema atât din perspectiva tratativelor cu Sfântul Scaun în vederea încheierii
unui concordat, cât și a suspiciunilor că proprietățile „Statusului”, fiind considerate proprietăți religioase
ale unor entități religioase neromânești, vor putea fi utilizate de autoritățile maghiare pentru a aduce
prejudicii monarhiei române. Trebuie precizat, în lumina noilor cercetări, că Sfântul Scaun nu a sprijinit
acest ultim punct de vedere întrucât nu a recunoscut niciodată în mod legal drepturi ale monarhiei
maghiare asupra Bisericii Romano-Catolice11.
Pentru a soluționa rapid situația așa numitului „Status” din Transilvania, existând riscul de a
se aduce României prejudicii în relațiile internaționale, s-a luat decizia ca, după semnarea și
ratificarea Concordatului, să se găsească o soluție de compromis pentru arondarea juridică a
patrimoniului imobiliar și funciar uzat/revendicat de „Status”. Soluția, mult criticată de politicienii
români ai vremii, a fost Acordul de la Roma din 30 mai 193212. Unul dintre semnatarii acordului,
Valer Pop explica astfel situația: „Dreptul de proprietate nu putea fi reclamat cu succes nici de Stat, nici
9

Potrivit articolului 14 al decretului-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase: „În vederea
recunoașterii, fiecare cult religios va înainta, prin Ministerul Cultelor, spre examinare și aprobare, statutul său de
organizare și funcționare, cuprinzând sistemul de organizare, conducere si administrare, însoțit de mărturisirea de
credință respectivă”. https://lege5.ro/gratuit/g42donjx/decretul-nr-177-1948-pentru-regimul-general-al-cultelor-religioase.
10
Ovidiu Bozgan, Cronica unui eșec previzibil. România și Sfântul Scaun în epoca pontifcatului lui Paul al VI-lea, București,
Editura Curtea Veche, 2004, p. 51.
11
Șerban Turcuș, Sfântul Scaun și dezavuarea doctrinei Coroanei maghiare în contextul Tratatului de la Trianon (documente
din anii 1919- 1921), în vol. Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă, Cluj-Napoca, Editura Școala
Ardeleană, 2020, p. 241-264.
12
Valer Pop, Acordul de la Roma, Cluj, Imprimeria Fondul Cărților Funduare, 1933.
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de Universitate (din Cluj n.n.) şi nici de Biserica Română Unită. Am văzut că fundaţiunea Bathory, dată
iezuiţilor, a fost creată din averea personală a principelui; fundaţiunea însă s'a risipit repede prin confiscări
şi uzurpări; pe urmă o parte a averii fundaţionale a fost răscumpărată şi dată în proprietatea catolicilor.
Fondurile de astăzi au fost create de împărăteasa Maria Terezia din averile jezuiţilor (deci averi catolice),
rămase fără stăpân după disolvarea ordinului. Fondurile create de Maria Terezia în concepţia dreptului
austriac şi ungar13 sunt persoane juridice distincte, deci ele înşile subiecte de drept şi în consecinţă titularul
dreptului de proprietate asupra bunurilor înglobate în aceste fundaţiuni este însuşi fondul”14.
Prin acest act subscris de cele două părți înceta de fapt existența „Statusului”, trecându-se la o
altă formă de gestiune a acelor proprietăți prin înființarea unui Consiliu al Diecezei de rit latin de
Alba-Iulia, în conformitate cu articolele 1519-1520 ale Codului de Drept Canonic din 191715.
Esența Acordului de la Roma preciza următoarele:
„Art. II. Toate drepturile patrimoniale ce se găseau până în prezent sub administraţiunea zisului
„Status Romano-Catholicus Transylvaniensis” vor fi pe viitor administrate de Ordinariul Catolic de
rit latin de Alba-Iulia, conform paragrafului 2 din Canonul 1521 din Codex Iuris Canonici şi a
dreptului comun al Regatului României.
Art. IV. Dreptul de control şi supraveghere al Statului, prevăzut prin dreptul comun al Regatului
României, precum şi prin Concordatul în vigoare între Sf. Scaun şi România, rămâne intact. În acest scop,
Ordinarul catolic de rit latin de Alba- Iulia, va prezenta anual Ministrului Cultelor al României,
raportul de gestiune, bugetul, bilanţul şi procesele verbale ale adunărilor.
Arhiepiscopul catolic de rit latin de Bucureşti, Mitropolit al Diocezei sufragane de Alba-Iulia, se
bucură, în virtutea facultăţii apostolice speciale, acordată lui, de dreptul de supraveghere şi control, în
ceea ce priveşte întrebuinţarea veniturilor, astfel după cum s'a stabilit în articolul precedent.
Art. V. Toate bunurile ce se găseau la data de 1 Ianuarie 1932, în posesiunea şi sub administraţia
acelui „Status Romano-Catholicus Transylvaniensis”, sunt bunuri cu caracter eclesiastic şi vor fi
întrebuinţate conform destinaţiunei lor iniţiale, numai pe teritoriul actual al Diocezei catolice de rit
latin de Alba-lulia16”.
Ceea ce nu au înțeles polemiștii interbelici și ce nu se înțelege nici astăzi în istoriografiile din
Europa Orientală, puternic marxizate, este că, potrivit articolului 1518 din Codul de Drept Canonic
din 1917 în vigoare atunci, Suveranul Pontif este administratorul suprem al tuturor proprietăților
ecleziastice – Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et
dispensator – 17, așadar nu exista vreo altă autoritate care să se interpună între Pontiful roman și statul
român (care-l are ca partener pe episcopul Romei) decât în mod ilegitim și ilegal. Astăzi, Codul de
Drept Canonic în vigoare, adoptat în 1983, este tot la fel de limpede. În canonul 1273 se precizează:
„Pontiful roman prin forța primatului conducerii (Bisericii n.n.) este supremul administrator și econom
al tuturor bunurilor ecleziastice”18.
13

Situații de drept neconcordate niciodată cu Scaunul Apostolic.
Ibidem, p. 135-136.
15
„Can. 1519. §1. Loci Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum quae in suo
territorio sint nec ex eius iurisdictione fuerint subducta, salvis legitimis praescriptionibus, quae eidem potiora iura
tribuant. §2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, opportune editis
peculiaribus instructionibus intra fines iuris communis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum
negotium ordinandum curent. Can. 1520. §1. Ad hoc munus rite obeundum quilibet Ordinarius in sua civitate
episcopali Consilium instituat, quod constet praeside, qui est ipsemet Ordinarius, et duobus vel pluribus viris idoneis,
iuris etiam civilis, quantum fieri potest, peritis, ab ipso Ordinario, audito Capitulo, eligendis, nisi iure vel consuetudine
peculiari iam alio aequivalenti modo legitime fuerit provisum”. http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf.
16
Valer Pop, op. cit., p. 139-140.
17
http://www.cdirittocanonico1917.it/CIC1917ITA.PDF.
18
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroV_1273-1289_it.html#TITOLO_II.
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Înțelegem din tot cadrul descris mai sus că „Statusul” fusese tolerat, de fapt, în perioada
interbelică până la acordul din 1932. Din punct de vedere juridic proprietățile catolice din
Transilvania, în sens larg, au fost, în mod canonic, administrate de episcopia romano-catolică de
Alba-Iulia, așa cum era natural potrivit legislației catolice19.
Revigorarea ideii de „Status”, după cum sugerează izvoarele diplomatice, era anacronică și în
discontinuitate cu acordul interbelic. Aducea mai degrabă cu acea stare de facto din perioada
dualismului austro-ungar, dar depășea cu mult acel cadru, excedând structurarea catolică normală,
încercând să i se substituie acesteia .
Aflăm, dintr-o comunicare diplomatică făcută de ministrul Italiei la București20, că acel
Comitet Catolic de Acțiune era menit să naționalizeze Biserica Romano-Catolică din România.
După constituirea menționatului comitet, reprezentanții acestuia au fost invitați la București, la
Ministerul Cultelor, unde au solicitat să fie refondat „Status Catholicus Transilvanensis” și să fie
instituită o comisie de preoți și credincioși care să administreze bunurile ce trebuiau restituite
„Statusului”. Se vorbea de o restituire, de o concesie pe care statul comunist trebuia să o facă. Ceea
ce era înainte patrimoniul extra-ordinar (tot ce nu era lăcaș de cult) al diecezei latine de Alba-Iulia
fusese confiscat prin decretul-lege al cultelor din 194821, iar episcopul local suspendase acel consiliu
prevăzut de dreptul canonic destinat să vegheze asupra patrimoniului asociat episcopiei.
Confiscarea a fost operată în cărțile funciare, cel puțin la Cluj fiind dovedită o atare circumstanță22.
În anticiparea imediată a expulzării personalului Nunțiaturii de la București aflăm, din aceeași
comunicare diplomatică, despre o nouă vizită a membrilor Comitetului Catolic de Acțiune în frunte
cu fostul preot, excomunicatul Andrei Agotha23 la Ministerul Cultelor. Preotul Andrei Agotha fusese
excomunicat de Sfântul Scaun pentru participase la reuniunea de la Târgu Mureş pe care o
moderase24 atrăgându-se, prin excomunicare, atenţia şi celorlalţi preoţi că sunt vizați de aceeaşi
19

De-abia la 4 martie 1940, a fost ratificat şi Acordul privitor la interpretarea art. IX din Concordat, prin care instituţia
cunoscută sub numele de „Statusul Romano Catolic” a primit denumirea de Consiliu al Diocezei Catolice de Rit Latin
de Alba-Iulia. Pentru toate bunurile care se găseau la data de 1 ianuarie 1932 în posesiunea şi administrarea „Statusului
Romano Catolic”, dreptul de proprietate rămânea garantat în favoarea unor fonduri, cum este şi fondul de studii, de
drept reprezentate de episcopul de Alba-Iulia.
20
Telespresso nr. 1546/720 din 26 iulie 1950, Ministero degli Affari Esteri, Roma, Archivio Storico-Diplomatico. Fondul
Affari Politici 1946-1950 – ROMANIA, Busta nr. 14 (1950), nepaginat.
21
Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a bunurilor bisericilor congregațiilor, comunităților
sau particularilor, ce au servit pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ general, tehnic sau
profesional. Ulterior, articolul 29 al decretului-lege nr. 177 din 1948 sublinia că: „Bunurile mobile și imobile ale cultelor
religioase, ale diferitelor părți constitutive, așezămintelor, asociațiunilor, ordinelor și congregațiunilor, vor fi inventariate de
organele lor statutare. Organele centrale ale cultelor religioase vor comunica toate datele cu privire la aceste inventare
Ministerului Cultelor, pentru exercitarea dreptului de verificare și control”, iar articolul 35 preciza că: „Instituția
patronatului, privind bunuri patronale provenite de la persoane sau instituții private de orice categorie, rămâne desființată”.
S-a oferit ocazia legală a confiscărilor patrimoniale.
22
Un exemplu este încheierea de carte funciară nr. 1529/1949: prin efectul decretelor emise cu nr. 176/1948, nr.
266/1948 şi nr. 49/1949, unele imobile au trecut în proprietatea Statului Român, în folosinţa Ministerului
Învățământului Public, dreptul fiind înscris în cartea funciară prin încheierea nr. 1529/1949. https://legeaz.net/spetecivil-2/actiune-oblica-chirias-al-unei-485-2007.
23
Decretul de excomunicare a preotului Andrei Agotha și a preoţilor care au colaborat cu el în acţiunea schismatică a
„preoţilor pentru pace”, a fost emis în 2 mai 1950. Excomunicarea aduce după sine anularea tuturor drepturilor derivate
din apartenența la Biserica Romano-Catolică.
24
„Conform lui, scopul formal al evenimentului era de a „discuta alăturarea clerului și credincioșilor romanocatolici din
ţara noastră la Apelul Comitetului Permanent al Congresului Mondial al Partizanilor Păcii de la Stockholm”. În realitate,
după cum indică un raport al împuternicitului de culte din data de 29 septembrie 1950, acţiunea de la Târgu Mureș a
fost reclamată de atitudinea ierarhiei superioare romano-catolice, învinuită de manifestarea unei atitudini „dușmănoase”
faţă de regimul „democrat-popular”. Prelaţii erau acuzaţi de: „refuzul depunerii jurământului de credinţă faţă de RPR
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pedeapsă dacă mai iau parte la asemenea adunări în afara cadrului normativ catolic. Agotha i-a
prezentat lui Stanciu Stoian lista de clerici și laici care vor forma comisia interimară pentru
gestionarea „Statusului”. Au luat apoi cuvântul „arhipreotul” Fodor Gergely, cel care urma să fie
numit președinte al comisiei interimare și Stanciu Stoian. Ministrul, satisfăcut de operațiunea
excomunicaților, a subliniat că „s-a pornit pe drumul cel bun pentru ca să realizăm bune raporturi între
Biserica romano-catolică şi între Stat”25. Prin decizia nr. 21372 (din 23 iunie 1950) a Ministerului
Cultelor în această comisie au fost numiți nouă clerici alături de șase laici26.
La puțin mai mult de o lună după ce personalul Nunțiaturii Apostolice a fost expulzat și
relațiile bilaterale suspendate sine die, s-a trecut la etapa de „naționalizare” a Bisericii RomanoCatolice din țara noastră printr-o reuniune care a avut loc la Cluj. În ziua de 8 august, potrivit unei
comunicări diplomatice a însărcinatului cu afaceri a.i. al Italiei la București, s-a desfășurat la Cluj o
ședință solemnă a comisiei interimare pentru refacerea și gestionarea „Statusului”. Reuniunea a avut
loc în ceea ce convențional numește diplomatul italian clădirea „Statusului”27. La ședința solemnă au
participat cei din componența comisiei interimare, dar și un reprezentant al Ministerului Cultelor,
Teodor Isaiu, proaspăt numit inspector în cadrul administrației centrale, provenit de la
Administrația Patriarhală28. Respectând desfășurătorul unei tipice ședințe cu activul de partid,
reuniunea a avut toate ingredientele discursive necesare: exprimarea mulțumirilor, a recunoștinței
față de partid. Dar retorica de partid ascundea ceva mult mai grav. Să lăsăm însă să vorbească
documentul: „Au luat cuvântul arhipreotul Fodor Gergely, președintele Comisiei și preotul Andrei
Agotha, președinte al Comitetului Catolic de Acțiune și suflet al schismei românești, ambii exprimându-și
satisfacția în numele credincioșilor și clerului (?) romano-catolic pentru acest gest generos al Guvernului
de democrație populară, care demonstrează din nou că Statul poporului muncitor sprijină și asigură libera
(!) funcționare a Bisericii și a structurilor ecleziastice care se găsesc în serviciul păcii”. Tot în depeșa
diplomatică se precizează că inspectorul Teodor Isaiu „a exprimat salutul ministrului prof. Stanciu
Stoian și a oferit Comisiei bunurile mobile și imobile care vor trebui – potrivit cuvintelor sale – să
promoveze în mod grandios buna funcționare a Bisericii romano-catolice în Republica Populară Română”.
Suntem la momentul cheie al constituirii fictive a „Statusului” în Transilvania, dar al unei
operațiuni necanonice, legală din perspectiva raporturilor juridice civile din epocă, dar ilegală din
punctul de vedere al dreptului Bisericii Romano-Catolice. Actul din 8 august 1950 are consecințe
legale până în ziua în care scriem acest text și vom reveni asupra acestui aspect.

282

potrivit formulei înscrise în legile ţării”, „refuzul de a se conforma art.[icolului] 22 din legea cultelor, în ceea ce privește
noua organizare a eparhiilor”, „refuzul de a da jurisdicţie cuvenită vicarilor generali numiţi pentru fostele centre romanocatolice” Având în vedere toate acestea, reuniunea a fost considerată punctul de plecare al acţiunii „menite să aducă Biserica
în făgașul vieţii de stat, alături de întreg poporul muncitor” Andrei Puiu, Preoţii romano-catolici din Moldova la începutul
Războiului Rece. Implicaţiile „Luptei pentru Pace” în cadrul Diecezei de Iași”, „Archiva Moldaviae”, V , 2013, p. 308.
25
Ibidem, p. 309.
26
Telespresso nr. 1546/720 din 26 iulie 1950, Ministero degli Affari Esteri, Roma, Archivio Storico-Diplomatico. Fondul
Affari Politici 1946-1950 – ROMANIA, Busta nr. 14 (1950), nepaginat.
27
Este vorba probabil despre una din clădirile Statusului Romano-Catolic rezultate după ce locuințle și prăvăliile din jurul
bisericii Sfântul Mihail din Cluj, existente până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost demolate, autorităţile
despăgubind Biserica Catolică cu teren în partea estică a Pieţii Unirii, unde existau patru case mai vechi. Pe acel
amplasament Biserica Romano-Catolică a construit două edificii noi, opere ale arhitectului budapestan Alpár Ignác.
Inaugurate în 1899, aceste edificii erau considerate cele mai moderne clădiri de locuinţe din Cluj. La parterul acestor
clădiri a fost ridicat cel mai luxos șir de magazine ale orașului. Strada dintre cele două imobile devine, odată cu noul
ansamblu arhitectural, strada Sfintei Biserici sau, cum a fost deseori numită popular, strada în oglindă, datorită caracterului
identic al arhitecturii celor două construcţii.
28
Adrian Nicolae Petcu, Împuternicitul de culte – între conformism şi asigurarea libertăţii religioase, „Caietele CNSAS. Revistă
semestrială editată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii”, VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, p. 11.
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Cei doi „preoți” din afara Bisericii Romano-Catolice erau referințe ale autorității de stat
pentru atribuirea unor bunuri mobile și imobile ce fuseseră gestionate de episcopia latină de AlbaIulia. Legal vorbind erau persoane de rang civil, fiind excomunicate de Sfântul Scaun, neavând nicio
cădere juridică pentru a se substitui personalității juridice a Suveranului Pontif. Așa cum am explicat
mai sus, dreptul Bisericii Romano-Catolice prevedea că administratorul bunurilor ecleziastice este
episcopul Romei. Substituții Suveranului Pontif, pentru comuniștii români erau doi „preoți”
excomunicați, Agotha și Fodor. Cei doi în mod ilegal, prin presiune civilă, deveneau administratoriproprietari ai bunurilor episcopiei latine de Alba-Iulia. În fapt documentul diplomatic precizează:
„Cei doi sus-numiți preoți excomunicați vorbeau în numele unui redus număr de clerici, marea majoritate
maghiari, care s-au supus voinței regimului dominant”.
Finalul acestei ședințe de constituire a „Statusului” fictiv trebuia să aibă și un moment festiv,
specific arhitecturii ședințelor de partid. Solemnitatea a fost oferită de ceremonia de restituire a
cheilor Bisericii Piariștilor din Cluj care fusese rechiziționată și propusă spre preluare către Biserica
Ortodoxă: „a urmat, în sfârșit o scurtă ceremonie în fața fostei Biserici Piariste din Cluj, care figurează și
ea între bunurile restituite „Statusului” și ale cărei chei au fost încredințate de delegatul Ministerului
Cultelor, președintelui Comisiei interimare”. Celebră biserică din Cluj, element al celei de-a treia etape
de evanghelizare catolică a Clujului, Biserica Piariștilor a avut un interesant destin interbelic. Prin
acordul dintre România şi Sfântul Scaun din 30 mai 1932, biserica cu hramul Sfânta Treime (a
piariştilor) de la Cluj, fondată în 1724, depindea de autoritatea episcopiei latine de la Alba-Iulia, dar
putea fi folosită şi de greco-catolici conform unui program prestabilit29 Acordul din 1932 nu
transfera proprietatea bisericii pe seama cultului greco-catolic ci inducea un program liturgic
alternativ. După desființarea Bisericii Greco-Catolice din România, excesul de zel al autorităților
comuniste a făcut ca Biserica să fie cedată comunității ortodoxe, cu toate că juridic proprietatea nu
era greco-catolică astfel că măsura preluării ei de către ortodocşi nu era justificată30. Față de această
situație Nunțiatura Apostolică reacționase legal. La 29 ianuarie 1949, Nunţiatura adresase o Notă
Verbală prin care protestase contra preluării, la 30 noiembrie 1948, a Bisericii Piariştilor din Cluj de
către reprezentanții cultului ortodox. Diplomatul pontifical avertiza că nu exista nici o justificare
pentru preluarea lăcașului de cult întrucât nu fusese niciodată proprietatea românilor uniți.
Problema acestei biserici clujene atingea și o zonă publică cu caracter secular, dincolo de
complicatele relații dintre confesiunile transilvane. Adosată la sediul central al Universității din Cluj,
biserica avea, anterior Acordului de la Roma, spații care se întrepătrundeau cu cele ale instituției de
învățământ superior. Pentru a evita orice ingerință reciprocă, și a marca în mod pregnant
românizarea instituțională (nu etnică) a Universității, s-a decis, în cadrul negocierilor, ca precedenta
29

„În ceea ce priveşte biserica, situată la Cluj, aproape de Universitate, deservită actualmente de Părinţii Piarişti, a cărei
situaţiune juridică este regulată de art. III, V şi VIII. din acest acord, Sf. Scaun dorind, în mod statornic, ca înţelegerea fraternă
care uneşte pe fidelii catolici de diferite rituri, să fie manifestată şi în acest caz, Ordinariul Catolic de rit latin de Alba-Iulia,
conform art. II. al prezentului acord, va îngriji să se celebreze în fiecare Duminecă şi în fiecare zi de sărbătoare (în care intră şi
cele naţionale) un serviciu divin după ritul greco-român pentru a satisface în primul rând trebuinţele religioase ale tinerimii
şcolare catolice de rit greco-român.
Preotul oficiant va fi designat de Ordinariul Catolic de rit grec de Cluj-Gherla şi deşi rămânând subordonat din punct de
vedere canonic şi disciplinar acestui Ordinariu, va fi retribuit pentru acele servicii de Ordinariul Catolic de rit latin de AlbaIulia, după obiceiurile locale, de rit latin la Cluj. Numele preotului designat va fi comunicat Ordinariului de Alba-Iulia.
Serviciile divine vor fi celebrate în fiecare Duminecă şi în fiecare zi de sărbătoare de rit grec, de la orele 11 dimineaţa până
la ora 1 după amiază şi în zilele de sărbători naţionale, (24 ianuarie, 10 Mai, aniversările Suveranului, ale Membrilor Familiei
Regale şl ale ur-urcării pe tron) dela orele 10 dimineaţa până la amiază. Fac excepţii sărbătorile dela 15 August şi 8
Septemvrie, când biserica rămâne numai pentru serviciile de rit latin. Serviciile divine în rit greco-român, vor începe chiar dela
20 Iulie 1932”. Valer Pop, op. cit., p. 64.
30
Ovidiu Bozgan, Nunțiatura..., p. 141.
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situație să fie curmată în cadrul formulei finale a Acordului. Ca urmare a fost elaborat un articol care
conținea următoarea decizie concordată:
„Art. VII. Terenul, construcţiile şi dependinţele făcând parte din blocul de imobile al Universităţii
din Cluj şi proprietatea Statului român, grevate astăzi de o servitute de locuinţă, trec în deplina proprietate
a Universităţii de Stat „Regele Ferdinand al României" din Cluj, libere de orice îndatoriri, sarcini sau
servitute, cu excepţia sevituţii de trecere spre sacristie. Ele vor fi evacuate şi' puse la libera dispoziţiune a
Universităţii cel mai târziu la 1 Sept. 1932”.
Problema restituirii acelor imobile ce au fost administrate de Consiliul diecezan de Alba-Iulia în
perioada interbelică aducea după sine o situație legală inedită. Controlul utilizării imobilelor, în litera
Acordului de la Roma, era asigurat de statul român și de Arhiepiscopia romano-catolică de București
a cărei sufragană era episcopia ardeleană. Acela era regimul juridic la care consimțise Sfântul Scaun.
Regimul comunist restituia un număr de imobile (cuantumul trebuie stabilit prin consultarea
înscrisurilor contemporane din cartea funciară a localităților transilvane) spre folosința și exploatare
către o comunitate pseudoreligioasă ilegală, formată din persoane excomunicate de Sfântul
Scaun, încălcându-se astfel dreptul de proprietate al adevăratului titular: Suveranul Pontif. Isaiu nu
restituise patrimoniul imobiliar și mobil unor delegați legali ai episcopiei de Alba-Iulia, ci unor indivizi,
cetățeni români de etnie maghiară, aconfesionali în acel moment, fără nicio legătură de dependență cu
gestionarul interbelic legal al proprietăților. Exegeza românească nu a poposit decât relativ discret
asupra ideii de schismă romano-catolică postbelică. Putem preciza acum, retrospectiv, că structura
schismatică dorea să aibă ca bază instituțională fictivul „Status Romano-Catolic” extinzând ideea de
biserică latină românească de la un nucleu schismatic maghiar, proaspăt împroprietărit, la întregul
spectru etnic romano-catolic din țara noastră: români, polonezi, slovaci, croați.
Nu au fost încă analizate științific consecințele negative ale acestei împroprietăriri (reversibile
cum vom vedea mai jos) a excomunicaților și schismaticilor catolici care agită apele în Transilvania
până astăzi. Ca un exercițiu de debut al unei analize pe acest fenomen vom oferi, cu toate că avem doar
competențe istorice și nu juridice, un excerpt dintr-un proces desfășurat la Cluj-Napoca în anul 200731
care ne explică destul de limpede operațiunile înregistrate în cărțile funciare cu privire la „Status”:
„Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi familie, decizia nr. 485/R din 9 martie
2007:
Prin cererea introductivă înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta D.E. a chemat
în judecată Statusul Romano Catolic din Ardeal (proprietar tabular sub B+2 în CF 6797 Cluj), Fondul
de studii administrat de Ordinariul Catolic de Rit Latin de Alba-Iulia (proprietar tabular sub B+3),
Statul Român prin Ministerul Învăţământului Public, în prezent Ministerul Educaţiei şi Cercetării
(proprietar sub B+4), Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, Parohia Romano Catolică „Sf.
Mihai” Cluj (în calitate de proprietar actual al Corpului I), solicitând instanţei de judecată să pronunţe o
hotărâre prin care:
- să constate că prin decizia nr. 539/1950 a Ministerului Învăţământului Public s-au restituit către
Statusul Romano Catolic imobilele cu nr.top. 107, înscrise în CF 6797 Cluj, situate administrativ în ClujNapoca, (Corpul III) şi Cluj-Napoca, (Corpul II);
- să constate că imobilele identificate mai sus au fost donate Sfatului Popular al oraşului Cluj,
conform ofertei de donaţie făcut de Statusul Romano Catolic şi înregistrată cu nr. 129/1952 şi ofertei de
acceptare a donaţiei relevată de Hotărârea nr. 135/1952 a Sfatului Popular al oraşului Cluj;
- să dispună întabularea dreptului de proprietate în CF 6797 Cluj, iniţial în favoarea Statusului
Romano Catolic din Ardeal, cu titlul de restituire şi apoi în favoarea Consiliului Local al municipiului
Cluj-Napoca, cu titlul de donaţie;
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https://legeaz.net/spete-civil-2/actiune-oblica-chirias-al-unei-485-2007.
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- să oblige pârâţii la plata cheltuielilor de judecată, în caz de opunere.
În motivele cererii, reclamanta arată că imobilele în litigiu au fost proprietatea Statusului Romano
Catolic din Ardeal. Ulterior, în baza unei decizii a Ministerului Justiţiei, din 16 iulie 1940, s-a modificat
numele proprietarului, din Statusul Romano Catolic în Fondul de Studii administrat de Ordinariul
Catolic de Rit Latin Alba Iulia.
Prin efectul Decretelor emise cu nr. 176/1948, nr. 266/1948 şi nr. 49/1949, imobilele au trecut în
proprietatea Statului Român, în folosinţa Ministerului Public, dreptul fiind înscris în cartea funciară prin
încheierea nr. 1529/1949.
Urmează o restituire a celor trei corpuri de clădire în favoarea Statusului Romano Catolic, prin
decizia nr. 539/1950 a Ministerului Învăţământului Public, după care oferta de donaţie nr. 129/1952
făcută de Statusul Romano Catolic în favoarea Sfatului Popular al oraşului Cluj şi acceptată de acesta din
urmă prin hotărârea nr. 135/1952 cu privire la Corpul II şi Corpul III din imobilul situat în ClujNapoca”.
Reținem, din speța prezentată, că restituirea bunurilor imobiliare făcută de Teodor Isaiu, în
numele Ministerului Cultelor, a avut consecințe legale chiar în același an. Au fost operate, în cartea
funciară a muncipiului Cluj, prin transferul de la Ministerul Învățământului Public, modificări în
favoarea „Statusului Romano-Catolic” care după cum am remarcat mai sus nu avea legitimitatea
juridică necesară. „Statusul” era ficțiunea legală creată de politica și justiția comunistă. Ulterior, în
1952, când regimul de la București și-a dat seama de eșecul mișcării schismatice din România,
„Statusul” fictiv a fost nevoit să renunțe la proprietăți și să le doneze municipiului Cluj. Cum le-a
primit așa le-a restituit - la comandă politică.
Constatăm așadar, în mod fără putință de tăgadă, că în societatea românească din mileniul trei
sunt făcute revendicări în numele unei ficțiuni și nu a unei realități legale. Între 1950-1952
„Statusul” a fost de fapt o Comisie, inițial interimară, fondată din foști preoți excomunicați și laici
așijderea, deposedați de drepturile legale – canonic vorbind, în discontinuitate flagrantă cu situația
juridică interbelică.
Este extrem de hilară situația rezultată din speța prezentată întrucât apelul la reconstituirea
dreptului de proprietate din partea instituțiilor catolice actuale se face nu în numele
proprietarului interbelic Sfântul Scaun, ci al „proprietarului” schismatic și excomunicat,
lipsit de orice drept legal asupra bunurilor32 - ficțiunea comunistă a „Statusului RomanoCatolic”. Anul 1950, menționat în scriptele Judecătoriei Cluj-Napoca, ne lasă să înțelegem că,
pentru instituțiile catolice transilvane și clujene din prezent, „Statusul Romano-Catolic” ilegitim și
ilegal canonic, funcțional între 1950-1952, ar fi o instituție onorabilă la care se raportează și în
continuitatea căreia dorește să se situeze în plan juridic. Nu știm cum simt actualmente respectivele
instituții mărturisirile de credință și jurămintele față de Sfântul Scaun, dar situația descrisă este cel
puțin imorală și necanonică.
32

Codul de Drept Canonic în vigoare atunci este riguros în această privință:
Can. 2344. Qui Romanum Pontificem, S. R. E. Cardinalem, Legatum Romani Pontificis, Sacras Congregationes
Romanas, Tribunalia Sedis Apostolicae eorumque officiales maiores, proprium Ordinarium publicis ephemeridibus,
concionibus, libellis sive directe sive indirecte, iniuriis affecerit, aut simultates vel odia contra eorundem acta, decreta,
decisiones, sententias excitaverit, ab Ordinario non solum ad instantiam partis, sed etiam ex officio adigatur, per
censuras quoque, ad satisfactionem praestandam, aliisve congruis poenis vel poenitentiis, pro gravitate culpae et
scandali reparatione, puniatur.
Can. 2345. Usurpantes vel detinentes per se vel per alios bona aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, subiaceant
excommunicationi latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservatae; et si clerici fuerint, praeterea dignitatibus,
beneficiis, officiis, pensionibus priventur atque inhabiles ad eadem declarentur. http://www.internetsv.info
/Text/CIC1917.pdf.
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În fapt, sesizăm în istoriografia română de expresie maghiară o nuanță care se dorește a fi
justificarea post-factum a acestei trădări a Sfântului Scaun din partea clerului catolic maghiar. Pentru
această istoriografie, atitudinea vehement anticatolică a unei părți a clerului latin este denumită
curentul anti Pius33, în sens de particularizare a distanței critice avută față de persoana Pontifului
roman și nu a Bisericii Catolice. Respectivii reprezentanți nu cunosc deloc ecclesiologie și nu știu
(sau nu vor să știe) că persoana Suveranului Pontif identifică Biserica Catolică. Când rostești Pius al
XII-lea înțelegi Biserica Catolică. Avem de-a face cu o tehnică simplistă de acoperire a trădării
Bisericii Romano-Catolice din partea unei felii a clerului maghiar postbelic și de justificare a ficțiunii
ilegale numită „Statusul Romano-Catolic”, funcțională la începutul anilor ’5034.
Se cuvine făcută și o precizare canonică: dacă în perioada interbelică episcopia romanocatolică de Alba-Iulia era sufragană (dependentă canonic) de arhiepiscopia romano-catolică de
București, din 5 august 1991 a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie și a fost extrasă din supunerea
canonică față de arhiepiscopul romano-catolic de București, fiind imediat supusă Sfântului Scaun.
Este oarecumva greu de înțeles cum o arhiepiscopie, dependentă direct de Roma, apelează, în
revendicările patrimoniale, la ficțiunea juridică condusă de adversarii Sfântului Scaun,
excomunicații Agotha și Fodor și alți schismatici din clerul maghiar transilvan.
Prin intermediul documentului publicat în anexa documentară putem pătrunde mult mai adânc
în intimitatea bolnavă a sistemului politic românesc de sorginte sovietică. Aberația legală a „Statusului
Romano-Catolic” fictiv a fost dovada vie că inventivitatea politică stalinistă nu are limite, iar Biserica
Romano-Catolică a devenit prizoniera unui regim fără scrupule. În durată scurtă și medie catolicismul
românesc a fost sleit de puteri de chiar servitorii lui, iar consecințele acestor manevre juridice
schismatice, cu ficțiunea „Statusului”, continuă și astăzi să agite viața publică din Transilvania.

33
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József Gyenge, The Status of the Catholic Church during Communism: the “AntiPius” Trend, în vol. Mediating
globalization: Identities in Dialogue, Târgu Mureș, Arhipelag XXI Press, 2018, p. 225-231.
34
Din aceleași motive, istoriografia de limbă maghiară din România insistă pe circumstanța vehiculată în memorialistică,
nedocumentabilă în izvoare, a ridicării excomunicării lui Andrei Agotha înaintea morții sale.
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ

Legazione D’Italia
Bucarest
Telespresso N. 1726/803
Indirizzo: Ministero degli Affari Esteri – Roma
Oggetto: Lotta contro la Chiesa cattolica.
Bucarest, 16 agosto 1950
Il Governo romeno sta traducendo in atto le promesse fatte recentemente ad alcuni sacerdoti scismatici,
in materia di ricostituzione dello „Status” romano-cattolico di Transilvania, per attirarli nella sua orbita.
Si apprende infatti che la Commisione interinale dello „Status”, nominata con decreto del Ministro
dei Culti del 23 giugno u.s., ha tenuto l'8 corrente una seduta solenne nella storica sede dello „Status” a Cluj
(Transilvania).
Ha partecipato alla seduta un delegato del Ministero dei Culti (un certo Teodor Isaiu), il quale, dopo
aver recato il saluto del Ministro prof. Stanciu Stoian, ha consegnato alla Commissione stessa i beni mobili
ed immobili che dovranno – secondo le sue parole – „promuovere grandemente il buon funzionamento della
Chiesa romano-cattolica nella Reppublica Popolare Romena”.
Hanno quindi parlato l'arciprete Fodor Gergely, presidente della Commissione, ed il sacerdote Andrea
Agotha, presidente del Comitato Cattolico di Azione nonchè anima dello scisma romeno, i quali hanno espresso
la soddisfazione dei fedeli e del clero (?) romano-cattolico per questo generoso atto del Governo di democrazia
popolare, il quale dimostra nuovamente che lo Stato del popolo lavoratore appoggia ed assicura il libero (!)
funzionamento della Chiesa e degli istituti ecclesiastici che si trovano al servizio della pace.
I due predetti sacerdoti scomunicati parlavano naturalmente in nome di un esiguo numero di
ecclesiastici, prevalentemente ungheresi, che si sono piegati ai voleri del regime dominante.
È seguita infine una breve cerimonia davanti all'ex Chiesa Piarista di Cluj, la quale figura pure fra i
beni restituiti allo „Status” e le cui chiavi sono state rimesse dal delegato del Ministero dei Culti al Presidente
della Commissione anzidetta.
Se la ricostituzione dello „Status” di Transilvania ha fatto dei passi avanti, la questione del progetto
di statuto per il funzionamento della Chiesa romano-cattolica in Romania incontra invece serie difficoltà per
la tenace resistenza opposta dal clero.
Mi viene, ad esempio, riferito che alcuni sacerdoti della Diocesi di Bucarest, quali i parroci di Popesti,
Belu, Râmnicu-Vâlcea, ecc. già esitanti ed incerti, sono oggi disposti a non piegare così facilmente.
Il ritardo nell'accettazione del progetto di Statuto rende intanto precaria la situazione del Ministro
dei Culti prof. Stoian, il quale correrrebbe – a quanto si dice – il rischio di perdere il suo posto, ove non
riuscisse ad imporre in breve tempo il progetto stesso al clero romeno.
Non è da escludere quindi che il Governo romeno possa adottare presto delle misure drastiche quali
la nomina diretta di qualche ecclesiastico a delle cariche importanti, ignorando la S. Sede. Si dice in proposito
che il Ministero dei Culti intenderebbe nominare il Rev. Krassosvki, parroco di Câmpina, Vescovo della
Chiesa cattolica, ma che questi non sarebbe incline ad accettare tale carica per timore di incorrere nella
scomunica pontificia.
L’Incaricato D’Affari
G. Puri Purini
Ministero degli Affari Esteri, Roma, Archivio Storico-Diplomatico. Fondul Affari Politici 1946-1950 – ROMANIA,
Busta nr. 14 (1950), nepaginat.
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ASPECTE PRIVIND COLONIA REFUGIAȚILOR
COMUNIȘTI GRECI DE LA ȘTEFĂNEȘTI (REGIUNEA
ARGEȘ) ȘI INTEGRAREA ACESTEIA ÎN SISTEMUL
ADMINISTRATIV NAȚIONAL (1952)
Lucian ROPA*
ASPECTS REGARDING THE COLONY OF GREEK COMMUNIST REFUGEES FROM
ȘTEFĂNEȘTI (ARGEȘ REGION) AND ITS INTEGRATION INTO THE NATIONAL
ADMINISTRATIVE SYSTEM (1952)
ABSTRACT
In the village of Ștefănești, near Pitești, a colony of Greek communist refugees was established in 1949.
They arrived in Romania due to the Greek Civil War (1946-1949), which the communists lost to the
government’s army that had a democratic orientation. The Romanian communist government offered
accommodation for over 10,000 adults and 5,000 children from Greece, who were hosted in 12 colonies,
the largest being in Tulgheș, Sinaia, Oradea and Ștefănești.
More than 2,000 Greek political emigrants were brought to Ștefănești, in the Argeș region, and a colony
was settled for them, also known as the Red Cross Ștefănești. It was directly coordinated by the Romanian
Labour Party and had as its governing body a committee of 11 members, coordinated by a president.
The Romanian authorities created decent living conditions for the Greeks from Ștefănești, a school, a
kindergarten, a nursery were built and also a canteen for children, a hospital for the elderly and injured, as
well as vocational schools for the disabled ones.
In 1952, the central and regional Romanian authorities decided to establish the commune of the colony
Red Cross Ștefănești, subordinated to the city of Pitești, but, for political reasons, the stay of the Greek
refugees in Ștefănești was interrupted, so that during the years 1953-1954 they were relocated in urban
and industrialized centers in the country, where they were offered jobs and where they could have been
more easily controlled.
Keywords: the communist regime, The Greek Civil War (1946-1949), Romania, the Greek communist
refugees, Ștefănești (Argeș region)

Înființarea unei colonii a refugiaților comuniști din Grecia în localitatea Ștefănești, din
regiunea Argeș (denumită Pitești din septembrie 1952) este legată de evenimentele care s-au
petrecut în Grecia în anii de după cea de-a doua conflagrație mondială. În anul 1946 a izbucnit în
Grecia războiul civil, care a opus tabăra guvernamentală, ce avea orientare democratică, (susținută
de S.U.A. și Marea Britanie), celei comuniste, care era sprijinită de statele comuniste europene,
îndeosebi de acelea care aveau graniță comună cu statul grec, respectiv Bulgaria, Iugoslavia și
Albania1. Războiul s-a încheiat în toamna anului 1949, cu victoria forțelor guvernamentale, care au
executat, încarcerat și exilat peste 100 000 de membri și simpatizanți ai Partidului Comunist Grec2.
* Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș; e-mail: lucianropa@yahoo.com
1
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. V, Iași, Institutul European, 2002, p. 228.
2
Andreea Lupșor, „Războiul Civil din Grecia”, în Historia (București), nr. 12 (129), 2012, p. 43-44.
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Una dintre consecințele înfrângerii comuniștilor greci3 a fost aceea că un număr însemnat de
locuitori ai Greciei care îmbrățișaseră ideologia lui Lenin au părăsit țara natală și s-au refugiat în
țările comuniste, între care și România. Primii care au plecat în exil au fost copiii din zonele de
conflict. Astfel, pe parcursul anilor 1948-1949, au părăsit Grecia aproximativ 28 000 de copii, care
au fost găzduiți în coloniile din șapte țări comuniste, dintre aceștia 5 600 au găsit adăpost în
România4. În țara noastră, Crucea Roșie Română a acordat asistență umanitară unui număr de peste
12 000 de refugiați greci. Prima colonie de refugiați greci a fost înființată în februarie 1948, în
localitatea Călimănești (Vâlcea), unde au fost aduși 400 de copii, dintre care aproximativ 300 (care
aveau vârste mai mari) au fost, în scurt timp, mutați la Arad și, ulterior, direcționați spre școli
profesionale5. Întrucât au sosit în țara noastră tot mai mulți copii greci, au fost înființate colonii la
Blaj (județul Alba), Orăștie (județul Hunedoara), Roman (județul Neamț), Sinaia (județul
Prahova), Păclișa, lângă Hațeg (județul Hunedoara), Oradea (județul Bihor) și Ștefănești (județul
Argeș)6.
O colonie în care se găseau copii ai comuniștilor greci era și la Siret (regiunea Suceava). Aici
au fost găzduiți alături de copiii greci și copiii coreeni, care ajunseseră în țara noastră în urma
războiului din Coreea (1950-1953). Colonia de la Siret fiind considerată „necorespunzătoare”,
Crucea Roșie a R.P.R., condusă de academicianul Vasile Mârza, a mutat toți acești copiii (marea
majoritate erau coreeni: 530), în 1955, la Pîclișa, în regiunea Hunedoara, unde se ocupau de
educația lor primară 120 de cadre didactice române și coreene. Copiii coreeni proveniți din R.P.D.
Coreeană, erau considerați „oaspeții partidului și guvernului”, fiind găzduiți și într-o colonie la
Târgoviște7.
În urma înțelegerilor dintre partidele comuniste, în România au fost trimiși cei mai mulți
bolnavi și invalizi de război, care au fost tratați în spitalele din capitală. Tot la București și-a stabilit
sediul și Partidul Comunist Grec, precum și postul de radio comunist Grecia Liberă. Crucea Roșie
Română a mai înființat colonii la Cluj, Vaţa de Jos (județul Hunedoara) și Tulgheş, lângă Borsec
(județul Ciuc), cele mai mari fiind cele din Oradea, Sinaia și Ștefănești8. În colonia de la Sinaia s-au
perindat, până în anul desființării acesteia – 1953, aproximativ 1 700 de copii, îndrumați de
învățătorul Dimitris Fafas. La Tulgheș, au fost aduși, în 1950, și cei 420 de copii care fuseseră
găzduiți la colonia din Blaj, de educația tutor celor 1 500 de copii s-a ocupat învățătorul grec Iannis
Malikopoulos. Ultima colonie de copii refugiați greci din România a fost cea de la Hațeg, care a
funcționat până în 19579. La Oradea, copii refugiaților greci au fost cazați în clădirea fostului
3
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Pierderea războiului de către Partidul Comunist Grec este pusă pe seama susținerii masive pe care au acordat-o statele
occidentale guvernului în exercițiu, ori pe refuzul lui Tito de a mai sprijini armata comunistă greacă, situație care a decurs
din ruptura dintre Stalin și liderul comunist al Iugoslaviei. Cauza principală trebuie, însă, căutată în acordul de procentaj,
încheiat între Stalin și Churchill în 1944, la Moscova. Potrivit acestuia, România intra în sfera de interese sovietică
(90%), în timp ce Grecia intra, în aceeași proporţie, în zona de interese anglo-americană. În Iugoslavia, la fel ca și în
Ungaria, procentele urmau să fie 50% pentru sovietici și tot atâta pentru occidentali. Pentru Bulgaria, proporţia era de
75% pentru sovietici și 25% pentru englezi. Stalin și-a respectat promisiunea în ceea ce privește Grecia, lăsând-o în tabăra
occidentală și neintervenind în mod direct în sprijinul partizanilor comuniști greci. Vezi: Valentin Berejkov, În umbra lui
Stalin, traducere Anca Irina Ionescu, București, Editura Academiei, 1994, p. 392.
4
Apostolos Patelakis, „Satul Florica, un cămin pentru refugiații greci”, în Magazin Istoric, (București), nr. 8 (557), august
2013, p. 37.
5
Paula Scalcău, Elenismul în România. O istorie cronologică, București, Editura Omonia, 2006, p. 187.
6
Ibidem.
7
Arhivele Naționale Istorice Centrale (citat mai departe ca A.N.I.C.), fond Președinția Consiliului de Miniștri- Cabinetul
Dumitru Petrescu, dosar 214/1955, f. 2-3.
8
Apostolos Patelakis, „Emigranții politici greci în România (1948-1982)”, în Astra (Brașov), nr. 1-2, 2012, p. 24.
9
Paula Scalcău, op. cit., p. 188-193.
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Seminar Teologic al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea. Numărul refugiaților greci în urbea
de pe Crișul Repede era de peste 500 de suflete. Majorității celor apți de muncă li s-au găsit slujbe,
chiar dacă nu întotdeauna mulțumitoare pentru ei. În 1955, prin Crucea Roșie Română au părăsit
Oradea mai multe grupe de coloniști greci (în jur de 66), pentru a merge în Cehoslovacia și Polonia.
Și din aceste țări au sosit în România câteva zeci de refugiați greci care au fost repartizați în coloniile
din țară10.
Localitatea Ștefănești11 era, de fapt, fostul domeniu al familiei Brătianu de la Florica12, de
lângă Pitești. Aici au sosit peste 2000 de refugiați greci în 1949-1950, iar în anul 1952 au fost
consemnați 2516 de emigranți, dintre care 1996 greci, 512 macedoneni și 8 turci13.
Colonia Ștefănești, numită și colonia Crucea Roșie Ștefănești, a fost organizată de autoritățile
române foarte temeinic. Prin hotărârea secretariatului C.C al P.M.R. din 15 februarie 1951, s-a decis
ca toate problemele emigranţilor greci din ţară să fie rezolvate sub coordonarea directă a P.M.R.,
care avea sarcina de a-i convinge pe aceștia să intre în organizațiile locale de partid. Acest lucru se
făcea, însă, doar după o verificare amănunțită a respectivilor refugiați, pentru a se evita accederea în
partid a unor „elemente duşmănoase sau elemente puse în slujba imperialiştilor anglo-americani şi
a clicii de spioni şi asasini de la Belgrad – Iuda Tito”14. În documentele emise de conducerea de
partid erau stabilite etapele obligatorii pe care trebuiau să le parcurgă emigranții greci care urmau
să devină membri ai P.M.R. Astfel, aspiranții greci erau mai întâi verificați de organizația Partidului
Comunist Grec din țara noastră, apoi cei care obținuseră cetățenia română trebuiau să facă o
adeziune scrisă de intrare în P.M.R., ultima etapă având în vedere analiza făcută de comuniștii
români, care efectuau „o temeinică verificare și dacă îndeplinește condițiile i se aprobă intrarea în
partid”15. Guvernul român, prin Crucea Roșie din țara noastră, a asigurat și un suport financiar
refugiaților politici greci. Ministerul de Finanțe a emis la 1 ianuarie 1952 o Decizie prin care a stabilit
drepturile ordonatorilor de credite pentru folosirea creditelor aprobate prin planul de cheltuieli.
Ordonatorii de credite îi puteau delega pe locțiitorii lor sau pe șefii direcțiilor din cadrul Crucii Roșii
a R.P.R. pentru a utiliza creditele. Astfel, Mihai Popescu, directorul Direcției Planificare și
Contabilitate din cadrul Crucii Roșii, a primit dreptul de a aproba plăți în numerar pentru emigranți
și repatriați până la suma de 500 lei și pentru avansuri spre decontare până la 2000 lei, iar pentru
plățile prin virament putea aproba orice sumă16.
Conducerea coloniei era asigurată de un comitet ales, format din 11 membri, care avea un
președinte, un vicepreședinte, un secretar (aceștia erau salarizați) și opt membri nesalarizați17.
10

Sorin Farcaș, „Războiul civil din Grecia și colonia de greci din Oradea”, în Crisia (Oradea), nr. XLIV, 2014, p. 125-127.
În anul 1952, localitatea Ștefănești a primit numele Partizani, apoi a fost propus numele „Beloiannis” în onoarea lui
Nikos Beloiannis, membru al C.C. al Partidului Comunist Grec, care fusese refugiat în țara noastră, dar, întorcându-se
în Grecia pentru a coordona activitatea din celulele de partid care activau ilegal, a fost prins și executat în martie 1952.
Vezi: Apostolos Patelakis, „Satul Florica, un cămin..., p. 40.
12
Moșia Florica a fost confiscată de autoritățile comuniste în 1949, când au decis exproprierea ultimelor suprafețe de
pământ, terenuri de câte 50 de hectare lăsate celor în drept prin legea de reformă agrară din 6 martie 1945. O soartă
crudă a avut biblioteca familiei Brătianu de la Florica, care în 1948 a fost distrusă, doar o parte infimă de cărţi fiind
donată Academiei Române și altor biblioteci. Mii de volume ale bibliotecii, pe care Constantin Argetoianu o socotea
„cea mai însemnată bibliotecă particulară din România”, au fost arse în parcul conacului timp de mai multe săptămâni.
(http://culturabratianu.ro/ro/section/vila_florica)
13
Arhivele Naționale – Serviciul Județean Argeș (citat mai departe ca A.N.S.J. Argeș), fond Comitetul Regional P.M.R.
Pitești, dosar 50/1951, f. 146.
14
Ibidem, f. 492-493.
15
Ibidem, f. 493.
16
A.N.I.C., fond Președinția Consiliului de Miniștri – Cabinetul Dumitru Petrescu, dosar 214/1955, f. 4.
17
Idem, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 513/1952, f. 17.
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Comitetul coloniei stabilise ca toți locuitorii să contribuie cu un procent de 4 % din venituri pentru
susținerea cheltuielilor, dar întrucât acești bani nu erau suficienți, o parte din suma necesară era
acoperită de Crucea Roșie și de Sfatul Popular al comunei Ștefănești18.
Conducerea organizației de partid Argeș, conform cu directivele primite de la centru, a
desemnat un reprezentant pentru a supraveghea toate activitățile emigranților greci. Acesta a fost
instructorul Gheorghe Stroe, care raporta șefului Secţiei Organelor Conducătoare de Partid,
Sindicale şi de U.T.M., Nicolae Fătuloiu, care, la rândul său, întocmea un raport lunar pe care-l
înainta C.C al P.M.R. Instructorul Stroe a primit indicații privind modalitatea în care trebuia să-și
făcă treaba: „să culeagă date despre călătoriile lor dintr-o localitate în alta, când le fac și pentru ce le
fac”. I se mai punea în vedere să dea dovadă de o vigilență sporită: „să nu devenim polițiști în această
muncă, să lucrăm cu tact și politic”19.
Instructorul regional Gheorghe Stroe a realizat informări asupra situației din colonia
Ștefănești în mod periodic. Aflăm, din consemnările sale, că emigranții greci provocau destul de
multă agitație. Unii dintre ei au refuzat să-și scrie autobiografia atunci când li s-a cerut, alții nu au
înaintat cereri pentru obținerea cetățeniei române20, alții nu doreau să facă muncă voluntară, deși
primeau lunar o sumă de bani de la stat, iar unii dintre pensionarii greci s-au dovedit foarte vocali,
întrucât au declarat că „în Republica Populară Română lumea este foarte săracă, lumea lucrează ziua
și noaptea fără să vrea și lucrează fără pâine”21.
În ciuda acestor probleme, majoritatea grecilor de la Ștefănești erau mulțumiți de condițiile
pe care le crease pentru ei statul român. Au fost construite o şcoală, o grădiniță, creșă şi cantină
pentru copii, spital pentru bătrâni şi răniţi, școli profesionale pentru invalizi. Pentru cei apți de
muncă s-au creat ateliere meșteșugărești în localitate, ei având posibilitatea să muncească și la
fermele de porci și de vaci, dar și în fabricile din Pitești22. Deși la început emigranții greci au fost
cazați în zeci de barăci improvizate în care locuiau câte 60-80 de persoane, ulterior au fost construite
blocuri de locuințe – „15 clădiri mari construite de Crucea Roșie și compuse din câte 1 parter și 2
etaje” – toate aceste imobile totalizând 900 de camere, fiindu-le percepută coloniștilor o chirie
modică, de doar 12,50 lei pentru fiecare cameră23.
În martie 1952, Ion Georgescu, instructor al Secției Organizatorice, Vasile Niculescu,
consilier al Secției Juridice, și Nicolae Pârvulescu, director adjunct în cadrul Direcției Contabilitate,
au primit însărcinarea din partea Direcției Generale a Treburilor Statului de a se deplasa la colonia
refugiaților politici greci de la Ștefănești, regiunea Argeș, pentru a analiza situația acesteia. Cei trei
reprezentanți ai guvernului, odată ajunși la fața locului, au avut întâlniri cu Comitetele Executive ale
Sfaturilor Regional Argeș și Raional Pitești, precum și cu Comitetul Executiv al orașului Pitești, în
urma cărora au redactat un referat amplu despre colonia de la Ștefănești24.
Informațiile pe care ni le-au furnizat aceștia, ne permit să ne facem o imagine exactă despre cum
arăta colonia și care era viața celor care trăiau acolo. Colonia avea o suprafață de 20 hectare, din care 13
aparțineau comunei Ștefănești, iar șapte hectare aparțineau comunei Valea Mare. Poziția geografică era
18

Ibidem, f. 17-19.
A.N.S.J. Argeș, fond Comitetul Regional P.M.R. Pitești, dosar 50/1951, f. 496.
20
Din cei peste 2 600 de cetățeni greci, doar 300 nu ceruseră cetățenia română. Așadar, majoritatea au făcut cereri pentru
a deveni cetățeni ai R.P.R., însă, potrivit documentelor de arhivă consultate, nu știm ce răspuns li s-a dat solicitărilor
acestora. Ei erau încadrați în categoria apatrizilor, iar identitatea le era stabilită prin acte de identitate eliberate de
Direcția Generală a Miliției. Vezi: A.N.I.C., fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 513/1952, f. 19.
21
A.N.S.J. Argeș, fond Comitetul Regional P.M.R. Pitești, dosar 50/1951, f. 408.
22
Apostolos Patelakis, „Satul Florica, un cămin..., p. 38.
23
A.N.I.C., fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 513/1952, f. 16.
24
Ibidem, f. 15.
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deosebit de avantajoasă, întrucât colonia se afla la doar doi kilometri de Ștefănești și de Valea Mare și la
patru kilometri de Pitești și, de asemenea, era străbătută de o șosea națională și de o calea ferată25.
Analizând cifrele pe care ni le oferă raportorii, aflăm că în acel moment populația coloniei era
de 2 611 locuitori, organizați în 659 de familii, iar din acest total 2 090 de locuitori erau de
naționalitate greacă, 515 erau macedoneni și 8 erau turci. Majoritatea (1 197 locuitori) erau de
vârstă adultă, având între 20 și 60 de ani, dar un contingent important era format de populația
vârstnică (542), iar copii erau în număr de puțin peste 700, mai mult de jumătate fiind de vârstă
preșcolară (1-6 ani)26. Referitor la mijloacele de trai, majoritatea populației adulte (1290 locuitori)
era încadrată în câmpul muncii, pe când pensionarii erau în număr de 691 de persoane, care primeau
pensie de la Ministerul Prevederilor Sociale din țara noastră27.
Sursele de venituri ale coloniștilor proveneau din utilizarea a 10 hectare de teren arabil, care le
fusese pus la dispoziție de Sfatul Popular Regional, a 7-8 hectare de vie („actualmente neîngrijită din
lipsă de brațe”), a plantației de duzi, unde creșteau viermi de mătase, a fermelor de porci și păsări etc.28.
Cei trei delegați de la București au constatat o serie de neajunsuri în activitatea coloniei. Pe
de o parte, au reproșat faptul că evidența contabilă se ține în limba greacă și nu este întocmită
corespunzător, apoi că înregistrarea corespondenței se face în registre improprii, starea civilă era
păstrată numai în limba greacă etc.29. Având în vedere aceste aspecte, oficialii de la București au
concluzionat spunând că „această colonie își duce viața în afara legilor administrative ale R.P.R.”30
și în aceste condiții se propun patru ipoteze: prima avea în vedere alipirea coloniei la comuna
Ștefănești; a doua – crearea unei comune de sine stătătoare; a treia – crearea unui oraș de
subordonare regională; a patra – crearea unei localități subordonată Sfatului Popular Orășenesc
Pitești. Cu privire la prima variantă, s-a considerat că singurul avantaj ar fi acela că ar scădea
cheltuielile administrative, în schimb neajunsurile sunt mult mai multe: spiritul de disciplină nu ar
pătrunde în colonie, Comitetul Executiv al Sfatului Popular comunal nu ar face față problemelor
apărute, ar fi nevoie de un aparat administrativ mărit etc.31 A doua variantă a fost respinsă pentru că
s-a apreciat că dacă s-ar crea o comună nouă, aceasta nu ar avea mijloacele materiale să se întrețină,
întrucât terenul arabil este insuficient, iar dacă i s-ar atribui teren agricol, acest lucru s-ar face în
detrimentul G.A.S. Ștefănești32.
Ipoteza privind crearea unui oraș cu subordonare raională a fost susținută prin două
argumente. Pe de o parte, faptul că aproape toți coloniștii sunt încadrați în diferite munci productive
după cum este specificul locuitorilor unui oraș, iar pe de altă parte, construcțiile de tip urban și
dotările aferente, se potrivesc unui oraș. Dar, în cele din urmă, a fost respinsă această ipoteză,
apreciindu-se că teritoriul coloniei era prea mic, investițiile lipseau, iar cheltuielile administrative ar
împovăra bugetul statului „într-o perioadă când se pune accentul pe economii”, iar, pe deasupra,
lipsea personalului care să aibă „cunoștințe politico-administrative”33.
S-a optat pentru ultima variantă prezentată, cea în care colonia ar deveni o localitate
subordonată Sfatului Popular Orășenesc Pitești34, deoarece distanța dintre colonie și Pitești era de
25
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Ibidem, f. 20-21.
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Ibidem, f. 21.
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doar 2,5 kilometri și astfel controlul asupra activității Sfatului Popular al coloniei putea fi asigurat în
bune condiții de la Pitești. Pe de altă parte, între colonie și Pitești existau legături economice
strânse35. Avându-se în vedere aceste aspecte, dar și faptul că „această colonie prezintă o importanță
politică deosebită de cea a unităților administrative naționale” s-a făcut propunerea ca Ștefănești să
devină comună subordonată orașului Pitești36.
Într-un timp relativ scurt s-a trecut la fapte, astfel încât, la 8 mai 1952, comisia pentru
delimitarea teritoriului viitoarei comune Crucea Roșie Ștefănești a stabilit limitele administrative
ale acesteia. Comisia era alcătuită din Gheorghe Vasile, vicepreședinte al Sfatului Popular al
Orașului Pitești, Toma Rădulescu, șeful Diviziei Buget-Secția Financiară a Orașului Pitești, Ilie
Badea, președinte al Sfatului Popular Valea Mare, Alexandru Oțelea, președinte al Sfatului Popular
Ștefănești, Oriebardis Vlasis, președintele Comitetului Provizoriu Colonia Crucea Roșie Ștefănești
și Costas Tzinghelis, translator37. A fost delimitat teritoriul noii comune printr-un studiu pe teren,
fiind stabilite puncte de demarcație față de unitățile administrative învecinate și s-a decis ca patru
familii care își construiseră locuințe în apropierea blocurilor coloniștilor să fie incluse în noua
comună38.

Schița teritoriului comunei care a fost înființată în locul fostei colonii a refugiaților greci de la Crucea RoșieȘtefănești, în anul 1952
(Sursa: A.N.I.C., fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 513/1952, f.35.)
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În 11 mai 1952, Sfatul Popular al Regiunii Argeș a trimis Direcției Generale a Treburilor
Consiliului de Miniștri planul cu delimitarea terenurilor pentru înființarea comunei Colonia Crucea
Roșie Ștefănești, subordonată orașului Pitești, precum și referatul pe care îl întocmise echipa trimisă
de la București39. În continuare, Consiliul de Miniștri a elaborat un plan de măsuri pentru
organizarea administrativă a noii comune, dintre care enumerăm: constituirea unui Comitet
Provizoriu format din șapte membri, întocmirea bugetului și a schemelor de organizare a aparatului
administrativ (cu sprijinul Comitetului Executiv al Sfatului Popular Pitești), reglementarea
cetățeniei locuitorilor coloniei, dar și a faptelor de stare civilă, traducerea în limba greacă a
Constituției R.P.R. și a decretului de funcționare a Sfaturilor Populare40, pregătirea și alegerea
deputaților în Sfatul Popular al comunei etc.41.
Cadrele care au intrat în conducerea comunei au fost selecționate de Constantin Cîmpeanu,
de la C.C. al P.M.R., împreună cu Comitetul Emigranților Greci din R.P.R.42.
Ultimul pas înainte de declararea coloniei ca și comună de subordonare orășenească l-a
constituit elaborarea unui referat de către Secția Organizatorică a Consiliul de Miniștri, în care
se confirma punerea în aplicare a măsurilor mai sus amintite și se făcea propunerea ca viitoarea
comună să se numească „Beloianis”, după numele eroului rezistenței comuniste din Grecia,
Nikos Beloyannis43, numit în documentele autorităților române „marele erou al poporului
grec”44.
Cu toate că au beneficiat de o unitate administrativă proprie, ulterior, din rațiuni politice, a
fost întreruptă șederea refugiaților greci în Ștefănești, astfel încât pe parcursul anilor 1953-1954 au
fost mutați în diferite centre urbane și industriale din țară, unde li s-au oferit locuri de muncă și unde
puteau fi ținuți mai ușor sub control45. Spre exemplu, în toamna anului 1953 o parte a acestora a
ajuns în localitatea Nazarcea, din regiunea Constanța, unde a fost înființată o gospodărie agricolă
colectivă pentru cele 220 de familii de greci46. Ca un fapt interesant, mobilierul și vesela cu care a
fost dotată cantina acestora provenea de la Direcția Generală a Canalului, care nu mai avea nevoie
de aceste lucruri, întrucât prima etapă a muncii47 la Canalul Dunăre-Marea Neagră era în curs de
închidere48.
În celelalte colonii șederea comuniștilor greci a continuat încă câțiva ani, după care și
acestea au fost desființate. În ultimii ani de existență a coloniilor, au existat diverse probleme de
administrare a acestora. Bunăoară, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1605/1955, clădirile
în care erau cazați refugiații au trecut din folosința Crucii Roșii în aceea a Întreprinderilor de
localuri și locuințe, din cadrul Sfaturilor Populare, care însă nu le-au administrat în mod
corespunzător, astfel încât, în anul 1956, Crucea Roșie a R.P.R. a constatat că la Vâlcele, în
Regiunea Autonomă Maghiară, clădirile aveau nevoie de reparații urgente, în Oradea se impunea
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repararea acoperișului și a instalației electrice, iar în Moinești construcțiile „sunt în mare parte
degradate”49. Prin Ministerul Gospodăriei Comunale și a Industriei Locale au fost efectuate
reparațiile necesare, dar condițiile de locuit au rămas, în mare parte, tot precare, mai ales din cauza
suprapopulării acestora50.
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Idem, fond Președinția Consiliului de Miniștri – Cabinetul Dumitru Petrescu, dosar 214/1955, f. 5-6.
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PORTRETELE LA TINEREȚE ALE „BANDIȚILOR” DIN
ORGANIZAȚIA „G 4”
Cristina Liana PUȘCAȘ
YOUTH PORTRAITS OF “BANDITS” FROM “G 4” ORGANIZATION
ABSTRACT
Resistance in the mountains was a widespread phenomenon in communist Romania, but little known.
Demonstrations against the new regime of Soviet origin took different forms, the Romanians not accepting
the political orientation imposed by Moscow and organizing in different forms to oppose the Bolshevik
roller. The mountain formations in Romania favored the establishment of such resistance groups. The
mountains of Bihor were also an attraction for the inhabitants of the area, and the hope of the arrival of the
Americans fueled the belief that the resistance in the mountains will not be endless or useless. To this end,
the “G4” Organization was also established.
Keywords: resistance, mountains, communist regime, political detention, “G4” Organization, Bihor
County

Noul regim politic de sorginte sovietică, care la finele celui de-al Doilea Război Mondial a
acaparat întreaga viață politică, economică, socială și culturală din România, nu s-a bucurat, nici pe
departe, de susținerea largă a maselor populare. Formațiunea politică care a facilitat instaurarea
„democrației populare”, Partidul Comunist din România nu avea, la 23 august 1944, nici 1.000 de
membri, cu toate acestea acțiunile lui au fost susținute de trupele sovietice care au invadat țara și sau comportat, nu ca niște aliați, ci ca niște cotropitori. Reacția românilor a fost una de respingere a
noii orânduiri. Samavolnicia soldaților ruși, violurile, rechiziționările abuzive ale Armatei Roșii,
politicile antireligioase1 au trezit în sufletul românilor un sentiment de revoltă, de împotrivire și, mai
apoi, de rezistență. Formele de rezistență anticomunistă au fost diverse: „individuală, organizată
neînarmată, organizarea paramilitară inactivă și grupuri armate de partizani”2 și „s-au găsit în toate
palierele societății, de la intelectualii atașați valorilor democratice până la militarii animați de un
puternic sentiment național (...) la țărani (...)”3.
Puțin cunoscută, această „rezistență în munți” sau „rezistență anticomunistă organizată” s-a întins
pe parcursul a 20 de ani și a reprezentat o adevărată provocare pentru Securitate. Un raport al Securităţii,
din ianuarie 1959, menţiona 1.196 de „organizaţii şi grupări contrarevoluţionare/subversive”
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distruse în intervalul 23 august 1944-19594. Formațiunile muntoase5 din România au favorizat
organizarea de grupuri de rezistență, însă ele nu erau grupuri foarte bine constituite, închegate,
organizate, membrii lor retrăgându-se în zonele mai înalte fără arme, alimente sau un plan bine
stabilit. În opinia specialiștilor, acești „bandiți” au fugit în munți ca o reacție instinctivă la abuzurile
noului regim comunist: „...mai întâi au fost agresiunea și abuzul și apoi au urmat reacția spontană
de apărare a victimei; teroarea a fost cauza, iar efectul a fost rezistența la opresiune”6. Criteriile de
asociere au fost mai puțin politice, pe mulți îi uneau legăturile de sânge, unii erau din același sat sau
regiune, colegi de serviciu sau colegi de școală7. Munții Bihorului au reprezentat și ei o atracție
pentru opozanții regimului, iar speranța venirii americanilor a alimentat credința că rezistența în
munți nu va fi nesfârșită și nici inutilă. În acest scop, s-a constituit și Organizația „G4”.
Notarul Dumitru Oprea, un talentat poet şi fost sublocotenent, epurat de noul regim politic,
se hotărăşte să vină și el în sprijinul partizanilor din munţi. În acest sens, în primăvara anului 1949,
pune bazele unei grupări, „G4” (Grupul celor 4), având o conducere colectivă. „G4 este un grup de
patru persoane care se făceau că-s conducătorii grupului. Ca să nu fie numai un singur şef: «Nu»,
zice, «mai bine facem un grup colectiv», şi atunci şi organizaţia a numit-o G48”, mărturiseşte Aurel
Brazdă, unul dintre membrii organizaţiei. „Ideea noastră era de a lupta cu arma împotriva
comuniştilor”9 scrie, de asemenea, Aurel Brazdă în memoriile sale. Membrii organizaţiei au fost, în
mare parte, elevi de la Liceul Industrial, Liceul Comercial şi Liceul Teoretic „Alexandru Roman”,
toate din Oradea. Printre primele activităţi întreprinse de Dumitru Oprea a fost redactarea, la
începutul lunii martie 1949, a unei poezii: „Răsculați-vă!”. Două dintre manifeste au fost lipite în
Piaţa Stalin şi cartierul Velenţa din Oradea.
Totodată, Dumitru Oprea i-a organizat pe tineri în două grupuri: unul care să meargă în
munţi şi un altul în Oradea, care urma să asigure aprovizionarea. „Organizaţia noastră era condusă
de un ofiţer în rezervă, Oprea Dumitru, care a organizat 6 băieţi să meargă la partizanii din munţi
pentru a da ajutor. C-atuncea aşa se zicea: că vor veni americanii şi partizanii au obligaţia de a ajuta
americanii să fie paraşutaţi şi să fie apăraţi de comunişti, care i-ar fi împuşcat. Deocamdată, ăştia, din
grupul respectiv, mergeau în munţi, aicea în Munţii Bihorului. O altă grupare, din care făceam parte
şi eu, a rămas acasă cu misiunea de a-i aproviziona pe cei din munţi, de a procura arme, că aveam şi
ofiţeri în cadrul acestei organizaţii”10, îşi aminteşte Aurel Brazdă.
În ziua de 12 martie 1949, un grup de şapte, Dumitru Oprea, Ştefan Mihele, Alexandru
Imoca, Iosif Haiduc, Petru Lupoi, Victor Bozântan şi Luca Bradea, părăseşte oraşul cu intenţia de a
lua legătura cu partizanii din munţi. „În ziua de 12 martie 1949 s-au prezentat la Mihele Ştefan acasă
Lupoi Petru, Bozântan Victor, Haiduc Iosif şi Imoca Alexandru, de unde au plecat la gară unde s-au
întâlnit cu Bradea Luca, care i-a condus în comuna Măgeşti, judeţul Bihor, iar de acolo au plecat
înspre comuna Zece Hotare. Ajungând în comuna Zece Hotare, toţi cei de mai sus au intrat la
numitul VANDICI GAVRIL, i-au cerut adăpost. Au stat acolo până în ziua de 14 martie 1949, când
4

298

Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, București, 2006, accesat online la adresa https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/article/RAPORT%20FINAL_
%20CADCR.pdf, p. 330.
5
Camelia Ivan Duică, Rezistența anticomunistă din Maramureș. Gruparea Popșa (1948-1949), Editura Institutului
Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2005, p. 17.
6
Adrian Brișcă, Radu Ciuceanu, op. cit., p. 21.
7
„Bande, bandiți și eroi”...., p. 9.
8
Experienţe carcerale în România comunistă, vol III, Cosmin Budeancă (coordonator), Editura Polirom, Iași, 2009, p. 17.
9
Aurel Brazdă, Istorie trăită. 1000 de zile în uniforma gulagului comunist, vol II, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea,
2005, p. 36.
10
Expererinţe carcerale ..., p. 14.

Portretele la tinerețe ale „bandiților” din organizația G4

au fost surprinşi de miliţie”11. Iosif Haiduc îşi aminteşte că intervenţia organelor de represiune s-a
făcut în urma trădării socrului lui Vandici Gavril, care, ulterior, condamnat fiind, a şi decedat la data
de 6 iulie 1959 la Formaţiunea Canal Dunăre – Marea Neagră12. În schimb, versiunea oficială
prezentată de securiştii orădeni, colonelului Dulgheru este cu totul alta, venind să sublinieze
vigilenţa organelor în lupta cu elementele reacţionare: „În ziua de 14 martie a.c. (1949 – n.n.), o
patrulă de la postul de miliţie Vadul Crişului, fiind în patrulare în comuna Zece Hotare, au făcut o
percheziţie domiciliară într-o chestiune de drept comun, tocmai în casa unde erau retraşi sus
numiţii, cu care ocazie au fost descoperiţi”13. Identificaţi, tinerii au încercat să scape din încercuire,
însă Oprea şi Haiduc s-au refugiat într-un grajd din vecinătate. Dumitru Oprea, având un pistol în
dotare a început să tragă: „numitul Oprea împreună cu o altă persoană fiind identificată ulterior
Haiduc Iosif s-au ascuns într-un alt grajd, nepredându-se la somaţiile miliţienilor, care au tras salve
în aer, la care numitul Oprea, cu un pistol a tras mai multe focuri asupra miliţienilor. În sfârşit,
susnumiţii nemai având posibilitatea de scăpare, cu multă greutate s-au predat, iar restul bandei a
fugit”14.
În lotul „G4” au fost anchetate 19 de persoane, din care 11 elevi. Condamnările au fost de la
1 ani şi şase luni la 8 ani: Lupoi Petru - 8 ani temniţă grea; Mihele Ştefan - 7 ani temniţă grea; Birău
Dumitru - 7 ani închisoare corecţională; Karcus Ladislau - 7 ani - închisoare corecţională; Maier
Valeriu - 7 ani închisoare corecţională; Oprea Dumitru - 6 ani temniţă grea; Mihuţ Dumitru - 6 ani
închisoare corecţională; Haiduc Iosif - 6 ani închisoare corecţională; Bozântan Victor - 6 ani
închisoare corecţională; Şimoca Alexandru - 6 ani închisoare corecţională; Bradea Luca - 5 ani
închisoare corecţională; Vandici Gavril - 3 ani închisoare corecţională; Vecon Gheroghe - 2 ani
închisoare corecţională; Brazdă Ioan - 2 ani închisoare corecţională; Brazdă Aurel - 2 ani închisoare
corecţională; Ficuţ Ioan - 2 ani închisoare corecţională; Gavriş Geza - 1 an şi şase luni închisoare
corecţională; Mihele Maria - 1 an şi şase luni închisoare corecţională; Mălan Pavel - 1 an şi şase luni
închisoare corecţională.
Periplul lor carceral a fost unul dramatic, pornind de la Securitatea din Oradea, apoi duși la
Penitenciarul Oradea, transferați la Cluj pentru proces, iar după pronunțarea sentințelor drumurile
lor s-au despărțit, fiind aruncați prin toate închisorile Gulagului românesc. Studiul de față vine să
contureze câteva portrete ale tinerilor membri ai Organizației „G4” și destinele lor tragice.
VICTOR BOZÂNTAN – ELEV
Născut la 18 septembrie 1929, în Văşad, jud. Sălaj
Perioada de detenţie: 18 martie 1949 - 18 martie 1955; 11 aprilie 1958 - 28 iulie 1964
Centre de detenţie: Oradea, Gherla, Baia Sprie, Valea Negră, Periprava
Primul contact cu organele de anchetă l-a avut când, timp de o lună, a fost arestat pentru
„lansarea de lozinci sovietice”. Ulterior, în 1949, Victor Bozântan, elev la Școala Tehnică
Administrativă Economică din Oradea, s-a alăturat, împreună cu alți tineri de vârsta lui,
11
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organizației „G4”, o organizaţie subversivă condusă de un tânăr de 26 de ani, Dumitru Oprea, fost
sublocotenent, epurat de regimul comunist, devenit notar (secretar de comună – n.n.).
În ziua de 12 martie 1949, Victor Bozântan, împreună cu Dumitru Oprea, Ştefan Mihele,
Alexandru Șimoca, Iosif Haiduc, Petru Lupoi şi Luca Bradea, părăseşte oraşul cu intenţia de a
lua legătura cu partizanii din Apuseni. Cei şapte au ajuns în comuna Măgeşti, iar a doua zi au
plecat mai departe spre comuna Zece Hotare. „Când au intrat în teritoriul acestei comune,
acuzatul Oprea Dumitru i-a făcut atenţi că vor trebui să se supună ordinelor, după care vor lua
contact cu «bandele teroriste» din munţi şi că s-au angajat într-o acţiune foarte serioasă, fiind
vorba de o acţiune contra regimului, care se pedepseşte sever de legile în vigoare. În noaptea de
13-14 martie 1949 au dormit în comuna Zece Hotare în podul unui grajd, la inculpatul Vandici
Gavril”15.
În dimineaţa zilei de 14 martie 1949, au fost înconjuraţi de organele de miliţie, iar în urma
unui schimb de focuri Dumitru Oprea şi Iosif Haiduc au fost prinşi. Ceilalţi se salvează prin fugă,
nu, însă, pentru mult timp. După nici 4 zile, pe 18 martie 1949, Victor Bozântan a fost prins întrun grajd în Munții Apuseni, în apropriere de comuna Drăgești (Bihor).
În timpul anchetelor de la Securitatea din Oradea reiese că Victor Bozântan era „un caracter
curagios, liniștit, nesincer și capabil de orice”16. A fost condamnat la 6 ani închisoare pentru
infracţiunea de „uneltire”17. De la Penitenciarul Oradea, a fost dus la Gherla, la Valea Neagră, apoi
la Baia Sprie18. A fost pus în libertate pe data de 18 martie 1955.
După eliberare, membrii grupului s-au aflat, în continuare, în atenţia organelor de
represiune. Dovadă stă noul val de arestări, din aprilie 1958, care i-au vizat pe foștii colegi de lot:
Ştefan Mihele, Victor Bozântan şi Dumitru Oprea. Conform expunerii din Sentinţa nr. 152 din 2
aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timişoara, Victor Bozântan „atât în timpul exercitării
pedepsei, cât şi după eliberare sa din penitenciar – martie 1955 – a întreţinut legături cu elemente
reacţionare, foşti deţinuţi politici şi a participat în cursul anilor 1955-1956 la întâlnirile între
Mihele Ştefan, Oprea Dumitru, Bădiceanu Nistor, Robu Alexandru şi Robu Ioan, Bozântan Victor
şi alţii. Cu această ocazie s-au purtat discuţii duşmănoase la adresa regimului, a fost de acord cu
menţinerea legăturilor între ei şi ca în cazul unui atac din partea imperialiştilor împotriva ţării
noastre să le poată ajuta din interior”19.
În timpul acestor întâlniri, Oprea Dumitru ar fi recitat din poeziile sale cu conţinut
contrarevoluţionar. În sentinţă se mai arată că Victor Bozântan a participat la cele două adunări
în seara zilelor de 2 şi 3 noiembrie 1956 şi a fost de acord cu cele discutate şi cu scopul urmărit de
această organizaţie subversivă. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din 12 aprilie 1958, au fost
găsite în total 110 scrisori care, o parte, au un conţinut duşmănos scrise de către Dumitru Oprea.
Victor Bozântan a primit o nouă condamnare, de această dată la 25 de ani muncă silnică,
fiind grațiat pe 28 iulie 1964. În această a doua detenție a fost închis în Oradea, Gherla și
Periprava.
S-a stabilit cu familia în Marghita (Bihor).
15

A.p.C.L.P., Sentinţa nr. 1623 din 25 noiembrie 1949 a Tribunalului Militar Cluj.
Idem, Fișe de Cercetare Bozântan Victor.
17
Arhiva Asociației Foștilor Deținuți Politici din România – Filiala Bihor (în continuare A.A.F.D.P.R. – Filiala Bihor),
dosar nr. 36/B, Bozântan Victor.
18
Fișe Matricole Penale Bozîntan Victor Ilie, accesibile pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
și Memoria Exilului Românesc (în continuare I.I.C.C.M.E.R.) – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*B*B%2006.%20Bold%20%20Bozt*Bozintan%20Victor%20Ilie, accesat la data de 7.04.2020.
19
A.p.C.L.P., Sentinţa nr. 152 din 2 aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara.
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AUREL BRAZDĂ – ELEV
Născut la 21 februarie 1930, în Sântandrei, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 2 aprilie 1949 - 13 decembrie 1951
Centre de detenţie: Oradea, Cluj, Văcăreşti, Jilava, Târgşor, Gherla
Aurel Brazdă este cel de-al doilea fiu, din cei trei (Ioan, Aurel şi Liviu) ai lui Ioan, fost jandarm
epurat, şi ai Iulianei Botoş. Elev în clasa a XII-a la Liceul Comercial din Oradea, Aurel Brazdă şi
fratele său, Ioan, au participat, pe data de 6 martie 1949, la o întâlnire cu Dumitru Oprea. La această
primă întâlnire, cei doi fraţi Brazdă au fost informaţi de existenţa unei organizaţii, „G4”, care ar urma
să ia legătura cu „bandele teroriste din munţi”. Cei doi fraţi au mai participat pe data de 10 martie
1949, la o a doua şedinţă. „Încă nu apucasem să ne organizăm temeinic, eram doar în faza de
discuţii”20, mărturiseşte Aurel Brazdă, când organele Siguranţei erau deja pe urmele tinerilor.
Aurel Brazdă a realizat că urmează să fie ridicat şi decide să fugă, cu trenul, la Deva. Rămaşi acasă,
tatăl şi fratele mai mic, Liviu, au fost arestaţi. În aceste condiţii, tânărul hotărăşte să se predea, revine la
Oradea şi pe 2 aprilie 194921 trece pragul Securităţii Oradea, de pe strada Republicii nr. 5222, „o adevărată
închisoare subterană”23. Condiţiile de detenţie erau de exterminare: celule mici, unde lumina zilei nu
pătrundea niciodată, iar mirosul de umezeală şi de mucegai era puternic îmbibat în hainele arestaţilor.
Anchetele se desfăşurau cu brutalitate, gardienii torturându-i şi în momentele de respiro.
„(...) avea obiceiul ca pe drumul de la beci şi până în biroul de anchetă de la etaj să-şi terorizeze
victimele, lovindu-le cu picioarele în fund, cu pumnii în coastă, în rinichi, iar la urcarea scărilor erau
călcaţi pe picioare cu vârful cizmelor, care le produce nişte răni dureroase la călcâi, având
încălţămintea fără şireturi pe care de multe ori o pierdeau din picioare”24, relatează Aurel Brazdă.
Întregul lot a fost transferat, după finalizarea cercetărilor, la Penitenciarul din Oradea, unde
„mâncarea era foarte slabă, supa era practic apă goală în care înotau câteva frunze de varză, fără carne
sau grăsime. Nu primeam decât 250 gr. de pâine pe zi”25.
În noiembrie 1949, Tribunalul Militar Cluj îi condamnă pe Aurel şi Ioan Brazdă la câte 2 ani
închisoare26. Fraţii Brazdă au trecut prin Penitenciarul Oradea, Cluj, Văcăreşti, apoi mutaţi la Jilava. Pe
30 decembrie 1949, au fost transferaţi la colonia pentru minori Târgşor, unde au rămas tot anul 1950.
Aurel Brazdă îşi aminteşte că erau „liberi prin curte, era ca un regim de pensiune”27. Spre finele anului
1950 au fost mutaţi la Gherla, acolo unde tinerii au fost supuşi procesului de „demascare”, exportat de la
Piteşti. „Seara te punea să stai cu mâinile sus, într-un picior, cu planton lângă tine (...). Bătându-ne între
noi se dorea ca din oameni să devenim animale”28, menţionează fostul deţinut politic.
Pentru a se salva din acest iad, a simulat o boală psihică, ceea ce a dus la internarea sa la
infirmerie, timp de trei luni. Pedeapsa îi expirase în 2 aprilie 1951, dar a fost eliberat abia în 13
decembrie 195129.
20

Cristina Liana Pușcaș, Rezistenţă anticomunistă în întrebări și răspunsuri, Editura Eikon, București, 2017, p. 25.
Experienţe carcerale..., p. 15.
22
Ibidem.
23
Aurel Brazdă, Istorie trăită..., p. 24.
24
Idem, Organizaţii anticomuniste din judeţul Bihor. Reeducarea – Instrument al terorii în penitenciare, Editura Imprimeria
de Vest, Oradea, 2005, p. 57.
25
Cristina Liana Pușcaș, Rezistenţă anticomunistă..., p. 29.
26
A.p.C.L.P., Sentinţa nr. 1.623 din 25 noiembrie 1949 a Tribunalului Militar Cluj.
27
Experienţe carcerale..., p. 18.
28
Cristina Liana Pușcaș, Rezistenţă anticomunistă..., p. 35.
29
Fișa Matricolă Penală Brazda Aurel Ioan, accesibilă pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*B*B%2007.%20Brader%20%20Bucva*Brazda%20Aurel%20Ioan, accesat la data de 12.05.2020.
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Ajuns acasă, a trebuit să se interneze la sanatoriul TBC cu dublă pleurezie şi apă la plămâni,
unde a stat şase luni. S-a căsătorit în anul 1960, având un fiu, Mircea Brazdă. După 1989, a ocupat
funcţia de preşedinte al Asociaţiei Deportaţilor şi Victimelor Comunismului – Filiala Bihor.
A decedat pe data de 8 aprilie 2011.
IOAN BRAZDĂ – ABSOLVENT LICEU
Născut la 23 noiembrie 1928, în Sântandrei, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 23 martie 1949 - 11 mai 1951
Centre de detenţie: Oradea, Cluj, Văcăreşti, Jilava, Târgşor, Gherla
Ioan Brazdă este absolvent al Liceului Comercial din Oradea, secţia metalurgie, promoţia
1947/1948. La fel ca fratele său Aurel, a fost încadrat în Organizaţia „G4”. Securitatea îl vizitează pe
Ioan Brazdă acasă, pe 20 martie 1949, însă acesta a reuşit să sară în curte pe geamul casei şi să se
ascundă30.
Trei zile mai târziu, pe 23 martie 1949, se hotărăşte să se predea securistului care se afla în
casă şi o păzea pe mama sa. A fost dus la Securitatea din Oradea, de pe strada Republici, acolo unde
„beciurile erau făcute mici, foarte înguste”. „Dacă era 2 m lăţime şi lungi de 2 m şi jumătate sau 3 m,
închise, fără niciun geam. Altceva nimic, era întuneric. Nu vedeai nimic. (…) ca pat erau nişte
scânduri aşezate una lângă alta, aşa bătute una lângă alta şi puse o capră mai în faţă, mai înaltă în faţă
şi una mai jos, în spate ca totuşi să fie un plan înclinat puţin. Pernă nimic, pătură nimic, absolut nimic
şi pe aia trebuia să te culci”31, rememorează Ioan Brazdă.
Regimul alimentar a fost unul de înfometare32. Arestaţii nu aveau acces la lingură, nu li se
asigura apă de băut, iar la W.C. erau scoşi doar dimineaţa şi seara. „În jurul orei şapte seara, după
închidere, nu ni se mai deschidea uşa să mergem afară pentru necesităţi până dimineaţa. Era un chin
ca toată noaptea să nu poţi ieşi pentru necesităţi. Era un chin care nu se poate descrie în cuvinte.
Unii din celulele vecine, care nu se puteau abţine, urinau în celulă pe pereţi şi pe jos33”, îşi aminteşte
Ioan Brazdă.
Anchetele s-au desfăşurat într-o permanentă ameninţate. Tatăl său, Ioan, a fost adus în faţa
lui şi bătut. „Mă pune la o masă cu faţa spre el şi îmi dă o hârtie ca să fac declaraţie. Şi zice: «Asta e
declaraţia vieţii». Între timp îl aduce pe o uşă pe taică-meu. În camera de acolo, începe să-l
interogheze şi pe el, tot aşa, mai mulţi din diferite direcţii. (…) şi la un moment dat începe să-l bată,
sare pe el. Şi îl trânteşte la pământ pe tăticu, în faţa mea ca să mă speriu. Taică-meu atât a mai ştiut
să mai spuie «Dumnezeule!»”34, ne-a relatat Ioan Brazdă.
După obţinerea declaraţiilor, membrii „G4” au fost transferaţi la Penitenciarul din Oradea,
până la procesul din noiembrie 1949, care s-a judecat de Tribunalul Militar Cluj. Ioan Brazdă a
primit o condamnare de 2 ani35 şi a urmat acelaşi itinerar penitenciar ca mare parte dintre tinerii din
lotul său: Cluj-Văcăreşti-Jilava-Târgşor-Gherla.
30

Cristina Liana Pușcaș, Rezistenţă anticomunistă..., p. 44.
A.p.C.L.P., Interviu cu Ioan Brazdă, realizat la data de 10.05.2011.
32
Cristina Liana Pușcaș, Iadul roșu în orașul de pe Criș. Penitenciarul Oradea (1945-1977), ediţia I, Editura Muzeului Ţării
Crișurilor, Oradea, 2014, p. 224.
33
Idem, Rezistenţă anticomunistă..., p. 46.
34
A.p.C.L.P., Interviu cu Ioan Brazdă, realizat la data de 10.05.2011.
35
Fișa Matricolă Penală Brazdă Ioan I, accesată pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*B*B%2007.%20Brader%20%20Bucva*Brazda%20Ioan%20I, accesat la data de 13.05.2020.
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La Târgşor, Ioan Brazdă a lucrat în atelierul de ţesut. La finele anului 1950 a fost transferat de
la penitenciarul Târgşor la penitenciarul Gherla, introdus în faimoasa cameră 99, unde a trecut prin
procesul de „reeducare”. „Reeducarea însemna ca fiecare să-şi facă autodemascarea, adică să declare
tot ce a făcut în viaţă, tot ce ştia despre cunoscuţi sau rude etc. Oricât se declara, spuneau că tot se
mai ascunde ceva. Astfel, toţi deţinuţii eram torturaţi fiecare pe rând. Am suferit o teroare de
nedescris. Eram supus unei torturi fizice (bătăi) şi psihice văzând torturarea celorlalţi, ce dura zi şi
noapte fiindcă nu ştiam când şi cui îi vine rândul. Ne mai rezistând acestor torturi, unii deţinuţi au
încercat să se sinucidă, dar au fost descoperiţi la timp”36, rememorează Ioan Brazdă. Cumplitele
chinuri la care a fost supus au fost curmate la 11 mai 1951, odată cu eliberarea.
Mult aşteptata libertate nu i-a adus prea mari satisfacţii. „A trebuit să mă prezint săptămânal
la miliţie şi la biroul populaţie. Aici am primit buletin de identitate pe care s-a aplicat o ştampilă cu
iniţialele «D.O.» ce însemna domiciliu obligatoriu”37, mărturiseşte fostul deţinut politic. S-a
prezentat la mai multe locuri de muncă, însă de fiecare dată era respins din cauza dosarului său.
La fel ca alţi deţinuţi politic, nu a mai avut posibilitatea să urmeze o facultate. În schimb, s-a
înscris la Şcoala Populară de Arte, unde a urmat pictura şi apoi sculptura. A sfârşit să lucreze ca
desenator tehnic, cu un salariu foarte mic. A fost căsătorit, a avut o fiică, Lea.
A trecut la cele veşnice la data de 28 mai 201838.
IOSIF HAIDUC – RETUȘER PORTRETIST
Născut la 12 iulie 1929, din Sânnicolau Român, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 1439 (15)40 martie 1949 - 13 martie 195541
Locuri de detenţie: Oradea, Cluj, Poarta Albă, Peninsula, Jilava, Baia Sprie, Valea
Neagră
Bunicul lui Iosif Haiduc a stat în America 14 ani, astfel averea părinților, declarați „chiaburi”,
s-a ridicat la 30 de ha. Tata era încasator la Uzina de Apă, iar mama, casnică.
La vârsta de 13 ani a intrat ucenic, învățând meseria de retușer portretist, iar în paralel, Iosif
Haiduc a urmat cursurile Școlii de Arte și Meserii. În cursul lunii martie 1949, a intrat în legătură cu
membrii Organizației „G4”, iar pe 12 martie 1949, a pornit de la Oradea, cu trenul, spre Zece
Hotare, împreună cu Dumitru Oprea, Ștefan Mihele, Petru Lupoi, Victor Bozântan, Alexandru
Șimoca și Luca Bradea, călăuză.
Pe data de 14 martie 1949, grupul, în urma unei trădări, a fost descoperit. Iosif Haiduc și
Dumitru Oprea se ascund într-un grajd, restul reușind să scape. „Oprea, cu un pistol a tras mai multe
focuri asupra milițienilor”42, se arată într-un document al Securității Oradea. Capturați, cei doi au
fost urcați într-o dubă și transportați la Securitatea Oradea. „Din Vad până la Oradea numai bătaie.
Ne-au băgat în dubă. Ne loveau cu cauciucul lor”43, a declarat Iosif Haiduc.
36

A.p.C.L.P., Interviu cu Ioan Brazdă, realizat la data de 10.05.2011.
Cristina Liana Pușcaș, Rezistenţă anticomunistă..., p. 51.
38
A.p.C.L.P., Informație oferită de Lea Brazdă, fiica lui Ioan Brazdă.
39
Idem, Proces Verbal din 29 august 1949, semnat de cpt. de Securitate Retezar Ioan.
40
Fișa Matricolă Penală Haiduc Iosif, accesibilă pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*H*H%2001.%20Haag%20%20Hexan*Haiduc%20Iosif%20C, accesat la data de 30.11.2020.
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A.A.F.D.P.R. – Filiala Bihor, dosar nr. 2/H, Haiduc Iosif.
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A.p.C.L.P., Informare nr. 5/7637 din 22 martie 1949 a Direcției Regională de Securitate Oradea.
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Idem, Interviu Iosif Haiduc, realizat la data de 27.03.2010.
37

303

Cristina Liana Pușcaș

A fost introdus într-o celulă unde a trebuit să doarmă doar pe un pat de beton. „Groaza a
început la ancheta din Securitatea Oradea. Celula, 2x2,80 m. Un pat de beton și acolo dormeam. Pe
la 10 seara ne luau la anchetă. Ancheta se desfăşura cu bătăi. Voiau să ne distrugă. Legaţi, ne băteau
cu cătuşele la mâini. Te băteau la tălpi, eram legaţi cu picioarele în jurul gâtului. Şi bătaie. Ținea o
anchetă cât se plictiseau. La Securitate s-au angajat ciobani, le-au dat grade. Erau sadici. Eram
sportiv, ştiam cum să rezist: îmi încordam muşchii. Căutau să nu se vadă că eram bătut. Mi-au strâns
mâna la uşă. Era unul Popşa, el a mai fost la Securitate, el mi-a spus că atunci când îmi bagă mâna la
uşă să nu mi-o trag, că se mulează”44, a relatat Iosif Haiduc.
Zdrobirea rezistenței „dușmanilor poporului” a început cu impunerea foamei. „Răzbunarea
începe cu mâncarea, nu se poate mânca. Zamă chioară. O bucată de 100 gr. pâine”45, amintește
fostul deținut politic.
Forma cea mai frecventă de protest împotriva regimului de exterminare a fost greva foamei.
Prima dată când Iosif Haiduc a apelat la această formă de rezistență a fost la Penitenciarul Oradea,
apoi, în primăvara lui 1954, s-a alăturat, la Poarta Albă, lui Remus Radina și Cicerone Ionițoiu46. A
declarat greva foamei pe 10 martie 1954 și a încetat-o pe 20 martie 1954, ora 20.00. „Au început să
ne ducă la nişte munci imposibile. Aveam normă de 10 metri cubi pământ săpat și cărat, nimeni nu
făcea norma. Nu ne băteau, ne chinuiau cu munca, plecam la 7.00 veneam la 20.00”47, relatează Iosif
Haiduc.
Prin periplul său prin „ţara sârmelor ghimpate”, a ajuns şi la Jilava, unde într-o celulă cu 190
de inşi, cu apă pe jos, a petrecut şapte luni. „Am zis că aici murim. Multă bătaie am primit aici. M-au
băgat la turele şi se învârtea permanent şi legat cu lanţuri şi 15 zile mergeam legat de turelă”48,
amintește Iosif Haiduc. La Baia Sprie, pentru refuzul de a munci a primit 30 de zile de izolare, din
12 decembrie 1954 până în 11 ianuarie 1955. „Am fost pedepsit într-un buncăr de 4X4,50 cm.
grosime perete, sub pământ 2 m., unde curgea apa pe pereți”49, a povestit fostul deținut politic.
A fost eliberat după șase ani, după ce a trecut prin cele mai grele centre de detenție: Oradea,
Cluj, Poarta Albă, Peninsula, Jilava, Baia Sprie și Valea Neagră.
A fost înmormântat pe 3 ianuarie 2011.
MARIA MIHELE (căsătorită ROBU) – FUNCȚIONARĂ
Născută la 31 martie 1926, în Drăgeşti, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 29 martie 1954 - 17 martie 1955; 12 aprilie 1958 - 23 iunie 1964
Centre de detenţie: Oradea, Dumbrăveni, Mislea, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad
S-a născut într-o familie cu trei copii (Maria, Ștefan și Cornelia), tatăl era angajat la C.F.R.,
iar mama casnică50. A urmat cursurile Liceului de Fete „Oltea Doamna” din Oradea, iar după
absolvire s-a angajat ca funcţionară (grefieră) la Tribunal51.
A fost încadrată în Organizaţia „G4”, printre lideri aflându-se şi fratele său, Ştefan Mihele. În
sarcina tinerei de 23 de ani s-a reținut faptul că „la începutul lunei martie 1949 a văzut şi cetit poezia
44

Ibidem.
Ibidem.
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Cicerone Ionițoiu, Memorii. Din țara sârmelor ghimpate, vol. I, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 174.
47
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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A.p.C.L.P., Informație oferită de Doina Mihele, soția lui Ștefan Mihele.
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Ibidem.
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«Răsculați-vă», făcută de acuzatul Oprea Dumitru şi semnată cu iniţialele «G4»”52. Totodată, ea
nu ar fi denunțat organelor de anchetă că parte din membrii grupării a urcat în munți: „Ea a avut
cunoştinţă în ziua de 12 Martie 1949, de organizaţia subversivă, care a plecat în Munţi pentru a se
uni cu bandele teroriste ca să lupte împotriva actualului regim şi cu toate acestea n-a denunţat cazul
autorităţilor de securitate sau de miliţie, făcând astfel ca organizaţia să-şi poată continua
activitatea”53. Mai mult, pe unul dintre membrii rămași la Oradea, Maria Mihele l-a avertizat că este
urmărit și să fugă de acasă.
Chiar şi ea a reuşit, din martie 1949 până în martie 1954, să se sustragă executării pedepsei. A
stat ascunsă prin casele vecinilor din cartierul orădean Tokai. A fost condamnată, în contumacie, la
un an şi şase luni pentru „favorizare a acțiunilor de uneltire contra ordinei sociale”. Pedeapsa a
executat-o între 29 martie 1954 și 17 martie 1955. „Maria a fost fugită, ascunsă. S-a sustras. Cumnata
mea când era ascunsă, tot cartierul o păzea. Tokai, pe Calea Clujului. Mergea de la o vecină la alta.
Toţi vecinii stăteau de pază. O ascundeau vecinii de la unul la altul. O singură familie nenorocită, sa găsit un turnător”54, ne-a relatat Doina Mihele, soția lui Ștefan Mihele.
A fost pusă în libertate pe data de 17 martie 1955 de la Formaţiunea 0690 Mislea, nu înainte
de a semna angajamentul că nu va „divulga nimănui nimic din cele văzute şi auzite de mine în
legătură cu locurile de detenţiune pe unde am trecut şi nici despre persoanele încarcerate. De
asemenea, nu voi comunica nimic scris şi nici verbal rudelor sau altor persoane despre deţinuţii
rămaşi în penitenciar”55.
După eliberare, s-a căsătorit cu Ioan Robu56, fără a avea copii. Trei ani mai târziu, pe 12 aprilie
1958 a fost din nou arestată într-o nouă organizaţie în care a fost implicat soţul, fratele Ştefan
Mihele, Dumitru Oprea, Victor Bozântan, Nistor Bădiceanu etc. Mariei Robu i se impută faptul că
„în cursul lunei aprilie 1958 aflând de arestarea fratelui său Mihele Ştefan a triat scrisorile primite
de acesta de la coinculpaţii Oprea Dumitru, Bozântan Victor şi alţi foşti deţinuţi politici şi a distrus
pe acelea care aveau conţinut duşmănos regimului şi compromiţător pentru fratele ei”57.
A primit o condamnare de 10 ani58, din care a executat 6 ani. În lunga sa pribegie prin
închisorile comuniste, Maria Mihele (căsătorită Robu) a avut multe de îndurat, inclusiv izolarea în
celula de pedeapsă. „Înainte de program discuta şi rîdea cu deţin Bitai Ana cu toate că isa atras
atenţia mai în multe rânduri mai mult cu atît în zilele (-5 zile izolare) trecute a-ncercat în două
rânduri ca săi dau supliment că dor nu o să curgă sânge ca săi dau o mămăligă, în plus, mereu căuta
să mă abată de la Regulament”59, se arată într-o notă informativă datată 16 octombrie 1959.
A fost pusă în libertate pe data de 23 iunie 1964.
A decedat în ziua de 17 februarie 199760.
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Idem, Sentința nr. 1623 din 25 noiembrie 1949 a Tribunalului Militar Cluj.
Ibidem.
54
Idem, Informație oferită de Doina Mihele, soția lui Ștefan Mihele.
55
Idem, Declaraţie Mihele Maria, datată 17 martie 1955.
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Fișa Matricolă Penală Robu Ioan Al, accesibilă pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*R*R%2002.%20Reb%20%20Rorlich*Robu%20Ioan%20Al, accesat la data de 2.11.2020.
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A.p.C.L.P., Sentința nr. 152 din 2 aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara.
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Fișa Matricolă Penală Robu Maria, accesibilă pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*R*R%2002.%20Reb%20%20Rorlich*Robu%20Maria, accesat la data de 2.11.2020.
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A.p.C.L.P., Notă informativă datată 16 octombrie 1959.
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Idem, Informație oferită de Ana Maria Bădiceanu, nepoată a Mariei Mihele.
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ŞTEFAN MIHELE – ELEV
Născut la 10 octombrie 1928, în Drăgeşti, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 19 martie 194961- 16 martie 195662; 11 aprilie 1958 - 29 iulie 196463
Centre de detenţie: Oradea, Cluj, Jilava, Târgşor, Gherla, Poarta Albă, Aiud, Valea
Neagră, Baia Sprie, Galaţi, Botoşani
Ştefan Mihele, fratele Mariei Mihele, a urmat Liceul Comercial „Partenie Cosma”, fără a-şi
finaliza studiile64. Ştefan Mihele, nemulţumit de noua orânduire politică, s-a încadrat în organizaţia
„G4”, care urma să se alăture grupurilor de rezistenţă din munţii Bihorului. În acest sens, pe data de 5
martie 1949 l-a întâlnit pe Dumitru Mihuţ, care i-a vorbit despre existenţa în Munţii Bihorului a unor
bande, calificate de Securitate ca „teroriste”. În aceeaşi seară, împreună cu Dumitru Oprea, care a scris
poezia „Răsculaţi-vă!”, decide să-l însoţească pentru a lipi afişul cu manifestul, în cartierul Velenţa.
Ştefan Mihele a participat la câteva întruniri ale Organizaţiei „G4”, împreună cu alţi elevi de la liceele
din Oradea, şi s-a alăturat grupului care a urcat la Zece Hotare, în căutarea luptătorilor din munţi.
Data stabilită a fost seara zilei de 12 martie 1949. „Încă din data plecării m-am dus la un vecin
de al meu la MĂLAN PAVEL; căruia i-am cerut pâine spunându-i că plecăm în munţi deoarece
suntem nemulţumiţi de regimul actual. La despărţire mi-a dat mie şi lui Oprea Dumitru o bucată de
slănină şi o pâine pentru drum. Am mai luat o hartă cu noi (...). Tot înainte de a pleca de acasă, am
adus din curte un pistol de marcă germană, calibru 9 lung, cu 6 cartuşe pe care îl aveam din anul
1944”65, declară Ştefan Mihele în faţa organelor de Securitate.
În cursul dimineţii de 14 martie 1945, agenţi ai Miliţiei au încercuit podul grajdului unde se
aflau tinerii, Ştefan Mihele reuşind să scape din încercuire. „Eu am reuşit să fug împreună cu
ŞIMOCA ALEXANDRU, ne-am reîntors la Oradea (...) ne-am hotărât să plecăm din Oradea, (....)
eu cu LUPOI PETRU am plecat în com. Drăgeşti jud Bihor la bunicii mei, unde am stat ascuns până
în ziua de 19 Martie 1949, unde am fost arestaţi”66, mărturiseşte Ştefan Mihele.
A fost condamnat la 7 ani temniţă grea67. „Erau duşi la munci grele în minele de plumb de la
Baia-Sprie şi Cavnic, la săpat în Canalul Dunăre-Mare Neagră, a munci cu târnăcopul, cu hârleţul,
cu lopata pentru a săpa la malurile canalului, căra pământ cu roaba, în toate anotimpurile (...)”68,
menţionează Doina Mihele, soţia lui Ştefan Mihele. A fost ţinut cu lanţuri la picioare, a fost pedepsit
cu „carcera”, a făcut greva foamei. „Când unul dintre apropiaţii lui a căzut, cu lanţuri fiind, l-a ridicat,
(...) l-a luat în spate, dar acest coleg era bolnav de TBC şi a vărsat pe Ştefan, iar cel din urmă s-a
îmbolnăvit, la rândul său, de TBC. Bolnav grav, prin intermediul unui coleg, scrie părinţilor şi cere
penicilină, medicament rar şi scump la aceea vreme. Părinţii disperaţi au vândut două loturi de casă
ca să-l poată salva”69, menţionează soţia lui Ştefan Mihele.
A fost pus în libertate în anul 1956, iar doi ani mai târziu a fost rearestat alături de foştii colegi
de detenţie, fiind condamnat, prin Sentinţa nr. 152 din 2 aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timişoara,
la 25 de ani detenţie, tot pentru apartenenţa la o organizaţie a cărei scop „era răsturnarea prin violenţă
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A.A.F.D.P.R. – Filiala Bihor, dosar nr. 1/M, Mihele Ștefan.
Fișe Matricole Penale Mihele Ștefan, accesibile pe site-ul I.I.C.C.M.E.R. – https://www.iiccmer.ro/fise-matricolenou/?drawer=Fise%20matricole%20penale%20-%20Detinuti%20politici*M*M%2006.%20Mihalacioiu%20%20Mirzescu*Mihele%20Stefan, accesat la data de 2.11.2020.
63
Ibidem.
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A.p.C.L.P., Informaţie oferită de Doina Mihele, soţia lui Ștefan Mihele.
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Idem, Declaraţie Ștefan Mihele dată în timpul anchetelor de la Securitatea Oradea, datată 2 august 1949.
66
Ibidem.
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Idem, Sentinţa nr. 1623 din 25 noiembrie 1949 a Tribunalului Militar Cluj.
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Idem, Informaţie oferită de Doina Mihele, soţia lui Ștefan Mihele.
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Ibidem.
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a regimului de stat din RPR”. În sarcina lui Mihele s-a reţinut că „în cursul anilor 1956-57 a participat
la diferite întâlniri (...) cu care ocazie s-au purtat discuţii duşmănoase la adresa regimului R.P.R.”70.
Eliberat prin decretele de graţiere, Mihele Ştefan a reuşit, după 13 ani, 7 luni şi 2 zile petrecute
în închisorile comuniste, cu greu să se angajeze casier la Autogară şi abia în 1968 şi-a luat bacalaureatul.
S-a căsătorit în anul 1966 cu Doina Mihele cu care a avut doi băieţi. A decedat în ziua de 17
februarie 200971.
DUMITRU OPREA – SUBLOCOTENENT
Născut la 4 decembrie 1932, în Husasău de Criş, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 14 martie 1949 - 13 martie 195572; aprilie 1958 - 1964
Centre de detenţie: Oradea, Aiud, Poarta Albă, Valea Neagră, Gherla
Dumitru Oprea s-a născut într-o familie cu cinci copii, tatăl său, factor poștal, iar mama
casnică. „Fiul lui Dumitru factor poștal, fără avere și Maria, casnică, sunt absolvent al Școalei
Normale, necăsătorit, pedepsit nu am fost, cu serviciul militar satisfăcut cu contingentul 1946 la
școala de ofițeri Ineu și pe urmă Slănic Prahova cu gradul de sublocotenent de rezervă, avere nu am,
am fost notar comprimat, am 4 frați, de origine socială muncitor”73, declară Dumitru Oprea în fața
organelor de Securitate din Oradea.
Sublocotenent în rezervă și apoi notar, Dumitru Oprea a fost comprimat, începând cu 12
octombrie 1948, pentru că a colaborat cu chiaburimea din localitatea Sărand (Bihor). Nemulțumit
de noul regim politic, Dumitru Oprea declară că: „dela sfârșitul lunei Februarie 1949 m-am hotărât
să plec de acasă pentru a lua legătura cu vreo bandă teroristă care se găsea în munții jud. Bihor”74.
Întreaga operațiune de organizare a mișcării subversive a durat până la mijlocul lunii martie, aproape
trei săptămâni, dovadă că tinerii erau departe de fi constituiți într-o grupare teroristă capabilă să
răstoarne guvernarea comunistă.
Pe lângă discuțiile inițiate cu vecinii, colegii și tinerii de liceu, în cadrul cărora și-a exprimat
„nemulțumirea față de regimul actual”, Dumitru Oprea a redactat și poezia „Răsculaţi-vă!”. „În ziua de 3
Martie 1949, am afișat o poezie, cu caracter instigator împotriva regimului actual intitulată «Răsculațivă», care era compusă de mine în noaptea de 2 spre 3 Martie. Afișul a fost pus de mine pe un chioșc în
strada principală Oradea”75, declară Dumitru Oprea. Poezia era semnată „G4”, ulterior i se atașează și
capul Regelui Mihai, un al doilea afiș fiind lipit „pe un gard din cartierul Velența din Oradea”.
„G4” era un grup care avea o conducere colectivă formată din patru prieteni, Dumitru Oprea,
Ștefan Mihele, Petru Lupoi și sublocotenentul Gheorghe Vecon, cărora li s-au alăturat 11 elevi de la
liceele din Oradea. Au avut câteva discuţii, iar cu șase dintre tineri, Dumitru Oprea a urcat, pe 12
martie 1949, în Munţii Apuseni, la Zece Hotare, în încercarea de a lua legătura cu „bandele teroriste”.
Au pornit la ora 23:30, în ziua de 12 martie 1949, din gara Velența, Ștefan Mihele aducând cu el un
pistol. Prima oprirea a fost în comuna Măgești, la Luca Bradea, care i-a adăpostit peste noapte. A doua
zi s-au interesat de bandele din munți, fără a putea intra în legătură cu fugarii. Spre seară, la orele 21:00,
au pornit spre Zece Hotare, primind adăpost de la Vandici Gavril, în podul grajdului.
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Idem, Sentinţa nr. 152 din 2 aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara.
Idem, Informație oferită de Ana Maria Bădiceanu, nepoată de-a lui Ștefan Mihele.
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Ibidem.
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„În ziua de 14 martie 1949, pela orele 11, am fost anunțați de către VANDICI GAVRIL; că
sunt la ei niște jandarmi. Atunci noi toți speriați am fugit, iar eu cu HAIDUC IOSIF, am intrat la
prima casă, unde ne-am ascuns în grajd. În urma noastră a venit un ostaș care ne-a somat să ieșim
afară. La somația ostașului noi am rămas pe loc, după care ostașul a tras câteva focuri de armă la care
am răspuns și eu cu pistolul lui MIHELE pe care mi l-a predat HAIDUC IOSIF în comuna Măgești.
După aceasta eu m-am urcat în podul grajdului, iar Haiduc Iosif s-a predat. După ce am văzut că nu
este scăpare m-am predat și eu după care am fost arestat și înaintat la securitate”76, își încheie
Dumitru Oprea mărturia în fața organelor de anchetă.
A fost condamnat la 6 ani închisoare, fiind pus în libertate pe data de 13 martie 1955. Ulterior,
în anul 1958 a fost din nou arestat, fiind încadrat într-o altă organizație subversivă, alături de Ștefan
Mihele, Victor Bozântan și Nistor Bădiceanu, și ei foști deținuți politic.
„După executarea pedepselor, în anii 1955-1965, ieșind din închisoare, [...] au avut mai multe
întruniri, unde au hotărât menținerea legăturilor dintrecut [...]”77, se arată în Sentinţa nr. 152 din 2
aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara. Întâlnirile aveau loc la restaurantul „Oradea”, prilej
cu care s-a recitat și poezia scrisă de Oprea, „Balada Peninsulei”:
„... Strig cât pot în gura mare spre mărețul Occident
Grăbiți-vă căci ne stingem de durere și nevoi,
Nu uitați că sîntem oameni și simțim la fel ca voi
Nu uitați că pe pământul ce ni l-au lăsat strămoșii
Ne cutremurăm de groază, căci ne sug Hoardele roșii!”78.
A fost pus în libertate în anul 1964, în urma decretelor de grațiere.
ALEXANDRU ŞIMOCA – ELEV
Născut la 11 august 1929, în Gepiu, jud. Bihor
Perioada de detenţie: 21 martie 1949 - 19 martie 195579
Centre de detenţie: Oradea, Cluj, Jilava, Târgşor, Peninsula, Poarta Albă
Alexandru Şimoca a urmat primele trei clase de liceu la Timişoara, iar după reîntoarcerea din
refugiu, s-a înscris la Liceul Comercial din Oradea80, fără însă a mai putea vreodată absolvi.
Împreună cu câţiva dintre colegii de liceu, Victor Bozântan şi Petru Lupoi, au fost atraşi de ideea
partizanilor din munţi şi acceptă ca, pe 12 martie 1949, să urce la Zece Hotare, împreună cu ceilalţi
membri ai Organizaţiei „G4”. Cu toţii aşteptau să „vină americanii”. În dimineaţa zilei de 14 martie
1949, au fost descoperiţi de o patrulă de Miliţie, Alexandru Şimoca reuşeşte să fugă şi să revină la
Oradea, unde a stat ascuns mai multe zile. Pe data pe 21 martie 1949, sfătuit de câţiva membri din
familie, s-a predat la Securitatea din Oradea, acolo unde a fost suspus unor anchete, de regulă
nocturne. „Numai noaptea ne anchetau. Căpitanul Retezaru îmi ordona să scriu. Nu era bine, apoi
iar mă chema şi mai căpătai câte un pumn peste spate”81, ne-a declarat Alexandru Şimoca.
Prin Sentinţa nr. 1623 din 1 decembrie 1949 a Tribunalului Militar Cluj, a fost condamnat la
6 ani închisoare82. „În schimb, Petru Lupoi a luat opt ani, cea mai mare pedeapsă. În instanţă a fost
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Ibidem.
Idem, Sentința nr. 152 din 2 aprilie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara.
78
Ibidem.
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81
Ibidem.
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întrebat ce anume ar face dacă ar avea un pistol. Iar el a zis că «V-aş împuşca pe toţi»”83, îşi aminteşte
Alexandru Şimoca.
Tinerii au fost transferaţi la Jilava, unde au fost copleşiţi de condiţiile inumane de cazare,
camere lungi de 30 de metri, cu priciuri suprapuse pe nivele şi supraaglomerare. „La Jilava a fost mai
rău. Eram mulţi, cel puţin 200 de oameni [în celulă]. Era decembrie - ianuarie şi nu aveam nevoie
de cămaşă. În schimb, era nenorocire că nu puteam scoate bidoanele pentru necesităţi afară. Ce
miros putea fi!”84, a relatat Alexandru Şimoca.
După o lună, întregul lot de elevi a fost transferat la Târgşor, unde tinerii bihoreni s-au bucurat
de mai multă libertate, petrecându-şi timpul în curtea închisorii. Spre finalul anului 1950, cei cu
pedepse mai mici au fost mutaţi la Gherla, iar cei cu pedepse mai mari au fost duşi la Canal.
Alexandru Şimoca, de la Poarta Albă, a fost transferat la Peninsula, unde a rămas până la
eliberare sa, care a survenit pe 19 martie 195585. „Ni s-a spus că dacă lucrăm aici doi ani, ni se
consideră 3 ani de puşcărie”86, a adăugat Alexandru Şimoca. A fost nevoit să încarce pământ în
vagoneţii care apoi se descărcau în lacul Siutghiol. Ulterior, a fost mutat la punctul de lucru Ovidiu
9, unde fost nevoit să care piatră cu vagoneţii. După ce lucrările la Canal s-au sistat, Alexandru
Şimoca a început să repare tractoare, în ture de 10-12 ore/zi87.
După eliberare, nu a putut să se reînscrie la liceu pentru a-şi finaliza studiile. A lucrat ca
muncitor la I.R.T.A. Oradea, de unde s-a pensionat la 1 noiembrie 198988. A avut o fiică, care
locuieşte în Arad.
A decedat în anul 2018.
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Ibidem.
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Ibidem.
84

309

Cristina Liana Pușcaș

ANEXE

Schema Organizației „G 4”
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Manifestul Organizației „G4” conceput de Dumitru Oprea
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BETWEEN PROFESSION AND POLITICS.
ORADEA PRESS IN THE ATTENTION OF THE BIHOR
COUNTY COMMITTEE OF THE ROMANIAN COMMUNIST
PARTY (1970-1989)
Cristian CULICIU*
ABSTRACT
During the communist period, the Romanian press was not only a way of informing the public, but
especially an instrument of propaganda of the Communist Party. “Wooden language”, censorship and
repetitiveness were key elements of all newspapers and magazines of the time. In Oradea in the 1970s and
1980s, two dailies apparead: Crișana and Fáklya, as well as the culture magazine Familia. The publications
were in the constant attention of the local authorities. Periodically, the Romanian Communist Party and
newspaper offices discussed editorial issues (errors, interpretations not very “to the liking” of the
authorities, exaggerations or things that were not taken into account, but considered essential), the way of
communicating, the behavior and professional performance of journalists, positive and negative aspects,
with proposals for their improvement, things revealed by reports and meeting minutes, kept by the National
Archives. The paper focuses on these discussions, in the context of requirements coming “from above” and
the claims of the local party leadership.
Keywords: history of communism, Romanian Communist Party, Oradea and Bihor, press, censorship,
archives, newspapers, journalism

Considered the fourth power of the state and a “watchdog” of democracy, the press is an
essential element of a society in need of communication and information. In totalitarian regimes,
the press has been (and still is) limited in exercising its natural purpose, becoming an instrument of
propaganda of the political power.
The transformation of the Romanian press into an extension of communist power in
Romania began shortly after the proclamation of the Romanian People’s Republic (1947), under
Soviet influence, in the sense of creating a soldier devoted to “the ideological front against
imperialist influences”1. Formally, the activity of newspapers and magazines, as well as of all
publishing houses, was to be regulated by the General Directorate of Press and Printing (C.D.P.P.).
The entity was established by Decree no. 218 of May 20, 1949 and was authorizing the publication
and distribution of all publications2.
The press was communicating news and stories through a carefully crafted “wooden
language” based on limited and persuasive vocabulary and used to describe aspects of society
* Țării Crișurilor Museum Oradea - Museum Complex; e-mail: cristian.culiciu@yahoo.com
1
Tiberiu Troncotă, România comunistă. Propagandă și cenzură, Bucharest, Tritonic Publishing House, 2006, p. 82.
2
http://www.monitoruljuridic.ro/act/decret-nr-218-din-20-mai-1949-pentru-organizarea-directiei-generale-a-preseisi-tipariturilor-de-pe-langa-consiliul-de-ministri-al-republicii-populare-romane-emitent-22118.html, accesed on January
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accepted by the authorities. Wooden language means the construction of phraseological units based
on fixed expressions, clichés and stereotypes, all ideologically imposed, the aim being to annihilate
the thinking of the masses, to replace individual thinking with that of collective suggestion and,
finally, to impose the authority of the Communist Party3.
Getting out of Moscow’s tutelage and easing ideological pressure in the 1960s helped the
press to diversify, but after 1972 the cult of personality of the leader – namely Nicolae Ceaușescu –
took more and more place in the pages of every newspaper. Even though the Pres and Printing
Committee was disbanded in 1977, it was replaced by “the responsibility of fear”, of self-censorship
– the transfer of censorship from an institutionalized form towards each author, a “post-censorship
censorship” fueled by fear of the state repression4. The authors had to obey the entities that
published newspapers and magazines, as well as the decisions of the Propaganda and Press Section
of the Central Committee of the Romanian Worker Party (R.C.P.).
In 1974, the Press Law stated that it “fulfills a high socio-political mission, serving (…) the
supreme interests of the socialist nation. The press is meant to militate permanently for the
translation into life of the policy of the Romanian Communist Party”, acting strictly within its
imposed borders (or under its “leadership”), although the same law called it a “tribune of public
opinion”. The functions of the press were, first of all, socio-political, but it was limited in strictly
transmitting the “conceptions” of the R.C.P. about society, a process wrapped in the form of
“education in the spirit of the ideals of socialism and communism”. The press remained a means of
mass information, filtered by the C.D.P.P.. The right to publish newspapers and magazines
belonged to political, state, and mass public organizations, based on a publishing authorization
registered at the Council of Socialist Culture and Education. Thus, the Central Committee of the
R.C.P., the county committees, industrial enterprises and cultural institutions published
newspapers and magazines. The entire activity of a periodical was guided by a board of directors,
which appointed an editorial board. This last entity was consisted of the editor-in-chief, activists of
the Central Committee of the R.C.P., of the county party committees, representatives of the
publishing organization or institution, deputy editors-in-chief, the secretary responsible for the
editorial office, the secretary of the party organization and other editorial staff, members of the
board of directors, all of them subordinated to the editorial entity5.
In Oradea, the journalistic landscape was dominated by two daily newspapers: Crișana, for
Romanian-speaking readers, and Fáklya, for the Hungarian public, both “organs” of the Bihor
County Committee of the R.C.P.. In addition, the literary magazine Familia6 appeared locally (the
5th edition, opened in 1965 by Alexandru Andrițoiu as editor-in-chief7), the Țării Crișurilor
Museum published the Crisia, Biharea and Nymphaea yearbooks, and the 3 Year Pedagogical
Institute published Lucrări științifice (Scientific Papers) and the magazines Gaudeamus and
Philobiblon. Occasionally, large industrial enterprises, such as Înfrățirea or the Local Construction
Trust published flyers for the propaganda of their own activities.
The two local dailies, Crișana and Fáklya, published articles on the activity of economic
enterprises (agricultural and industrial – on production, use of materials and equipment, personnel,
etc.), construction and urban development, education, health and public services, with sections
3
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dedicated to sports, culture, youth, women, reader complaints and international events. In their
pages appeared reports of Nicolae Ceaușescu’s visits in Bihor and other large cities, some important
speeches (held during the National Congresses and Conferences of the R.C.P.), materials on the
activity of the R.C.P. and the Union of Communist Youth, articles on the political-ideological
training of the population, as well as legislation. The last page was intended for international news
and small advertising. The newsrooms had sections dedicated to each topic, with their own editors,
their distribution being presented at the beginning of each year to the secretariat of the County
Committee.
The press was publishing materials according to the “indications” of the County Party
Committee and based on the quarterly, monthly and weekly thematic plans made together with the
editors. The editorial boards of the newspapers met weekly to discuss the proposed topic for the
current week, on the basis of which the summary of each newspaper was established. Oradea’s
editorial offices, made up of journalists with dedicated studies, were helped by volunteer
correspondents from agricultural and industrial enterprises8. The newspaper circulation was, in
1972, 37,000 daily copies of Crișana and 27,000 copies of Fáklya, only 1% being returned as unsold9.
In 1979, the circulation of Crișana was 40,000 copies10, and in 1981 the two dailies appeared
together in 60,000 copies11.
The various aspects of the society were discussed in the plenary and office and secretariat
meetings of the Bihor County Committee (C.C.) of the R.C.P., attended by the first secretary,
secretaries from various fields of activity, directors of enterprises and institutions and, in our case,
the representatives of the propaganda section of the County Committee and the press section of
the Central Committee, the editors-in-chief and the editorial secretaries of the local publications.
Discussions revolved around the activity reports of the two newspapers and less about Familia
magazine, editorial issues, content of the issues, how the articles reflected certain topics, as well as
the work of journalists and the problems that arose. In general, the discussions were patterned and
started from the informing and activity reports of the newspapers, also customary, saying that in
general they worked well, improvements appeared, but there was much more to be done for one
area or another, the members of the County Committee thus wanting to “fight” the “selfsatisfaction” of the newsrooms with their own performance.
Oradea press in content and appearance
The early 1970s were still marked by some ideological relaxation, which began in the middle
of the previous decade. There was a controlled freedom of publication, in which the MarxistLeninist ideology was obligatory, and the interpretations – as limited as possible. Discussions in the
Bihor County Committee of the R.C.P. were diverse, focusing mainly on Crișana and Fáklya, and
sometimes on Familia magazine.
Regarding the Crișana (editor-in-chief Nicolae Bilț, member of the bureau of the County
Committee of the R.C.P.) and Fáklya (editor-in-chief Lakatos Andrei, member of the Executive
Committee of the People’s Council of Bihor County) newspapers, the 1971 analysis, made by the
C.C. of the R.C.P. through the press and propaganda section, concluded that their activity was
generally good and anchored to the expectations of local decision-makers. Ioan Cumpănașu, first
8
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deputy of the Press Section of the Central Committee of the R.C.P., saw a good orientation of the
two newspapers in dealing with the county’s problems, in all fields12.
The first secretary of Bihor, Victor Bolojan, was dissatisfied with the local press, because he
would not have found “anything interesting” and attractive in the pages of newspapers. Thus, in
1971 he asked journalists for more local content, most of the articles being taken from Agerpres.
Thus, in addition to the talent to write, the editors had to know how to choose “essential” topics for
the public, from work-related to social issues. Other members of the C.C. saw the articles of the
time as too technical and uninteresting to the general public, lacking the everyday man and his
states13. The 1971 verdict of the Press Section of the Central Committee of the R.C.P. was that the
quality level of the articles was very weak, the Crișana newspaper being too “static” and not making
any qualitative leap in three years.
V. Bolojan’s opinion was unchanged even after the December 1972 report, appreciating that
“we have nothing to read in them (the newspapers – a.n.), they are very small (in number of pages
– a.n.), poor”. Thus, “in five minutes you read the whole newspaper and you have nothing to read
after that”14. At that time, the two Bihor dailies appeared in a large format, similar to the national
newspaper Scînteia, but with a maximum of four pages, and the Bihor first secretary seemed aware
that this way all the decisions of the C.C. could not be respected. The situation was different with
the occasional magazine edited by Fáklya, called Bihari Napló (each issue having 24 pages and its
own theme15), that “when we think it’s good, then it appears”16. By November 1972, four such
supplements had been published, with a total circulation of 54,000 copies (not without errors and
interpretations17), and by 1977 six more issues had appeared. At the time, Fáklya also published a
weekly page of literature and art, under the heading called “Magvetö”, at the same time coordinating
the work of the “Ady Endre” literary society18 and organizing folk creation competitions.
Bureau members saw imbalances in newspaper issues, between topics considered of primary
importance and secondary ones, such as sports, which would have taken up too much space. In
1972, the secretary with propaganda problems of the County Committee, Alexandru Fodor,
proposed that the newspapers appear with six pages twice a week. However, such a proposal was
very difficult to approve and only “at a fairly high level”. Not only was the idea not implemented,
but in 1973 both newspapers began appearing in small formats to reduce paper consumption.
Probably also for this reason, the articles submitted by the editors were modified, shortened, which
generated truncated, interpretable sentences. During the studied time, the Crișana newspaper
appeared only once in 16 pages, on the occasion of the publication of Nicolae Ceaușescu’s speech
during the joint meeting of the Plenary of the Central Committee of the R.C.P., the democratic and
mass public organizations19.
The 1976 report of the Propaganda Section of the County Committee showed that the
graphic appearance of local newspapers left room for improvement, especially in the ratio between
12
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headlines and subtitles, underlining, as well as in the quality of the images, often poorly made of
printed. The Committee was of the opinion that the pictures were either too repetitive or too small
and their content could not be deduced, or the explanatory text was inconsistent with the image.
The placement of the images left room for interpretations: “below are photos of people, and above
their heads tractors”, so the newspapers were asked to tell photojournalists what to photograph and
not to publish “random” images20. It was also then proposed that large articles should not be
“broken” between page 1 and pages 2-3, so that the inner ones would be treated uniformly. The
proposal was never implemented. The recommendation of the Propaganda Section in 1976 was for
journalists to publish in similar quantities, to avoid the situation of some of them publishing only
very rarely21.
The first secretary of Bihor between 1974-1978, Petre Blajovici, considered that the
newspapers were not always “according to life and events” and, although they respected the
decisions of the Party Committee, they did not give enough support to R.C.P. county organizations
so that important political materials to be published in time. The editor-in-chief of Crișana, Gavril
Pop, and that of Fáklya, Iliés Ferenc, were required to be more demanding of the work of journalists.
He thought that the articles would be more effective if they not only presented facts, but also offered
solutions to the problems found and returned to them to see if they were remedied22. It should be
noted that out of 1305 articles sent for publication in the two dailies between July and October
1976, only two were rejected23.
Another aspect in the debate of the County Committee in 1976 was the geographical
distribution of articles. Naturally, Oradea was most often treated in the newspapers, but some
communes were not mentioned for several consecutive months. In that year, Fáklya published
articles on 70 communes in the county, of which 39 with a majority Romanian population. The
Committee was dissatisfied that the municipality and the surrounding localities were the most
present, some communes, especially from the limits of the county, being omitted from the articles.
The solution would have been to draw up a map with the mentions of the localities, so that none of
them would remain outside for a year24. The Fáklya newspaper was recommended to dedicate
articles to several mostly Romanian localities25.
Agerpress materials were mandatory to publish, which often complicated the editorial
program. In 1978, Fáklya’s editor-in-chief, Iliés Ferenc, showed the county representatives that they
were either too long or arriving at the last minute, “overturning” the newspaper’s content26.
The daily problem of the newsrooms was that, given the limited number of pages, the
obligations and claims of the various entities, it was impossible to publish materials so that everyone
to be satisfied. If in 1972 the County Committee considered that the sports articles in Crișana were
too long, in 1978 they were seen as too short, after the editors-in-chief gave more generous space to
the decisions of the R.C.P.27, and in 1981 the head of the Propaganda Section of the County
20
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Committee, Ioan Vulturar, thought that the rubric benefited from too much attention28. The same
opinion was issued in 1985, sports news taking from the space that could be used for other
“important areas”29.
“True communist journalists”
The issue of the “moral-political quality” of the journalists of the two dailies was a sub-topic
discussed rather when problems arose. The main way in which the newspaper editors were
informed about the decisions of the County Party Committee was the meeting. Some had higher
education (graduated from the “Ștefan Gheorghiu” Academy) or pursued them, being “productive”
according to Nicolae Bilț. But on the occasion of the analysis, he presented to the Committee the
situation of some of Crișana’s journalists who violated the “moral principles”. For example,
Alexandru Popescu, who “borrowed money from others and did not repay” since 1967, in 1971 was
excluded from the R.C.P.30. This was not a singular case, “because everyone kills themselves to buy
a car and for that they are looking for a source of money”. Another, Gherorghe Codaț, considered a
“superficial journalist”, was absent from work without a reason and was “well-disposed”. He asked
the Municipal People’s Council for a house under the false pretext that he had been married31. The
two, but also others, were blamed for the delays, even of weeks, with which they were sending their
articles. Bilț was considered the main culprit for the “tense, unhealthy atmosphere” in the
newsroom32, being accused by the Committee of ignoring illegalities committed by his
subordinates, thus being asked to be present in the newsroom for longer.
At the same time, Lakatos Andrei appreciated that “almost the entire staff” of the Fáklya
newspaper did not correspond to the work of such an entity (“we have people working here for 510 and 20 years, who unfortunately have no idea about the job a journalist”), some of them not
knowing Hungarian very well, appearing cases when editors migrated towards other counties33.
Regarding both newspapers, the County Committee was unhappy that some editors were
frequently moved from one section to another, thus working on different topics.
After a year, in 1972, the Committee considered that no significant problems had arisen in
the newsrooms, but it wanted the newspapers to write articles about the workers and peasants from
the best enterprises. At the same time, more training of journalists was required, by organizing
exchanges, round tables, in a manner similar to the training of the party apparatus, so as they could
be better professionals and “discern between what can be published and what cannot be”, with
reference to censorship34.
In the following years, the editors were sent to work for a week in the Propaganda Section of
the County Committee, all of them compulsorily following political-ideological education courses,
so as to become “true communist journalists”. At the same time, they were involved in exchanges
with journalists from Cluj, Timiș, Arad and Mureș, and twice a year with counterparts from
Debrecen35. Thus, the journalists hat to be well prepared, to have “appropriate moral-political
qualities” and to “not act as heroes in the newspaper”, as the first secretary Gheorghe Blaj thought36.
28
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Also, the journalist had to be a man “correct in his relations, well-intentioned, in such a way that he
could not be blamed for his way of living”37.
By the end of the 1970s, the representatives of the County Committee were opposing to the
“subjectivism” of journalists. “We have to be careful with what we write in the newspaper”, they said,
so that the author’s opinion would not be too obvious. At the same time, in 1977 there was a
tendency to limit the articles in which various problems in the city were presented, such as the lack
of hot water or paved alleys in parks. “…citizens write (letters to the papers – a.n.) and newspapers
must publish. But it’s not really like that”38. Journalists are advised to refrain from personal opinions
and not to consider themselves “omniscient”39.
Another problem, which was revisited, was the occurrence of errors that led even to the unjust
accusation of officials or workers of illegal acts. One reason would have been the few trips of the
editors in the field, so they did not see the facts on the spot and would have relied only on
information transmitted from sources considered primary. Shortening statements and eliminating
sentences distorted the meaning of the texts. Other mistakes were those of word processing,
unacceptable by the political point of view. Consequently, the secretary of propaganda, Szántó
István, requested in 1979 that the party secretaries from the companies and localities in question be
consulted when publishing relevant articles40.
In the mid-1980s, the preparation and attention of journalists to everyday topics gained new
value in the context of the worsening economic situation. By 1984, correspondent payments had
already been reduced, many giving up working with newspapers. Thus, in the structure of the
newsrooms, specialists from industry, agriculture, party members had to be co-opted, and an
attempt was made to establish a certain balance between tasks, to avoid situations when some
editors did not have a lot of work and other little or not at all41.
Although most editors were considered professionals and “special people”, the County
Committee was dissatisfied with the arrogant attitude of some of them in the places where they did
surveys “because they are from the newspaper and everyone is at their disposal?!” The secretary for
propaganda issues, Ana Săndulescu, repeated, in 1985, the situation raised even in the 70s, as if
“comrade Pop (Gavril Pop, the editor-in-chief of Crișana – a.n.) seems to be often afraid to make
remarks to those who are already drunk at 11 o’clock”42. Because they seemed too unprepared or
inattentive, the first secretary between 1984 and 1987 Laurean Tulai wanted, in the same year, more
frequent meetings of the editors with the County Committee Bureau and the establishment of a
stricter annual training program for them43.
Politics and ideology, mandatory subjects
The way in which the political and administrative activity in the county appeared in the pages
of the dailies was also brought up into discussion. In 1970-1971, Fáklya editors were accused of
publishing the decisions and measures of the County Committee of the R.C.P. with a delay of 3-4
months, and in Crișana not enough references would have been made to the decisions of the
“county party organ”44. The Committee’s claim was that the press should follow its work
37
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consistently and not wait for reports from it45, some results appearing in 1972, when it was estimated
that the analyzes in the Committee’s office or secretariat reached the press the very next day. A
“remarkable progress”, even exceeding the thematic plan46.
In the reflection of the activity of the county and local People’s Council, gaps were also found,
being treated mainly simple subjects, such as small investments and the supply of the population,
the Council also requesting the dissection of more complex actions47. The dedicated rubrics “From
the activity of the People’s Councils”, “The deputy’s agenda”, “Talking to the mayor”, appeared in
Crișana for several years.
Among the political topics from 1976-1977 we can mention „Greeting the Congress of
Political Education and Socialist Culture”, “The program of communist education in our deeds and
conscience” and “The tribune of party life and activity” (in Crișana), respectively “Forum of party
work” (in Fáklya), to which were added general articles on the political and ideological education
of the population. In 1979, the dedicated sections were “Information on the activity of party
organizations” and “The ideological program of the party in action” in Crișana, respectively “The
party work forum” in Fáklya48. Such “theoretical” materials were doubled by those on the “deeds of
work” of employees who “exceeded the plan” or who “denounced” those who opposed the regime.
Annually, the newspapers allocated pages to the birthdays of Elena and Nicolae Ceaușescu (January
7 and January 26), Labor Day, Youth Day, the National Day (August 23) and the Day of the
Republic (December 30).
The county conferences of the R.C.P. were treated in the pages of the dailies, through articles
dedicated to the discussions and decisions within them. A report from 1978 shows that between
November 1977 and February 1978, the two newspapers from Bihor each published about 150
articles, surveys and interviews, plus 200 reports, notes and information on the decisions of the last
conference. At the same time, the newspapers were obliged to publish 2-3 articles a week on party
organizations, the training of members and propagandists, the political education of workers, with
examples and critics from different factories, socialist ethics, etc.49. Less discussed, in the opinion of
the secretary with organizational issues of the Committee, George Vaida, were the aspects regarding
the enrollment in the R.C.P. and of the party life in general50. Or, if they were treated, the subjects
were not “taken to the end”51.
The economy, a daily presence
One of the broadest categories of discussions referred to the way in which newspapers treated
aspects related to the economy of Oradea and Bihor and from everyday life.
In the first half of the 1970s, the Committee encouraged newspapers to present “things as they
are”, and if problems were reported in a farm or factory, their causes should be identified. Treating
problems only “by the surface”, “often with a scent of incense” was not enough to find out their causes
and solve them, and the Committee knew that the articles were being changed for the fear of
“offending the director”52. Similar was the case of the notifications coming from the population,
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superficially verified53. At the same time, both newspapers published too little material on the work
of agricultural cooperatives and on the general meetings with employees in factories and farms54.
A first economic field for which much attention was paid was agriculture.
According to the Report submitted to the Committee, from June 1970 to March 1971, the
Crișana newspaper published 196 articles on agriculture, and Fáklya – 148, on topics such as the
summer and autumn agricultural campaigns, the ensuring of feed for animals, sowing, animal
husbandry and the general organization of activity. Although apparently there were many, the
articles did not cover enough the activity in the county, and the directors of some agricultural
cooperatives were dissatisfied by that, although they had reported the best results55. At the same
time, they reported to the Committee on content errors, such as the fact that in the autumn
agricultural campaign of 1972 in some communes 30 trucks were used instead of 8, as many as there
were in reality, or that sugar beet arrived at the sugar factory in Oradea with impurities, which was
also contradicted by the company’s representatives56.
In the opinion of Gheorghe Laza, director of the General Directorate for Agriculture and
Food Industry Bihor, the press was publishing too few examples of successes in the field, finding
rather “criticizing articles”, the peak periods of the agricultural campaigns being also neglected57. In
return, he asked the newsrooms to write more about the specialists in the field58. In Fáklya, the rubric
called “On the road of economic consolidation” contained news from agriculture and in 1978 the
newspaper opened the series called “Our house, garden and yard”59. In 1979, Crișana published
rubrics such as “Action 2000” and “From the experience of agro-industrial councils”, and Fáklya –
“More vegetables – national nourishment” and “Tips for livestock farmers”60. Two years later, among
the sections dedicated to agriculture we mention “Maximum responsibility for ensuring an optimal
density for all crops” and “Harvest 82” in Crișana, “Let’s share the experience of the leaders in
agricultural production” and “For a rich harvest”, in Fáklya61.
In the 1980s, dailies continued to publish articles on the work of Agricultural Production
Cooperatives, comparing each other in terms of production by the hectare, and in 1983 allocated a
page to communes where large harvests were reported. According to the information provided to
the County Committee, “immediately after” the plenary, Fáklya began promoting its decisions and
sending editors in institutions and economic entities to prepare articles, such as the case of the use
of the sandy lands near Valea lui Mihai for agriculture. The activity of simple peasants from the hill
and mountain areas was less promoted. At the same time, Crișana wrote about irrigation and land
improvement works, animal husbandry – milk production and how animals were raised in Cefa and
Popești62.
The newspapers also had the obligation to propagate the decisions regarding the five-year plans,
as happened after the plenary of the Bihor County Committee of the R.C.P. from February 27, 1986,
for the five year plan 1986-1990. Both Crișana and Fáklya prepared sections with articles divided into
categories, from increasing production in different fields to irrigation and transport by carts and
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tractors, all quite static (including interviews), but “accompanied by graphics”63. In fact, in the spring
of 1986, the articles on agriculture held the front pages of newspapers, accompanied by the rubric
called “Face to face”, but also headings such as “Spring agricultural campaign – thoroughly prepared!”
in Crișana and “Preparations for obtaining record products” in Fáklya, the dailies having to prioritize
the “top” cooperatives. But reports, such as the one in September 1986, showed that most of the
articles lacked ideas and did not convey anything, and also lacked “operability” in returning to texts
that illustrated problems64. If in May 1987, documents showed a “leap” in the form of expression,
message and content65, in 1988 the newsrooms expected more emphasis on the “responsibility of the
specialist” than simple “minute like” reports66. The preparation of the spring agricultural campaign
was also presented in 1988, under headings like “Better managed, more fertile land” (Crișana) and
“Action for record productions” (Fáklya)67. In addition, in 1989, newspapers dedicated materials for
the 40th anniversary of the beginning of the agricultural centralization68.
Articles on industry and construction were also frequent. In 1971, their frequency was about
20 per month in Crișana and 23 in Fáklya, and in 1972 – 26 in Crișana and about 20 in Fáklya,
regarding the use of machinery, waste prevention, new technologies and adaptation of production
to the needs of the population, but those on new investments in factories were almost missing69. In
1976, Crișana published 88 such articles, and Fáklya – 120, but the presentation of some
innovations was still weak70.
There were several dedicated rubrics, with variable periodicities: “Ideas in debate”, “We
work, control, lead”, “Economic conversations”, in Crișana and “The man and the workplace”, “Selfdirected constructions”, “Fuel saving” in Fáklya71. Among the headings existing in 1979 we
mention: “The fourth year of the five-year plan – year of quality”, “7000 apartments – let’s all lend
a helping hand to the builders” in Crișana and “Saving energy and raw materials”, “Organizing
production and work” in Fáklya72. The articles were signed by the editors of the industry section, as
well as by collaborators from factories, workers, engineers and foremen73. According to the
informative note on the activity from May to August 1983, Crișana published 14 articles on labor
productivity in industry, 10 articles on the implementation of the production plan and 12 articles
on new goods in production. The newspaper published almost daily articles on the extractive
industry and the saving of raw materials and fuel, but less about “the man seen at work, with his
concerns and aspirations”74. Also regarding the extractive industry, in 1985 the two local
newspapers published “worker’s initiatives” under the headings “For the county, as much coal as
possible” or “Every crude oil well to operate at full capacity”75.
We note, for the late 1970s and early 1980s, that articles on reducing material and energy
consumption were permanent, and the Committee’s recommendation was that they appear as often
63
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as possible, along with advice on recovering reusable materials76. In Fáklya, such articles had an almost
daily frequency in 198277, later the diversifying in both newspapers, including more general ones on
the work of some factories, together with calls for increased “efficiency” in various industries78.
Texts about industry were included also in the pages of Familia magazine, with an emphasis
on achieving the production and export plans, interspersed with the ideological and artistic activity
of cultural institutions and economic enterprises, including the political attitude and behavior of
the workers79. From time to time, extensive articles were published on the systematization of
Oradea and other towns in Bihor County, including projects presented by architects. In addition,
the magazine was publishing advertising pages for factories, construction enterprises and services.
In the 1980s, lengthy industry surveys were difficult to carry out on a daily basis due to lack
of space. However, in 1985, the first secretary Laurean Tulai asked the editors-in-chief for
investigative materials from factories and construction sites, both on producers and suppliers and
on beneficiaries, following the model of Scînteia. He considered, like his predecessors, that “the
newspaper must reveal problems and actions that influence others to think”, in the context in which,
in his opinion, it presented too much news, sometimes with “bombastic” headlines, and too few
investigations. The problem of both newspapers was that the small format and number of pages,
and also the lack of possibilities to travel though the county, generated a certain “fear of a longer
action” and a lack of covering the localities further away from Oradea. In fact, even in the 1985
report, the articles were noted as generally lacking in depth and “loaded only with empty sentences,
which transmit only information” and do not influence the reader’s thinking80.
Towards the end of the ninth decade, the County Committee reproached the newsrooms for
not presenting the modernizations and innovations in industry81. But the reports show that from
January 1986 to February 1987 the Crișana newspaper published articles such as “The prototype –
a collective creation”, or about young specialists and models of good practice in new technologies
in Oradea factories. In total, according to the report, over 60 articles in this field appeared, but a
dedicated column – “At the tribune of Crișana’s advanced experience” – appeared “only” once a
month. Therefore, the editorial board proposed the establishment of a bi-monthly column on the
latest scientific and technical discoveries and innovations. Such topics were included by Fáklya in
the “Science and Technology” section, and the “Inventor’s Corner” series was dedicated to research
at the Oradea Institute of Sub-Engineers. At the same time, the Committee expected from the
newsrooms articles on exports, in the context of the payment of Romania’s external debt82, but also
on the professional development of employees83.
The rubrics dedicated to industry continued in the last years of the communist regime. The
Crișana newspaper published “Priorities and requirements in Bihor’s economy” and “For the
country as much coal and oil as possible”, and Fáklya – “Weekly economic chronicle” and
“Maximum achievements in each economic unit”84.
Regarding trade, the two dailies were constantly reporting on the opening and modernization of
commercial units, on the range of services and deficiencies, as well as supply problems for the population.
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The Crișana newspaper was repeatedly criticized because it only focused on trade issues. In
1971, they would have referred more to “serving under the counter”, not to other problems85.
However, the representatives of the County Committee and the editors agreed that whenever the
issue of the population’s supply was put into discussion, it was unsolvable. Blaming the commercial
services would have taken place, then, at a somewhat “delicate” moment: “just now when it comes to
setting up the journalists’ bar, it is not good to criticize trade”, said a representative of the Committee.
Some reports regarding the supply problems were not to the liking of the Committee even if
it was the entity that requested them. In 1971, the lack of potatoes in the markets was the result of
the fact that “we (the County Committee of the R.C.P. – a.n.) gave the indication to sell less
potatoes, so that we can have (stocks – a.n.) until the new potato harvest”86.
Social life was also present in the newspapers, being another subject on which the Committee
insisted. In the activity reports, submitted to the political decider, the two dailies were declared
“means of propaganda and cultivation of the elements of socialist ethics”87.
In the early 1970s, the Committee was seeing a lot of “gaps” in dealing with social problems,
from children’s education to the behavior of adults at their workplace, in family and society88. In
1972, the night scandals in Oradea’s city center were ignored by the press89. Instead, Crișana kept,
until 1989, the rubric called “Citizen Dialogue”, through which it responded to the letters received
by the editorial office on various issues.
In fact, the behavior of the citizens and the non-alignment with the “socialist ethics” hat to be
reported by the local press, so that individualism and selfishness could be “fought”. The newsrooms
were asked to address issues related to the ideological training of workers, in addition to their
professional training, so that the reader “should understand that this is how a man of our time must
be”90. However, the articles were “patterned” quite quickly, given that the topics were the same,
treated in the same wooden language, the Committee demanding, in 1977, more emphasis on
patriotic education, in the context of the multiethnicity of Bihor91.
As for the cultural sphere, the discussions were held both with the representatives of the two
newspapers and of the Familia magazine.
Thus, a month before the five-year anniversary of the re-establishment of Familia92, the editor-inchief Alexandru Andrițoiu claimed that the publication “did not make too much trouble to entities of Bihor
County, compared to other magazines in the country” which he did not name. However, he
acknowledged, “the ideological orientation of our articles has not always been clear enough”93. In addition
to literary texts94, the magazine was publishing articles on local history, focused on the Romanianization
and communization of Oradea, news on local cultural events, as well as on ideological, economic and
legislative issues. There were also articles about folklore, handicrafts, museology, but the editor-in-chief
considered that the “mass” cultural segment, with an emphasis on rural areas, was still less present95.
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Andrițoiu was pointing out that “we failed to polarize bright pens towards our magazine”,
referring to the not quite “according to the requirements” of the published poems, adding that Familia
could not set up a literary society in Oradea due to the intention of the Pedagogical Institute of
creating a similar one. The magazine was also publishing Hungarian and German literature, in
addition to the Romanian one, and theatrical chronicles “equally” reaching the performances in
Romanian and Hungarian languages, considered the editor-in-chief. “It is not enough”, said the local
political representatives, considering that in the pages of Familia there would be room for dealing with
several aspects of the life and professional activity of the people of Bihor in a multiethnic context96.
A big “shortcoming” of the magazine, in Andrițoiu’s opinion, was “the fact that this
popularization (to all ethnic groups – a.n.) is done in a rather arbitrary way sometimes” and in the
absence of specialists. At the same time, the number of editors was small, the absence of one being
able to generate an “anarchic” style of work, requiring the recruitment of new people97. The
members of the Committee, headed by the first secretary (between 1968 and 1974) Victor Bolojan,
discussed, rather, the absence of the editor-in-chief, being often gone to Bucharest or abroad during
the editing of the issues of the magazine and did not get to see the articles before printing them98.
V. Bolojan insisted that the discussions with the editors of Familia should focus more on the
“line of party politics”, because the articles “are not good to publish exactly as they are given”.
Punctually, inconsistencies with the ideology raised a study by Ovidiu Cotruș about Lucian Blaga,
text appreciated by the Propaganda Section of the County Committee of the R.C.P., but which had
the “sin” of presenting the poet only in a positive way, or he “as a philosopher, as an ideologue –
does not work”, being “outdated and having a nationalist accent”. The spread of Blaga’s philosophy
was considered risky, as such materials could be rejected out because of “stubbornness in bringing
out certain ideas”99. The interventions were few, but there were also cases of return of texts and their
total removal from an issue100.
The “moral-educational function” of literature, both poetry and the epic genre, the
“combativeness of the artistic act”, patriotism in literature, atheism and the promotion of new
scientific discoveries were the general themes of the quarterly plans, with relevant articles published
in each issue. In addition, the magazine dedicated generous space to the “Cântarea României”
National Festival and to the county literary societies, to history and literary criticism101. The festival
became more present in the magazine after 1983, with the introduction of result analyzes written
by collaborating professors, during which time the editorial staff also focused on amateur artists of
literary societies in institutions and enterprises102.
The ideologically based articles in Familia also dealt with historical issues, such as the
revolution of 1848, the creation of the Romanian Communist Party, the workers’ strikes in 1933,
the act of August 23, 1944 etc., the magazine also having to promote texts about combating religious
sects and social coexistence.
In the 1980s, the publication continued to offer space in its pages for Hungarian articles and
poems, exhibitions of Hungarian artists and theatrical chronicles.
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Regarding the dailies, the Committee considered the cultural articles few, insufficiently
objective and “contrary to some indications and instructions that come from above”. An example
of subjectivism was an article on some issues of the Puppet Theater (today the Arcadia Theater –
a.n.), written by an editor who had not seen any show of the institution for 2-3 years, limited to
presenting information “from hearsay”103.
The superficiality of some newspaper articles was also the result of the lack of interpretation
of data and information, thus appearing “dull materials, written in the style of minutes, scratching
only the surface of the problems reported”104. Dull were also seen the materials on art and culture,
treated inconsistently: “some large-scale actions initiated in the county, or as a result of instructions
received from above – start with much impetus, but they suddenly fade, they are not supported by
our newspapers”105.
Like Fáklya, Crișana had a rubric dedicated to art, exhibitions, shows and books published in
the county, called “Cultural agenda”, to which articles on the history of Romanians and the history
of Bihor were added. In 1976, the daily opened a series of articles dedicated to the centenary of
Romania’s state independence, and in the following years it dedicated materials on the “Cântarea
României” National Festival. But Ioan Chira, the 1977 president of the Bihor Committee of
Socialist Culture and Education, thought Crișana’s pages treated the cultural activity with
“indifference”, and the newspapers should have been forced to popularize the repertoires of each
artistic institution, museum and Romanian films106.
On a small scale, the articles on youth activity referred to those organized by the Union of
Communist Youth, schools and the 3-year Pedagogical Institute. In 1972, representatives of the
County Committee showed that not all articles about local issues in the U.C.Y. were well anchored
in reality. On the other hand, it was considered that there was a lack of criticism where it was needed,
as in the case of the way in which the “Floare de Lotus” talent contest was organized107.
Once every two weeks, for most of the analyzed period, Crișana published a page dedicated
to youth, called “Colloquia with the youth”, and Fáklya had the column called “Youngsters’ page”,
which were alternated by the page dedicated to women, in both newspapers. Familia magazine was
publishing several relevant articles in collaboration with the U.C.Y. County Committee, like the
two issues of the supplement “Youth Colloquia”. In fact, in 1983, the editorial office showed that
about 70% of its collaborators were under 30 years old108.
As the political factor leading the life of the county, the Bihor County Committee of the
Romanian Communist Party wanted to demonstrate, over the years, its role as the “father” of local
press. The interventions and discussions were channeled on different aspects, from the appearance
of the newspapers to the content of the articles and the conduct of the journalists, the political factor
taking advantage of every opportunity to submit the publications to their own desires. At least from
the existing documents, we note that, although the discussions were not tensioned, the dialogues in
all meetings, as well as the informing notes and reports were quite dull, written in wooden language
and with repetitive ideas annually. In fact, the way newspapers were written, as well as their content,
did not change significantly in the 1970s and 1980s, which shows that the press was ideologically
limited, and the freedom to choose topics was also restricted.
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Annex 1
Excerpts from the note on censorship of articles in the Familia magazine in 1970, presented to the Bihor
County Committee of the Romanian Communist Party
Familia, 1970, issue 2
On the first page was to appear the poem called Search for the enemy only in yourselves… by Victor
Eftimiu. Upon the notification to the C.D.P.P. and the guiding organism, the poem has been eliminated, as
the author gives a note of generalization the both peoples and individuals are their own enemies… We quote:
This outpouring of crowds / with bravery and cunning / Approach, called by abundance / And the victims that
gnaw us deeply…, …Rascally we prepare ourselves, the yoke / By itself each one falls: / It’s enough a trot of
cavalcades / And the old world lights its fire / …The bastard collapsed Sadoma / He fell through laziness and
pride, Rome… / From age to age, the story repeats itself.
4 poems were reported to the guiding organism: Philosophy, Finally, Meeting, What peace by Ion
Horea. From the fist there seems to be chaos released… between everything that is and what is not / as in I
don’t know who’s country / a stroll with a stretcher / o, stretcher. Next, the poet reveals the fear in everything:
…And the dust is on the roads and the water in the puddles is verdigrised / In all only fear and congestion /.
The second poem looks as inspired from the agrarian landscape subjected to a natural calamity by many
rains, but also by the negligence or helplessness of the people who do not gather the harvest, letting it rot in the
field… and you see the hills all melting / And flows sprout from a heavenly realm / The corn is lying under the mud /
No swarm has come out of the hives this summer / And the holds are ripe for a long time and they are moldy / The clover
in the furrows is rotten since it was mowed / There is no sign, a streak of clear sky to cut, to let a grain of sun come out of it
like a pod / And black birds walk on the streets like on gravel / People give their goodbyes and in the end they answer.
In the poem What peace the author seems to confess, a state of contentment whose subtlety could
be captured in the verses: ... Alas, these edges hurt, and this roundness…, …And there is no enmity and nobody
screams anymore / And there is no depth, no fresh water / Neither the bitterness in the hemlock, nor the lurking in
the density / The star in its twinkle is extinguished and threw in the height /…/ The lines written in roads, circles
roundly written / Alas, what silence in everything and what peace is in everything.
At our notice, all 4 poems were eliminated”.
Familia, 1970, issue 3
“The governing organism and the C.D.P.P. were informed of a page entitled About the spirit of a
modern academy which expresses the point of view of Dr.doc. Petre Vancea, about the rest of the Academy
of the S.R.R. (Socialist Republic of Romania – a.n.), with the existing shortcoming within the academy, the
difficulties they create in scientific research.
In expressing his point of view, he starts from the recent acceptance of Eugen Ionescu as a member
of the French Academy and often quotes Paul Valery to find the sense and fait of an academy. The author is
completely dissatisfied with the activity of the Academy of the S.R.R., that …we organize and reorganize too
often without finding a true formula for this institution…, …that the role of the Academy in our country is to keep
an inventory, permanently revised, of all problems posed by science and art, of all knowledge acquired by man…
Among other things, the academy is accused of dogmatism, which probably unsettles our conscience,
including the specifics that must dominate the spirit of the academy.
The syllogisms of my bitterness at this time – the author says – were not lyrical or metaphysical roots of a
weary man but were caused by unbearable situations, born out of the substance of our nation and exaggerated by
some vulgar spirits, sterile and moved by unspeakable interests.
The state of instability at the Academy of the S.R.R. is also reported, which actually explains the
state of mine here. Therefore, the author demands the establishment of a new spirit from which must be
eliminated: the sterile imitation of some foreign models and the fear that fills the strong souls with bitterness
and paralyzes the weak souls, disoriented and inclined to conformity…
The guiding organism indicated the remaking of the material, with the elimination of the signaled
things, but the editorial office gave up the page.
N.A.-B.C.S., fund Bihor County Committee of the R.C.P., file 12/1970, sheets 106-108
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Annex 2
The first page of Fáklya from April 9, 1986 – head articles, regarding the completion of sowing and
extraction of bauxite, were dedicated to the 65th anniversary of the creation of the Romanian Communist
Party

In the case of important events, the first half of the first page of Crișana was dedicated to national news
(only political), like in the issue from September 5, 1989
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Annex 3
Excerpt from the joint Report of the Crișana and Fáklya newspapers on their activity of January – October
1976: frequency of headings in the main fields of activity

N.A.-B.C.S., fund Bihor County Committee of the R.C.P., file 11/1977, sheets 37-38
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Annex 4
Columns edited by Crișana newspaper in the 1970s and 1980s

Cultural notebook (left) and Citizen dialogue (right)
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Sports page (left) and Colloquia with youthfulness (right)
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Annex 5
Thematic plan for the third quarter of 1989 of Familia magazine
I.
A major preoccupation of the magazine during this period will be the greeting of the 45th anniversary
of August 23, 1944 and the 14th Congress of the party, for which purpose the magazine will publish a number
of articles and reports to popularize the economic, social and cultural achievements of Bihor County.
-After the publication of the Directive Program of the 14th Congress and the draft of the Theses for
th
the 14 Congress, we will publish debate materials, signed by responsible staff in party and state organisms,
by workers in ideology.
II.
The magazine will continue to publish articles on the Eminescu Centenary and will begin the
homage to the Creangă Centenary.
III.
For the greeting of August 23rd we will publish synthesis articles on the development of socialist
culture between 1944 and 1989, especially after the Ninth Congress.
IV.
In the pages of the magazine will be analyzed mainly books and shows appropriate to the moment.
V.
The published fiction material will have an increased educational content, the creation of literary
societies in Bihor and neighboring counties will be stimulated.
VI.
The magazine will publish analysis and informative articles about Bihor’s presence in the final phase
of “Cântarea României” National Festival.
DEPUTY EDITOR-CHIEF
Dumitru Chirilă
N.A.-B.C.S., fund Bihor County Committee of the R.C.P., file 7/1989, unnumbered sheet
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Annex 6
The front page of Familia magazine in a regular month (left) and in the issue dedicated to the 14th
Congress of the Romanian Communist Party – the last issue published under the communist regime
(November 1989) (right)
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POLITIQUE ET HISTOIRE DANS L’HISTORIOGRAPHIE
ROUMAINE POSTCOMMUNISTE: 1990-2010.
QUELQUES CONSIDERATIONS
Gabriel MOISA*
POLITICS AND HISTORY IN POST-COMMUNIST ROMANIAN HISTORIOGRAPHY:
1990-2010. SOME CONSIDERATIONS
ABSTRACT
Authoritarian regimes have a special dialogue with the discipline of history, a dialogue almost always
located in positions of strength. The phenomenon has been studied several times. Bogdan Murgescu, for
example, spoke of an “increased voluntarism in attempts to control historical knowledge” of totalitarian
regimes. The Romanian totalitarian context was definitely in this direction as early as 1948 when the elite
of Romanian historians were removed from the space of Romanian culture. The tools used by the
totalitarian system in the subordination of history are not too varied and / or sophisticated. The register in
which we operated was the direct one, situated between the explicit political command addressed to the
“historical front” and the social and even physical repression of those who were recalcitrant.
In general, the discussion of post-communist historiography runs with difficulty. The motives are
diverse, some objective and some subjective and I will not dwell on these now. But during this
period historiography found itself in a permanent dialogue with society, historiography taking on
the image of society. The development of the profession of historian cannot be separated from the
development of Romanian society as a whole or from the development of international contexts.
Keywords: Politics, ideology, historiography, post-communism, Romania

Les régimes autoritaires ont un dialogue spécial avec la discipline de l’histoire, un
dialogue situé presque chaque fois sur des positions de force. Le phénomène a été étudié
plusieurs fois. Bogdan Murgescu parlait par exemple d’un „volontarisme augmenté dans les essais
de contrôler la connaissance historique”1 des régimes totalitaires. Le contexte totalitaire roumain
s’est inscrit définitivement sur cette direction dès l’année 1948 quand, l’élite des historiens
roumains a été radiée de l’espace de la culture roumaine. Les outils utilisés par le système
totalitaire dans la subordination de l’histoire ne sont pas trop variés et/ou sophistiqués. Le
registre où on actionnait était celui direct, situé entre la commande politique explicite adressée
„au front historique” et la répression sociale et même physique de ceux récalcitrants.
À son tour, Vlad Georgescu discutait, dans les conditions les plus hostiles, sur un mélange
roumain d’histoire et politique dans les années du régime communiste. Dans l’essai d’identifier les
avatars de la discipline historique dans le communisme, Vlad Georgescu parlait de
„histopolitografia” du communisme roumain (histopolitografia = la place de l’histoire dans la
politique et de la politique dans son histoire)2.
* University of Oradea, Țării Crișurilor Museum Oradea – Museum Complex; e-mail:gabimoisa@hotmail.com
1
Bogdan Murgescu, A fi istoric în anul 2000, București, Editura All Educaţional, 2000, p. 11.
2
Vlad Georgescu, Politică și istorie. Cazul comuniștilor români 1944-1977, București, Editura Humanitas, p. 7.
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En général la discussion sur l’historiographie postcommuniste se déroule avec difficulté. Les
motifs sont divers, les uns objectifs les autres subjectifs et je ne vais pas insister sur ceux-ci
maintenant. Mais pendant cette période l’historiographie s’est trouvée dans un dialogue permanent
avec la société, l’historiographie prenant d’ailleurs l’image de la société. L’évolution du métier
d’historien ne peut pas être séparée de l’évolution de la société roumaine dans l’ensemble ou de
l’évolution des contextes internationaux3. Dans ces conditions, Alexandru Zub mettait la question,
c’est vrai que dans une période plus près du moment de la chute du communisme (1994), si on peut
parler de l’historiographie postcommuniste dans les conditions où les Pays Roumains se sont
trouvés dans une sorte de transition permanente. L’historien de Iasi tranchait ce dilemme en
observant des phénomènes de continuité et de rupture dans l’écriture historique roumaine, comme
dans tout l’espace ouest-européen4.
Les chercheurs de l’histoire sont surtout d’accord avec le fait que les régimes totalitaires ont
tous les motifs de montrer un intérêt agrandi pour l’histoire. Mais il y a de plus en plus beaucoup
d’opinions que ni les régimes démocratiques ne sont pas entièrement désintéressés de la rédaction
de l’histoire, ceux-ci ayant pourtant une attitude plus nuancée, mais les moyens par lesquels ils
influencent l’historiographie sont plus fins et plus subtiles5. Ceux-ci sont structurés sur les principes
de la compétence politique.
Dans ces conditions, l’électorat doit souvent être „formaté” ainsi qu’il devienne attentif aux
suggestions du corps politique. On connaît les efforts des partis politiques dans la direction de la
réalisation des liens avec des structures politiques d’entre les deux guerres mondiales pour prouver,
d’une parte, beaucoup plus de solidarité doctrinaire et d’autre part pour éliminer toute association
possible avec l’ancien régime qui devait, n’est ce pas? être répudié aussi rigoureux que possible. Dans
quelques cas ces démarches sont absolument pertinentes. Dans d’autres cas, elles ne sont pas du
tout justifiées. Dans tous les cas personne ne déclare pas son appartenance à l’ancien parti unique,
en dépit des plus évidentes filiations. On y détecte une certaine peur du passé, de l’histoire, sans
réaliser que fatalement, ainsi comme on le sait, l’histoire met chacun à sa place.
C’est la raison pour laquelle il y a une lutte permanente de ces structures politiques avec le passé,
une lutte dans laquelle, malheureusement pour elles, celles-ci n’ont pas de grandes chances de victoire.
Cette chose serait possible peut-être au cas où la croisade de la filiation aurait été initiée par les
suggestions de Nicolae Iorga, fait évidemment peu crédible, conformément auxquelles „les vérités
historiques tiennent du discernement et pas de la simple constatation. Pour les comprendre, on a besoin de
tout ce que la conscience profonde de la langue et la fantaisie créatrice de définitions peut trouver de plus fin”6
ou cette chose serait possible si la croisade aurait été basée sur ce que Neagu Djuvara, inspiré par la
philosophie critique de l’histoire professé par Raymond Aron, se demandait concernant à l’existence
de la vraie histoire, dans un contexte où étaient mêlés des éléments de vérité et de fiction dans la
reconstitution du passé, éléments bénéficiaires de nombreuses lumières et ombres7.
Si l’histoire récente est éludée par le corps politique quand il s’agit de se rapporter à elle (il
s’agit bien sûr du régime communiste), on ne peut pas dire la même chose de la manière de l’utiliser
cependant beaucoup plus de fois exclusivement du point de vue politique. On connaît une telle
chasse de collaborateurs de La Sécurité des partis politiques, quand les adversaires politiques
cherchent des collaborateurs dans la partie adverse en utilisant des forces politiques. Le phénomène
3

Alexandru Zub, Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 89.
Idem, Discurs istoric și tranziţie, Editura Institutul European, Iași, 1998, p. 84-85.
5
Bogdan Murgescu, op. cit., p. 11.
6
Nicolae Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. a IV-a, îngrijită de Andrei Pippidi, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 343.
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connaît des flux et des reflux, en atteignant des côtes maximes à l’approche des campagnes
électorales, en y bénéficiant inclusivement des complicités des structures de recherche réalisées à
partir la moitié des années 2000 et trouvées sous le contrôle politique. Les coordinations de ces
institutions sont pendantes au contenu du pouvoir politique et le programme éditorial et celui de la
recherche sont dirigés en relation avec le pouvoir politique. Heureusement pour le corps
professionnel des historiens, ce phénomène n’est pas généralisé, la cooptation volontaire ou non
des chercheurs du domaine étant assez diminuée.
Le système démocratique ne connaît pas les formes extrêmes de contrôle de l’historiographie,
comme la censure ou la répression politique8. Fait qui n’empêche pas la concrétisation d’un contrôle
sur la recherche historique. Le contrôle le plus efficient se réalise par la direction des fonds publics
vers ces institutions qui sont plus attentives aux nuances politiques. Il y a en Roumanie des
institutions qui bénéficient d’importantes ressources qui peuvent soutenir non seulement la
recherche mais la diffusion de la production aussi, ainsi que celle-ci arrive plus facilement au
consommateur d’histoire.
On peut dire la même chose sur certaines maisons d’édition bien connectées à ce qui signifie
la décision politique, surtout par leurs directions; d’importantes ressources budgétaires y sont
canalisées, la sélection des auteurs qui publient étant bien articulée dans la même direction. Ainsi
apparaît un problème assez compliqué et insurmontable pour les historiens, celui de l’accès au
public. Quelques auteurs sont plus présents dans les librairies (d’habitudes les mêmes auteurs) - on
nous dit qu’à la suite d’un mieux management des maisons d’édition, par management on y
comprenant y inclus le rapport avec le facteur de décision économique et politique. Le lobby qu’on
fait aux certains auteurs et volumes, y compris par des parutions télévisées, présentées comme étant
les plus complètes et qui confèrent la vraie histoire, n’est pas sans importance aussi. Les maisons
d’édition Humanitas, Polirom, Curtea Veche sont les bénéficiaires d’un contexte extrêmement
favorable tant en ce qui concerne la publication que la distribution et on ne doit pas chercher trop
longtemps dans leur organigrammes pour trouver les explications de cet état de fait. Il y a encore un
phénomène intéressant digne à signaler.
Une bonne partie des productions historiographiques est consacrée à l’histoire du
communisme roumaine et toutes essaient à nous offrir la même image de ce fragment d’histoire
nationale. Les mêmes maisons d’édition et auteurs, par leurs réalisations, lancent des débats publics
et télévisés et donnent, bon gré, mal gré, le ton des discutions thématiques. Il suffit de rappeler
l’ample discussion générée par Lucian Boia avec son livre Istorie şi mit în istoriografia românească
(Histoire et mythe dans l’historiographie roumaine) dans la direction de la démystification de l’histoire
et les réactions afférentes, discussion qui a marqué l’historiographie roumaine plus d’une décennie.
Et parce que la polémique, en échange, réalise des ventes, Lucian Boia est l’un des historiens les plus
privilégiés du postcommunisme qui a ligne de crédit ouverte à Humanitas.
En contrepoids, les prestigieuses maisons d’édition universitaires sont mises en difficultés de
ce point de vue. Les grandes universités et les instituts de recherches ont résolu partiellement ce
problème par l’ouverture des librairies et ils font aussi des efforts dans la direction de la distribution
de la production historiographe, sans pouvoir se comparer avec d’autres institutions d’édition et
distribution du livre historique.
Peut-être le plus persuasif rapport entre l’histoire et la politique dans le postcommunisme est
celui par lequel le public est envoyé périodiquement dans le passé, surtout dans des situations de crise
économique ou politique. Le public est „invité” plusieurs fois d’accéder à d’autres sujets, son attention
étant détournée de la réalité courante, le média y ayant un rôle bien déterminé en assumant ces sujets
8
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„collectés” évidemment de l’histoire récente ou le plus tôt de la période d’entre les deux guerres
mondiales. Dans ces situations, l’appel à l’histoire a rarement une cohérence logique, mais le plus
souvent est efficace. La technique n’est pas nouvelle, le régime communiste a fait souvent appel à
l’histoire, surtout dans les années ’80 quand il traversait une période de crise accentuée9.
Dans une communication soutenue en 2002 mais publiée en 2006, l’historien de Iasi Alexandru
Zub tirait l’attention sur le fait que, quoique échappée de la commande totalitaire, l’historiographie
roumaine était assez timide dans la reconstitution de l’époque communiste. Alexandru Zub affirmait
qu’il n’y avait pas un programme cohérent d’étude du communisme en dépit des essais faits dans ce
sens par la création de L’Institut National pour L’Étude du Totalitarisme10. Mais il ne pouvait pas
prévoir l’avalanche des instituts de recherche de la période communiste de la moitié des années 2000.
En dépit de tout ça, l’assertion de Alexandru Zub reste valable. Cependant, depuis là Alexandru Zub
se rend compte du phénomène des instituts répliques11.
Au milieu des années 2000, la recherche historiographique roumaine connaît un phénomène
intéressant. Il s’agit d’une vraie avalanche de nouveaux instituts consacrés spécialement à l’histoire
du communisme roumaine. Absolument tous ont été créés dans un certain contexte politique
interne et international. Dans la majorité des cas leur création n’est pas due nécessairement à une
nécessité scientifique objective mais à une impulsion politique, dans le contexte d’une dispute
évidente entre différents acteurs politiques et sur le fond d’une suspicion presque généralisée de
collaboration avec La Sécurité communiste, générée par le caractère extrêmement secret des
archives de l’ancienne police de La Roumanie.
Ainsi on peut interpréter la création de l’Institut pour l’Étude des Crimes du Communisme
conduit par l’historien Marius Oprea, idée soutenue surtout par le Parti National Libéral à la fin de
l’année 2005, dans le contexte des amples discussions sur ce sujet des mêmes membres libéraux dirigés
par Călin Popescu Tăriceanu, discussions qui visaient surtout les dirigeants politiques de l’opposition
mais aussi, surprise, quelques collègues de la coalition, surtout le président de La Roumanie. Notre
conviction este soutenue par la vitesse avec laquelle le plus important personnage visé par le premier
ministre et ses intimes, le chef de L’État, a créé son propre instrument d’investigation du communisme
de Roumanie qui allait rendre un verdict tranchant sur l’époque. Il s’agit de La Commission
présidentielle pour l’analyse de la dictature du communisme, dirigée par Vladimir Tismăneanu.
Comme le mentor de La Commission, celle-ci a actionné plus vitement que l’institution patronnée
par le premier ministre, en élaborant dans moins d’une année un volumineux Rapport de
condamnation du communisme roumain, la variante présidentielle, et on attend la variante du
premier ministre, publiée bien sûr par L’Institut pour L’Étude des Crimes du communisme.
Dans la même sphère de l’interférence de l’histoire avec le politique se trouve aussi Le Conseil
National de L’Étude des Archives de La Sécurité (C.N.S.A.S.), qui est une institution de recherche
exclusivement par son département de recherche, mais plusieurs d’entre ses engagés et mêmes des
membres du Collège C.N.S.A.S. ont terminé des facultés d’histoire. Ce qui nous paraît déplacé est
la nomination des membres du Collège C.N.S.A.S. (on y fait référence exclusivement aux historiens
qui font l’objet de notre attention) sur des critères politiques ce qui signifie que les décisions qu’ils
prennent peuvent être à un moment donné susceptibles d’être liées avec la volonté politique du
9
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parti qui les a désignés. Ainsi, l’historien membre du Collège peut être mis dans la situation de
prendre une décision qui excède la vérité historique qui se retrouve dans les dossiers. Comme le
débat public et surtout politique autour de C.N.S.A.S. est très ardent, le motif étant d’ailleurs très
connu même si les politiciens ne reconnaissent pas ce fait, et le fait aussi que les historiens peuvent
être engrenés dans tels jeux politiques perpétuent une image négative pour l’historien, très présente
avant 1989 et liée de la complicité existante souvent entre l’histoire et la politique. Les résultats d’un
tel état de fait ne peuvent pas être que désastreux pour la discipline que nous servons.
La même suspicion se trouve concernant les raisons pour lesquelles on a créé, par exemple,
L’Institut de la Révolution Roumaine, sous le patronage de Ion Iliescu, pendant la dernière semaine
passée comme président de La Roumanie, d’autant plus qu’un courant d’opinion de plus en plus
bien défini s’était mis en évidence, courant d’opinion qui contestait le caractère révolutionnaire des
événements du décembre 1989. C’est pourquoi la création de cette institution a suscité des amples
discussions dans la société civile et celle des historiens12. Quelques-uns d’entre ceux-ci on catalogué
le geste de son création comme éminemment politique. Mais c’est aussi vrai le fait que ces voix
proviennent d’une zone politique militante opposée à celle de l’initiateur du projet (Le Parti Social
Démocrate); dans cette situation sur leurs points de vue peut planer aussi la suspicion de la
subjectivité. Il est suffisant d’y rappeler la véhémence d’Adrian Cioroianu quand il soutenait cette
hypothèse dans sa qualité d’historien mais on ne peut pas faire abstraction de sa position politique,
celle de vice-président de P.N.L. et de vice-président de la Commission de Culture du Sénat de La
Roumanie de la part du P.N.L13. Parce que Ion Iliescu se situe parmi les plus intéressés de la garde
du secret du caractère révolutionnaire des événements, la suspicion persiste autant qu’il a été le
principal partisan de sa création. D’ailleurs, les premiers deux nombres de L’Annuaire de L’Institut
de La Révolution Roumaine certifient cette certitude. Aucun matériau de ces Annuaires ne conteste
pas et ne met pas en discussion le caractère révolutionnaire des événements du décembre 1989.
Le même aspect peut être mis en discussion aussi pour la création en 2003 de L’Institut
National pour la Mémoire de L’Exil Roumain; suivant tout ce que cet institut s’est proposé à faire
et ses réalisations des dernières années, on observe qu’il laisse dans l’ombre une certaine partie de
l’exile roumaine, très présente comme aire de contestation du régime de Bucarest pendant la
période communiste. Il s’agit de l’émigration de droite. D’ailleurs, dans Le Collège de Garantie
Morale des „Cahiers INMER”, on trouve à peine des noms de cette catégorie de l’exil en dépit du
fait que des personnalités importantes de l’écriture et de l’esprit roumain, au moins du niveau de
celles présentes dans le Collège, y ont activé.
La suspicion est entretenue par les montant consistants attribués à ces instituts de recherche
de l’histoire assez récents, des montants en totale contradiction avec les difficultés financières
annuelles des Instituts de L’Académie qui ont aussi comme objet d’activité l’étude du communisme.
La même situation financière précaire peut être constatée dans d’autres cas : Le Mémorial des
Victimes du Communisme et de La Résistance Anticommuniste de Sighet ou L’Institut Roumain
d’Histoire Récente, des réalisations indépendantes de la volonté politique des gouvernements qui
se sont succédés après 1989. L’Institut y mentionné a une histoire intéressante il étant à son tour
l’initiative d’un facteur externe de la science historique. L’Institut Roumaine d’Histoire Récente a
12
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été créé en 2000 à l’initiative de l’Ambassadeur des Pays-Bas à Bucarest de ce temps-là, Coen Storck,
le financement étant assuré exclusivement par le gouvernement hollandais14.
Ainsi, L’Institut pour L’Étude des Crimes du Communisme ayant une dot financière de 60
milliards lei (la monnaie ancienne) est le plus favorisé de ce point de vue grâce sans doute au fait
qu’il représente la matérialisation de l’idée du premier ministre, le chef, par le ministre de finances,
de la trésorerie du pays. L’Institut de la Révolution Roumaine dispose de 33 milliards lei (la
monnaie ancienne), L’Institut National pour la Mémoire de l’Exil Roumain – 11 milliards lei (la
monnaie ancienne) et L’Institut pour L’Étude du Holocauste – 14 milliards (la monnaie
ancienne)15. Ces sont des montants valables seulement pour la première année de fonction. En fin,
seulement le budget du C.N.S.A.S. pour l’année 2006 a été non moins de 116 milliards lei (la
monnaie ancienne)16. Les collaborateurs de la Sécurité devaient, n’est-ce pas, à tout prix être trouvés
et, si possible, ils devaient être de la partie adverse.
Toutes ces coïncidences, la création des instituts de recherche au milieu des disputes
politiques, sous le patronage et à l’initiative des personnes politiques pas du tout désintéressées sous
l’aspect des résultats des recherches entreprises par ceux qui y sont engagés, le riche financement
des unes d’entre ces institutions en désaccord avec le financement des institutions existants déjà et
qui ont comme objet d’étude justement ces nouvelles questions d’intérêts pour les politiciens –
toutes ces coïncidences peuvent conduire à la conclusion qu’à partir des années 2003-2004 le
facteur politique roumain de tout le spectre est de plus en plus intéressé de l’histoire et,
malheureusement de sa manipulation.
Dans ce chapitre on ne peut pas oublier l’une des dernières entreprises de ce genre parue dans
la constellation de la recherche historique roumaine. Il s’agit du Centre d’Histoire des Roumains
„Constantin C. Giurescu”, dirigé à ce temps-là par Alex Mihai Stoinescu qui se défins comme une
initiative privée de recherche de l’histoire nationale17. Étant une institution particulière, le centre
doit avoir un financier privé, et pas un financement du budget de l’état, comme dans les exemples
précédents. Il s’agit du président du Parti La Nouvelle Géneration, George Becali, un parti qui
probablement aura un lieu dans le Parlement aux élections futures.
Ceux qui gravitent autour de ces institutions sont bien ancrés dans les réalités
contemporaines de tous les points de vue. Mais en dépit de tout ça les choses ne restent pas sous le
signe de la honnêteté aussi longtemps que le reste de la recherche historique de La Roumanie n’est
pas soutenue dans la même mesure. Les engagés de ces instituts privilégiés sont de loin les mieux
rémunérés et les plus médiatisés également, par la presse écrite et par la télévision aussi. Ce sont les
patrons qui ont soin de cette chose parce qu’ils veulent imposer un certain discours. De ce point de
vue et ayant l’exemple de l’historiographie roumaine pendant le temps du régime communiste, il y
a le danger réel de la manipulation de l’histoire et de son utilisation comme arme dans les disputes
politiques. Dans la même mesure, les historiens qui acceptent délibérément d’être engrenés dans ce
jeu seront certainement pénalisés par les recherches impartiales qui seront faites plus tôt ou plus
tard.

14

N. Videnie, Institutul Român de Istorie Recentă, în Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus, 2001, nr. 12, p. 81.
L’Institut pour l’étude de l’Holocauste en Roumanie s’est matérialisé non pas à partir d’une initiative interne de la
guilde mais à la suite de quelques suggestions venant de la Commission internationale pour l’étude de l’Holocauste.
L’institution est établie depuis le 10 octobre 2005.
16
Gândul, sâmbătă, 29 aprilie 2006, an II, nr. 304, p. 3.
17
***, Dosarele istoriei, 2006, an XI, nr. 11 (123), p. 13-14.
15

340

MUZEOGRAFIE

CONTRIBUȚII LA ISTORIA MUZEULUI
„ȚĂRII CRIȘURILOR” (SEC. XIX-XXI)
Tiberiu Alexandru CIORBA
CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE ȚĂRII CRIȘURILOR MUSEUM (19TH21ST CENTURY)
ABSTRACT
The history of the Țării Crișurilor Museum is a complex and interesting one. It reflects both the evolution
of museology as a new science, how it manifested localy through the years and how the institution itself
changed and shifted its importance, thus becoming a cornerstone of the social landscape of Oradea. The
museum does not only hold a scientific importance but a cultural and social one. The many changes that
the institution underwent mirror and reflect the changes and the rapid modernization of the city itself. This
article aims to present the means by which this institution came to be and the most significant moments in
its 150 years of activity. At the same time, it tries to underline the growing number of collections and
artefacts that are held here and the many places where the museum had its headquarters. Analysing each
period we can discover and see how the local individuals saw themselves, because one of the main
functions of a museum is to present and reflect the unique specificities and traditions of the population.
Keywords: museum, collections, Oradea, Țara Crișului, Society, artefacts, patrimony

Muzeul Țării Crișurilor a reprezentat dintotdeauna pentru spațiul bihorean și mai ales pentru
orașul Oradea un centru cultural semnificativ, o expresie sugestivă a identității locale, fiind mereu
prezent în viața cotidiană. De-a lungul anilor instituția în sine a evoluat atât din punct de vedere
organizatoric (apariția diferitelor secții de specialitate: artă, etnografie, științele naturii etc.), cât și
din punct de vedere al colecțiilor, numărul obiectelor aflate în patrimoniu crescând substanțial.
Artefactele regăsite în depozitele muzeului sunt variate, provenind din diferite arii culturale. Din
acest motiv, ca muzeografi avem de-a face (în munca de zi cu zi) cu colecții fascinante din punct de
vedere tematic; de la colecții de chibrituri și pipe, sigilii, ceasuri și obiecte de cult, port popular, la
arme, cărți poștale și fotografii. Toate acestea contribuie la redarea trecutului nostru ca o
comunitate diversă și complexă și ilustrează totodată specificul spațiului bihorean.
Ca instituție, muzeul își are rădăcinile în așa numita Societate de Arheologie și Istorie a
comitatului Bihor și a orașului Oradea. În spațiul european, de-a lungul secolului al XIX-lea colecțiile
private ale marilor nobili au început să fie reorganizate în expoziții destinate publicului larg.
Nașterea conceptului de națiune prin mari filozofi iluminiști, precum Johann Gottfried von Herder
sau Johann Gottlieb Fichte, și urmările Revoluției franceze (a ideilor propagate de aceasta) au oferit
un imbold cultural și au crescut interesul popoarelor pentru istorie și trecutul propriu. Gânditorii
acestei perioade au constatat influența potențială a istoriei ca proces de coeziune socială și o metodă
bună de legitimare a noilor națiuni. O propunere înspre organizarea unei astfel de instituții în spațiul
bihorean a fost înaintată încă din anul 1851. Aceasta s-a concretizat abia după 20 de ani, la inițiativa
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lui Ludovic Gyalokay, în anul 1872. Scopul Societății exprimat în statutele sale a fost ca: „...prin
donații, achiziții și săpături arheologice să strângă vestigii ale trecutului istoric al Bihorului...”1. Totodată,
s-a urmărit în același timp crearea unei expoziții cu caracter permanent ce putea vizitată de către
public într-o clădire special amenajată2. Neavând fonduri suficiente, Societatea a primit într-o primă
fază din partea prefecturii județului două săli în care a putut să-și depoziteze obiectele și în același
timp să organizeze o mică expoziție. Printre primele obiecte inventariate în anul 1873, putem
menționa forme de lemn pentru turtă dulce (nr. de inventar 55-63)3, sau cărămizi provenite de la
Sarmisegetusa4. Ziarul local Nagyvárad a încercat să promoveze acțiunile noii Societăți prin diferite
articole și informații cu privire la donații. Pentru a populariza și a susține interesul public, au tipărit pe
prima pagină statutele Societății în nr. 112 din 5 mai 18725.
La scurt timp, mai precis pe data de 24 decembrie 1872, prima expoziție oficială a Societății
a fost deschisă orădenilor și s-a bucurat de un succes considerabil, fiind vizitată de aproximativ 300
de persoane pe parcursul unei singure luni6.
Din cauza lipsei de spațiu, primii ani de existență au fost marcați de organizarea mai multor
expoziții cu caracter temporar și în același timp îmbogățirea propriilor colecții: în anul 1876,
Societatea a participat la expoziția de arheologie din cadrul Congresului internațional de arheologie și
anatomie de la Budapesta, utilizând o parte din patrimoniu. Venit la Oradea, cunoscutul arheolog
Rómer Flóris a reușit să revitalizeze activitatea Societății, deschizând astfel la data de 29 aprilie 1878
o expoziție de anvergură, întinsă pe mai multe săli în prefectura orașului7. Chiar dacă aceasta a avut
un succes rezonabil (din taxa de intrare au reușit să strângă aproximativ 578 de florini8), Societatea
a trebuit să se mute într-o clădire la marginea orașului, fapt ce a stagnat progresul științific în
următorii ani. Eforturile noului comitet de conducere (printre care figurau persoane importante ale
culturii bihorene ca Iosif Vulcan sau Bunyitay Vincze9) au reușit să ofere un nou impuls și astfel
colecțiile au fost mutate într-o clădire particulară din oraș, unde în anul 1886 s-a organizat și o nouă
expoziție. Deja Societatea avea sub patronajul său în jur de 2000 de piese. Cu acest prilej s-a publicat
și primul ghid ce prezenta obiectele expuse, dar din păcate nu s-a mai păstrat.
Următorii ani au fost marcați de încercări multiple de a obține o clădire proprie unde
obiectele puteau să fie depozitate și expuse. Colecțiile au început să se îmbogățească datorită
descoperirilor arheologice și a donațiilor din partea persoanelor private: în 1888 arhiva familiei
Frater a fost oferită Societății (spre a fi utilizată de către cercetători), în anul 1886 episcopul
romano-catolic Ipolyi Stummer Arnold a donat prin testament colecțiile sale orașului (ce cuprind
obiecte unicate, majoritatea de factură religioasă), cu condiția ca autoritățile locale să construiască
un edificiu unde vor putea fi păstrate și valorificate10. Ziarul Nagyvárad a participat printr-o
campanie de popularizare activă: începând chiar din luna octombrie 1885 și continuând pe tot
1
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parcursul anului următor a publicat o secție intitulată Muzeul orădean, unde dr. Rómer Flóris
prezenta în detaliu diferitele obiecte donate de către cetățeni11. Ziarul a susținut cu tărie necesitatea
unui sediu propriu, lansând pe data de 25 martie 1890 o chemare către populație, mobilizând astfel
comunitatea locală spre a dona mici sume de bani, care practic au finanțat construirea primului
sediu al muzeului, sediu ce a supraviețuit până astăzi12.
Până la momentul respectiv Societatea a fost nevoită să-și mute locația de mai multe ori, fiind
simplu chiriaș. Astfel, în ședința din decembrie 1889 vicepreședintele asociației, Ludovic Gyalokai,
a ridicat problema găsirii unui spațiu adecvat; episcopul romano-catolic Schlauch a răspuns prin
oferirea unui teren cu o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați13. Prin donațiile populației
locale și printr-un ajutor din partea statului, Societatea a reușit să strângă aproximativ 20.000 de
florini într-un an. Pe data de 5 februarie 1890 s-a lansat chemarea către arhitecți pentru a realiza
proiectul viitoarei clădiri. În final Societatea a decis să aprobe proiectul arhitectului Rimanóczy
Kálmán Senior, contractul fiind încheiat pe data de 14 februarie 1894 pentru suma de 30.704 florini
și 96 de crăițari14. Lucrările au început pe data de 3 aprilie 1894 și s-au terminat în noiembrie 1895,
suma totală ajungând la 33.000 de florini15.

Carte poștală cu sediul muzeului construit de Rimanóczy Kálmán Senior, 1910

În anul următor au fost transportate toate obiectele aflate în patrimoniu, iar la data de 27 iunie
1896 muzeul s-a deschis16. În cadrul festivității președintele Societății, Beöthy László, a ținut un
discurs ce a reafirmat scopul și principiile sub care s-a format asociația: „...Țelul asociației noastre este
11
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popularizarea științei arheologice și istorice, cum vom realiza țelul nostru încă nu știu dar cunosc drumul
pe care vrem să pornim și vă garantăm cu ocazia acestei sărbători că invitații noștri își vor îmbogăți
cunoștințele...”17. Expoziția, care a rămas practic neschimbată chiar și după Primul Război Mondial,
a fost organizată în nouă săli distincte: șase din ele au reprezentat doar piese provenind din colecția
Ipolyi (aproximativ 1.700), restul fiind obținute prin donații sau descoperiri arheologice.

Imagine cu expoziția originală deschisă în 1896, una dintre sălile Colecției Ipolyi

Într-o descriere sumară, aceasta a avut următoarea structură expozițională:
- Sala I: Colecția Societății de Arheologie și Istorie: o parte din colecția de monede, arhiva
familiei Baranyi și Frater, biblioteca asociației, împreună cu reliefuri și busturi.
- Sala II: Științe naturale și preistorie: oase de animale (bou, cal, mistreț, urs), unelte din
coarne, vase și cioburi din bronz și argilă, topoare din piatră.
- Sala III: Secolele XVI-XVII: ceasuri, obiecte artizanate, pahare din argint, broderii de mătase,
vestimentație pentru femei și uniforme militare, arme, diplome (realizate din pergament), emisiuni
bancare, cărți de rugăciune.
- Sala IV: Colecția romană și preistorică: obiecte de marmură, picturi bizantine și italiene de
secolele XIV-XV, covoare de rugăciuni turcești, goblenuri și broderii țărănești.
- Sala V: Secolul al XV-lea: picturi și sculpturi din această perioadă.
- Sala VI: Obiecte renascentiste: picturi, sculpturi, candelabre, covoare și goblenuri (lucrări de
artiști germani și italieni precum Bernardino Luini ucenicul lui Leonardo da Vinci, Lucas Kranach
și Martin Schaffner).
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- Sala VII: Secolele XVII-XVIII: lucrări de artă și artizanat din această perioadă împreună cu o
colecție de arme.
- Sala VIII: Colecția de obiecte și bijuterii bisericești: vase, fibule și cruci romanice, vestimentații
preoțești.
- Sala IX: Sala Mare: conține obiecte și picturi începând din epoca medievală până în secolul
al XIX-lea.
Deja la început de secol XX, datorită colecțiilor sale unicate, muzeul orădean a putut
participa în cadrul a mai multor expoziții internaționale organizate la Paris (1900), Košice
(1907), Londra (1908), Viena (1910), Budapesta (1912, 1913)18. Numărul vizitatorilor a
început să crească exponențial, astfel că în anul 1914 conducerea muzeului a hotărât ca în zilele
de târg prețul biletului să fie înjumătățit19. Din această perioadă de început mai sunt păstrate
diferite documente interesante în cadrul colecției Istoricul Instituției, care ilustrează dinamica
socială a acelei perioade20.
În timpul Primului Război Mondial activitatea muzeului a fost sistată, practic s-au închis
porțile instituției pentru public. Din cauza alianței dintre Regatul României și Antanta (statul
român fiind în război cu Austro-Ungaria), în anul 1916 a fost trimisă o comisie de la Budapesta
care să inventarieze bunurile muzeului (realizându-se o listă de 26 de pagini) și să le
împacheteze, lucru care s-a întâmplat între 7-15 septembrie, ele fiind puse în 43 de lăzi21. La
sfârșitul anului 1918, Gerovich Tibor, rector al Muzeului Creștin din Esztergom și muzeograf
la Muzeul Național din Budapesta, a încercat să mute colecția Ipolyi la Esztergom, dar când
ajunge în Oradea a descoperit că majoritatea pieselor (unele foarte valoroase și unicate) au
dispărut, fiind luate de către un fost funcționar al instituției și duse în Statele Unite ale Americii.
Victoria României în Primul Război Mondial a dus la unificarea Transilvaniei cu Regatul,
astfel că se poate spune că din acel moment pentru muzeul orădean s-a deschis un nou capitol.
Imediat după terminarea războiului instituția a rămas în continuare sub patronajul Societății,
dar a primit în același timp un suport financiar din partea statului român prin nou creatul
Inspectorat general al muzeelor. Porțile muzeului s-au redeschis în 1920, realizându-se unele
modificări la modul de prezentare a expozițiilor; s-a trecut la o manieră mult mai științifică,
piesele fiind organizate cronologic. Nu în ultimul rând, pentru prima dată etichetele și textele
explicative au fost bilingve (atât în română cât și în maghiară) și s-a redactat un ghid amănunțit
al expoziției care, din păcate, astăzi nu se mai păstrează. Muzeul își continuă în deceniile
următoare activitatea fără mari probleme sau evenimente semnificative.
După cel de-al Doilea Război Mondial și odată cu instaurarea regimului comunist în anul
1948, muzeul a intrat complet în patrimoniul statului și s-a reorganizat din nou din punct de
vedere muzeografic. În anii ’50, a primit subsidii substanțiale pentru a schimba mobilierul și de
a reformata cadrul expozițional. La data de 25 martie 1953 s-a demarat o reinventariere generală
a bunurilor aflate în patrimoniu (prima după 1913), datorită sporirii numărului de piese intrate
în muzeu22. Funcționau până atunci doar două secții: istorie-arheologie și științe naturale. Din
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1964 s-a organizat secția de etnografie și artă, care peste doi ani s-au despărțit, fiecare
continuându-și activitatea separat. Colecțiile au început să se îmbogățească într-un ritm foarte
rapid. Pe de o parte, acest fapt a reprezentat un lucru bun din punct de vedere cultural, dovedind
activitatea muzeografilor și interesul acestora, dar în același timp a creat o nouă provocare; din
cauza numărului mare de piese, clădirea muzeului devenea din ce în ce mai mică. Spațiul de
depozitare a devenit insuficient pentru realitățile vremii, astfel că s-a căutat o soluție. Palatul
baroc ce a fost reședința Episcopiei Romano-catolice de Oradea se afla într-o stare de degradare
avansată din cauza trecerii timpului și avea nevoie de restaurări importante, dar reprezenta o
cale foarte bună prin care patrimoniul muzeului putea fi valorificat și protejat23. S-a acordat
statului român dreptul de folosință veșnică a interiorului cu condiția ca Episcopia Romanocatolică să rămână în continuare proprietară. La data de 17 ianuarie 1971 s-a inaugurat noul
sediu, iar muzeul și-a schimbat numele în Muzeul Țării Crișurilor. În perioada 1950-1970
instituția a avut mai multe denumiri, printre care Muzeul Petőfi-Bălcescu, Muzeul Regional
Oradea, Muzeul Regional Crișana.

Palatul baroc, construit de arhitectul Franz Hillebrandt între 1762-1777, al doilea sediu al Muzeului
(pe bulevardul Dacia nr. 1-3)

Totodată, în această perioadă s-au organizat două muzee memoriale mai mici, amândouă
fiind în subordinea instituției noastre și realizate prin donarea unor piese din colecțiile păstrate
aici. În 26 mai 1955 s-a inaugurat Muzeul Memorial „Ady Endre”, menit să sublinieze
importanța culturală a poetului maghiar și influența pe care a avut-o din punct de vedere social
la nivel local. Muzeul a dorit să reliefeze în același timp mediul cosmopolit și dinamic al Oradiei,
unde tânărul poet a activat cel mai mult. Nouă ani mai târziu, în toamna anului 1964 s-a deschis
publicului larg Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, chiar în casa unde acesta a locuit cu soția sa
Aurelia Vulcan și în care a activat redacția Revistei Familia între 1897 și 1906. Expoziția
ilustrează viața și activitatea omului de cultură, vitrinele conținând documente valoroase prin
care reies preocupările sale spirituale și filantropice (activitatea în cadrul unor fundații, societăți
și asociații culturale atât române cât și maghiare).
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Muzeul Memorial „Ady Endre” (stânga) în fosta cafenea Muller construită în 1869, un loc frecventat de către
poet, astăzi parcul Traian nr. 1; Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, strada Iosif Vulcan nr. 16

Un ultim muzeu memorial conceput și realizat de către instituția noastră este cel dedicat lui
Aurel Lazăr, marele om politic român ce a avut un rol central în evenimentele din anul 1918. Muzeul
s-a deschis în data de 1 decembrie 2008 în casa dr. Lazăr, locul în care s-a redactat Declarația de
Independență de la Oradea din 12 octombrie 1918. Cea mai mare parte a colecției expuse aici a fost
donată Muzeului Țării Crișurilor de către nora lui Aurel Lazăr, doamna Valentina Lazăr. Sunt
prezentate piese de mobilier autentic, obiecte de artă și cărți sau fotografii personale, toate
aparținând familiei sale. În 2018, cu ocazia sărbătoririi centenarului Marii Uniri, două dintre cele
cinci săli au fost regândite pentru a prezenta într-o formă captivantă Unirea de la 1918 și Marea
Adunare Națională de la Alba-Iulia, focalizându-ne mai mult pe aspectele ce au privit Bihorul.
Pentru a ilustra farmecul acelei perioade, expoziția este una interactivă, îmbinând piesele originale
cu echipamente de ultimă generație (panouri touchscreen, videouri explicative și proiectoare). Sunt
prezentate electronic și câteva filme de epocă (1918-1921) aduse de la Arhiva Națională de Filme.

Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, clădire construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, situată pe strada Aurel Lazăr nr. 13

După căderea regimului comunist, în anul 1990 Episcopia Romano-catolică de Oradea a
solicitat retrocedarea imobilului, iar în 1996 a declanșat procesul de anulare a folosinței gratuite a
palatului de către statul român24. Astfel, în urma situației create, s-a dorit soluționarea problemei
prin găsirea unui spațiu care să poată în primul rând corespunde cerințelor muzeotehnice a unui
24

Ibidem, p. 120.
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muzeu de secol XXI. S-a luat în considerare atât ca spațiul de expunere să fie suficient, dar mai ales
cel de depozitare, laboratoare etc. În urma vizitei miniștrilor Culturii și Apărării, în data de 9 iulie
2005 s-a decis să fie dată în folosința muzeului, pentru a deveni noul sediu, clădirea principală a
Garnizoanei din Oradea (corpurile A și A1). Proiectată de către arhitectul Ignác Alpár în stil eclectic
și finalizată în anul 1898, a fost în perioada imperiului Austro-Ungar Școală Regală de Cadeți. După
Mare Unire din 1918, aici a avut sediul comandamentul central al Diviziei 11 infanterie
motorizată25. În perioada comunistă a servit drept parte din ansamblul Garnizoanei orădene UM
01326. Din cauza diverselor probleme care nu au avut legătură cu muzeul, mutarea (atât întreg
patrimoniul cu toate colecțiile, cât și birourile și laboratoarele de restaurare împreună cu
personalul) a fost făcută de abia în 2018. În următorii doi ani, pe lângă organizarea a mai multor
expoziții cu caracter temporar, s-a reușit în toamna anului 2020 să se deschidă oficial primul etaj:
expozițiile de bază ale secțiilor de arheologie și științe naturale. Celelalte două etaje urmează și ele
să fie inaugurate, prezentând piesele și artefactele celorlalte secții (istorie, artă și etnografie).

Actualul sediu al Muzeului Țării Crișurilor situat pe strada Armatei Române nr. 1/A, fosta Școală Regală de
Cadeți de la începutul sec. XX

După cum se poate observa, muzeul a avut încă de la început ca scop principal evidențierea
identității și a specificităților populației locale. A fost în permanență atât un loc de destindere și
relaxare, dar mai ales de culturalizare și educație. Generațiile de muzeografi care au activat aici au
dorit în permanență să adapteze expozițiile la standardele cele mai înalte de muzeotehnică și să
creeze astfel un spațiu unic în peisajul orădean. Cerințele administrării unui astfel de spațiu au
crescut treptat odată cu îmbogățirea numărului de artefacte ce se adăposteau aici. Se poate afirma
faptul că elementul ce a influențat direct evoluția Muzeului Țării Crișurilor a fost în realitate
patrimoniul însuși, un aspect cât se poate de natural. Datorită implicării celor ce și-au desfășurat
activitatea aici, muzeul a avut de câștigat, dobândind piese noi pentru colecțiile sale atât prin donații
și achiziții, dar și mai ales prin descoperiri arheologice realizate de arheologii locali. Muzeografia ca
știință a evoluat și ea, iar astfel micul proiect al vechii Societăți de Arheologie a devenit astăzi un
adevărat complex muzeal, cu un patrimoniu înregistrat de peste o jumătate de milion de piese.
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PICTORI - FOTOGRAFI ÎN COLECȚIA DE FOTOGRAFII A
SECȚIEI DE ISTORIE A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR
Doina-Gabriela ANANIE*
PAINTERS-PHOTOGRAPHERS IN ȚĂRII CRIȘURILOR MUSEUM’S HISTORY
DEPARTMENT PHOTO COLLECTION
ABSTRACT
Louis Daguerre’s discovery marks the beginning of photography. Curious, passionate and enterprising
spirits will bring the new technique to Eastern Europe, not long after its discovered. Early photographers
were also painters. The collaboration between the two, in spite of impediments, proved to be a prolific one,
for both photography and art.
Keywords: photographer, painter, cabinet portrait, art

Descoperirea francezului Louis Daguerre din 1839 – dagherotipia –, procedeul prin care
imaginea se fixa cu ajutorul unei camere obscure pe o placă de cupru, sensibilizată cu vapori de
iod și brom, constituie momentul de început al fotografiei. Spirite curioase, pasionate și
întreprinzătoare vor reuși să aducă noul procedeu și în estul Europei, la puțină vreme după
descoperirea lui.
În perioada de început a fotografiei, cei mai mulți fotografi au fost pictori. Daguerre, el
însuși pictor, probabil a fost o sursă de inspirație pentru primii pictori-fotografi. Asocierea
dintre pictură și fotografie a adus cu sine o serie de avantaje: subiecte și modele erau furnizate
de fotografie picturii, iar aceasta din urmă venea cu metode de încadrare a imaginii, culoare,
compoziție, lumină. Se poate face și o paralelă între fotografia stereoscopică1 și dublul portret
practicat în pictură în anii 1860. Datorită acestei colaborări, fotografia va părăsi treptat sfera
tehnică, apropiindu-se de cea artistică.
Pictorii care au început să practice și meseria de fotograf au fost constrânși și de necesități
materiale. Pentru a-și rotunji veniturile, ei au profitat de oportunitate, experiența de pictor
servindu-le la retușarea, mărirea sau colorarea ulterioară a imaginilor. Să nu uităm că, în
perioada de început, fotografia a fost considerată un lux, pe care nu și-l permitea oricine.
Colecția de fotografii a Secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor are în componența
sa câteva imagini realizate de astfel de pictori-fotografi. Toate sunt portrete.
Voi începe, cum e și firesc, cu Mezey Lajos, orădean, cel care în 1852 a deschis primul
atelier fotografic din Oradea în casa proprie de pe Közep utcza nr. 3 (azi str. Episcop Mihai
Pavel), clădire cu etaj unde se afla și atelierul său de pictură2. A fost singurul atelier ce a
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; email: gabiananie@gmail.com
1
Procedeu de redare a unei imagini din două unghiuri puțin diferite ce permite apoi reconstituirea tridimensională a
subiectului fotografiat.
2
Lucia Cornea, Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852), în Crisia, XXIII, 1993, p. 195-200.

351

Doina-Gabriela Ananie

funcționat aici în perioada 1852-1862. Fotografia aflată la nr. inv. 8666/51 (Fig. 1) provine
dintr-un album de familie al doamnei Anna Marossy. Imaginea prezintă un domn pe la patruzeci
de ani, îmbrăcat după moda epocii. Sub fotografie, pe carton, este litografiat numele atelierului,
Mezey. L., și este scris „Jani b.(acsi) – domnul János”. Pe verso sunt litografiate numele
atelierului, localitatea și adresa unde funcționa (Mezey L. Festész és fényképész, N. Várad, Közep
utcza 3sz. - Mezey L., pictor și fotograf, Oradea, str. Közep nr. 3), precum și un scut cu
monograma fotografului, pe care tronează coroana Regatului Maghiar, ornamentația folosită
fiind una de sfârșit de baroc. Pe spatele cartonul găsim și o inscripție de mână: „emlek
nagymamám tól (amintire de la bunica) 1873”. Este unica imagine a atelierului Mezey Lajos,
aflată în colecția noastră. Muzeul Țării Crișurilor deține însă și două picturi realizate de el:
„Portretul comitelui suprem al Bihorului, Beöthy Ödön” – ulei pe pânză3 și „Portretul reginei
Elisabeta (Sissi) a Austro-Ungariei” – ulei pe pânză, 18794.
Un alt pictor-fotograf orădean a fost Pelikán Károly. Atelierul său se afla pe Nagy Sándor
utcza (azi str. Aurel Lazăr), nr. 2, în casa Pollak, astăzi dispărută. Din păcate nu s-au păstrat
picturi realizate de artist. Ce se știe despre el este faptul că a lucrat în calitate de conducător
tehnic în laboratorul unui celebru fotograf vienez, Fritz Luckhardt5. De asemenea, a fost primul
fotograf premiat la o expoziție locală organizată în 18716. În colecția de fotografii a Muzeului
Țării Crișurilor se găsesc trei fotografii semnate de atelierul Pelikán Károly: nr. inv. 8666/46–
un copil, Henger Viktor, datată 1874 (Fig. 2); nr. inv. 8790/19– un cuplu, soț și soție; nr.inv.
8790/30 – portretul unui bărbat. Pe spatele fotografiilor, în partea superioară, apare medalia
câștigată la expoziția industrială organizată în 1871 de Uniunea Economică a Comitatului Bihor
(Biharmegyei Gazdasági Egyesűlet).
Klein Simon din Tinca, jud. Bihor, al cărui atelier funcționa deja în 19047, a cochetat și el
cu pictura. Acest fapt o demonstrează ștampila aplicată pe singura fotografie aflată în colecția
Secției de istorie, la nr. inv. 8194: „Klein Simon fényképészeti és festészeti müterme, Tenke”8.
Imaginea surprinde un grup de copii, femei și călugărițe vicentine9, una dintre ele ținând în
mâini o vioară, adunați cu toții în fața bisericii romano-catolice cu hramul Neprihănitei Zămisliri
din satul Belfir, comuna Tinca (Fig. 3).
Pictorul Barabás Miklós a îmbrățișat și el, chiar dacă pentru scurtă perioadă, meseria de
fotograf. Născut în Transilvania, a trăit o mare parte a vieții la Budapesta. A fost cel mai de
seamă reprezentant al stilului Biedermaier din Ungaria. În 1862 și-a deschis un atelier fotografic
la Pesta, împreună cu János Fajth, optician, la intersecția străzilor Úri și Korona10. Colaborarea
va dura doar până în 1863. Barabás va mai continua singur până în 1864, după care va lăsa
atelierul unui alt fotograf, școlit la Paris, Konsó11. S-a păstrat un jurnal întocmit de artist, ce
3
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Colecția secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor, nr. inv. 16.487. Lucrarea nu este datată. Informații despre datare,
respectiv anul 1869, am găsit în ziarul Nagyvárad, nr. 30, 7 februarie 1877, p. 3.
4
Colecția de pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor, nr. inv. P 103.
5
L. Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea 1852-1950, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
1999, p. 13. Există în colecția de fotografii o imagine realizată de acest atelier, la nr. inv. 1649/5.
6
Ibidem.
7
L. Cornea, Vechi ateliere fotografice din Bihor, în Crisia, XXXII – XXIII, 2002-2003, p. 165.
8
„Klein Simon atelier de pictură și fotografie, Tinca”.
9
Călugărițele făceau parte din congregația surorilor de caritate înființată de Vincențiu de Paul; acoperământul specific
purtat pe cap se numea Cornette.
10
Farkas Zsuzsa, Barabás Miklos (1810- 1896): fényképészeti tevékenysége (Activitatea fotografică a lui Barabás Miklos) în
Fotóművészet, 2006, XLIX, nr. 5-6, p. 122-129. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200656/barabas
_miklos_ 18101898 accesat la 6/16/2021.
11
Ibidem.
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conține copii după fotografii și numele fiecăruia în dreptul imaginii12. Colecția de fotografii
deține două imagini realizate de atelierul Barabás és Fajth: nr. inv. 840/2 și nr. inv. 840/5 (Fig.
4). În prima imagine sunt portretizate o mamă cu fiica ei, probabil în doliu, judecând după
ținută. Decorul folosit este unul sobru. Singura piesă de mobilier care apare este un scaun. În
cea de-a doua, apare o doamnă îmbrăcată într-o rochie neagră, cu crinolină. Decorul este unul
mai animat: se observă o pictură în fundal, un ghiveci cu flori și o balustradă. Muzeul Țării
Crișurilor deține și picturi realizate de Barabás Miklós: „Portret de bărbat – Kossuth Lajos”–
ulei pe pânză, 188513; „Țărani sălișteni mergând la câmp” – ulei pe pânză, c.184414; „Portretul
baronului Kemény János” – ulei pe pânză, 187915.
Un alt pionier al fotografiei a fost pictorul Ravasz Imre. El și-a început activitatea pe la
jumătatea anilor 1870. În colecția Secției de istorie sunt trei imagini aparținând atelierului său:
nr. inv. 8666/56 – imaginea unui cuplu (Fig. 5); nr. inv. 8790/8 portretul unui tânăr; nr. inv.
11.421/203 – portretul unei fetițe. În 1878 a participat la Expoziția Universală de la Paris și a
primit o mențiune onorabilă din partea organizatorilor, medalie trecută pe verso-ul fotografiilor.
Alte medalii care se regăsesc litografiate pe verso-ul fotografiilor au fost obținute la: Expoziția
națională de produse agricole și animale (Országos Ipar Terményés Állat Kiállitás) de la Szeged
din 1876; Expoziția Națională de la Szekesfehérvár (Szekesfehérvári Országos Kiállitása) din
1879; Expoziția Națională a Industriei (Országos Ipar Társulat Kiállitása) în 1880; Expoziția
Națională de la Budapesta din 1885. Pe lângă studioul din Arad, deschis în Fötéren (Piața
Centrală) nr. 41, iar mai apoi pe Andrássy út (Bulevardul Andrássy) nr. 15, Ravasz Imre a mai
deținut un studio la Lipova (Lippa) și unul la Szeged, în casa lui Rieger Mihály, pe str. Horváth
Mihály. Este cel care a imortalizat dezvelirea monumentului dedicat comemorării execuției
celor 13 comandanți militari antihabsburgici – Statuia Libertății – la Arad, pe 6 octombrie
189016.
Cavalerul György Chylinki se numără și el printre pictorii-fotografi din colecția noastră.
Născut la Debrecen, el provenea dintr-o familie cu rădăcini poloneze. Singura fotografie
existentă în colecție la nr. inv. 8790/43 este una de tip cabinet portrait și ne înfățișează o fetiță
îmbrăcată într-o rochiță albă, așezată pe un scaun (Fig. 6). Este datată 24 august 1895. Pe
spatele cartonului sunt litografiate numele fotografului, adresa – Piacz utcza (Str. Pieței), nr.
1824, în casa Szikszay, precum și blazonul familiei Chylinski, de inspirație barocă. A participat
la Expoziția Universală de la Paris din 190117.
Un alt pictor-fotograf este Némethi József. Imaginea aflată în colecția de fotografii la nr.
inv. 11.421/199 (Fig. 7) surprinde o fetiță cu părul lăsat pe spate și o fundiță prinsă într-o parte,
îmbrăcată în alb, cu o păpușă în brațe, și ea îmbrăcată tot în alb. A fost realizată în primul
deceniu al sec. XX. Pe verso-ul imaginii, în partea de sus, este monograma fotografului pe un
scut flancat de doi grifoni, iar deasupra coroana Regatului Maghiar. Mai jos apar câteva medalii
obținute și adresele atelierului: Debrecen – Piac utca (Str. Pieței) nr. 42; M. Sighet – Sighetu
Marmației, Lyceum utca (str. Liceului), nr. 10; Ungvár18 – Szechényi tér (Piața Szechényi), nr.
23. De asemenea, se menționează numărul mare de aprecieri primite pentru conceptul artistic

12

Ibidem.
Colecția de pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor, nr. inv. P 577.
14
Ibidem, p. 581.
15
Ibidem, p. 704.
16
https://www.3szek.ro/load/cikk/136273/az-aradi-unnep-1890-oktober-6 accesat la 6/20/2021.
17
https://www.kieselbach.hu/fotografus/chylinski-gyorgy-lovag accesat la 6/21/2021.
18
Azi Uzhhorod, oraș în vestul Ucrainei, la granița cu Ungaria.
13
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al fotografiilor și picturilor. A realizat și platinotipii19și oliotypie20. A fost membru al Asociației
Naționale a Artiștilor Plastici din Debrecen, iar după Primul Război Mondial a deschis un atelier
pe Sz. Anna utca (str. Sf. Ana) la nr. 11, atelier ce a funcționat până în anii ’40 ai sec. XX21.
Ultimul reprezentant al pictorilor-fotografi din colecția Secției de istorie este Rivoli. Nu
cunoaștem informații precise despre activitatea sa. Acesta își avea atelierul la Budapesta, în
sectorul VII, pe Rákóczi út (Bulevardul Rákóczi), la nr. 30. Imaginea de la nr. inv. 11.421/200
(Fig. 8) este a unui cuplu, soț și soție, și datează din primul deceniu al sec. XX. Pe spatele
fotografiei este litografiată monograma atelierului și adresa unde funcționa. Se mai
menționează faptul că putea realiza fotografii și pe timp nefavorabil sau seara, la lumină
electrică, și că putea primi comenzi ulterioare, ceea ce denotă că avea o arhivă proprie cu
negativele realizate. Este trecut și numărul clișeului: 13842.
Prezența în număr mare, pentru perioada timpurie a fotografiei, a primilor fotografi din
rândul pictorilor, a fost un fenomen general. Daguerre însuși a deschis drumul acestei
colaborări, care, în ciuda a numeroase obstacole, s-a dovedit a fi una prolifică, atât pentru arta
fotografică, cât și pentru pictură. Chiar dacă stilul folosit a fost unul academist, publicul a
apreciat munca lor și a apelat la pictorii-fotografi atunci când a dorit să rămână imortalizat
pentru posteritate.

19

Imaginea se imprima în urma acțiunii luminii asupra sărurilor de platină.
Pentru realizarea unei oliotypie, se prepara suportul din gelatină și bicromat de potasiu, obținându-se astfel un produs
fotosensibil. Placa foto se așeza peste suport și se expunea la lumină bogată în ultraviolete. Partea acoperită de negative
era solubilă, iar partea iluminată era insolubilă. Se spăla cu apă și se obținea o imagine pozitivă. Apoi se încărca cu
cerneală de tipar, care adera la suprafața oleofilă, nedizolvată în apa de spălare.
21
Sz. Kürti Katalin, Debreceni fényképek 1900-1944 (Fotografi din Debrecen 1900-1944), Tipografia Alföldi, 1988, p. 39.
20
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Fig. 1: Atelier Mezey Lajos (Oradea)

Fig. 2: Atelier Pelikán Károly (Oradea)
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Fig. 3: Atelier Klein Simon (Tinca)
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Fig. 4: Atelier Barabás és Fájth (Pesta)

Fig. 5: Atelier Ravasz Imre (Arad)
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Fig. 6: Atelier Cavaler Györgi Chylinski ( Debrecen)
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Fig. 7: Atelier Némethi József (Debrecen)
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Fig. 8: Atelier Rivoli (Budapesta)
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COLECȚIA DE PRESĂ ȘI PERIODICE MAGHIARE A
MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR DIN ORADEA
TŐTŐS Áron*
THE HUNGARIAN PRESS AND PERIODICALS COLLECTION OF THE ȚĂRII
CRIȘURILOR MUSEUM OF ORADEA
ABSTRACT
Within the History Department of the Țării Crișurilor (Criș Country) Museum of Oradea there is a
collection of periodicals and newspapers, with 1798 inventory numbers. In this paper, we analyse the 339
issues from this collection that are published in Hungarian. We will refer to the history of the collection, the
origin of the goods and their types, the state of conservation, their originality and scientific capitalization
of the pieces, in the perspective of arranging the future basic exhibition.
Keywords: museography, history, Oradea, press and periodicals collection

Presa este o formă instituționalizată a comunicării care poate fi definită ca un proces sociocultural. Totodată, presa, ca „al patrulea ordin”1, are un rol important în transmiterea bunurilor
sociale și spirituale. Iar după lucrarea lui J. Habernas, știm și cât de important este rolul presei din
punctul de vedere al publicității2. După separarea vieții private de la cea publică în sec. al XIX-lea,
străzile, cafenelele și celelalte spații semi-publice au devenit spațiile folosite preponderent de presă
pentru observarea vizuală. În cadrul genurilor jurnalistice precum editorialele, oamenii presei au
publicat nu doar informații, dar și sentimentele pe care ei înșiși le aveau referitor la subiectul despre
care scriau. Asta indiferent dacă era vorba despre un spectacol de teatru sau de introducerea
tramvaiului. Cazinourile, cafenelele și celelalte elemente ale societății reprezentau, atât în Oradea
cât și în tot județul Bihor, centrele de întâlnire ale publicului cititor din societățile civice care se
formaseră încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Totodată, în toată Europa, aceasta a fost
perioada formării tipurilor de ziar și genurilor jurnalistice care au servit drept bază pentru
jurnalismul modern. Mass media este legată mai mult de orașele mari, deoarece pentru dezvoltarea
în această direcție a presei era nevoie de o categorie mare de cetățeni care știau să scrie și să citească.
În cadrul acestei lucrări, vom face referire la istoricul colecției de presă și periodice în limba
maghiară a Muzeului Țării Crișurilor, la proveniența bunurilor și tipurile lor, starea de conservare,
originalitatea lor și valorificarea științifică a pieselor, în perspectiva amenajării viitoarei expoziții de
bază.
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: totos.aron@gmail.com
1
Conceptul de mass media este asociat cu istoricul Thomas Babington Macaulay, care însă a folosit această expresie pentru
a denumi reporterii din Parlament, și nu pe cei de la The Times sau din întreaga presă. Expresia a fost preluată în titlul cărții
jurnalistului Hunt F. Knight, apărută în 1850. Atunci însă era deja în folosință în sensul de „a patra putere”, în mai multe
părți ale Europei. Briggs, Asa–Burke, Peter, A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig, Budapesta, 2004, p. 185.
2
Jürgen Habermass, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. 1993, p. 7–25. Lipták Dorottya, Újságok és újságolvasók
Ferenc József korában, Budapesta, Editura L’Harmattan, 2002.

361

Tőtős Áron

File din istoria seculară a presei și jurnalismului orădean
Jurnalismul și editurile de presă sunt strâns legate de tipografie. Așadar, istoria seculară a
tipografiei orădene joacă un rol important.
Cea mai veche imprimerie orădeană datează din 1565, unde a activat tipograful de renume
european Raphael Hoffhalter, care a tipărit traducerea în maghiară a Cărții Sfântului Iov de Méliusz
Juhász Péter3. Fiul său a continuat și el profesia tatălui, dar în cei 50 de ani care urmează nu se
cunoaște niciun tipograf orădean. În 1639, imprimeria protestantă din Oradea era condusă de
Szenci Kertész Ábrahám. Între alte lucrări importante, el a realizat și Biblia Orădeană, o capodoperă
a Regatului Maghiar de pe vremuri. Pe lângă editările de cărți, în cursul sec. al XVII-lea au apărut
numeroase alte publicații. Între acestea, amintim calendarele orădene, publicate anual4. Tipograful
a fost considerat o persoană înstărită, având locuința în interiorul cetății. Asediul din 1660 al Oradiei
a însemnat sfârșitul perioadei de prosperitate a activităților editoriale renascentiste din oraș. În
perioada turcească de 32 de ani, războaiele de la sfârșitul acesteia și lupta pentru libertate a lui
Rákóczi, patrimoniul material, spiritual și construit al Oradiei a dispărut pentru totdeauna. Așadar,
secolul al XVIII-lea a deschis un nou capitol în viața culturală a orașului. Pentru dezvoltarea orașului
și a regiunii, au fost esențiale eforturile episcopiei și capitlului catolic de a realiza un centru catolic
regional în Oradea.
Din punct de vedere administrativ, localitatea nu a fost unitară, fiind alcătuită din mai multe
cartiere (Orașul Nou, Oradea-Olosig, Oradea-Velența și Oradea-Subcetate). În prima jumătate a
secolului, populația diversă, de etnie maghiară, română, germană, sârbă, greacă și aromână, a fost
alcătuită din meșteșugari și comercianți, o categorie încă relativ nesemnificativă5. Dezvoltarea vieții
culturale în sec. al XVIII-lea a fost determinată în mare parte de intențiile episcopilor romanocatolici. Una dintre bazele importante ale vieții spirituale în această perioadă era instituția de
învățământ mediu a ordinului iezuit, înființată în 1699, dar funcțională doar din 1722. Totodată, în
secolul iluminismului, alte ordine călugărești s-au stabilit în oraș. Pentru viața culturală a grecocatolicilor, a fost definitorie înființarea, în 1778, a episcopiei proprii. Academia Regală de Drept,
înființată în 1780, a asigurat învățământul superior în Oradea6. Totodată, Episcopia romanocatolică a jucat și ea un rol esențial în dezvoltarea vieții culturale a orașului pe tot parcursul secolului.
Înființarea școlii de preoți în 1741, având profesori din ordinul paulin, este asociată cu numele
episcopului Csáky Miklós. Instituția a jucat un rol important în formarea oficialilor județului, fiind
numită Lyceum Episcopale sau Schola Episcopalis. Paralel cu înființarea școlii, s-a pus problema
organizării unei imprimerii. În 1741, Csáky Miklós a cumpărat toate echipamentele necesare și, în
1743–1744, a început construcția unei mori de hârtie la periferia Seleușului. Moara a fost ridicată,
dar, din informațiile noastre, producția nu a fost începută. Așadar, putem concluziona că
experimentul a eșuat7. Până la urmă, tipograful Kállai Gergely a fost contractat pentru această
3
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Bánfi Szilvia, A váradi nyomdászat kezdete és 16. Századi története, în Boka László – Emődi András ed., Tipográfia régtől
fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Budapesta, Editura Biblioteca Națională Széchényi – Editura
Argumentum, 2016, p. 10–13.
4
V. Ecsedy Judit, A váradi könyvnyomtatás virágkora. Szenci Kertész Ábrahám a váradi református egyház nyomdájának
élén 1639/1640–1660, în Boka László – Emődi András Ed., Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves
története, Budapesta, Editura Biblioteca Națională Széchényi – Editura Argumentum, 2016, p. 24–26, 35–40. V. Ecsedy
Judit, A híres Szentzi Ábrahám nevezetes váradi typográfiája, OSZK Évkönyv 1991–1993, 1997, p. 289–322.
5
Emődi András, Nagyvárad város lakossága és archontológiája a 18. században (1713–1785), Oradea Miscellanea
Historica Varadinensia, 2010, p. 7–91.
6
Bozóky Alajos, A Nagyváradi Királyi Akadémia százados múltja 1788-tól 1888-ig, Budapesta, 1889.
7
Emődi András, Csáky Miklós nagyváradi püspök papírmalom alapítási kísérlete 1743–1745-ben, în Könyvek által a világ...
Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére, Târgu Mureș. Editura Teleki Teka, 2009, 145–153; Emődi András, Újabb
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sarcină. Sub conducerea acestuia, imprimeria seminarului a fost pusă în funcțiune și a început
activitatea de editare a cărților și altor publicații orădene. În 1754, tipografia a funcționat la
capacitate maximă, cu ucenici.
În 1761, episcopul Patachich Ádám l-a invitat pe Wolf József din Eger pentru preluarea
imprimeriei orădene. Tipograful german, având multă experiență în domeniu, a lucrat în primul
rând pentru școala de preoți. Pe lângă lucrări de drept bisericesc, a imprimat și teze de examen.
Episcopul a întemeiat o orchestră sub conducerea lui Michael Haydn, Carl Ditters von Dittersdorff
și Venceslaus Pichl. Câteva dintre livretele operelor jucate aici au fost imprimate în tipografie. Din
anii 1760, în oraș s-au stabilit mai mulți legători de cărți. Pe lângă cărți și alte publicații ocazionale,
au fost tipărite și alte documente, precum jurnale de socoteală, tabele și alte documente de tip
economic și administrativ. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dotările imprimeriei au fost
reînnoite8. Imprimeria seminarului a fost vândută în 1 iulie 1804, moment în care s-a încheiat un
secol prosper al tipografiei bisericești din Oradea. Tipografia ajunge în proprietatea lui Gottlieb
Antal, iar în 1806, imprimeria lui Szigethy Mihálya fost mutată din Diosig la Oradea. Era prima dată
când Oradea avea două imprimerii laolaltă. În 1808, Tichy János a preluat imprimeria de la Gottlieb
și a condus-o timp de 30 de ani, până în 1839. În timpul lui a apărut pentru prima dată publicația
anuală Ó és új nagyváradi kalendárium (Calendar orădean vechi și nou), tipărită apoi în mod regulat
timp de 7 ani. După moartea lui, imprimeria a fost preluată de fiul său, Tichy Alajos, care a conduso până la moartea sa din 1862. L-a urmat fiul lui, Tichy Ákos. Înainte de a prelua moștenirea de la
tatăl și bunicul lui, Ákos a călătorit în toată Europa. În 1874, tipografia a fost cumpărată de
negustorul de cărți Hollósy Lajos, de la fiul căruia, mai târziu, aceasta a ajuns la Berger Sámuel.
Tipografia seculară a ajuns, până la urmă, în proprietatea lui Sonnenfeld Adolf. La această
imprimerie a fost publicat primul cotidian politic, Bihar, redactat de Győrffy Gyula, în 1862. Ziarul
a fost închis după doar un an, din motive politice, reapărând în anul 1867. Cotidianul a fost publicat
în mod regulat, cu mici întreruperi, până în 1879. Încercarea de a lansa un ziar nu a fost fără
precedent: în 1842, Balla Károly a redactat ziarul Debreczen-Nagyváradi Értesítő, care, până la urmă,
nu a dus la rezultatele așteptate, și s-a decis ca în continuare să se axeze mai ales pe reclame9.
Un moment important în istoria presei bihorene a fost sosirea în Oradea a lui Hügel Ottó, în
1861, care a cumpărat imprimeria litografică înființată în 1858 de Moll Gusztáv, apoi, în 1862,
librăria și papetăria lui Demjén József. După un an, a primit permisul de funcționare pentru legătoria
de cărți. În 1868, a înființat o imprimerie de cărți. În această perioadă, intenționa să lanseze și o
publicație. Așa s-a înființat ziarul Nagyváradi Lapok, închis în scurt timp. Hügel însă nu s-a dat bătut
și în 1870 a lansat ziarul Nagyvárad, cu avocatul Báttaszéki Lajos în funcția de redactor-șef10.
Cotidianul, publicat până în 1944, poate fi considerat primul organ local de presă modern. Ziarul a
reușit să adune jurnaliști buni, cu experiență în domeniile lor (societate, comerț, industrie,
transport, cultură). Subiectele abordate au fost evenimentele din oraș și județ, dar și probleme
naționale. Dar au fost publicate și recenzii, opere literare, reportaje despre infracțiuni,
corespondențe despre diferite târguri, Hala de Comerț Oradea, cotațiile Bursei, dar și caietele de
sală ale spectacolelor de teatru11. Cotidianele sunt documente istorice importante și mijloace

adatok a nagyváradi Szemináriumi Nyomda történetéhez, în Erdélyi Múzeum, 2008, nr. 1–2, p. 89–91; Szelestei N. László,
Adatok a nagyváradi szemináriumi nyomda történetéhez (1740–1804), în Magyar Könyvszemle, 1992, nr. 3, p. 276–282.
8
Ibidem, p. 57-60, 62.
9
Ibidem, p. 97.
10
Láng József, A „Nagyvárad” huszonhat éve, Oradea, 1896.
11
Fehér Dezső ed., Bihor-Bihar megye Oradea – Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve, Oradea Editura
Sonnelfeld Adolf Rt, 1933–1937, p. 172.
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esențiale pentru a cunoaște trecutul. De la Báttaszéki Lajos, ziarul a fost apoi preluat de Rácz Mihály,
Rádl Ödön și Hegyesi Márton, care au ridicat nivelul calitativ al publicației. Redactorii au angajat
zeci de scriitori talentați la ziar. În 1883, Hüggel Ottó a mărit formatul ziarului și a extins paleta
subiectelor abordate. Cu preluarea ziarului Nagyvárad de către Láng József, a început o nouă eră în
jurnalismul și editura orădeană. Sub conducerea lui, au venit la ziar jurnaliști precum Iványi Ödön,
Sas Ede, Fehér Dezső, Vetési Verner László, Vidosics Gyula și mulți alții. În anii de război,
Nagyvárad a fost preluat de Sonnenfeld Adolf, care a delegat sarcinile de redactor lui Hegedüs
Nándor.
Al doilea organ de presă al oraşului a fost ziarul partidului liberal, Szabadság, apărut în 1874.
Ziarul a fost înființat de Laszky Ármin, primul redactor șef a fost procurorul Dús László. La început,
a apărut de patru ori pe săptămână, apoi de cinci ori, iar din 1876 a devenit cotidian, similar ziarului
Nagyvárad. Mulți scriitori și-au început cariera la Szabadság. Nagyváradi Közvetitő és Híradó,
respectiv Csarnok és Salon au apărut în același timp cu acesta.
Numele lui Iosif Vulcan este asociat cu revista Familia, publicată în Budapesta, a cărei redacție
a fost mutată la Oradea în 1880. Revista culturală și literară apare în oraș de atunci, cu mici
întreruperi. Iosif Vulcan a fost redactorul revistei literare timp de 40 de ani. Scopul revistei a fost
păstrarea și promovarea valorilor culturale și literare românești, pentru întărirea identității
naționale. Ziarul Vulturul, redactat de avocatul Ardelean Justin, a fost publicat în perioada
Monarhiei Austro-Ungare.
Fehér Dezső a rămas la cârma ziarului Nagyvárad doar câțiva ani, până în 1898, când a
înființat ziarul Nagyváradi Napló, considerat progresist în acele vremuri. Redacția a funcționat în
casa Mayr din actuala Piață Regele Ferdinand I (pe atunci, Bémer), ulterior demolată. Ziarul a
publicat texte ale unor scriitori deja consacrați la nivel național, iar printre cei care au debutat pe
paginile sale s-a numărat poetul Ady Endre și „tatăl” cabaretului maghiar, Nagy Endre. Editorialele
poetului, apărute timp de 3 de ani în Nagyváradi Napló, au fost ulterior publicate de Fehér Dezső în
1920, într-un volum intitulat Hív az acélhegyű ördög. Talentatul scriitor Hegedüs Nándor a ajuns la
ziar în 1906, devenind apoi redactor. Ziarul și-a păstrat caracterul progresist, iar între cei care
publicau în paginile lui se numărau personalități orădene de renume precum Emőd Tamás, Tabéry
Géza și mulți alții.
În 1912, Marton Manó, Dutka Ákos și Nagy Andor au înființat primul ziar tip tabloid în
Oradea, Új Nagyvárad, care, după căderea imperiului, a intrat într-o pauză de câțiva ani, dar apoi a
continuat să apară redactat de Marton István, având titlul Nagyváradi Estilap12. În 1921, ziarele
Szabadság și Nagyvárad au fuzionat. Noul ziar a păstrat numele acestuia din urmă, dar a preluat toți
angajații primului. În redacție, lucrau jurnaliști precum Perédi György, Tabéry Géza, Katona Béla,
Zágoni Dezső, Edelman Hédi, Jakobovits Elemér. Între 1934 și 1940, a purtat titlul Szabadság.
Primul cotidian de un creițar, Nagyváradi Friss Ujság, a fost înființat de Boros Jenő. El a fost
și cel care a organizat vânzarea stradală a ziarului. Primul redactor șef al ziarului a fost dr. Halász
Lajos. După 1920, Ziarul a ajuns în proprietatea lui Pásztor Ede. Jurnaliștii redacției au editat și
publicat și cotidianul Erdélyi Magyarság.
Au existat și ziare bisericești13. Cel mai important exemplu al presei bisericești din Oradea era
revista Tiszántúl, avându-i ca primii redactori pe Persz Adolf și Vucskics Gyula. Ziarul a fost
desființat în 1920. Cotidianul Magyar Szó a fost fondat în 1929 de Dr. Kövér Gusztáv. Redactorul
șef al acestuia se numea Zágoni Dezső. Ulterior, cotidianul a trecut prin mai multe schimbări de
nume. Întâi s-a redenumit Magyar Hírlap, apoi Erdélyi Magyar Szó, iar la urmă Új Magyar Szó.
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Ibidem, p. 166.
Kosáry Domokos – Németh G. Béla (coord.), A magyar sajtó története 1867-1892, vol. II/2. Budapesta, 1985, p. 150.
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În 1932, a apărut cotidianul politic Erdélyi Lapok, care publica articole în spirit catolic,
avându-l ca redactor șef pe Paál Árpád. Câțiva ani mai târziu, a fost publicat Erdélyi Néplap.
În istoria presei orădene găsim și mai multe publicații de scurtă durată. Magyar Szó (1890)
a fost redactat de Várady Zsigmond, iar ziarele Független Újság și Nagyváradi Hírlap l-au avut ca
redactor pe Paksy Gusztáv. De menționat este și ziarul Polgár, redactat de Holnapi Ákos, apărut
în 1874. Orașul avea, de asemenea, două ziare umoristice. Din 1891, a apărut ziarul Darázs,
redactat de Fehér Dezső, urmat după câteva luni de Bagoly, fondat de Lovasy Andor. Mai târziu,
cele două ziare umoristice au fuzionat, dar după doar 2 ani și jumătate, au fost desființate14. Alte
publicații temporare erau: Népnevelési Közlöny, o revistă de educație redactată de Gábel Jakab și
Winkler Lajos, Mesevilág, apărut pentru o perioadă scurtă, Bihar megyei Orvos és
Természettudományi Értesítő, apărut între 1873 și 1876, și Kiskereskedők Lapja, redactat de
Adorján Ármin. Acesta din urmă a apărut ca monitorul oficial al asociațiilor comerciale din Ardeal
și Banat, și a fost redactat de dr. Fried János, până la moartea acestuia în 1934. În perioada
interbelică, au existat organe de presă temporare, precum Kritikai sau Vasárnapi Lapok. De
menționat și Déli Hírlap, Függetlenség, respectiv revista Képes Missio Könyvtár, apărută la fiecare
sfert de an.
Primul ziar de teatru, Nagyváradi Színházi Lapok, a apărut în 1900, redactat de Kaczér
Vilmos. A fost urmat de Színházi Újság, apărut pentru prima dată în 1912. Fondatorul ziarului care
urma să fie publicat timp de 16 de ani, Fodor Frigyes, a venit la Oradea în 1911. Pe paginile celor
două publicații au apărut cronici despre spectacole de teatru și alte evenimente teatrale, dar și
informații despre actori.
Al doilea ziar al românilor din Bihor a fost Tribuna Bihorului, fondat în 1919, cu contribuția
vicarului ortodox Roman Ciorogariu. După intrarea Armatei Române în Oradea, a fost înființat
ziarul politic Tribuna. Au urmat alte organe de presă, de mai lungă sau mai scurtă durată. Aurel Lazăr
a condus redacția Glasul Bihorului și Dreapta Poporului. Ștefan Marcu a redactat ziarul Vestul
României. Cel mai răspândit cotidian în regiune era Gazeta de Vest, redactat de Petre A. George și
alții. O revistă românească importantă era Cele Trei Crișuri.
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea și prima parte a sec. XX, au apărut o mulțime de cotidiane
și alte publicații periodice, pe fondul cererii crescute din partea publicului cititor. Dincolo de
transmiterea de cunoștințe și informații, cotidianele, almanahurile și celelalte publicații periodice
au asigurat spațiu și pentru diferite anunțuri și reclame. În această perioadă de dezvoltare
economică, socială și culturală, în oraș s-au făcut reclame pentru aproape orice. Pe când la începutul
perioadei funcționa o singură tipografie, la începutul secolului XX în Oradea apăreau nu mai puțin
de 32 de publicații. Apariția tipografiilor a favorizat activitățile de editură a ziarelor și altor publicații
periodice. Aceasta este și perioada în care s-au răspândit utilajele tipografice cu cilindru, dezvoltate
pentru imprimarea rapidă a ziarelor15. Astfel, istoria cotidianelor importante precum Nagyvárad,
Nagyváradi Napló, Szabadság și publicația bisericească Tiszántúl, sau Nagyváradi Friss Újság, este
strâns legată de istoria tipografiei orădene. Prin anii 1860–1870, nu doar condițiile instituționale și
de personal erau prielnice, dar au apărut și editurile cu capital puternic, care au reușit să angajeze
scriitori deosebit de talentați. Un alt aspect care a facilitat răspândirea ziarelor a fost numărul din ce
în ce mai mare al cetățenilor dornici să citească.
14

Ibidem, p. 167.
Boka László, Nyomdászattörténeti körkép Nagyváradon a 20. Század első felében, în Boka László – Emődi András ed.,
Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Budapesta, Editura Biblioteca Națională Széchényi –
Editura Argumentum, 2016, p. 115–116. Tavaszi Hajnal, A nagyváradi nyomdászat története a 19. Században, în Várad,
2015, nr. 2.
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Cotidianele au jucat un rol important în formarea vieții culturale și politice din oraș. Cel mai
popular dintre toate era Nagyvárad. Paralel cu dezvoltarea societății civice, a crescut numărul
ziarelor din Oradea, dar acestea au devenit și mai diverse din punctul de vedere al genurilor
jurnalistice folosite. Pe lângă competiția dintre diferitele ziare politice, au apărut publicații literare,
sportive, de tineret, dar și umoristice. Multe dintre acestea au fost active doar într-o anumită
perioadă, deoarece nu întotdeauna mediul social și economic era prielnic existenței lor. Însă faptul
că s-a încercat permanent înființarea unor noi ziare demonstrează o diversitate a vieții jurnalistice
din oraș.
Colecția de presă maghiară a Muzeului Țării Crișurilor Oradea
În cadrul Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor Oradea există o colecție de publicații
periodice și ziare, cu 1789 numere de inventar. Mai jos, analizăm cele 339 de publicații în limba
maghiară din această colecție. Ne ocupăm doar de acestea, deoarece materialul în limba română din
această colecție va fi analizat de alți colegi ai instituției.
Istoria materialului în limba maghiară din cadrul colecției este contemporană cu înființarea
Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și a muzeului. Așa cum se arată și în graficul de
mai jos, 58% din presa maghiară (195 intrări) au intrat în posesia muzeului încă în perioada
Monarhiei Austro-Ungare. În perioada interbelică, respectiv în anii celui de-al Doilea Război
Mondial, la colecție nu a fost adăugat niciun exemplar de presă maghiară. În perioada
comunismului, în anii 1970, creșterea numărului de obiecte din colecție a fost de puțin peste 7%. În
anii 1980, doar câteva intrări au fost adăugate inventarului de presă maghiară (sub 1%). După
căderea comunismului, colecția a fost îmbogățită semnificativ: în anii 1990, peste 16%, iar după
2010, aproape 12% au fost adăugate la materialul jurnalistic maghiar. Asta înseamnă că aproape 28%
din colecție a fost adăugată în ultimii 30 de ani.

Fig. 1. Cronologia creșterii numărului de ziare și publicații periodice maghiare din colecție între 1872–2019
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Este interesant și modul în care unele ziare au ajuns la muzeu. Nu există multe informații
despre condițiile în care materialele au ajuns la muzeu în perioada dintre 1872 și 1916, dar este
probabil că majoritatea ziarelor să fi fost donate instituției. Aproape 19% din material a ajuns la
muzeu prin achiziții. Acestea au avut loc în 3 etape. Primele achiziții s-au derulat în anii 1970. Așa
au ajuns în colecție mai multe exemplare ale ziarelor Korunk, Nagyvárad, Nyugat și Vasárnapi Ujság.
A urmat o nouă etapă de achiziții în 1995 și 1997, în cadrul căreia au fost adăugate colecției ediții

Colecția de presă și periodice maghiare a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea

din 1940 ale ziarelor Hét și Ország világ, apoi Néplap și Magyar Lapok. Nu în ultimul rând, în 2000,
2011 și 2015, au urmat o serie de achiziții importante. În urma acestora, pe lângă multe altele, au
fost adăugate ediții de la începutul secolului XX ale publicațiilor precum A Világháború Képes
Krónikája și Nagyváradi Napló. Este destul de semnificativ procentajul publicațiilor ajunse la muzeu
în urma unor donații. Donatorii au fost următorii: Aurel Chiriac, Boda Borbála, Dávid Ferenc, Doru
Marta, Gheorghe Gorun, Iudita Călușer, Hochhauser Ronald, S. Marinescu, Vasile Sarca, Viorel
Faur, Varga Margareta, Popuș Octavian, iar alte publicații au ajuns la muzeu de la Societatea de
Științe Istorice și Filologice, filiala Oradea, sau de la Secția de propagandă a Comitetului județean
Bihor al P.C.R.
Categorie
Colecția veche
Achiziție
Donație
Transfer de la Societatea de Științe Istorice și
Filologice, filiala Oradea
Transfer din biblioteca muzeului

N
195
63
54

%
57,52
18,58
15,93

15

4,42

1

0,29

Necunoscut

11

3,24

Total

339

100,00

Tab. 1. Modalitățile creșterii numărului de ziare și publicații periodice maghiare

Colecția de ziare și publicații periodice maghiare în zilele noastre
Fiecare piesă din colecție este inventariată, iar paginile de titlu au fost fotografiate. Însă fișele
fiecărei intrări încă lipsesc. Ele trebuie întocmite. Piesele sunt depozitate în condiții
corespunzătoare din punctul de vedere al conservării preventive, în dulapuri metalice cu sertare
numerotate, cunoscându-se precis unde se află fiecare număr de inventar. Pentru conservarea
documentelor se folosește plicul de hârtie. Doar o singură piesă din colecție este manuscris16. Toate
celelalte sunt tipărite. Toate ziarele sunt exemplare originale. O parte dintre ele se regăsesc și în alte
colecții, iar unele publicații s-au păstrat doar în colecția analizată. Câteva dintre ziare poartă notițe
scrise cu mâna. Ex.: „apărut la Szabó David, Episcopia la 11/XII 1932”, sau „găsit la Tövöd Carol –
Episcopie”, ori „confiscat de la Klein Isidor” – Episcopia 11/XII/1932”. Mărimea ziarelor nu este
unitară, variază între 9,5X14,5 cm17 și 48x30 cm.
Însă ne dorim propunerea pentru clasare în categoria fond a unor piese precum:
• ziarul Bihar;
• ziarul Közlöny, Hivatalos lap;
• ziarul Szabadság;
• ziarul Nagyvárad;
• ziarul Szalontai Lapok;
• anuarul Nagyváradi nyolc osztályú gimnázium évkönyvei;
• anuarul A Belényesi m.kir.állami polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évröl;
• anuarul A Belényesi m.kir.állami polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évröl.
16

Bihar megyei Kommunista Ifjúmunkás (Tineretul comunist muncitoresc maghiar). Inițial a fost de mărimea unei coli
A4 tehnica tipăririi prin șapilografiere, deteriorat.
17
Bőripari Munkások (Calendarul de buzunar al muncitorilori pielari). Conține rubrici pentru probleme personale,
tipare de încălțăminte, rețete pentru confecții etc. Editat în Budapesta, în anul 1921.
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Starea generală a pieselor este bună, însă apar deteriorări precum rupturi, vechi îndoituri,
eventuale pagini lipsă. În unele cazuri, deteriorarea exemplarelor este atât de avansată încât este
nevoie de restaurarea de urgență a acestora. Cu scopul îmbunătățirii calității fizice, propun pentru
restaurare următoarele:
• Ziarul Erdély Szikra, Oradea, 1 mai 1931;
• Ziarul Proletár Védelem;
• Revista Sarló és Kalapács;
• Ziarul A vörös katona (Soldatul roşu);
• Ziarul Szabadság;
• Ziarul Pesti Hirlap, nr. 105–208/1942, nr. 105–208/1942, 314–364/1844; Ziarul Politikai
ujdonságok, anul IX, nr. 1–25/1863;
• Ziarul Vasárnapi ujság, Anul XLI, nr. 27–52/1894;
• Anuarul A Nagyvárad naptára anul 1914, Oradea;
• Anuarul A jászóvári premontrei kanonokrend Nagyváradi főgimnáziumának értesitője az
1902–1903 iskolai évröl;
• Anuarul A jászóvári premontrei kanonokrend Nagyváradi főgimnáziumának értesitője az
1906–1907 iskolai évröl;
• Ziarul Képes családi lapok Budapesta, 1890;
• Ziarul Erdélyi munkás Anul I, nr. 1–6/1903, 1–12/1904, 1–12/1905, 1–12, 1906; Ziarul
Kolozsvári szemle Anul II, nr. 4/31 decembrie 1943;
• Anuarul Némethy Gyula, „A Biharvármegyei és Nagyváradi régészeti és történelmi egylet
1901/1902-iki évkönyve”, Oradea;
• Ziarul Magyar futár, nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1941,
1, 3–17, 20, 21, 23 (2 ex.), 24, 26–34, 38–41, 51, 52/1942, 1, 4–8, 10, 13, 15–18, 20–27, 47, 49,
52/1943, 1, 7, 9, 25/1944;
• Ziarul Képes vasárnap, nr. 5, 16–20, 23, 27, 30–33, 37, 31 (2 ex.), 42, 44, 45/1941;
• Ziarul Magyar erö, Anul I, nr. (2 ex.) 7, 10, 11, 15/1942., 1, 2, 5, 10, 16/1943, 8/1944; Ziarul
Tempo, anul XXI, nr. 29/1943, Roma (ediția maghiară).
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În ce privește materialul colecției, acesta este foarte divers. Conține un total de 91 titluri de
ziare și alte publicații periodice maghiare. În această ultimă categorie intră și anuarele publicate de
predecesoarea Muzeului Țării Crișurilor Oradea, Societatea de Arheologie și Istorie a Comitatului
Bihor, la fel și anuarele școlare publicate de către școlile generale și liceele din Oradea și Beiuș.
Publicațiile au apărut, pe lângă Oradea, în Cluj-Napoca, Budapesta și în alte localități. Toate acestea
demonstrează faptul că la cumpăna dintre secolele XIX și XX, publicul cititor a avut acces la o mare
varietate de ziare. Pe lângă marea diversitate a colecției, unul dintre punctele slabe ale acesteia este
faptul că edițiile ziarelor, cu mici excepții, au fost colectate doar ocazional. Cea mai completă este
colecția ziarului național Közlöny, hivatalos lap, publicat în 1848. Cu doar câteva excepții, aproape
fiecare ediție apărută în 1848 figurează în colecție. Muzeul dispune de un număr semnificativ de
ediții ale ziarelor Egyházi műipar, Magyar Lapok și altele. În ceea ce privește ziarele bihorene și
orădene, din păcate, acestea se află într-un număr mai restrâns în colecție. Demne de menționat
sunt doar Bihar și Nagyváradi Napló. Putem concluziona că în cazul a 83%, adică 35 titluri dintre
materialele de limba maghiară, colecția dispune de mai mult de o ediție. Însă dacă luăm în
considerare doar acele titluri care sunt prezente cu mai mult de 10 exemplare, acest procentaj este
doar de 54%. În cazul a 17% dintre ziare și publicații periodice, avem doar o singură ediție. Sunt de
o importanță deosebită publicațiile apărute în Oradea și judeţul Bihor. Spre deosebire de ziarele din
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celelalte orașe, este foarte probabil ca acestea să fie păstrate doar în colecțiile bibliotecii județene și
ale muzeului. În cazul publicațiilor apărute în alte localități, este probabil că ele se regăsesc și în
colecțiile altor instituții (arhive, biblioteci, muzee).
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
31
32
33
34
35
36
37

Titlul documentului
Közlöny, hivatalos lap
Egyházi műipar
Magyar Lapok
Bihar
A világháború képes krónikája
Vasárnapi Ujság
Nagyváradi Napló 9
Politikai ujdonságok
Pesti Hírlap
Fáklya
Nagyváradi nyolcz osztályu gymnazium évkönyvei ... tanev
Néplap
Kolozsvári Szemle
Korunk
Magyar Futár
A jászóvári premontrei kanonokrend Nagyváradi
főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évröl
A Nagyváradi m.kir.állami Szent László gimnazium évkönyve az
... iskolai évröl
A polgármesteri hivatal újságja
Az érem
Magyar Erő
Nagyvárad
Szabadság
A belényesi m. Kir. állami polgári leányiskola értesítője az ...
iskolai évről
Aradi Színpad
Belényesi Ujság
Bihari Napló
Erdélyi képes naptár
Erdélyi Munkás
Friss Ujság
Képes Krónika
Munkás Ujság
Sarló és Kalapács
Signal
Szalontai Lapok
Vörös Erdély
A béke védelmében

Buc.
90
29
25
14
12
12
9
9
8
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
370

A Hét
A Képviselő
A Nagyvárad naptára
A Nagyváradi községi polgári fiu-iskola értesitője az ... tanévröl
A Nagyváradi m.kir.állami Szent László gimnazium évkönyve az
iskolai évröl
A nép kertésze
A vörös katona
Az épitőmunkás
Az érmihályfalvai m. Kir. állami polgári fiú és leányiskola
évkönyve az ... tanévről
Biharmegyei Kommunista Ifjúmunkás
Bőripari munkások
Budai Kollégista
Dolgozó Nő
Épitőipari Munkás
Építőmunkás
Erdély
Erdély szikra
Erdélyi magyar évkönyv
Fakutya
Festum Varadinum programfüzet
Hang
Honvéd
Invictus
Karácsony János, A Biharvármegyei és Nagyváradi régészeti és
történelmi egylet 1896/1897-iki évkönyve
Képes Családi Lapok
Képes Vasárnap
Kiss Kolos Jenö, A Biharvármegyei és Nagyváradi régészeti és
történelmi egylet 1903–1909-iki évkönyve
Könyvtári Szemle
Kossuth Hírlapja
Létavértesi hírek
Magyar Állam
Magyar Napló
Magyar Salon
Művelődés
Múzeum Kurir
Nagyváradi alsófokú ipariskola értesítője
Nagyváradi felsö kereskedelmi iskola évi jelentése az ... iskolai
évröl
Nagyváradi Napló naptára
Némethy Ferenc - Biró János: Nagyváradi útmutató

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Némethy Gyula, „A Biharvármegyei és Nagyváradi régészeti és
történelmi egylet 1901/1902-iki évkönyve
Néptanítók Lapja
Nyugat
Ország Világ
Politikai Szemle
Proletár Védelem
Református árvaházi képes naptár 1935
Református Hiradó
Rendőri hiradó
Szabadság naptár munkás és földmüves kalendarium 1946
Szebb jövőt!
Tempo
Tessék, Kérem!
Vas –és fémmunkás
Vértes Lajos, „Előirások legfinomabb szeszes italok hidy uton
seló elkésztéséhez”
Zord idő
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
339

Tab. 2. Lista publicațiilor în limba maghiară, după numărul de inventar

Nu în ultimul rând, ziarele și periodicele maghiare din colecție pot fi analizate și din punctul
de vedere al apariției. Așa cum se vede și în graficul de mai jos, cele mai multe datează din trei
decenii. Majoritatea sunt din 1840–1849. Numărul acestora este aproape 100. Celorlalte două
decenii importante (1910–1919 și 1940–1949) le aparțin în jur de 50 piese. Dacă analizăm perioada
dintre 1840 și 2019, este evident că majoritatea ziarelor datează din perioada dinainte de 1949.
Ziare și alte publicații din perioada comunistă sunt însă aproape inexistente. Tocmai de aceea ar fi
indicată colectarea, păstrarea adecvată, restaurarea (acolo unde este cazul), expunerea și cercetarea
științifică a ziarelor și revistelor apărute în Bihor, mai ales în Oradea.

Fig 2. Apariția ziarelor și periodicelor de limbă maghiară, pe decenii
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Valorificarea colecției
Până acum, colecția de presă a muzeului a rămas în mare parte neexploatată. Presa apare, de
obicei, ca element suplimentar în cadrul unor expoziții18. Nu a avut loc încă nici prelucrarea
științifică a materialului. De aceea, este nevoie de întocmirea unui repertoriu complet care să
includă, pe lângă publicațiile românești și maghiare, și celelalte piese ale colecției, apărute în alte
limbi. Totodată, și o istorie completă a presei din Oradea și Bihor se mai lasă așteptată19. Pe lângă
toate acestea, nu în ultimul rând, ar fi nevoie și de publicarea unui album care să stârnească interesul
unui public mai larg. Conform proiectului expoziției de bază a Muzeului, în cadrul acestuia ar fi
reprezentate și câteva piese specifice din istoria tipografiei orădene, printre care și câteva organe de
presă. Expoziția va mai cuprinde un text trilingv cu descrierea sălii, precum și panouri informative.
Panourile pot cuprinde hărți cu fotografii ale rețelei orădene de tipografii, scurte portrete ale unor
proprietari de tipografie și reclame din diferite ziare.
Colecțiile de periodice sunt printre bunurile culturale puțin valorificate prin mijloace clasice.
Sunt fragile, deci consultarea și expunerea lor se face selectiv, cu multe restricții. Chiar expunerea
lor într-o expoziție este neconcludentă pentru public, care vede cel mult o pagină, restul fiind
inaccesibile. Prezența ziarelor în expozițiile de istorie este doar o pată de culoare, de obicei o
fotocopie care să marcheze prezența presei scrise într-o anumită epocă. Pentru cineva care
cercetează istoria presei, este trist că toate aspectele interesante de viață socială, economică,
culturală, cotidiană pe care le găsește în exemplarele din colecție rămân complet necunoscute
publicului, dar și multor colegi istorici.
În consecință, ar fi nevoie de digitalizarea integrală a colecției de ziare. Este un proces
îndelungat, în cadrul căruia trebuie să se aibă în vedere toate particularitățile colecției pe care le-am
menționat mai înainte. În cazul majorității cotidianelor, doar câteva exemplare se află în colecția
Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Totodată, trebuie să se facă distincție între ziarele publicate în
Oradea și județul Bihor, respectiv celelalte localități. Proiectul de digitalizare pe care îl propunem sar concentra, în primul rând, pe digitalizarea cotidianelor din Oradea și Bihor. Pe lângă alte motive
obiective, această propunere este motivată și de faptul că în Colecția de Carte Veche a Bibliotecii
Județene „Gheorghe Șincai”, aflată în imediata vecinătate a muzeului, există colecții complete din
cotidianele și alte publicații periodice apărute în Oradea în sec. XIX-XX, iar rezultatele proiectului
interinstituțional ar aduce multiple beneficii atât muzeului, cât și bibliotecii județene. Într-un prim
pas al proiectului, ar fi nevoie de digitalizarea cotidianelor apărute înainte de 1945, iar într-o etapă
următoare se poate trece la digitalizarea cotidianelor și a celorlalte publicații periodice de după
1945. Publicațiile apărute între 1800–1945 ar trebui, în scop de conservare, dar și din alte
considerente, digitalizate prioritar. În perioada dictaturii comuniste s-au desființat oricum foarte
multe ziare, respectiv și profesia de jurnalist în sine a trecut printr-o transformare semnificativă, un
alt motiv pentru această distincție între cele două etape.
Ziarele din colecție se pot scana la o rezoluție corespunzătoare și chiar transcrie prin OCR
(recunoaștere optică a caracterelor), ceea ce ar crea modalități noi de valorificare prin publicarea
18
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Ultima dată, în cadrul expoziției „Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între 2014 și
2019”, au fost expuse câteva ziare.
19
În lucrarea sa valoroasă de istoria culturii, Fehér Dezső publică portrete ale mai multor jurnaliști orădeni. Iar la
începutul sec. XX Namény Lajos intenționease să facă o istorie completă a presei orădene, însă această lucrare nu a fost
terminată. Pentru portrete ale jurnaliștilor, vezi: Fehér Dezső ed., Bihor-Bihar megye Oradea – Nagyvárad kultúrtörténete
és öregdiákjainak emlékkönyve, Oradea Editura Sonnelfeld Adolf Rt, 1933–1937. P. 168–184; Naményi Lajos, A
nagyváradi nyomdászat története a 19. században, în Boka László – Emődi András Ed., Tipográfia régtől fogva. A
nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Budapesta, Editura Biblioteca Națională Széchényi – Editura Argumentum,
2016, p. 97.
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versiunilor digitale ale ziarelor on-line, accesarea acestora și pe un ecran în sala de expoziție, căutarea
pe subiecte, autori, perioade, locuri printr-un index de subiecte, chiar traducerea în limbi de
circulație a unor articole, reclame, știri din conținutul acestora. Catalogarea colecției digitizate ar
permite completarea unor descriptori (cuvinte-cheie), care să ofere acces la articole, fotografii,
reclame din ziarele alese.
Un alt mod de valorificare a colecției de presă ar fi publicarea celor mai interesante sau
importante articole în presa locală, sub forma unor spoturi radio sau pe bloguri, eventual pe paginile
de Facebook și Instagram ale instituției. De pildă, prin evocarea unor evenimente importante sau a
unor momente semnificative dintr-o zi anume ar aduce viața de zi cu zi a Oradiei de odinioară mai
aproape de public. Cum a reacționat societatea secolului al XIX-lea la introducerea iluminatului cu
gaz, iar apoi a curentului electric? Cum au acceptat cetățenii șantierele mereu prezente în perioada
modernizării orașului? Cum a fost Crăciunul în 1900? etc. Aceste trimiteri ne arată cât de mult și
cât de puțin ne-am schimbat noi și problemele noastre și pot interesa un număr mare de oameni. Ar
fi interesant de văzut cum au comentat aceleași evenimente ziarele cu abordări diferite, respectiv
maghiare și românești.
Presa este nu doar o resursă indispensabilă pentru istorici, ci și o cale de a cunoaște mai bine
procesele sociale, economice și culturale din trecut. Așa cum nici astăzi nu credem tot ce citim în
ziar, pentru o interpretare critică a ziarelor de epocă este nevoie de implicarea istoricilor și
muzeologilor.
Creșterea și dezvoltarea colecției
Așa cum am menționat mai sus, colecția de presă și publicații periodice a fost dezvoltată în
ultimii ani cu relativ puține titluri. Așadar, ar fi esențială contactarea colecționarilor privați, care ar
putea avea în proprietate publicații din Oradea și județul Bihor. Cu acest scop, muzeul ar putea
publica anunțuri în presa scrisă, pe posturi de televiziune și radio, dar și pe rețelele de socializare
(Facebook, Instagram etc.).
Pedagogia muzeală
Nu în ultimul rând, trebuie menționat și rolul pe care presa îl joacă în pedagogia muzeală.
Asta deoarece copiile de calitate bună realizate după ziare vechi pot fi folosite ca sursă documentară
în activitățile de pedagogie muzeală20. Presa este o sursă de informații care ne oferă o imagine despre
viața de zi cu zi a oamenilor de odinioară. Prin intermediul ziarelor vechi putem aduce la viață
condițiile sociale, economice și culturale ale „La Belle Epoque-ului”, din timpul războaielor
mondiale și din perioada interbelică, dar și celelalte probleme de zi cu zi ale vremii. Asta pentru că
nu există subiect pe care aceste ziare nu l-au abordat. Articolele de presă pot fi puncte de plecare în
dezbaterile despre o anumită temă. Dincolo de toate acestea, presa poate fi utilizată în diverse
moduri în domeniul pedagogiei muzeale.
Articolele digitalizate pot fi punctul de pornire al unor discuții tematice despre istorie. Prin
acestea, unele segmente din trecut devin mai clare și mai ușoare de înțeles. Prin intermediul ziarelor
de epocă, elevii participanți în atelierele de pedagogie muzeală, care deja știu să citească, pot afla
mai multe despre viața înaintașilor lor, respectiv despre efectele pe care evenimentele istorice le-au
avut asupra comunității locale. Analiza ziarelor care relatează același eveniment din abordări diferite
20

Tatiana Filipski, Muzeul ca instituție fundamentală de realizare a educației muzeale: delimitări conceptuale, în Studia
universitatis moldaviae, Seria Științe ale educației, 2019, nr. 5, p. 125, 128; Constantin Cucoș: Pedagogia muzeală/statut,
obiecte, valențe practice, articol accesibil pe http://www.constantincucos.ro/2013/11/pedagogia-muzeala-statutobiective-valente-practice (accesat în 4 februarie 2021).
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stimulează în mod evident gândirea analitică și critică a copiilor. Toate acestea reprezintă un motiv
excelent pentru a valorifica în acest fel presa de epocă din colecția muzeului, ținând cont, totodată,
de educația bazată de dezvoltarea competențelor, specifică secolului XXI.
Dintr-o altă perspectivă, utilizarea ziarelor în cadrul atelierelor de pedagogie muzeală este
benefică deoarece prin ele pot fi descoperite condițiile sociale și economice, respectiv poveștile de
zi cu zi din epoca respectivă. Adică tot ceea ce lipsește de la orele de istorie sau sunt menționate întrun mod superficial.
Concluzii
Materialul maghiar din colecția de ziare a Secției de Istorie din cadrul Muzeului Țării
Crișurilor Oradea reprezintă o parte importantă din patrimoniul cultural al Oradiei și județului
Bihor, dar și al regiunii. Chiar și dacă există multe exemplare lipsă, ziarele din cardul colecției sunt
mărturii din perioadele din care datează. Ziarele vechi aduc la lumină evenimente care au fost
subiectul conversațiilor timp de mai multe zile sau săptămâni pentru publicul cititor. Totodată,
presa este un formator activ al opiniei publice, care influențează în mod determinant dezvoltarea
vieții publice. Tocmai din acest motiv este important să păstrăm aceste piese de mare valoare care
fac parte integrantă din cultura noastră scrisă. Publicațiile jurnalistice completează bogata ofertă
culturală a Muzeului Țării Crișurilor, fără de care societatea ar fi mai săracă.
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DIN ISTORIA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
ÎN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI:
DR. ANDRASSY ERNEST (I)
Călin GHEMIȘ
In memoriam Alexandru Diaconescu (1955-2021)
„Personal, îmi doresc o expoziţie care să umple un gol, una care să trezească şi interesul
specialiştilor, şi nu o colecţie de vechituri plictisitoare, care să corespundă unui şablon”.
(Andrassy Ernest 1957)

From the history of archaeological research in northwestern Transylvania:
Dr. Andrassy Ernest
ABSTRACT
Among the Bihor personalities from the first decades of the 20th century, Ernest Andrassy occupies a
special place first of all through his work in the archaeological research of the Ier Valley. Its most important
discoveries are undoubtedly the settlements of the Otomani and Sălacea, belonging to the Bronze Age. He
carried out other smaller archaeological researches at Valea lui Mihai, Şimian, Văşad, Curtuiuşeni,
Galoşpetreu, etc., covering most of the periods from Paleolithic to Middle Ages.
The discovered materials were included in the exhibition of the museum that bore his name,
inaugurated in 1952, a museum that covered, in addition to the archeology of the area, the fauna and
ethnography of the Ier Valley
Unfortunately, due to the climate established in Romania in 1947 but especially after the time of
Budapest in 1956, Dr. Andrassy was arrested in 1958 on suspicion of having links with anti-communist
revolutionaries and plotting against the communist regime. In 1964 he was released and in 1968 he died
and was buried in the Catholic cemetery in Valea lui Mihai.
Through the legacy left to posterity Ernest Andrassy can rightly be considered one of the fathers of
archeology in Crişana and beyond, and the fact that a number of Romanian and foreign researchers have
reported and used his discoveries only confirms the value of Andrassy’s research.
Keywords: memorialistics, archaeology, history of archaeology, interwar period, communist period

Între personalităţile bihorene din primele decade ale secolului XX, Ernest Andrassy ocupă
un loc deosebit în primul rând prin munca depusă în cercetarea arheologică a Văii Ierului.
Descoperirile cele mai importante ale acestuia sunt, fără îndoială, aşezările de la Otomani şi Sălacea,
aparţinând epocii bronzului. Alte cercetări arheologice, de mai mică amploare, a efectuat la Valea
lui Mihai, Şimian, Văşad, Curtuiuşeni, Galoşpetreu etc., acestea acoperind mai toate epocile, de la
Paleolitic până în Evul Mediu. Materialele descoperite au fost incluse în expoziţia muzeului care îi
purta numele, inaugurat în anul 1952, muzeu care acoperea pe lângă arheologia zonei, fauna şi
etnografia Văii Ierului. Din păcate, datorită climatului instaurat în România în 1947, dar mai ales
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după momentul Budapesta 1956, doctorul Andrassy este arestat în 1958, bănuit că ar fi avut legături
cu revoluţionarii anticomunişti şi că ar fi complotat împotriva regimului comunist. În 1964 este
eliberat, iar în 1968 moare, fiind înmormântat în cimitirul catolic de la Valea lui Mihai. Prin
moştenirea lăsată posterităţii, Ernest Andrassy poate fi pe bună dreptate considerat unul dintre
părinţii arheologiei în Crişana şi nu numai, iar faptul că o serie de cercetători români și străini s-au
raportat și au folosit descoperirile sale nu face decât să confirme valoarea cercetărilor lui Andrassy.

Andrassy Ernest în 1937

Alături de alte figuri reprezentative pentru arheologia transilvăneană a primelor decade ale
secolului XX, cu siguranţă Andrassy Ernest (1894-1968) ocupă un loc deosebit, putând fi
considerat, fără tăgadă, unul dintre părinţii ştiinţei arheologice transilvănene1. S-a născut la Sălacea,
în 10 aprilie 1894, provenind dintr-o familie cu rădăcini în zona Ciucului. Clasele gimnaziale le
termină la Satu-Mare, după care, urmând profesia tatălui, se înscrie la Facultatea de Medicină din
Budapesta, pe care o va termina în 1918, în anul următor luându-și diploma de doctor la Debreţin.
Din acelaşi an va fi numit doctor în Valea lui Mihai2. Pe tot parcursul vieţii, Andrassy va fi animat de
pasiuni precum: numismatica, taxidermia, oologia, etnografia, dar, aşa cum va sublinia în paginile
de mai jos, „cu pasiune adevărată, cu cea mai mare însufleţire” se va ocupa de arheologie. Doctor
respectat în comunitatea locală, Andrassy a fost preşedintele filialei Valea lui Mihai a Partidului
Maghiar, având, în consecinţă, o poziţie bine definită în societatea elitelor locale3. Evoluţia politică
de după 1945 nu îl va împiedica pe Andrassy, ajuns la o vârstă a maturităţii, să desfăşoare o activitate
intensă de cercetare arheologică, chiar dacă nu sistematică, dar deosebit de importantă şi
prodigioasă pentru moştenirea ştiinţifică lăsată posterităţii.
Un moment deosebit pentru eruditul doctor este inaugurarea, în 1952, a muzeului „dr. Ernest
Andrassy” în Valea lui Mihai, muzeu ce va fiinţa până la arestarea fondatorului acestuia în 1958.
1
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Acest studiu reprezintă varianta în limba română, adusă la zi, a studiului publicat în anul 2016, cf. Ghemis, 2016, p.
229-252.
2
O primă și succintă biografie a lui Andrassy la: Feher, 1937, p. 629; abordarea mai amplă a personalității și a
preocupărilor doctorului Andrassy la: Nanasi, 2003.
3
Conform biografiei din 1937, Andrassy ocupa această funcţie, contrar celor afirmate de Nemeti, J., 2011-2012, p. 738, potrivit căruia Andrassy nu a fost angajat politic.
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Alături de importante materiale arheologice recuperate de Andrassy de-a lungul timpului, muzeul
adăpostea impresionanta colecţie de ouă4, materiale etnografice, dar şi documente legate de istoria
Văii Ierului.
Deşi a scăpat epurărilor din prima perioadă de instaurare a regimului comunist5, doctorul
Andrassy este arestat, ca urmare a evenimentelor de la Budapesta din 19566.

August 1954, între „Prietenii Muzeului” (de la stânga la dreapta: Jakab Erno, Olah Nandor, Szasz Ferencz,
dr. Andrasy Ernest, dr. Cozac Lajos)

Astfel, ultima parte a vieţii acestuia s-a petrecut sub cumplitul stigmat al deţinutului politic,
arestat împreună cu „grupul de la Valea lui Mihai”7, acuzat de trădare şi condamnat la muncă
silnică în 1958, este eliberat în 1964. Marcat de anii de detenţie, cu toate bunurile confiscate,
inclusiv colecţiile costituite cu muncă, sacrificiu şi dăruire, marginalizat social de către cei pe care
îi ajutase nu o dată, mai ales în calitate de doctor8, Ernest Andrassy se va sfârşi din viaţă în 1968,
avea 74 de ani, dintre care 6 petrecuţi în temniţele comuniste. Cu toate acestea, Ernest Andrassy
4

Colecția de oologie.
Este notoriu, între arheologii români, cazul lui Vladimir Dumitrescu. Vezi: Dumitrescu, 1994, passim, precum și Opriș,
2004, passim, sau mai recent Opriș, 2009.
6
Pentru momentul 1956, Vătăman, 2012, p. 23-34.
7
Din Valea lui Mihai au fost arestate 20 de persoane și condamnate la pedepse cuprinse între 10 și 25 de ani, din Olosig
cinci persoane condamnate la 25 de ani, iar din Vaida șapte persoane cu pedepse cuprinse între 20 și 25 de ani de
închisoare. Ernest Andrassy a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Principalul vizat în cadrul acestor arestări a fost
pastorul reformat Sass Kalman, ale cărui legături mai vechi cu Maleter Pal (unul dintre capii revoluţiei antisovietice
maghiare) au fost acum folosite de autorităţile comuniste ca pretext pentru arestarea „Grupului de la Valea lui Mihai”, de
altfel Sass Kalman a și fost executat fără judecată. cf. Tofalvi, 2001, p. 49 sq.
8
În perioada cât a profesat, peste 2500 de copii au văzut lumina zilei în mâinile acestui doctor.
5
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a rămas una dintre personalităţile la care toţi cercetătorii epocii bronzului din nord vestul
Transilvaniei s-au raportat9, dar despre care contemporanii au preferat să păstreze o obsesivă
tăcere10.
În cele ce urmează mi-am propus prezentarea contribuţiilor sale arheologice, prin
valorificarea unui manuscris în care acesta a notat obsevaţii de teren, cercetări cu caracter
perieghetic, precum şi unele observaţii făcute cu ocazia unor cercetări „de salvare”, manuscris
păstrat în arhiva Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Alături de acest manuscris, sunt prezentate
acum patru documente, ce reprezintă o infimă parte a corespondenţei purtate de Andrassy cu unul
dintre fondatorii Muzeului Văii Ierului din Săcueni11 – Sablyar Kornel, acestea contribuie
substanţial la creionarea portretului nu numai a unui pasionat arheolog, dar şi a unui muzeograf al
timpului său. Toate aceste documente au fost redactate în limba maghiară12 şi se încriu în intervalul
1957-1958.
După cum este cunoscut din literatura arheologică, dar mai ales din ultimele contribuţii
monografice dedicate medicului-arheolog, arheologia europeană îi datorează acestui pasionat
autodidact, printre altele, descoperirea aşezării eponime a culturii Otomani13, dar şi alte situri
extrem de importante din valea Ierului14. Deocamdată nu putem şti cu certitudine „începuturile”
arheologice ale lui Andrassy, preocupat de mic de colecţionarea de monede, este posibil ca în
mediul în care a crescut tânărul Andrassy să fi văzut unele „şantiere arheologice” deschise în Crişana,
este cert însă, aşa cum o confirmă el însuşi, că întâlnirea cu Marton Roska îl va determina să iubească
şi să „profeseze” arheologia. Aşadar, un moment hotărâtor în „cariera” de arheolog autodidact a lui
Andrassy este vara anului 1924, când îl cunoaşte pe Marton Roska venit la Valea lui Mihai, probabil
la sugestia canonicului-arheolog dr. Karacsony Janos, pentru a vedea colecţia medicului. Între cei
doi se va lega o prietenie strânsă, Andrassy având un sentiment de admiraţie faţă de reputatul
arheolog clujean, aşa cum reiese din primele pagini ale „Introducerii”. Materializarea acestei
prietenii, pe lângă vizitele frecvente ale lui Roska în Valea Ierului15, participarea efectivă la unele
săpături ale lui Andrassy, este reflectată în cele câteva publicaţii ale lui Roska referitoare la
arheologia acestei microzone16, dar şi în vocile din binecunoscutul „Repertoriu” în care Roska îi
mulţumeşte aparte şi lui Andrassy, în rândurile din „Introducere”17.

9
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O lucrare biografică mai amplă la Nanasi, 2003, p. 95; valorifică un fond documentar consistent al autorului, în care
sunt folosite și documente păstrate în arhiva familiei Andrassy.
10
Literatura de istorie contemporană, de limbă română, consemnează doar „în fugă” episodul arestărilor de la Valea
lui Mihai din 1958, în jurul cărora s-au ţesut o serie de legende contemporane, mai ales în privința unei presupuse
fondări a unei „Republici de la Valea lui Mihai”. O privire generală legată de „Grupul de la Valea lui Mihai” la, Tofalvi,
2001, p. 6-59.
11
Nanasi, 1972, p.133-137, poate de frica „organelor”, Nanasi nu amintește nimic despre contribuţia esenţială a
doctorului Andrassy la fondarea și mai ales dezvoltarea acestui muzeu, așa cum rezultă din scrisoarea adresată
directorului de atunci al muzeului din Săcueni, pastorul reformat Sablyar Kornel, reprodusă în acest studiu.
12
Îi mulţumesc și pe această cale colegului Ronald Hochhauser, pentru amabilitatea și promptitudinea cu care a tradus
aceste documente.
13
Nanasi, 2003, p. 7, Nemeti, 2011-2012, p. 7- 38.
14
Se poate afirma că buna cunoaștere a realităţilor arheologice din Valea Ierului se datorează în primul rând activităţii și
cercetărilor de teren ale lui Andrassy, practic această zonă este cel mai bine cunoscută dintre toate microzonele
geografice cuprinse în limitele administrative ale judeţului Bihor.
15
August 1924, 1926, 1928, septembrie 1934, octombrie 1934.
16
Alături de vocile din „Repertoriu” pentru care Roska mentionează provenienţa materialelor, sunt, de asemenea, de
menţionat: Roska, M., 1924, p. 314-316, Roska, M., 1926-1928, a, p. 191, Roska, M., 1926-1928, b, p. 192- 205, Roska,
M., 1930, p. 163-177, Roska, M., 1928-1932, p. 73-80.
17
Roska, M., 1942, p. 8.
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Materialul documentar
Materialul documentar ce stă la baza acestui studiu este, în principal, selectat din ceea ce în
literatura arheologică este întâlnit sub numele de „Manuscrisul colecţiei de la Valea Lui Mihai”18, în
fapt un document de primă mână redactat de Andrassy, legat de cercetările arheologice pe care le-a
făcut în diferite localităţi din Valea Ierului. Redactarea acestuia trebuie să se fi petrecut în intervalul
cuprins între 1950-1958, ultima menţiune din cel de-al doilea caiet fiind datată 22.ll.1958, de
asemenea o parte a corespondenţei publicată aici este datată o lună mai tarziu, în martie a aceluiaşi
fatidic an pentru Andrassy, 1958, anul în care acesta este arestat. Manuscrisul în sine este, la rândul
lui, împărţit în două secţiuni, prima cuprinde prezentarea materialelor arheologice, precum şi
provenienţa lor, iar cea de-a doua fragmente de jurnal de teren, spun fragmente, deoarece Andrassy
precizează de la început că toată documentaţia referitoare la cercetările din Valea Ierului s-a pierdut
în timpul ocupaţiei sovietice. Am ales aceste „fragmente” deoarece sunt cele mai consistente şi cele
mai bogate în informaţii, mai ales cele legate de cercetările întreprinse între 1920 şi 1958 de
Andrassy în valea Ierului şi care vizau diferite epoci.
Ca şi arheolog Andrassy nu s-a ridicat niciodată la înălţimea mentorului şi prietenului său M.
Roska, cu toate acestea pasiunea şi dăruirea cu care a „profesat” arheologia de teren îl recomandă,
însă, ca primul arheolog al Văii Ierului, contribuţiile sale în domeniul cunoaşterii arheologiei acestei
microzone a nord-vestului Transilvaniei fiind esenţiale şi incontestabile. Din punct de vedere
muzeografic, în măsura posibilităţilor sale, Andrassy va restaura sau va conserva după norme atunci
în practică mai toate descoperirile sale, etalându-le în vitrine concepute de el.
Dacă sub aspectul cercetării ştiinţifice activitatea lui Andrassy stă în umbra maestrului său
M.Roska şi chiar dacă unele datări precum şi unele concluzii la care ajungea Andrassy si-au pierdut
în timp valabilitatea, punerea în circuit a materialelor descoperite precum şi semnalarea unor puncte
cu descoperiri fundamentale pentru preistoria zonei şi nu numai, mă refer aici la descoperirea
aşezărilor de la Otomani şi Sălacea, conturează profilul acestei complexe biografii. Ca un adevărat
profesionist, Andrassy, a colecţionat absolut toate materialele care puteau contribui la cunoaşterea
trecutului Văii Ierului, o atenţie deosebită o va acorda materialelor istorice şi etnografice. Se poate
spune că datorită activităţii sale sunt cunoscute aspecte deosebite legate de pescuit, de producerea
vinului sau alte meşteşuguri legate de etnografia acestei micro-zone distincte. Toate aceste
descoperiri şi materiale cu caracter istoric şi etnografic le va reuni în cadrul unei instituţii care-i va
purta numele, şi anume „Muzeul Dr.Andrassy Ernest” din Valea lui Mihai. Din păcate, soarta acestei
instituţii a fost marcată de destinul celui ce a creat-o, iar rodul muncii acestuia de o viaţă a fost distrus
cu bună ştiinţă de „organele de partid”, care au împrăştiat această colecţie deosebită, ea pierzânduse, parţial, în timp.
Pentru domeniile care îi erau străine Andrassy se va documenta, aşa cum menţionează în
introducerea la acest „Manuscris”, ca autodidact, iar rezultatele muncii asidue depuse nu vor înceta să
apară, activitatea sa fiind recunoscută de o seamă de cercetători cu care a şi colaborat, între aceştia, alături
de M.Roska, trebuie menţionaţi: T. Jurcsak – paleontolog, T. Beczi – biolog, M. Rusu – arheolog, M.
Petrescu-Dâmboviţa – arheolog, I. Ordentlich – arheolog, N. Chidioşan – arheolog şi alţii19. Faptul că
cercetători noi folosesc cercetările sale dincolo de un obligatoriu „istoric al cercetărilor”, nu face decât să
confirme valoarea cercetărilor de teren ale doctorului din Valea lui Mihai.
18

Manuscrisul apare citat în mai multe rânduri de cercetătorii care s-au ocupat de arheologia acestei microzone, între
aceștia trebuie amintiţi: Bader, T., 1978, p. 15, Nemeti, J., 2011-2012, p. 7- 38, Nanasi, Z., 2003, p. 95, Ordentlich, I.,
1965, p. 181-197, Rusu, M., 1963, p. 177-210, Dâmboviţa, 1977, mai nou Lakatos, 2014, p. 215 sq., p. 232, p. 235.
19
Asupra unui proiect de cercetare de la Otomani, în care erau implicaţi Alexandrina Alexandrescu, Mircea Rusu, Kurt
Horedt, voi reveni în partea a doua a acestui studiu.
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„Colecţia mea de antichităţi” (mss. p. 1-8)
În data de 21.Vlll 1920, am plecat la Otomani la vânătoare de raţe sălbatice, împreună cu prietenul meu
moşierul Szabo Gyula junior. Am vâslit pe Ier până la insula: „Cetatea de pământ”-Foldvar, ceilalţi vânători sau aşezat de-a lungul Ierului. Pe insulă trecând pe pământul proaspăt arat am găsit un topor mic de piatră. A
venit la noi omul care ara pământul spunând că pe insulă se găsesc multe pietre şi cioburi care uneori împiedică
săpatul culturilor. Întrucât am avut timp destul până la trecerea raţelor am început să adunăm pietrele şi
cioburile de deasupra pământului. Între timp un localnic mi-a povestit că şi la ei la vie, la castelul de pe „Dealul
Cetăţii”- Varhegy” se găsesc cioburi asemănătoare.
După câteva zile m-am dus pe „Dealul Cetăţii” şi am săpat un şanţ. Au ieşit la iveală unelte, cioburi, un
topor fără coadă şi oase. Şi deasupra erau rămăşiţe asemănătoare. Pe toate le-am dus la Oradea la domnul episcop
dr. Karacsony Janos, istoric şi care le-a determinat ca fiind din epoca de piatră. Totodată m-a îndemnat să continui
cercetările şi adunarea de material întrucât muzeul din Oradea nu are bani pentru săpături.
Cărţile despre epoca de piatră le-am împrumutat de la cunoştinţele mele, dar cele mai multe le-am găsit în
biblioteca mea personală. Astfel am reuşit să prind cunoştinţă despre unele noţiuni elementare înainte de a începe
cercetările ulterioare.
Am întrebat localnicii din fiecare sat dacă nu au găsit antichităţi, cioburi etc. A reieşit că de multe ori au
găsit chiar şi vase întregi dar pe care ei le-au spart deoarece potrivit credinţei lor cine găseşte un asemenea obiect va
muri încă în anul acela.
În vara anului 1924 m-am cunoscut cu dr. Roska Marton prof.univ. din Cluj, istoric renumit şi care a făcut
săpături la Biharia. Într-o zi a venit la Valea lui Mihai şi Otomani ca să vadă descoperirile mele. A fost de mai
multe ori la mine, împreună am ieşit la: Sălacea, Curtuiuşeni, Cheşereu şi Şimian.
Dânsul s-a uitat la descoperirile mele şi a efectuat săpături de probă în acele locuri. Datorită sfaturilor sale
înţelepte, răbdării şi explicaţiilor pline de dragoste, am învăţat să citesc în stratul pământului, dânsul m-a pregătit
ca arheolog amator. Am primit de asemenea foarte multe cărţi de specialitate în cadou de la dânsul pentru care îi
mulţumesc şi de faţă.
De la vârsta de şase ani colecţionez monede vechi, de la 10 ani ouă de păsări. Desigur am citit multă
literatură de specialitate ca să am cunoştinţe de numismatică, ornitologie, oologie, dar cu pasiune adevărată, cu cea
mai mare însufleţire mă ocup şi astăzi de arheologie.
Dr. Andrassy Erno

Semnătura doctorului Andrassy pe o fotografie de la Galoşpetreu
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Valea lui Mihai (p. 13-27)
În data de 15. lV. 1921, Rathony Jozsef, m-a anunţat să mă duc la casa lui din Str. Forras-kut, nr.58.,
pentru că în timp ce căra nisip au găsit un schelet şi mai multe cioburi. Lângă craniu am găsit un castron şi mai
multe cioburi. În castron s-au găsit oase de miel (?) la mâna dreaptă o căniţă, oamenii mi-au spus că au găsit
cioburi şi pământ ars şi în zilele anterioare. I-am rugat să aibă mare grijă la săpat. A doua zi au găsit o urnă mare,
în ea printre cenuşă, mărgele din dinţi de cerb, bucăţi de cremene etc.
În data de 29. Vlll. 1924, am săpat aici împreună cu profesorul dr. Roska Marton, despre care săpături
dânsul publică mai târziu în 1931 „ Staţiunea preistorică de la Valea lui Mihai” ed. Univ.Cluj., 1931. descoperirile
mele sunt publicate în desene şi fotografii. Mai târziu, la nr. 56, şi în spatele grădinii din str. Kocsar Arpad nr. 45.,
s-au găsit unelte de la sfârşitul neoliticului şi începutul epocii de bronz.
Pe Dienes, pe terenul Bethlen, s-au găsit două aşezări, una din neolitic şi alta din epoca de bronz.
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În via din str. Forras, în primăvara lui 1933 am găsit un cimitir de urne. Pe drumul spre Şimian ( terenul
Krizsan) am găsit bordeie şi morminte din epoca migraţiunii, la capătul străzii Kiss, la. Nr.77., morminte gotice
(muzeul din Cluj)20.
Între via Bujanovics şi barieră, lângă pârâu, de asemenea morminte din perioada migraţiunii, în via de
lângă cătunul Gorove, morminte în urnă din neolitic şi perioada celtică.
Curtuiuşeni (mss. p. 29-32)
În data de 21.Vlll. 1931., a venit la mine moşierul Kovacs Arpad că pe pămîntul din „Dealul Mănăstirii ” sau găsit morminte şi bucăţi de cărămidă. Împreună cu familia, m-am deplasat imediat la locul cu pricina: morminte
în serie, agrafe de păr circulare (cercei, n.n., C.Gh.) dinari de la regele Salamon şi dinari de Friesach. Fundaţia unei
capele mici. Cuie din fier, mult cărbune şi cenuşă. Pe tot teritoriul dealului se află un cimitir din epoca arpadiană.

Curtuişeni (?) – negativ pe sticlă realizat de Andrassy

Între sat şi calea ferată, la cotitura pârâului se află dealul „Egeto” de unde au ajuns multe antichităţi în
colecţia mea. Tot aici au găsit argaţii văduvei Balasi Joszefne un car funerar celtic, etc21.
Am săpat aici la 25.Vll.1932, 04.05.1934 şi în 11.lX. 1936, zona era deja locuită din neolitic, mai târziu
în sec. II a.Chr., de către celţi.
La preotul reformat Kovacs Lajos şi la dirigintele învăţător Bene Andras se află mai multe cioburi din dealul
„Egeto” şi căni de ceramică, de asemenea câteva brăţări din bronz şi alte antichităţi.
În jurul bisericii reformate mai sunt morminte vechi. După tradiţie pe „dealul Deda” s-a practicat sacrificiul
calului alb.
Şimian (mss. p. 34)
Drumul salinal vechi de la calea ferată spre Tarcea se cheamă „drumul sărat”, deoarece în trecut pe aici au
transportat (dealtfel amintit şi în Arany Bulka/ Bula de Aur) sarea de la Sălacea spre diferite locuri din ţară22.
20

Roska, 1932, p. 69-72, pentru descoperirea din 1926, Andrassy, 1944, p. 91-96 (pentru descoperirile din punctul „via
lui Krizsan”). Toate descoperirile aparţinând epocii migraţiilor, amintite de Andrassy, au fost reluate relativ recent:
Stanciu, 2011, p. 365-370.
21
Piesele au fost publicate în Roska, 1942, p. 81-84.
22
Borcea, 2005, p. 53, regretatul cercetător orădean sublinia faptul că la Sălacea încă din a doua jumătate a secolului Xl
exista o vamă a sării, iar în 1222 la Sălacea existau depozite de sare, de această importantă rută sunt legate descoperirile
monetare constituite din denari de tip Friesach, provenite din această zonă.
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Aici pe marginea drumului, pe malul pârâului „Moha” se află groapa de căutat pământul din care au
apărut bordeie din neolitic, morminte gotice23 şi cioburi, am săpat aici în 17.Vlll. 1935.
Pe strada Kiss, sub nr. 98, în grădină, s-au găsit morminte din epoca de aramă. Împreună cu grădininile
învecinate aici a fost o insulă, la Hajduszoboszlo s-au găsit insule asemănătoare.
Pe terenul lui Horvath Kalaman am găsit cioburi. Pe latura nordică a „Dealului Viilor” – via Beres am
găsit la suprafaţă trei lame de cuţit din piatră. Pe marginea de hotar numită Kerthely este o aşezare neolitică.
La cătunul lui Szunyogh Rudolf, pe creştetul dealului sunt morminte, în fiecare un castron mic.
Jos în stufărişul de lângă pârâu, în 1941 am găsit un mormânt. În jurul scheletului am găsit 96 de perle
albe- s-au predat la Szunyogh.
În porţiunea „Borosto”, de- acurmezişul unui deal, se aflau pietre brute mari- în 1912 s-au pierdut.
Pe malul râului „Moha”, a fost cătunul lui Kincse şi care a fost distrus la invazia tătarilor.
Tarcea ( mss. p. 42)
De la sat spre apus, pe malul Ierului se ridică „Dealul mare” şi „Dealul mijlociu”. În timpul lucrărilor la viţa
de vie deseori se găsesc aici aşezări preistorice (materiale n. C.G) şi din epoca de aramă, cioburi, bucăţi de unelte
din piatră. Văduva lui Frater Lorand mi-a făcut cadou o urnă găsită aici cu marginea tăiată.
La 20.V.1941, Szilagy Daniel, în timpul aratului a găsit pe pământul său cioburi şi o cană din ceramică, în
care se găseau 4700 de monede, dinari, obuluşi, gologani, de la Matyas până la Rudolf, monede poloneze, silezene
şi prusace.
La „Also ret” (Poiana de jos) am găsit un târnăcop la fel cu târnăcopul de la Someşeni.
În partea de jos a satului, pe un deal artificial conţii (familia) Duller au construit în secolul XVI o capelă.
La nord de sat pe podiş, se află o albie din era glaciară, care se varsă în pârâul „Forro- Fu”.
La „Buza - ret” am găsit de asemenea cioburi. Satul aflat în locul cătunului „Tyukszer- apati” a dispărut cu
ocazia invaziei tătare.
Adoni (mss. p. 48)
La marginea satului unul din ramurile secundare ale Ierului, formeaza o insulă, spre care conduce un dig de
pământ strâmt. Aici deja în epoca bronzului era o aşezare, a fost locuită şi în perioada migraţiei, apoi în secolul
XVI s-a zidit pe ea o mică cetate, din cărămizile acestei cetăţi s-au construit mai multe case din sat iar piatra brută
sau cioplită decorează parcul castelului Szilassy.
Pe terenurile din jurul insulei se află morminte din perioada migraţiunii. În curtea parohiei greco-catolice
am găsit mai demult un vas mic.
În via Szillasy, într-un mormânt, am găsit un târnăcop din bronz model Fatjanovo din peninsula Krimeea.
În mormânt mai era o brăţară din bronz şi un lănţişor de aur, lănţişorul a fost schimbat de Szillasy cu un ceas de
aur.
Tarlaua Pocsaros, insula Kortes şi cătunul Wagner au descoperiri disparate.
Cheşereu (mss. p. 52)
La marginea satului pe terenul lui Paksy Dezso în timpul construcţiilor am găsit trei morminte. În primul
într-un sicriu era un schelet de femeie.
Pe pământul lui Márton Sandor, pe dealul Forras, în timpul săpării şanţului am găsit morminte, aici am
făcut săpături la 10.08.1934. Apoi a venit dl. prof. Roska şi în 22.lX, am dezvelit nouă morminte, din perioada
migraţiunii, probabil gepide.
Pe „Insula mare” am săpat la 12.V.1936. Am găsit locuinţe din epoca de piatră şi din secolele Xl-Xlll,
aproape fiecare insulă a Ierului a avut colonii (aşezări) din perioada preistorică, sunt dese topoarele de piatră
(cioburile) urmele de vetre. Ba dimpotrivă, dacă au săpat sau au făcut canalizări în păşuni şi fâneţe au găsit cioburi
sau fragmente de unelte din piatră. Poate că apa le-a adus aici de pe „Insulă”. Construcţii din stuf nu am găsit.
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Probabil din același cimitir din care sunt publicate mai târziu inventarele a două morminte, Bulzan, Csorba, 2007, p.
77-95.
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Pe dealul „Puspok”, înconjurat de şanţ din epoca de piatră este o aşezare din timpul lui Ludovic cel Mare
(1342-1383) au ridicat aici o construcţie din piatră în jurul căreia făceau înmormântări.
În afara şanţului pe partea nord-estică a dealului este un cimitir din perioada migraţiei o descoperire foarte
frumoasă din bronz găsită pe dealul Borz se află la Muzeul Deri din Debreţin.
Şilindru (mss. p. 60)
În poiana dintre calea ferată şi defileul de dealuri aproape de delul „Puspok” au găsit un mormânt de
călăreţ. Sabia şi o mare parte dintre unelte s-au pierdut. În sat în timpul construcţiilor în multe locuri s-au găsit
cioburi preistorice.
La ramificaţia drumurilor Şilindru-Kenez (Voivozi, Chiniz, n.C.G.), pe malul pârâului Fuzek, podişul se
termină în Promontoriu, aici era o aşezare preistorică şi una din timpul bronzului.
Pe micul deal dintre calea ferată, pârâu şi şosea prefectul Lona Jeno a găsit cimitir de urne, nu am reuşit să
găsesc urnele scoase.
Văşad (mss. p. 64)24
În partea nordică a satului curge un pârâu care este intersectat de drumul spre Curtuiuşeni. Pe malul
pârâului este colonia de ţigani. Din dealul din apropiere localnicii scot pământul pentru vaiog. La 2.V.1938 domnul
învăţător Pop Emil mi-a adus o grămadă de cioburi provenite din acest loc. Se presupune că mai demult ţiganii au
găsit şi vase şi vetre, chiar şi morminte. Pe strada principală la săparea pivniţei au găsit o căniţă.
La marginea satului, dinspre Kupac, în curtea şcolii a fost cimitir. Cimitir este şi în jurul bisericii. Pe dealul
viilor în timpul lucrărilor s-au găsit de asemenea cioburi şi pietre prelucrate.
Galoşpetreu (mss. p. 68)
Lângă o ramură (braţ, n.n. C.G.) a Ierului, se află pădurea lui Frater, aici şi pe insula din apropiere ciobanul
Vida Janos a colectat în primăvara anului 1938 multe unelte din piatră ciplită (cultura Mousteriană) bucăţi de
obsidian, fragmente de vase gotice şi cinci monede romane.
Pe malul alăturat s-au găsit fragmente de ceramică preistorică şi medievală.
În via lui Draveczky am găsit un topor din piatră, din pădurea Frater şi ungherul (poiana, nn C.G.)
„Moară” am primit un topor din perioada medievală.
Lângă drumul spre Tarcea a fost un „castel” ale cărui coloane lustruite din piatră le-am văzut., în mina de
nisip (exploatarea de nisip) oase de mamut., în grădina lui Komlos sunt cioburi.
Sălacea (mss. p. 74)
Dealul Vida (denumit şi creştetul Burga), dealtfel este un promontor, dinspre Nord-Vest este o pantă abruptă
în partea de Sud –Est este înconjurat de un şanţ larg şi adânc, care face din acest promontor o cetate de pământ. La
suprafaţă apar multe cioburi, în stratele inferioare bordeie, vase, obiecte din piatră, ceramică şi resturi de bucătărie. În
stratul superior locuinţe şi pe lângă obiectele amintite mai sus se găsesc şi obiecte din bronz (cercei de aur la Cluj). Am
săpat la 29 lV 1937 şi cu domnul profesor Roska la 2 X 1934.
Pe panta „Dealului Vida” a fost o biserică, dispărută în prezent (sf.Gheorghe) în jurul ei multe morminte.
Pe dealul „Varboc” morminte din perioada migraţiunii (tunel?).
Pe dealul „Szallas” mult obsidian şi un mormânt din perioada migraţiunii cu un talisman cu Sf.Gheorghe25.
Pe dealul „Sf.Ioan” urme de clădiri şi o cruce din fier. În 1904 în via noastră din str. Kossuth au găsit două
urne, nu ştiu cui le-a făcut tata cadou. Pădurea „Ertolgy” (Stejărişul Ierului) aparţine comunei Sălacea aici a fost
un sat denumit tot „Ertolgy” un act papal din 1238 aminteşte de el. Pe dealul „Templom Suruje” am găsit resturi
de la o biserică distrusă de invazia tătarilor sub podea morminte. În apropiere se află „Harangos kut” . În 1900
lângă locuinţa medicului tata a construit două camere, în timpul săpării fundaţiei dinspre stradă au găsit scânduri

24

Materiale publicate din hotarul acestei localităţi, la: Fazecaș, Marta, 2005, p. 33-43.
Biro, 1943, p. 54, autorul propune pentru această piesă o datare largă cuprinsă în intervalul secolelor X-XII, în timp ce
Vătășianu, 2001, p. 171, propune o datare mai strânsă în intervalul secolelor Xl-Xll, subliniind caracterul bizantin al piesei.
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groase de stejar (pod?) şi os de gambă de animal găurit pe care bunicul meu, Kovacs Janos, l-a donat Muzeului
Colegiului Reformat din Debreţin. Dealtfel acest muzeu a fost fondat de el, Andrassy Peter a fost şi unul dintre
fondatorii muzeului Ardelean din Cluj.
„Însemnările mele de la Săpături” (mss. p. 101)
Fotografiile despre efectuarea săpăturilor şi însemnările mele despre săpăturile de la Sălacea şi Otomani sau pierdut toate la ocupaţia ruşilor. Din această cauză stratificarea obiectelor este cu lipsuri eventual greşită, numai
din amintiri.
Valea lui Mihai (mss. p. 101-119)
În str. „Forraskut” nr. 58, pe terenul lui Ratony, la adâncimea de 110 cm, direcţia Vest-Est s-a găsit un
schelet cu oase foarte fragile, îndoit din genunchi, culcat pe partea dreaptă, în partea dreaptă avea un vas de
ceramică (nr.231), care conţinea oase de oaie (căprioară?), la mîna stângă o căniţă. La adâncimea de 60-80 cm,
apar urme de bordeie şi urne. Multe cioburi. În str. „Forraskut” nr.56, în grădină printre pomii fructiferi am săpat
un loc mic în 14.lll. 1936, am descoperit o locuinţă (partea de Nord-Vest) cu podeaua bătătorită, la adâncimea de
90 cm, am descoperit părţile laterale ale vetrei care avea înălţimea de 20 cm., hornul (?) din lut ars, în cenuşă
cioburi mici.
Înăuntrul locuinţei numai vase sparte, o sulă din bronz şi o daltă cu toc, spartă. În grădina din str. Arpad nr.4,
pe colţ cu str „Forraskut” nr. 56-58, a locuit Jakab Mihaly, profesor de dans. La rugămintea mea a săpat grădina şi la
adâncimea de 130 cm, a găsit două urne acoperite cu farfurii şi căniţe, înăuntru aveau cenuşă şi oase şi în una dintre
ele am găsit o podoabă din bronz. Deasupra la 60 cm., strat de cultură26.
Str. Mester nr. 65, la capătul terenului, la săparea gropii de var, la adîncinea de 70 cm., au găsit piese de bronz.
Au dispărut printre constructori împreună cu o daltă mare din bronz şi un bulgăre (turtă) din bronz.
Str. Kiss nr. 77, la capătul casei la săpatul gropii pentru lut au găsit două morminte pe care Dr. Roska le-a
examinat la faţa locului şi le-a publicat în 1931.
Str. Gencsi nr.18, în faţa grădinii la săpatul gropii de vaiog au găsit cioburi şi un schelet. M-au chemat. La
adîncimea de 30 de centimetri şi o grosine de 30-40 cm., strat de cultură. Am văzut o vatră, cenuşă cioburi şi oase
de animale. La adâncimea de 100 cm., în direcţia Vest-Est, cu partea superioară distrusă un schelet din perioada
migraţiunii(?).
În hotarul de nisip între pârâul „Fuzeti” şi poiana „Somogy” se găseşte un mic deal pe care l-au numit „terenul lui
Janos”. După legendă acesta a fost un sat distrus de tătari, am săpat pe terenul lui Vajda Zsigmond în 10.Vll. 1948, în
patru locuri. La 40-50 cm. am găsit pământ neatins. La suprafaţă multe cioburi mici, o bucată de piatră de măcinat, pe
cea mai mare înălţime pe dealuri, la adâncimea de 40 de centimetri am găsit mult cărbune şi cenuşă dar nici o vatră. Ar
trebui cercetat mai departe unde era cimitirul satului.
În data de 5 lX.1954, Szabo Sandor de pe str. Kisujvaros, m-a anunţat că pe dealul său de var a găsit cioburi
m-am dus la faţa locului, am săpat două gropi de 1x2,00 m. La adâncimea de 60 de centimetri am găsit nisip
neatins cu cărbune şi cenuşă, oase pietre arse şi cioburi, ornamentate cu zgârieturi drepte sau ondulate.
La Valea lui Mihai, în „Groapa nouă cu lut” în 28.Vl. 1950 au găsit un uriaş vas de ceramică. Deoarece sau gândit că înăuntru se află un tezaur mare Krizsan-ii au vrut să îl scoată ei. Dar malul săpat dedesubt s-a
prăbuşit şi vasul s-a spart. Atunci m-au anunţat pe mine. A doua zi m-am dus la faţa locului cu prietnul meu
avocatul Dr. Jakab Erno. La faţa locului s-a putut vedea o parte din locul vasului (amprenta nn. C.G). parte de vas
se afla la adâncimea de 50 cm., dar fundul în vechime la 80-90 cm., săpat în matcă cam 20 de cm. Bucăţile vasului
Krizsan-ii le-au dus în grădina lor, în pătură, pe care l-am transportat acasă. Deoarece toată noaptea a plouat
vasul a fost ud şi cu noroi. Aproape o săptămînă l-am tot uscat. Apoi vreo două săptămîni l-am tot uscat. Era spart
în 114 bucăţi. La începutul lui august a sosit nepotul meu de la Satu Mare, Banner Zoli, cu el am început să potrivim
bucăţile şi să le lipim. Am folosit film topit în acetonă. S-a legat după mai mult timp, dar bine. Până în septembrie
am terminat doar 2/3 din fund, dar nu putea sta pe talpă. Atunci am comandat la tâmplarul Hadhazy un suport
special pe cate am aşezat talpa, părţile lipsă le- am înlocuit cu ghips.

396

26

Alte descoperiri de pe strada Forras kut (actuala str. Izvorului), la Ghemiș, 2014, p. 155-160.
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„Depozitul de vase” – în muzeul Andrassy (1954)

La 2.0l. 1954 dimineaţa peretele abrupt al gropii vechi de lut s-a prăbuşit într-un loc din cauza gerului mare
şi fata văduvei Heszlegy Lajosne care locuia acolo a observat că în pământul prăbuşit se află multe cioburi, câteva
căni şi un canceu. Seara le-a adus la mine. Le- am cumpărat. A doua zi 03.0l.1954, m-am dus la faţa locului şi am
început să săpăm în continuare la locul prăbuşirii. A mers greu fiind că seara deja era cam – 100 C. Peste pământul
galben am găsit un strat de 150 cm., de pământ negru. Vasele erau la 140 cm. de la suprafaţă. Am găsit în total o
oală de cinci litri, 23 de canceuri (căni nn.CG) mici şi mari cu o toartă, două farfurii aveau deteriorări mici sau
deloc. În pământul dintre vase nu am găsit nimic şi nici în vase. O parte din pământul prăbuşit nu l-am putut săpa
din cauza gerului şi a întunericului. Apoi a venit ninsoarea. Un strat foarte gros de zăpadă a acoperit locul şi s-a
topit după forte mult timp. Atunci (cînd s-a topit zăpada nn CG) nu am avut timp să merg la săpături. În 10
aprilie am săpat din nou, am găsit două căniţe, un castron spart şi multe cioburi27. Pentru acest material, găsit aici,
am făcut o vitrină specială.
În 30.lV.1951, doi copii ai lui Krizsan, într-o roabă mi-au adus un vas de ceramică neagră spart în 97 de
bucăţi, mi-au povestit că la stânga vasului „uriaş” de anul trecut, la o distanţă de 5-6 metri şi la o adâncime de două
săpături de hârleţ. De aceea s-a spart fiindcă oamenii s-au grăbit să-l scoată. Abia în 3.V. am reuşit să ies la faţa
locului. La marginea dintre groapa veche şi urnă, un strat de 120 cm., de cultură. Aici a fost vasul mare, am săpat
mai departe. Marea parte a bordeiului au cărat-o muncitorii. Era acolo numai colţul de Nord-Est, podeaua
bătătorită şi un perete. Lîngă perete o piatră brută L: 48 cm., l: 28 cm., grosime: 7 cm., am mai găsit un vas şi multe
cioburi şi oase de animale. Vasul mare l-am restaurat pe 4.Vlll, împreună cu Szasz Ferencz, dr. Jakab Erno şi cu
mine. Mărime: înălţime: 68 cm, lăţime: 47 cm.
La 13.Vlll. 1951, tot aici la 10 paşi spre dreapta, a apărut şi un mormânt. Scheletul era foarte prost păstrat,
avea o cană de culoare roşiatică, o cană de culoare neagră total spartă şi o lamă din fier lungă de 10 cm. ultimele
două obiecte nu au ajuns la mine.
În 13.Vll.1953 m-am uitat din nou la „groapa veche de lut” şi la cea nouă. În groapa nouă la mijlocul
peretelui se vede bine conturul unui bordei. Din păcate nu mai este decât 1/3 din el celelalte părţi împreună cu
pământul au fost cărate de muncitori. La 150 cm. adâncime strat de humus lungime 150 cm., grosime 40 centimetri.
Multe cioburi şi vase, parcă ar fi o groapă de gunoi. Am reuşit să reconstitui un vas mic. Pe fundul gropii vechi la
adâncimea de 70 centimetri am găsit fundul tăiat al unui vas mare, până l-am săpat am găsit multe cioburi. În
27

Ordentlich, 1965, p. 181-197, recent problema „depozitelor de vase” este reluată la Gogâltan, 2014, p. 35-83, cu
bibliografia veche referitoare la acest subiect.

397

Călin Ghemiș

stratul de cultură am mai găsit trei vase, mai sus (?) oase de bazin, cioburi coaste şi dinţi de rumegătoare. Pe acestea
le-am săpat în 20 şi 28 Vlll, Krizsan Geza este cel mai isteţ „vânător de antichităţi” al meu.
13.lV.1954, în peretele abrupt al „gropii vechi” pe la mijloc se află două bordeie de pământ bine vizibile (leam fotografiat). Cel mic: adâncime 110 cm, lăţime 130 cm. pe podea pământ ars, puţină cenuşă şi câteva cioburi.
Cel mare, adâncime 230 cm. fundul de formă semicirculară, jos 140 cm., sus 160 cm. pe podea, pământ ars
bătătorit cu grosimea de 6 centimetri. Deasupra 30-70 centimetri cenuşă, între bucăţi de cărbune, multe oase, dintre
care două arse. Mai sus la 90 centimetri adâncime resturi de la două vase de ceramică sparte.
04.Vll.1955 la „groapa nouă de pământ galben” înspre abator, la circa 80 de centimetri adâncime a fost un
vas, mi l-au adus spart în bucăţi. Tot atunci din „vechea groapă de lut” mi-au adus mai multe cioburi. Din acestea
am selectat câteva.
10.lX. 1955, mi-au adus un vas cu talpă (aşa încă nu am văzut). În 12.lX, m-am dus acolo şi am găsit oase.
Am vorbit cu ţiganii de acolo. Am săpat. Am găsit două bordeie, un canceu (cană cu o toartă, nn.C.G.) castroane,
căni, pietre de şlefuit, amulete din piatră, cioburi foarte multe şi un vas pentru foc cu talpă (probabil vatră portativă
nn CG), încerc să le lipesc.
20.Xl.1953, Malul stâng al pârâului Fuzek, pe dealurile „Dienes”28. A venit la mine învăţătorul Orosz
Miklos (str. Bethelen, nr. 60) şi mi-a arătat câteva lame din cremene şi obsidian şi alte fragmente pe care le-a găsit
pe pământul lor de la „Dienes”, chiar la suprafaţă. Ne- am dus deci la faţa locului şi am făcut săpături de probă,
datorită faptului că era frig şi apele erau îngheţate m-am putu duce la insulă. La suprafaţă nimic. Am săpat mai
multe gropi de 120x80cm şi destul de adânc ca să văd stratificarea.
La groapa 1, nici în suprafaţă şi nici în adâncime nu am găsit nimica. La groapa 2: la suprafaţă câteva
cioburi preistorice, în stratul de humus de asemenea. În al doilea strat multe rădăcini putrezite de grosimea braţului
(pădurea afost defrişată în 1890) dedesubt nisip galben, la adâncimea de 90 de centimetri un ciob preistoric, mai
sus puţin un os, apoi în jos pămantul matcă tare.
La groapa 3, în humus cât un pumn, mică. În straturile mai inferioare cioburi preistorice. În jurul gropii 4
multe cioburi din secolele Xl-Xll. Am găsit şi câteva lame de cremene şi de obsidian, în stratul de humus şi mai jos de
acesta. Este interesantă stratificarea în jos, acest loc a fost incundat de două ori de pârâul „Fuzek”. Imediat desupra
stratului de nămol au fost câteva cioburi preistorice şi oase (omoplat şi coaste).
La groapa 5 orientată pe direcţia Est-Vest în stratul superior ciobuei din perioada arpadiană, dedesubt
untrat de 40 de centimetri fără nici un material, sub acesta la 30 de centimetri apare nisipul galben. Aici am găsit
un obsidian şi mai multe cioburi de ceramică, un vas murdar de nămol cu un decor în relief. Cioburile preistorice
au fost grosolane, în parte arse fără nici un ornament. Excepţie, în groapa 2 la 90 de centimetri adâncime am găsit
un fragment de castron cu ornament incizat. Cioburile mai târzii sunt ornamentate cu incizii de adâncime mică
drepte , dar cele mai multe sunt fără decor.
Intrând pe la „Forraskut” în strada „Băncii”, la dreapta este strada Petofi, nr.8. terenul lui Somogy
Laszlo. La mijlocul grădinii la drepta vişinului am găsit un schelet. Am săpat aici o suprafaţă de 4x4 m. la
suprafaţă a fost o aşchie de cremene, câteva cioburi executate la roată şi o monedă mică din vremea împăratului
Aurelius de bronz. Peste tot multe cioburi şi oase de animale. Scheletului orientat pe direcţia Est-Vest i-a lipsit
capul, partea de sus a toracelui şi laba piciorului (culeasă de Somogy?). era cuulcat pe spate la 70 de centimetri
adâncime. La adâncimea de 60-80 de centimetri, erau multe cioburi într-un loc şi cărbune, pământul matcă la
adâncimea de 110 cm.
Curtuiuşeni (mss. p. 103-104)
Pe dealul „Kapolna” în 20.Vlll.1931, după masa am făcut săpături de probă. Din păcate la plantarea
puieţilor de salcâm apropape fiecare mormânt a fost distrus, pe terenul lui Kovacs. Mormintele sunt la adâncimea
de două săpături de hârleţ, câteodată aşa de aproape că se poate considera o singură groapă. De exemplu într-unul
au fost cinci schelete unul lângă celălalt, mai tineri şi mai vârstnici, probabil o familie deoarece incisivii semănau

28

398

În iulie 2007, am verificat acest punct împreună cu K. Toroczkai, Carmen Zima, muzeograf la acea dată, și Porsztner
Kitti; la suprafaţă sunt o mulţime de așchii și piese din silex, cele culese se păstrează în colecţia noului muzeu „Dr. Ernest
Andrassy” din Valea lui Mihai.
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între ei. Erau puşi cu capul spre creştetul dealului şi cu picioarele la vale, erau culcaţi pe spate sau pe o parte. Am
examinat 14 morminte dintre care doar patru au fost neatinse.
1.Mormânt, adâncime 30 centimetri, schelet feminin, culcat pe o parte. La urechi cercei mici din sârmă de
argint, la gât perle din sticlă.
2. Mormânt, identic cu cel de la numărul 1.
3. Schelet culcat pe spate. La cap mormîntul a fost scormonit. Sub ceafă un inel de păr şi unul din sârmă cu
capătul în „S”.
4. Mormânt, scheletul culcat pe spate, sub ceafă două inele de păr din aramă.
Pe locul „Capelei” bucăţi de cărămidă şi multă cenuşă şi cărbune, prin cenuşă cuie forjate, o bucată dintro lamă de cuţit, o pilă de fier şi trei ornamente de fier. Pe terenul de lângă „Capelă” ar merita să se cerceteze.
Acolo mormintele sunt neatinse. Pe dealul „Egeto” la excursia şcolară directorul Bene Andras şi învăţătoarea
Toth Anna, împreună cu copii s-au jucat prin nisip. Au găsit morminte şi trei schelete, dar copii le-au distrus
aproape pe toate. Au fost salvate doar şapte căni, vreo patru sau cinci s-au spart. Perlele de sticlă şi obiectele de
bronz le-au luat. Asta s-a întâmplat la 14.lV. 1946. Când am săpat la 4.V.1934 pe parte aceea a dealului
„Egeto” care de atunci a fost cărat, la adîncimea de 40 centimetri am găsit un mormânt deranjat. Scheletului îi
lipsea partea de jos, de la bazin şi partea facială de la cap. Oasele braţului erau parţial arse. Bucăţi de bronz,
obsidian şi cioburi erau între coaste, deci pe torace.
Cheşereu (mss. p. 105-109)
În data de 15.Vlll 1931. Paksy Dezso m-a anunţat că, în curtea sa lângă fântână la săparea gropii pentru
var a găsit două morminte. Acest teren a fost cândva terenul lui Marton, aici coteşte drumul spre Cherechiu. Un
mormânt a fost găsit aici mai demult lângă locuinţa construită în locul hambarului.
1.Mormânt, la 80 centimetri, direcţia Est-Vest schelet de bărbat. La mâna stângă un pumnal de fier (28
centimetri) într-o stare forte proastă. La mijloc avea un inel de fier care s-a fărâmiţat.
2. Mormânt, în parte eu l-am deschis, la 110 centimetri adâncime, pe direcţia Est-Vest, schelet de femeie.
Deasupra scheletului resturi de scândură putredă. Craniul anterior a fost spart. Din pelele de sticlă de la gât mi-au
predat 13 bucăţi alb-verzui, patru albastre şi trei podoabe atârnători de tip „picături de apă”. Pe braţele amândouă
avea brăţări de bronz, pe glezna stângă un inel din bronz. Este un mormânt sarmatic din secolele lll-lV p.Chr. aşa
un mormânt a mai fost găsit la Csongrad, Szeged în Ungaria. Dolgozatok, Szeged, XVlll, 1942.
Pe „Dealul Izvorului” moşierul Marton Sandor, a săpat un şanţ de scurgere, la începutul lunii august 1934,
la 120 de centimetri pe direcţia Est-Vest au găsit un schelet culcat pe spate. La braţul stâng o sabie din fier dreaptă,
un toc ruginit şi lipit de lamă, mânerul avea 10 centimetri, garda opt centimetri, la dreapta bazinului s-a găsit un
capăt de curea din bronz. La umărul stîng un topor din piatră (?). Poate au fost şi alte obiecte dar pe când a ajuns
el acolo mormintele erau împrăştiate.
Mormântul 1. La 10.Vlll. 1934 am săpat eu singur dar la 22. lX. 1935 am săpat cu Dr. Marton Roska.
Mormîntul 2. Adâncime 120 centimetri, schelet de femeie orientat pe direcţia Est-Vest culcat pe spate, în
dreapta osului bazinului agrafă din bronz, limba d fier lipseşte.
Mormântul 3. Adâncime 100 centimetri, schelet culcat pe spate orientat Est-Vest, la stânga frunţii un ciob
de ceramică. Sub mâna dreaptă un pumnal de fier în toc de lemn lungime: 25 cm. la stânga bazinului agrafă de
bronz cu limba din fier. La picioare , deasupra gleznei de-a cumezişul, oasele unui câine lung de circa 25 centimetri,
la gât avea o curea groasă cât degetul. S-a văzut bine dar când l-am atins s-a spart în bucăţi. La capătul curelei sub
maxilar o placă de bronz întregă ornamentată cu noduri.
Mormântul 4. Adâncime 150 centimetri, scheletul orientat pe direcţia Est-Vest, la mâna dreaptă un pumnal
de fier cu toc din lemn, lungime:16 centimetri, la dreapta mijlocului o agrafă mică din fier, sub bazin la dreapta, o
agrafă din fier mai mare.
Mormânt 5. Adâncime 120 centimetri, schelet de femeie, fără obiecte.
Mormânt 6. Adâncime 100 centimetri, un schelet fără obiecte.
Mormânt 7. Adâncime 60 centimetri, un craniu şi schelet de femeie foarte bătrână, fără obiecte.
Mormântul 8. Adâncime 90 centimetri scheletul orientat Est-Vest, la mâna dreaptă un cuţit din fier lung de
17 centimetri, între oasele bazinului o agrafă din fier.
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Mormântul 9. Adâncime 100 centimetri scheletul orientat Est-Vest, la mâna dreaptă un cuţit de fier lung
de 14 centimetri (stare foarte proastă). La stânga mijlocului o agrafă mică din bronz cu limba din bronz. Tot
dealul este un cimitir, probabil locuiau în jurul izvorului.
7.Vl.1934. Ujvari Gyula, a găsit pe insulă trei topoare de piatră şi o urnă (s-a pierdut), după câteva zile am
ieşit pe insulă şi am săpat în trei locuri şanţuri de probă lungi de 40-60 centimetri, strat de humus, nu am găsit
nimic.
Lângă Cheşereu pe „Insula Mare” s-au găsit de multe ori unelte din piatră. La 12.V.1936, am săpat pe
insulă în partea de Nord-Vest unde erau câteva gropi mari. Am găsit o bucătărie săpată în pământ (bordei ?),
probabil un staul sau stână de oi. La a doua săpătură de hârleţ am găsit podeaua unei camere de patru paşi, lată
de 3 paşi, a avut perete din lut bătut pe nuiele. Sub podeaua locuinţei a doua am găsit multe cioburi din evul mediu.
Locuinţa a fost în bună parte arată. În colţul din partea nordică a locuinţei, ar fi fost după urme o sobă din
ceramică, vis-a vis de ea era o grindă, culcată orizontal ăn perete, probabil pragul. În apropiere o frigare din fier.
Pe „Dealul Episcopului” am săpat la 12.V.1936, locul a fost văzut de Dr. Marton Roska încă în 1928. La
terminaţia de Sud-Vest a podişului, este o insulă artificială, la suprafaţă sânt cioburi preistorice şi din evul mediu, la
mijlocul movilei cioburi şi un mormânt. Apar de asemenea fragmente de cărmidă, strat de mortar dar nicăieri nu este
perete de legătură. Mai degrabă ca şi cum ar fi îndreptat locul unei construcţii din piatră.
La 120 centimetri adâncime, un mormânt. În mai multe locuri s-au păstrat bucăţile sicriului din lemn gros de
stejar, sus (?) o placă de fier în total trei cuie de sicriu, sub un schelet total distrus, un inel mic de bronz . La urechea
stângă un inel din bronz cu capătul în „S”. La dreapta am găsit denarul „cap de negru” a lui Ludovic cel Mare.
Mormânt 2, în partea dinspre sat, am găsit trei cuie de sicriu. Altceva nimic, doar între oasele bazinului o
piatră de vezică. În partea dinspre sat am găsit multe oase umane aruncate într-o groapă.
Şimian (mss. p. 110-111)
Strada Kiss nr. 98, terenul şi grădina, grădinile vecine demult au alcătuit o insulă. De aici cărau pământ
galben. În 23.lV.1932 Csany Jozsef în timp ce săpa pământul galben a găsit vase de ceramică, unelte de piatră şi
os. A doua zi am făcut săpături de probă. Nu am găsit nimic. Apoi în 9. lX. 1933, spre răsărit a găsit un mormânt
fără obiecte (inventar). Dincolo de gară în partea dreaptă a drumului „salinal” este o groapă de cărat pământ
„colonia de ţigani” .
De aici, ani de zile au adunat obiecte vechi. Satul preistoric avea bordeie, au găsit cioburi, greutate de plasă
de pescuit, un inel din bronz. La 12.lll.1927, la 160 cm adîncime un mormânt gotic, scheletul era culcat pe spate,
pe direcţia Est-Vest. Pe craniu am văzut locul unei hemoragii vindecate, în mâna dreaptă avea un cuţit din fier, sub
mijloc agrafă din fier. Nu am găsit mai multe morminte. Pe locul numit „Loc de grădină” pe o insulă mică am găsit
demult trei urne mari.
În data de 18.lll.1935, am săpat în două locuri până la pământul matcă, în stratul superior de cultură erau
bucăţi de cărbune şi cioburi de vase mari din epoca de aramă.
Sălacea (mss. p. 111)
În hotarul comunei se află „pădurea de stejar” (Ertolgy), aici am căutat locul satului dispărut „Ertolgy”
dispărut în timpul invaziei tătare şi care este amintit într-un act papal din 1238 ca un sat mare cu biserică. La valea
numită „Bauler” apropare de marginea pădurii, între copaci este o biserică, „Templom Suruje”. Aici sunt mai multe
gropi şi la suprafaţă fragmente de cărămidă şi mortar. La 30 Vll.1935 cu familia am ieşit şi am săpat cu zilierii.
Dimensiunile bisericii respectiv a capelei le-am pierdut. Am făcut săpături în apropierea uşii, lângă
peretele de Sud-Vest. La 120 centimetri, un strat de mortar cu o grosime de 5-16 centimetri în care era
înfipt peretele. Biserica era podită. Sub podelele putrezite am găsit unul lângă altul trei morminte. În al
treilea mormânt am găsit trei schelete un copil şi două femei (?). Oasele erau sfărâmicioase. A fost
interesant faptul că orbitele craniilor erau acoperite cu cate un ciob de ceramică.
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Galoşpetreu (mss. p. 112)
Fele Sandor a primit păşune în tarlaua „Kiss”, pe păsune mai mult stătea apa, în 04 Xl. 1953, Fele
împreună cu fiul său, au arat pământul. Plugul s-a lovit de ceva tare. Au încercat să-l scoată cu coada de la bici
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dar s-a rupt. În sfârşit cu două cuie au reuşit să scoată o spirală de bronz răsucită în spirală. Tânărul Fele a fugit
acasă după hârleţ. Au săpat până la 30-40 centimetri adâncime cam un metru patrat. Au găsit 57 de bucăţi de
obiecte din bronz. Au împărţit între ei şi au tăcut din gură. În vara asta mi-a ajuns la ureche că în Petreu ar fi
fost ceva obiecte, am rugat-o pe soţia lui Draveczky Iozsef să descopere. Aşa i-au găsit pe cei doi Fele care apoi
au adus obiectele. Am cumpărat de la ei obiectele29. Mi-au promis că o să mai sape şi o să-mi aducă şi cioburile
preistorice.
În 1942 Cservid Gyula, alături de biserica reformată a săpat o pivniţă, a găsit patru morminte, într-unul
au fost cţteva obiecta şi un lanţ de bronz care s-au pierdut.
În 06.lX.1957 dimineaţa ne-am dus la Galoşpetreu, învăţătorul, preşedintele sfatului şi secretarul ne-au
ajutat să săpăm, în partea minei de nisip unde anul trecut au găsit osul de mamut este prăbuşită. Deasupra am
săpat prima groapă, la adîncimea de 30 de centimetri am găsit un silex, apoi numai nisip, la 220 de centimetri un
„strat roşcat”, sub el la 40 de centimetri nimic.
Pe cealaltă groapă am săpat-o spre Vest, nu am oprit nici pînă la 360 de centimetri şi am găsit nouă straturi.
De sus în jos: -15 cm. humus.
-50 cm. nisip alb.
-60 cm. pământ gălbui.
-30 cm.nisip.
-60 cm. nisip roşiatic.
-15 cm. nisip gri.
-10 cm. nsip roşiatice cu aşchii mărunte de os.
-15 cm. lut gri.
mai jos nisip umed afânat.
Dimensiunile gropii au fost 250x400 de centimetri. Sus pe deal am săpat o groapă, 200x200 centimetri şi
60 de centimetri adâncime, la prima săpătură de hârleţ trei aşchii de obsidian mai jos ciouri preistorice, gotice şi
oase arse, la 45 de centimetri o porţiune de pământ ars/bătătorit, are o grosime de 5 centimetri.
Pişcolt (mss. p. 120)
În 23.lV.1955, pe un camion cu fiul meu Erno, ne-am dus să facem săpături de probă. Terenul din spatele
bisericii reformate a fost aranjat şi au găsit nişte morminte. Comitetul Cultural Regional m-a rugat să efectuez acolo
săpături. La 130 de centimetri până unde au ţinut lucrările de plantare s-au găsit:
1. în morminte nici o urmă, mai jos cu 40 de centimetri schelet feminin, culcat pe spate pe direcţia Vest-Est,
fără sicriu, în partea de sus, în pămânat o monedă mică din bronz. Deoarece timpula fost scurt nu am săpat mai
multe morminte
2. mormintele erau foarte înguste, am săpat în faţa uşii unei clădiri, la 100 centimetri adâncime, pământul
era deja cărat.
O altă groapă 220x150 adâncime 140 centimetri, în partea de Nord-Vest, s-au găsit trei bucâţi de grindă
de 120 centimetri, multe cioburi gri şi oase, în partea de Est a gropii, la 50 de centimetri, pământ ars bătătorit, pe
el bucăţi de cărbune.
3. la opt paşi am săpat o groapă de 200x200 şi adîncă de 200 de centimetri.La câţiva centimetri adîncime
zgură de fier ars.probabil a fost cuptor. Mulţi bulgări de zgură cât pumnul, cu un email (?) verzui şi mov-albăstrui
care le acoperea. În faţa „cuptorului” bucăţi de cărbune şi multă cenuşă. În cenuşă un denar de argint de la
Ferdinand din 1542. Cioburi negre şi gri cu ornament ondulat din sec. Xll-XV, câteva bucăţi de fier şi mulţi maxilari
şi dinţi de vacă şi porc. În colţul de Est al gropii pământul a fost moale şi am mai săpat 80 de centimetri în jos. Am
găsit cioburi roşii, verzi, gălbui, fragmente din două farfurii ornamentate din sec. XVll-XVlll.
4. Am săpat la locul „Morii uscate” cărămizi de dimensiuni normale dar foarte sfărâmicioase. Pe unele erau
numere. Pe o cărămidă inscripţia „PIS”, pe alta „18....”, „12.....”, în grădin şcolii am găsit un dinte mare de mistreţ,
doi colţi şi oase de animale.
29

În arhiva muzeului din Oradea se păstrează un manuscris dactilografiat al lui I. Ordentlich legat de depozitul de la
Galoșpetreu, în cele din urmă depozitul a fost publicat de Chidioșan, Soroceanu, 1995, p. 169-186.
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Otomani (mss. p. 121)
12.lV. 1957, Nagy Daniel, pastor reformat care decenii întregi mi-a fost de ajutor la săpături mi-a telefonat
că la căratul pietrei pentru drum de lângă poarta castelului au găsit patru morminte.
Cu autobuzul de ora 14, m-am dus la faţa locului. Au venit cu mine opt pedagogi. La cotitura drumului nea aşteptat camionul colectivei şi ne-a dus la faţa locului. Oamenii spuneau că au găsit trei morminte, fără urme, sub
craniul de femeie un inel din argint. La 150 de metri am găsit un tunel, cioburi din sec. XVl şi câteva cioburi cu
email şi scheletul unui câine mic.

În loc de concluzii
Deși au trecut mai bine de cinci ani de la finalizarea variantei în limba engleză, informațiile
legate de activitatea doctorului Andrassy s-au înmulțit considerabil, astfel încât rândurile de mai sus
se doresc o primă și succintă semnalare în limba română a informațiilor arheologice culese de
acesta30. Exponent al unei generaţii pentru care arheologia însemna mai mult decât colectarea unor
obiecte cu carcater exotic, Andrassy Ernest are merite incontestabile în cercetarea arheologică a Văii
Ierului31. Alături de alţi membri ai elitei locale a acestui areal, mă refer aici la Dr. Penkert Mihaly din
Săcueni, care la rândul său avea o colecţie importantă ce conţinea materiale romane de la Savaria,
dar şi materiale descoperite în zona localităţii Săcueni, cum sunt celebrele falere din aur, relativ
recent intrate definitiv in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, sau profesorul
Halasz Jozsef, preocupat mai ales de etnografia Văii ierului, Andrassy a desfăşurat o intensă
activitate nu numai de colecţionar, cât mai ales de erudit om de ştiinţă, colaborarea sa cu Marton
Roska, Karacsony Janos la începuturi, iar mai apoi cu Mircea Rusu sau Mircea Petrescu-Dâmbovița,
îl vor impulsiona pe Andrassy spre noi cercetări. Din păcate, aceste cercetări au fost brutal curmate
de arestarea și încarcerarea sa.
În această primă parte a „contribuţiilor” legate de începuturile cercetării arheologice şi a
muzeografiei în nord-vestul României am încercat conturarea unei personalităţi complexe, un om
al vremii şi al vremurilor, partea a doua va cuprinde şi alte informaţii legate de activitatea doctorului
Andrassy, dar şi a altor personalităţi a căror activitate se leagă de cercetarea arheologică a arealului
vestic şi nord-vestic al României32. Recunoaşterea activităţii doctorului Andrassy şi nu numai,
dincolo de meschine opţiuni politice trecute sau de actualitate, trebuie privită ca o necesitate mai
ales din perspectiva istoriei ştiinţei arheologice din acest spaţiu, iar asumarea trecutului trebuie
făcută într-un mod decent şi obiectiv.
Anexe/ Anexes
Anexa 1.,- Ernest Andrassy către Kornel Sablyar, patru pagini dactilografiate/Ernest
Andrassy to Sablyar Kornel, for pages writed on the typing machine.
Anexa 2.,- Ernest Andrassy către Jozsef Halasz, Carte postală format clasic/ Ernest Andrassy
to Halsz Jozsef, classic Postcard
Anexa 3.,- Ernest Andrassy către Kornel Sablyar, Carte poştală format clasic/Ernest Andrassy
to Sablyar Kornel classic Postcard.
Anexa 4.,- Jozsef Halasz către Ernest Andrassy, Carte poştală format clasic/ Halasz Jozsef to
Ernest Andrassy, classic Postcard.
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30
Numărul mare de descoperiri, precum și importanța acestora vor fi cuprinse într-un volum monografic dedicat
doctorului din Valea lui Mihai, volum aflat în pregătire.
31
Microzona Valea Ierului este extrem de bogată, dintre contribuţiile mai recente vezi: Fazecaș, Marta, 2004, p. 35 – 45.
32
Mă refer aici la colecţia Penkert din Săcueni, cea a preotului Kovacs Lajos, colecţia Frederic Ardos, cea a profesorului
Halasz Jozsef dar și altele.
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ANEXE
1. Domnului Szablya (r) Kornél, protopop reformat, Săcueni
Dragul meu prieten!
În drum spre casă m-am gândit să nu colecţionaţi ştampile (ca semne!) pentru mine. Pe de o parte să
nu deteriorăm actele prin îndepărtarea ştampilei, pe de altă parte aceste acte reprezintă memorii scrise.
Colectarea, păstrarea şi expunerea tuturor actelor, a semnelor de ştampilă, a cărţilor vechi şi a ziarelor să
reprezinte o sarcină a muzeului. Specializaţi-vă şi în acest domeniu! Pe mine nu m-a interesat vreodată! Iar
dacă de acum încolo, vor ajunge la mine obiecte apărţinătoare domeniului amintit, mă voi simţi obligat a vi
le trimite.
Ar fi de dorit ca, în timp, materialul să se împartă în funcţie de „aria de interes” al fiecăruia din noi.
Bineînţeles, la început colecţionaţi tot ce puteţi pentru a genera interesul publicului spre cât mai multe domenii.
Permiteţi-mi să vă mai dau câteva sfaturi, ce data trecută au fost omise din cauza timpului scurt al
întâlnirii noastre.
Fotografiile să fie acoperite cu blat din sticlă, deoarece pot fi sustrase (... de către un vizitator impulsiv
– se referă la copil, n.Trad.).
Tot aşa, pistolul/puşca cu ţeavă dublă să fie legată de masă.
Îmi aduc aminte despre fotografii, încercaţi să adunaţi haine vechi (se referă la port popular!) de la
casele vechi. Basmale purtate de femei în vârstă. După aceea, în principal de la preoţi, suporturi pipe dar şi
pipe. Încetul cu încetul şi acestea devin demodate, se vor asorta foarte bine cu mobilierul pe care-l deţineţi.
Totul, dar totul trebuie păstrat! Asemenea lucruri nu se vor mai produce/confecţiona. Ca atare, totul
înseamnă valoare.
Încetul cu încetul scoateţi mineralele din expoziţie. Nu sunt obiecte de muzeu. Propun ca în loc să
expuneţi mostre din solul din regiunea Săcueni, puse în borcane: humus de culoare gri, pământ de culoare
neagră, nămol, nisip, pământ galben şi roşu. Mai mult, sub locul pe care se aşterne stuful se găseşte minereu de
fier (limonită). Din punctul de vedere al agriculturii acestea sunt instructive.
Demaraţi şi colectarea bunurilor culturale aferente producerii vinului: chei de pivniţă, cupe, butelci,
eventual presă confecţionată din lemn vechi33.
Am vorbit cu Számadó. Este dispus să colecţioneze pentru voi, articole/piese de pescuit. În primul
rând, o barcă cu „propulsie”, cum se numeşte în aceste locuri. Şi anume, propulsia este asigurată cu o prăjină
din lemn. Apa infiltrată în barcă a fost eliminată cu ajutorul unui vas cu toartă. În aceeaşi ordine de idei, pe
parcursul iernii ar trebui adunate şi piesele/uneltele de pescuit! Aici ar putea să-ţi vină în ajutor şi ceilalţi
preoţi, după o prealabilă asigurare morală din partea ta. Dar cu siguranţă, în primul rând şi cel mai important
este să dispuneţi de suport material/bani. Cu acest scop, încearcă să institui un fond la Sfat. Altfel nu veţi
reuşi. Acel pescar nu se va desparte de mijloacele de muncă care-i asigură traiul zilnic, doar cu vorbe
frumoase, orişice activitate informativă ar decurge în acest sens. Totuşi, veţi găsi şi persoane care sunt dispuse
sa faca acest efort pentru cultură. Aceste fenomene , însă, sunt rare.
De asemenea, vă rog ca în cazul pieselor mai mari, mai frumoase să afişaţi alături de denumirea
bunului şi locul în care au fost găsite (De ex.: greutate pentru plasă de pescuit. Valea lui Mihai). Unde este
acea tablă din marmură care consemna că Franz Iosif a poposit la Săcueni în 1894? Ar fi păcat dacă s-ar
pierde. Chiar dacă nu o expuneţi într-un loc principal din muzeu, ea trebuie păstrată!
Nu mai ştiu dacă v-am scris sau nu, să aveţi şi o condică în care să înregistraţi toate scrisorile destinate
vouă şi care se referă la muzeu. Răspunsurile la aceste scrisori să fie scrise cu indigo, pentru ca duplicatele să
vă rămână vouă, pentru păstrare/arhivare. Forţaţi puţin nota, în sensul ca semnele de ştampilă din comune
să ajungă la voi! Acestea trebuiesc selectate: cele vechi expuse, cele mai noi depozitate.
33

Nu este vorba despre o presă de vin, ci despre o moară de mână. După multe tratative cu Primăria Săcueni, am reușit
transferarea ei în patrimoniul Muzeului de Arheologie și Istorie a Văii Ierului, presa este datată 1869, este confecţionată
dintr-un singur trunchi de copac, are piatra mobilă și părţile din fier, starea de conservare este relativ bună. Până în anul
2004 era folosită ca „scrumieră” de către funcţionarii Primăriei.
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Rugaţi-l pe Gönczy Sándor să vă deseneze harta raionului; pe aceasta să înregistreze atât locurile de
provenienţă ale bunurilor culturale din colecţie cât şi bunurile în sine; vă voi furniza toate aceste informaţii.
Vă rog să nu luaţi în nume de rău această lungă litanie. Personal, îmi doresc o expoziţie care să umple
un gol, una care să trezească şi interesul specialiştilor, şi nu o colecţie de vechituri plictisitoare, care să
corespundă unui şablon.
Aşadar: etnografia pescuitului şi documentele vieţii populare din secolul trecut.
Te îmbrăţişez cu drag şi pe tine şi pe Jóska, vă urez sărbători fericite!
28 decembrie 1957
Anexa la scrisoarea precedenetă
Activităţi de laborator în cadrul Muzeului de Arheologie „Dr. Andrássy”, cu scopul conservării bunurilor
culturale (text redactat la maşină pe foaie de scris normală, semnat în colţul din dreapta: Andrassy)
1. Spălarea cioburilor. Se pun la muiat în apă câteva ore, după care se spală simplu. Apoi, stratul depus
pe ele se îndepărtează, după cum urmează:
Se prepară o soluţie apoasă de acid clorhidric (HCl) – 10 grame de HCl concentrat la 1 litru de apă.
În această soluţie se pun şi se lasă cioburile perioadă de 1-2 zile. După ce se scot se clătesc cu apă multă,
pentru ca acidul să nu ne atace mâinile. Cioburile sunt periate în apă cu o perie de unghii. În cazul în care
stratul depus nu s-a îndepărtat, se repetă procedeul, ba mai mult creştem concentraţia soluţiei.
2. Adeziv pentru lipirea cioburilor şi oaselor.
a) Degresăm cu apă caldă suprafeţele unui film vechi. După aceea, îl tăiem în pătrăţele mici, îl
introducem în acetonă, la înmuiat şi îl lăsăm o vreme. Soluţia va fi bună de lipit când devine cleioasă. Spălăm
cu apă sau cu acid suprafeţele de lipit. După o prealabilă uscare le ungem cu un strat subţire de adeziv, le
unim şi le presăm până ce se potrivesc. Bunurile astfel lipite se aşează în poziţie verticală, într-o lădiţă cu nisip.
b) un alt tip de adeziv: se amestecă bine în cantităţi egale brânză de vaci proaspătă şi var aprins (nu
stins). Amestecul este bun de lipit când are aspect de pulpă şi se întinde. În cazul în care brânza nu este
proaspătă, se adaugă o cantitate ceva mai mare. Lipirea se realizează ca şi la punctul a). Atenţionare! Să nu
preparăm cantitate mare, deoarece amestecul se usucă repede.
3) Adeziv fin pentru lipirea ceramicii. Rupturile se ung cu soluţie de sticlă solubilă şi se potrivesc. Se
lasă la uscat până a doua zi. Sticla solubilă se amestecă cu oxid de zinc până ce are o densitate identică cu cea
a smântânei.
4) Reconstituirea părţilor dislocate. Cu ipsos, dar această operaţie necesită experienţă.
5) Protejarea obiectelor din lemn împotriva cariilor de lemn. Cu un strat subţire de lac incolor sau
schellac.
6) Obiecte vechi din fier. De asemenea, se pot proteja cu un strat subţire de lac ori cu lac de fier negru.
Sunt la fel de bune şi alte tipuri de mase plastice şi metilul-metacrilat.
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Numerotarea obiectelor
După ce a fost înregistrat în Registrul Inventar, fiecare obiect primeşte un număr. Pe o mică parte
a uneia din suprafeţele sale curăţate şi uscate întindem un strat de shellac. După ce s-a uscat, înscriu
numărul cu cerneală albă. Deoarece nu se mai găseşte cerneală albă, folosesc tempera albă în soluţie
apoasă, pe care o prepar pe o bucată mică de sticlă (soluţia e bună când curge precum cerneala). Pe
obiectele de culoare albă (de ex.:oase) înscriu numerele cu cerneală sau cu tuş.
Pe obiectele de mici dimensiuni sau subţiri (de ex.: ace din bronz), pe care nu se poate scrie numărul
de inventar, se aplică prin legare o etichetă care conţine acest număr. Pe obiectele moi, precum cele de port
sau cuiburile de pasăre, aplic soluţia de mai înainte ori aplic eticheta cu numărul de inventar prin lipire.
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Capul de tabel al Registrului Inventar
Nr. crt.

Data
găsirii/depistării
obiectului

Denumirea

Locul în care a fost
găsit/depistat

Observaţie
/datare/

În afară de acesta este necesar a se ţine un alt registru în care sa fie menţionat, în detaliu: când, cine şi
ce a adus? Unde a găsit obiectul? Aşezarea? Ce a mai fost acolo (se referă la obiecte)? Cum a fost poziţionat
scheletul? Spre ce punct cardinal i s-a orientat capul? Tot acest registru trebuie să cuprindă campaniile de
săpături ale muzeului, descrierea lor exactă, precum şi fotografiile aferente: din teren şi reprezentând
obiectele găsite.
Al treilea registru: Jurnal de casă (intrări şi ieşiri)/conţine inclusiv cantităţi în valoare de 1 leu.
Caiet mic: Înregistarea monedelor vechi. Descrierea monedei (în general). Cine a donat sau a adus
moneda? Unde a găsit-o? Data la care s-a prezentat la noi. Dacă este vorba despre mai multe monede:
Descrierea condiţiilor în care s-a găsit: au fost într-o cană?
Jurnal de vizitator. Toţi vizitatorii să se înregistreze în acest jurnal. Nu e numai o statistică, ci şi o
amintire frumoasă.
Doresc să menţionez că în partea din spate al Registrului Inventar, separat de piesele antice, trebuie
înregistrate obiectele din amenajarea interioară a muzeului sau panourile explicative de pe pereţi etc.
Eventual, pentru fotografii se poate crea/introduce un registru separat. La mine, fotografiile sunt
înregistrate pe o coală lipită pe ultima filă a Registrului Inventar, împreună cu numărul de inventar al
obiectelor fotografiate.
2. Carte poştală, format clasic, scrisă la maşină.
Dragul meu prieten!
Am rugămintea să desenezi casa natală a lui Kazinczy Ferenc, pentru uzul intern al muzeului. Doresc
să panotez această lucrare, înrămată şi aşezată sub sticlă, pe coridorul muzeului. Intenţionez să comand o
fotografie cu statuia, o alta despre casa natală a lui Fráter dar şi una care ilustrează mormântul său.
Doresc să imortalizez marile personalităţi ale Văii Ierului.
În ce stadiu vă aflaţi cu colectarea de bunuri culturale, pentru muzeu?
Cu mulţumiri anticipate pentru efortul tău.
Salutări cordiale
Valea lui Mihai, 7 martie 1958.
3.Scrisoare cu antet „Muzeul de Arheologie - Dr. Andrássy”, Valea lui Mihai
Domnului Szabljár Kornél, protopop reformat, Săcueni
Mi-ai oferit cu adevărat bucurie, prin trimiterea ştampilelor. Sunt interesante. Printre ele am găsit mai
multe versiuni. Voi încerca să desenez câteva din ele, la o scară mărită.
Încurajat de acestea, mă voi adresa şi parohiilor catolice (romano- catolice şi greco-catolice) de pe
cuprinsul Vaii Ierului. Sper să obţin şi din partea acestora acelaşi lucru.
Ma bucur sa aud că muzeul vostru creşte pe zi ce trece. Aţi primit multe piese în ultima vreme. Ar fi
de o importanţă majoră demararea constituirii colecţiei de obiecte/articole de pescuit.
Mulţumindu-ţi din nou pentru cadourile oferite, te salut cu drag, Valea lui Mihai, 18 martie 1958
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4. Muzeul Etnografic al raionului Săcueni 19/1958
Dr. Andrássy medic- director al Muzeului de Arheologie „Dr. Andrássy”, Valea lui Mihai
Dragul meu Ernő!
Îmi cer scuze că îţi răspund doar acum, după cele două solicitări în scris primite de la tine, de mai mult
timp. Îţi voi povesti personal care au fost motivele acestei întârzieri. Am terminat desenul solicitat şi am făcut
rost şi de ţigle. Aştept doar vremea bună pentru a le putea duce; nu am curajul să mă deplasez pe această
vreme rece.
Colecţia noastră modestă se înmulţeşte pe zi ce trece. Sala de expoziţii a devenit mică.
Îţi sunt recunoscător pentru descrierea avifaunei din zonă. Cu acceptul tău ulterior, trimitem câte o
copie şcolilor din raion, cu scopul ca acest subiect să devină un patrimoniu cunoscut în general.
Îţi mulţumesc pentru bunăvoinţa de a mă fi ajutat şi îmi cer scuze pentru întârzierea răspunsului la
scrisoarea ta. Cu drag, te salută... Săcueni, 24 martie 1958

Octombrie 1954 Galoşpetreu „Homokbanya/Nisipărie”
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RECENZII

Cristian Apati, Românii bihoreni în primul Război Mondial. (Documente), 3 vol.,
Editura Primus, Oradea, 2019, 1504 p.
Ioan Ciorba

O frumoasă coincidenţă a făcut ca în momentul în care Nicolae Iorga a publicat unul din cele
mai influente articole ale sale („Istoria ţerii prin cei mici, Revista istorică, nr. 1-3, 1921”) să se afle în
derulare un amplu proiect iniţiat de un grup de intelectuali şi oameni de cultură români prin
intermediul Astrei, menit să ofere un document cantitativ în legătură cu participarea românilor
transilvăneni în Primul Război Mondial.
Lucrarea lui Cristian Apati se înscrie în seria celor editate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de
la încheierea celei dintâi conflagraţii de anvergură universală şi debutului Congresului de Pace de la
Paris. Ea se aşează în rândul celor care pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi de trecutul
Bihorului din acest segment al istoriei un impresionant volum de date inedite. Ele pot fi utilizate
atât în studii care fac apel la instrumentele specifice istoriei seriale, cât mai cu seamă în realizarea
unor monografii de localităţi. Creşterea numărului acestora din urmă în ultimii ani (e drept că nu
toate au o valoare ştiinţifică ridicată) şi menţinerea acestui efort al istoricilor de a reconstitui trecutul
satelor şi oraşelor din Bihor va putea beneficia de un important volum de informaţii oferite de
această lucrare, structurată în trei volume.
Ideea adunării unor date referitoare la implicarea românilor din spaţiul transilvănean în
„Marele Război”, arată autorul în rândurile introductive, a luat naştere în anul 1915. Motive
diverse, mare parte dintre ele legate de declanşarea conflictului, au împiedicat realizarea acestui
demers. Abia în anul 1920 proiectul a putut fi reactivat, un rol determinant în acest sens avândul Teodor V. Păcăţian. Întreaga serie de acţiuni efectuate de acesta este bine punctată şi limpede
explicată de către Cristian Apati. Ele au presupus implicarea Directoratului general de interne din
Cluj, dar şi al Astrei, al subprefecţilor etc. Pentru colecţionarea datelor referitoare la participarea
românilor la război cei din urmă trebuiau să difuzeze trei tipuri de documente: un formular cu
tabloul nominal al tuturor participanţilor, un formular al tabloului nominal şi acte cu instrucţiuni
şi precizări în legătură cu strângerea şi consemnarea datelor. Din teritoriu datele au fost trimise
până la finalul anului 1922. În legătură cu precizia demersului iniţiatorii proiectului şi-au arătat
încrederea în ceea ce le priveşte datele culese din mediul rural şi s-au exprimat mici reţineri faţă
de cele colectate din oraşe.
În ceea ce priveşte datele aferente Bihorului, acestea au fost obţinute de către autor de la
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Sibiu, fond Astra. Ele au fost cuprinse într-un Centralizator
care cuprinde un număr de 428 de localităţi. Fiecare aşezare cercetată beneficiază apoi de un tablou
nominal cuprinzând o serie de rubrici cu numele şi prenumele participantului la război, locul
naşterii, ocupaţia, gradul militar, decoraţia primită, despre soarta din timpul războiului (mort pe
câmpul de luptă sau din cauza rănilor), dacă s-a întors invalid, starea fizică la momentul culegerii
informaţiilor, date despre urmaşii morţilor sau dispăruţilor (văduve, orfani).
În volumul I sunt prezentate în ordine alfabetică tabelele cu localităţile aferente literelor AC, în volumul II cele aferente literelor D-O, iar în ultimul cele aferente literelor P-V.
În ciuda instrucţiunilor precise privind centralizarea datelor şi a existenţei acestor formulare,
autorul remarcă o serie de abateri şi neconcordanţe: unele înscrisuri au suferit corecturi, nu au fost
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completate toate rubricile, în unele situaţii informaţiile sunt contradictorii etc. Greutăţi mari au stat
în faţa acestuia şi în cazul transcrierii numelor unor persoane sau a celorlalte informaţii din cuprins.
Adunate cu migală din întreaga Transilvanie (22 de judeţe) datele centralizate trebuiau, în
opinia coordonatorilor întregului proiect, să folosească îndeosebi generaţiilor viitoare, oferindu-le
acestora un tablou în legătură cu preţul în vieţi omeneşti şi cu celelalte sacrificii pe care românii au
trebuit să îl plătească în această încleştare. Nu avem informaţii ca un astfel de demers, precum cel
efectuat de Cristian Apati cu referire la Bihor, să se fi derulat şi în alte părţi ale spaţiului
transilvănean, înţeles aici în sensul său larg. Exemplul oferit de el se cere, în consecinţă, continuat,
publicarea tuturor datelor existente pentru celelalte judeţe putând oferi o imagine şi mai completă
a contribuţiei româneşti pe fronturile Marelui Război.
Acuzată adesea de imprecizie în ceea ce priveşte evocarea unor dimensiuni cantitative şi în
pofida faptului subliniat deja că nici datele cuprinse în aceste volume nu sunt depline, scrisul istoric
beneficieză, totuşi, prin lucrarea de faţă, de un instrument de mare exactitate. În pofida tuturor
erorilor posibile diferenţa dintre datele cuprinse în aceste documente şi cele reale credem că este
infimă, iar cercetările ulterioare nu vor putea contesta sau răsturna valorile finale din cuprinsul lor.
Cu alte cuvinte sunt posibile corecturi şi completări, nicidecum schimbări radicale în ceea ce le
priveşte.
De o mare forţă, în opinia noastră, prin faptul că are puterea de a face să „vorbească” nume şi
cifre, în aparenţă, seci, lucrarea de faţă restituie memoria unor oameni în marea lor majoritate de
condiţie modestă („economi” sau „plugari”), care au avut nenorocul de a avea începând cu vara
anului 1914 vârsta legală pentru înrolare, fiind trimişi apoi să lupte în diverse locuri ale Europei. Cei
care au avut şansa de a scăpa cu viaţă au avut apoi bucuria de a trăi într-un stat în care majoritatea o
formau românii.
O bază consistentă de date, lucrarea se poate dovedi utilă nu doar încercărilor de evidenţiere
a aportului românilor la acest război, ci şi unor domenii precum demografia istorică, istoria
economică, istoria socială etc. Așa cum am mai precizat deja ea va trebui să se constituie în mod
obligatoriu într-un instrument de lucru pentru orice cercetător care se va dedica efortului de
reconstituire a istoriei individuale a localităţilor bihorene.
Nu ne rămâne la final decât să ne exprimăm speranţa ca măcar un exemplar din această lucrare
va ajunge nu doar în bibliotecile judeţene, universitare sau orăşeneşti, ci şi în cele ale tuturor şcolilor
bihorene. Pe baza lui se vor putea organiza ore suplimentare de istorie (locală), prin intermediul
cărora elevii pot fi ajutaţi să cunoască mai bine trecutul localităţii în care săau născut și învaţă. Li se
va putea explica astfel faptul că mersul istoriei este decis de oamenii „mari”, dar că angrenajul
acesteia este acţionat „de cei mici”.
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Georges Minois, Istoria Evului Mediu. O mie de ani de splendoare și ticăloșie,
traducere din limba franceză și note de Doru Mareș, Editura Nemira, Editura
Orion, București, 2021, 533 p.
Tiberiu Alexandru Ciorba

Cartea istoricului francez Georges Minois este un bun exemplu a încercărilor specialiștilor de
„a demitiza” Evul Mediu, utilizând date și informații pertinente care scot la iveală adevărul istoric și
prezintă faptele sub cupola metodologică a cercetătorului de specialitate. Însuși autorul în prefața
cărții subliniază acest pericol, mai ales pentru publicul larg neinițiat, a faptului că în prezent există
această „imagine artificială și pe alocuri falsificată, redusă la anecdotic, transformată în legendă
întunecată sau aurită” legată de Evul Mediu, creată chiar din fascinația generală. Cartea în sine are
rolul de a „trage cortina” și de a oferi cititorului posibilitatea de a privi în spate, de a observa cu
atenție derularea evenimentelor ce s-au petrecut între secolele V-XVI și, mai ales, de a putea înțelege
urmările și consecințele acestora. Titlul este foarte sugestiv, deoarece subliniază într-un mod
metaforic cele două mari concepții asupra Evului Mediu. „Ticăloșia”, pe de o parte, face aluzie
desigur la toate crizele, problemele și evenimentele dure ce s-au petrecut atunci, dar, în același timp,
și la percepția omului modern asupra acestor secole: multă lume încă își imaginează Evul Mediu ca
o perioadă întunecată pentru indivizi, de-a dreptul simplistă, când nu s-au întâmplat multe,
împărțită între nobili și țărani, iar Biserica deasupra tuturor. Așa cum menționează Georges Minois
de mai multe ori în lucrarea sa, o astfel de percepție asupra acestei epoci nu poate fi considerată
decât superficială și departe de adevărul istoric. În același timp, conceptul de „splendoare” face
referire la toate informațiile, datele pe care le avem despre epoca aceasta și cum ele împreună
formează o imagine a unei lumi unice și tot atât de dinamice și complexe cum este cea de astăzi.
Societatea medievală, odată înțeleasă, ne ajută să distingem mai bine cum oamenii, ideile și
aspirațiile acestora au evoluat și au produs mutații semnificative în matricea socială, schimbând
ireversibil destinul Europei.
Din punct de vedere metodologic, volumul este structurat cronologic în trei părți mari.
Georges Minois reușește să împartă fiecare perioadă în teme distincte de cercetare (structurate pe
capitole), ce ar putea oferi o idee generală asupra întregii epoci. Datele și informațiile sunt exacte și
succinte, angrenate într-un limbaj ușor de urmărit și pe înțelesul tuturor. Marele avantaj al acestei
lucrări este că poate fi utilă atât pentru specialiști, cercetători sau istorici, cât și pentru amatori,
utilizând aici termenul cu nuanța cât mai pozitivă, a celor ce iubesc istoria, dar nu profesează în
domeniu. Pe de o parte, istoricii au la dispoziție o multitudine de date și cifre legate de cele mai
importante evenimente din fiecare secol, iar pe de altă parte pentru publicul larg este o carte perfectă
de a aduce la lumină realitatea epocii medievale și de a educa pasionații fără să-i obosească din punct
de vedere informațional. Este menită a fi o lectură ușoară, ce nu necesită mult efort, chiar dacă are
o întindere destul de semnificativă. Argumentele autorului sunt bine formulate, fiind creionate în
jurul datelor multiple pe care le oferă. Capitolele ce formează această carte nu sunt foarte lungi, în
medie 20-40 de pagini împărțite în diferite subcapitole, fiecare de vreo 4-5 pagini, evidențiind o
temă distinctă. Una dintre micile neajunsuri ale acestei lucrări este că, din păcate, Georges Minois
nu oferă un aparat critic pentru paginile sale. După cum bine știm, notele de subsol reprezintă
structura de bază a oricărei lucrări de specialitate. Lipsa ei indică un gol metodologic, care ar fi fost
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bine să fie umplut de autor cu titlurile și sursele pe care le-a consultat în formularea ideilor sale.
Seriozitatea istoricului nu poate fi contestată, dar această lipsă a notelor de subsol scade, dintr-un
punct de vedere metodologic, calitatea lucrării. Trebuie menționat, totuși, că la sfârșitul lucrării este
ilustrată o bibliografie bogată cu titluri importante. Aspectul interesant este că autorul a decis să
organizeze titlurile în funcție de țări (Germania, Anglia, Bizanț, Spania, Franța, Italia) și în funcție
de secolele de interes (sec. V-X, XI-XIII, XIV-XV). Astfel că, identificarea unui volum pentru o
anumită arie geografică sau pentru o anumită perioadă de interes este foarte ușoară. Tot așa, la
sfârșitul lucrării este organizată o cronologie pornind din secolul IV și continuând până la sfârșitul
secolului al XV-lea. Și aici autorul își demonstrează rigurozitatea structurală prin împărțirea acestei
cronologii în două teme distincte: prima cronologie se referă doar la viața politică și militară, iar cea
de-a doua la evenimentele economice, sociale și culturale. Nu în ultimul rând, este oferită tot în
ultima parte a cărții o listă de hărți reprezentând Europa și situația politică din diferite secole.
Atenția este mai mult focalizată pe partea vestică a continentului.
În prima parte a cărții, intitulată 400-1000 Vremea Orientului și vârsta iluziilor, Georges
Minois încearcă să dea o formă argumentativă concretă încă de la începutul lucrării sale, pornind de
la momentul prăbușirii Imperiului Roman de Apus și creionând mai apoi reverberațiile politice,
economice, sociale și religioase ce s-au succedat în secolele următoare. Această parte este formată
din 5 capitole distincte, fiecare cu o temă sau o arie geografică specifică. Primul capitol, Prăbușirea
Occidentului (sec. al V-lea), prezintă decăderea Imperiului Roman, avântul creștinismului și rolul său
în societate, câteva date despre Theodoric și regatul ostrogot și, nu în ultimul rând, despre Clovis și
importanța francilor. În capitolul următor, Bizanțul și regatele barbare (sec. VI-VIII), autorul
continuă cronologic, din perspectiva politică, și analizează succint diferitele dinastii din vestul
Europei, precum Merovingienii, Carolingienii și, în același timp, se reorientează înspre est, înspre
Bizanț, subliniind importanța dinastiei Heraclizilor.
Pe tot parcursul lucrării, în toate cele trei părți se observă dorința de a oferi o perspectivă
globală a situației politice și sociale din fiecare secol al epocii medievale. Din acest motiv, câteva
capitole sunt dedicate și lumii islamice din cadrul Orientului Apropiat. Așa este cazul capitolului III
al primei părți, intitulat Șocul islamului (630-750). Aici istoricul reușește să definească concret
nuanțele complexe ale religiei mahomedane, focalizându-se într-unul din subcapitole pe însuși
profetul religiei, Mahomed. Descrie în detaliu contextul politic și militar, evidențiind evenimentele
semnificative din perioada sec. VII-VIII, precum cuceririle musulmane, procesul de arabizare și
dinastiile cele mai importante. Tot așa, în capitolul următor, Bizanț și Bagdad: Gloria Orientului (sec.
VIII-X), interpune toate datele legate de lumea islamică în relație cu Imperiul Bizantin. Aici istoricul
se centrează mai ales pe domniile împăraților Vasile I (867-886), Vasile al II-lea (963-1025) și
dinastia Isauriană, împreună cu influența pe care aceasta a avut-o de-a lungul secolului al VIII-lea,
alături de efectele iconoclasmului. Georges Minois prezintă în permanență legăturile lumii
bizantine cu sfera de influență a lumii islamice (Bagdadul ca centru cultural), urmărind decăderea
politică și culturală a acestora.
În capitolul V atenția se refocalizează înspre partea europeană, De la Carol cel Mare la Otto
sau de la Imperiul franc la Imperiul germanic (sec. VIII-X), creionând peisajul politic local și nașterea
Imperiului Carolingian. Autorul analizează cronologic evenimentele cele mai semnificative, de la
Pepin cel Scurt la edificarea imperiului sub Carol cel Mare (768-814). Câteva dintre subcapitole
prezintă schimbările economice și culturale ce se petrec grație acestei renașteri politice în zona
geografică a Franței de astăzi. Este utilizată sintagma metaforică Renașterea carolingiană, subliniind
importanța schimbărilor, realizându-se astfel o trecere la o nouă etapă în istoria europeană. În
ultima parte a capitolului autorul demonstrează, prin analiza sa, cum acest imperiu al lui Carol cel
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Mare s-a risipit treptat grație cutumelor francilor cu privire la moștenire (toate bunurile erau
împărțite în mod egal între fii, indiferent de vârstă, inclusiv titlurile). Domniile scurte și slabe ce au
urmat au destabilizat până la urmă imperiul, doar Otto cel Mare (936-973) a reușit prin victoriile
sale militare și prin politica sa să aducă o resuscitare mai ales pentru spațiul estic, german și italian,
ce avea să devină Imperiul Romano-German.
În cele cinci capitole ce formează partea a doua, 1000-1300 Timpul Occidentului și vremea
rațiunii, Georges Minois acoperă practic ceea ce în mentalitatea colectivă poate fi considerat Evul
Mediu clasic. Chiar dacă în titlu apare termenul de „occident”, în discursul său este prezentată și
analizată situația politică, economică, socială și religioasă a spațiului european, dar și cel al lumii
islamice. Este un capitol complex, ce dorește să ofere o imagine cât mai verosimilă a celor mai
reprezentative evenimente, precum cruciadele, nașterea monarhiilor feudale, instituția Bisericii și
rolul central pe care l-a avut timp de secole în societatea europeană.
În primul capitol, Declinul Orientului: Slăbiciuni politice și blocaje culturale, sunt subliniate
momentele ce au condus la decăderea lumii musulmane, pornind din sec. XI cu Fatimizii și
Selgiucizii, urmărind impactul invaziilor mongole asupra Orientului Apropiat, legăturile cu
Imperiul Bizantin (atacurile succesive asupra acestuia până la momentul Cruciadei a IV-a din 1204,
când latinii cuceresc Constantinopolul).
În capitolele următoare istoricul francez analizează influența Bisericii în această perioadă,
recreând traseul istoriei europene prin prisma puterii pontificale, a papei ca șef al Bisericii Romanocatolice. Minois își îndreaptă atenția mai ales înspre perioada lui Inocențiu al III-lea (1198-1256),
modul prin care s-a manifestat puterea pontificală și conflictele care au răsărit de-a lungul timpului
în contrast cu puterile laice ale regilor din diferitele monarhii europene. Aduce în discuție ca studiu
de caz conflictele dintre Bonifaciu al VIII-lea și Filip cel Frumos. Oferă cititorului o analiză bine
organizată și succintă a marilor monarhii feudale, mai ales din Europa de Vest, pornind de la spațiul
francez cu dinastia Capețienilor, continuând cu Anglia, importanța lui William Cuceritorul și
Richard Inimă-de-Leu, pomenind și situația din nordul, estul și sudul continentului, Reconquista
spaniolă, mișcările slavilor etc.
Unul dintre cele mai interesante capitole din această lucrare face referire nu la războaie și
conflicte armate, ci la dinamica socială și unicitatea societății medievale văzută ca un întreg. Astfel,
în capitolele Biserica, societatea și cultura: Un ideal al credinței și al rațiunii și în cel următor, Economia
și societatea unei lumi (prea) pline: Limitele unui ideal staționar, Georges Minois prezintă o abundență
de informații uluitoare ce aduc la lumină adevărata imagine a Evului Mediu, având în vedere mai
ales factorul uman, a indivizilor ce au trăit în acele vremuri și cum societatea a funcționat. Își bazează
argumentarea și teoriile nu pe stereotipuri superficiale, ci pe combinarea datelor veridice regăsite în
cercetările sale. Autorul oferă, cu alte cuvinte, o redescoperire a acestei perioade, împrospătând
astfel istoriografia recentă cu noi teorii și interpretări ale unei lumi de mult apuse. Sunt oferite date
și informații despre rolul Bisericii ca instituție și controlul pe care l-a avut mult timp în diferitele
domenii și compartimente din viața cotidiană. Este evidențiată dinamica indivizilor din societatea
medievală, prezentând statistici despre creșterea populației (oprindu-se mai ales asupra situației
evreilor din diferitele regate), nobili, seniori și vasali, fenomenul urban (creșterea orașelor din
diferite zone).
În ultima parte a volumului, 1300-1500 Vremea Apocalipsei și vârsta de tranziție, sunt analizate
principalele crize ce s-au năpustit asupra spațiului european între sec. XIV-XV, fie dacă acestea au
fost de natură economică, biologică sau politică. Este utilizată și aici o abordare cronologică a
evenimentelor, în funcție de spațiu și de tema specifică adusă în discuție. Unul dintre cele mai
devastatoare evenimente ce au marcat această perioadă a fost, fără doar și poate, apariția Ciumei
Negre pe continent. În capitolul Cavalerii Apocalipsei: Foametea, războaiele, ciuma și sechelele lor,
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autorul utilizează o metaforă interesantă pentru a ilustra impactul sever al acestei maladii mai ales
asupra populației. În opinia sa, efectele Ciumei Bubonice au produs mai multe victime, la un nivel
mult mai ridicat decât micile războaie și conflicte dintre regatele rivale ale vremii. Întreg titlul este
o metaforă pentru ororile produse între secolele XIV-XV, evidențiate de către daunele produse prin
războaiele dintre Anglia și Franța, urmările acțiunilor militare reprezentate prin foamete și
suferințele victimelor. Populația continentului a fost aproape înjumătățită în mai puțin de un secol.
Tema principală a acestui capitol poate fi condensată într-un singur cuvânt: moartea. Celelalte patru
capitole reprezintă practic urmările acestor crize majore produse în acest interval de timp, urmări
ce au schimbat radical societatea europeană și au provocat adevărate mutații morale la nivelul
matricei spirituale comune. În Spirite dezorientate: Fisurile creștinătății și divorțul cuplului credințărațiune, Minois explică cum puterea Bisericii a început să fie erodată, influența sa asupra societății
să slăbească. Unul dintre instrumentele principale care au anunțat răsăritul unei noi epoci a fost, în
opinia autorului, tiparul, pe care sugestiv îl intitulează groparul Evului Mediu.
Al treilea capitol, Un Occident divizat: Către monarhiile naționale, este dedicat întru totul
conflictelor militare, axându-se mai ales pe spațiul vest-european. Este amintit războiul de 100 de
ani, Războiul celor Două Roze, alte diferite războaie civile și emergența Spaniei și Portugaliei ca noi
puteri.
Ultimele două capitole ilustrează practic din perspectivă politică și economică dispariția unei
epoci și nașterea unei noi stări de fapt. În Un Orient reunificat: De la Imperiul Bizantin la Imperiul
Otoman, Georges Minois utilizează exemplul concret al decăderii și dispariției Imperiului Bizantin
și preluării întregii moșteniri de către otomani după cucerirea orașului Constantinopol la data de 29
mai 1453. Celălalt capitol, O economie în schimbare: Către domnia banului, evidențiază cum
mercantilismul, comerțul ca meșteșug se schimbă și, la rândul său, încetul cu încetul, schimbă însăși
societatea medievală și o transformă în ceva cu totul nou. O nouă epocă cu tente moderne începe
să se nască, având o nouă ordine socială bazată pe schimburi economice, dezvoltarea producției și a
orașelor, apariția diferitelor bănci. Puterea banilor ca factor atât economic, dar mai ales social, a
început să prindă rădăcini și să schimbe percepția asupra averii. Autorul argumentează că spre
deosebire de secolele trecute unde contabilitatea, investițiile și crearea de profit, în general, erau
văzute mai mult ca „treburi de spițeri”, în această perioadă bancherii începeau să fie văzuți ca
persoane importante în cercurile elitelor. Titlurile nobiliare și moștenirile ereditare au început să-și
piardă valoarea, producându-se în același timp o descătușare față de normele ascetice impuse de
către Biserică, permițând astfel o schimbare a valorilor societății.
În cadrul epilogului cărții, autorul Georges Minois concluzionează prin reafirmarea faptului
că însuși termenul de Ev Mediu, o creație a umaniștilor precum Erasmus, este în sine un mit. Faptul
că această perioadă ar fi una sterilă, un gol temporal ce nu a adus niciun beneficiu și niciun progres,
este un fals istoric. Prin informațiile prezentate de către istoric, acesta a reușit să demonstreze exact
contrarul, faptul că lumea a fost la fel de dinamică, la fel de complexă, de profundă și de misterioasă
cum este cea de astăzi, poate chiar mai mult. Rămâne la latitudinea cititorului să descopere singur
nuanțele reprezentative.
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Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Italia-România. O bibliografie cât o istorie,
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, 823 p.
Florina Ciure

Bernard de Chartres spunea că „suntem asemenea unor pitici așezați pe umerii unor giganți,
încât putem vedea mai multe lucruri decât ei și mai îndepărtate, nu atât datorită agerimii vederii
noastre sau înălțimii proprii, cât pentru faptul că suntem ridicați și purtați în sus de statura lor uriașă”.
Și tocmai datorită implicării unor cercetători valoroși suntem în măsură să cunoaștem astăzi atâtea
informații despre relațiile dintre spațiul românesc și cel italian, iar volumul semnat de cei doi
cercetători clujeni, apărut în 2020 în Colecția Istorie contemporană, coordonată de prof. univ. dr. Vasile
Pușcaș, la Editura Școala Ardeleană, o demonstrează cu prisosință. O bibliografie cât o istorie este
enunțat în titlu, și pe bună dreptate, întrucât volumul acoperă o perioadă de peste 150 de ani de
cercetare a raporturilor româno-italiene. Chemarea Romei a fost resimțită de cercetătorii români, care
au explorat bibliotecile şi arhivele italiene, unde au găsit numeroase documente conţinând informaţii
despre români şi istoria lor. O bună parte dintre ele, împreună cu cele descoperite în alte ţări europene,
au fost publicate, începând cu 1876, de către Academia Română, formând cele 44 de volume ale
colecţiei Hurmuzachi. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea s-a început tipărirea unei serii de
documente culese din arhivele veneţiene, activitate continuată în prima jumătate a secolului XX. Un
impuls decisiv pentru relaţiile italo-române a fost dat de Accademia di Romania din Roma, cu cele două
voluminoase publicaţii, Ephemeris Dacoromana şi Diplomatarium Italicum, în paginile cărora apar
rezultatele cercetărilor membrilor săi. Marele efort depus de aceşti cercetători pentru a extrage din
arhivele italiene informaţii referitoare la istoria ţărilor române a fost stopat după cel de-al Doilea
Război Mondial, când pentru mai bine de patru decenii nu s-au mai efectuat cercetări sistematice în
arhivele din Peninsula Italică. După Revoluţia din decembrie 1989 a fost reluată explorarea arhivelor
şi bibliotecilor italiene, atât de către cercetătorii români, cât şi de cei italieni. Din 1999, între publicaţiile
ştiinţifice din oraşul lagunar se înscrie Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, urmat, câţiva ani mai târziu, de Quaderni della Casa Romena di Venezia, periodice care
abordează în special relaţiile italo-române. Din 2004 a reînceput publicarea anuarului Accademiei
di Romania, Ephemeris dacoromana, iar în perioada 1997-2006 a văzut lumina tiparului, în ClujNapoca, revista Studi italo-romeni. Arhivele italiane şi-au păstrat şi în ultimele decenii rolul
predominant în furnizarea de informaţii pentru istoria relaţiilor italo-române, frecventate fiind atât
de oameni de ştiinţă români, cât şi italieni. Rezultatele cercetărilor lor au fost prezentate la diferite
simpozioane și au fost publicate în diverse volume de studii, ori s-au concretizat în monografiile
dedicate unor personalități ale vieții politice și ecleziastice, consemnate cu acribie în lucrarea de față,
ai căror autori sunt buni cunoscători ai domeniului analizat, fiind în primul rând creatori de conținut
istoric.Veronica Turcuș, cercetător științific gr. I la Institutul de Istorie „George Barițiu” din ClujNapoca al Academiei Române, cu studii doctorale la Scuola Normale Superiore din Pisa și stagii
îndelungate de cercetare în arhivele și bibliotecile din Italia (Roma, Vatican, Florența, Pisa, Milano,
Veneția, Napoli), fiind și bursieră la Accademia Nazionale dei Lincei din Roma, a desfășurat o
activitate de cercetare a raporturilor culturale din perioada interbelică, a evoluției italienisticii în
România, a istoriei instituțiilor în perioada contemporană, cu accent pe istoricul Școlii Române din
Roma. Șerban Turcuș, conf. univ. dr. la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”
din Cluj-Napoca, bursier al guvernului României pe lângă Archivio Segreto Vaticano și Biblioteca
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Apostolica Vaticana, ulterior colaborator și atașat cultural la Ambasada României pe lângă Sfântul
Scaun, este specialist în problematica istoriei ecleziastice, a relaţiilor româno-italiene şi a celor
dintre Sfântul Scaun şi români. Activitatea domniilor lor a fost răsplătită cu premii și distincții,
printre acestea regăsindu-se Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 2000 pentru
contribuția științifică la ediția jubiliară a Bibliei lui Samuil Micu (1795), apărută la Tipografia
Vaticana, Roma, 2000.
Volumul de față vine ca o continuare și dezvoltare a lucrării doamnei Veronica Turcuș,
Bibliografia istorică româno-italiană (bibliografie selectivă). Evoluţia publicaţiilor istorice românoitaliene până în 1996, apărută în 2 volume, la Cluj-Napoca în 1997, un instrument de lucru deosebit
de util cercetărilor relațiilor dintre spațiul român și italian. „De atunci însă, după două decenii, am
sesizat nevoia acută a unui ghidaj bibliografic în noianul de apariții editoriale care au explodat, mai
cu seamă de la începutul celui de-al doilea mileniu”, spun istoricii clujeni în secțiunea Cuvânt înainte,
de unde aflăm că față de precedentul op bibliografic realizat de Veronica Turcuș, prezenta
bibliografie a crescut de aproximativ trei ori, de la 6.695 titluri la 20.241 de titluri, dar și că
Bibliografia istorică româno-italiană din anul 1997 a fost concepută riguros istoric, în schimb lucrarea
prezentată astăzi „face loc unor elemente corelate istoriei în sens mai larg, incluzând elemente de
antropologie, economie, istoria limbii și literaturii, sociologie și teologie”.
În volum se regăsesc lucrări ale autorilor italieni privind România și românii publicate în
limbile italiană și română, dar și în alte limbi străine, lucrări ale autorilor români privind Italia și
italienii tipărite în română, italiană și alte limbi, lucrări ale unor autori străini privind România și
românii publicate în limba italiană, precum și lucrări ale unor autori străini privind Italia și italienii
apărute în limba română. Cartea beneficiază, pe lângă Cuvântul înainte, de o notă tehnică, în care
autorii explică criteriile de selecție și modalitatea de prezentare a informațiilor, urmată de abrevieri
ale unor reviste și volume de studii.
Lucrarea, care însumează 823 de pagini, este structurată în 8 capitole, primul intitulat
Bibliografii. Dicţionare. Enciclopedii. Sinteze. Generalităţi, al doilea dedicat publicațiilor de izvoare,
pentru ca de la al treilea să se înceapă împărțirea pe epoci, debutând cu antichitatea, care, la rândul ei,
a fost defalcată în 3 subcapitole: arheologie, epigrafie, respectiv Istorie politică, militară, economie,
cultură, religie. Studiile dedicate Evului mediu, cuprinse în al patrulea capitol, au fost consacrate, pe de
o parte, Istoriei politice și militare, respectiv Istoriei sociale și economice, pe de altă parte Istoriei culturii și,
nu în ultimul rând, Istoriei religiei, creștinismului, instituțiilor ecclesiale. În schimb Lumea modernă a fost
împărțită tot în 4 subcapitole, la fel ca Evul Mediu, singura diferență că Istoriei politice și militare i-a fost
asociată și ideologia. Istoria contemporană este, la rândul ei, divizată în Istorie politică, militară, ideologii,
respectiv Istoria societății, economie și comerț, dar și Istoria culturii, istoria ideilor, precum și Religie,
creștinism, instituții ecclesiale. Lucrarea se încheie cu un binevenit indice al autorilor.
Volumul, apărut după un travaliu de 3 ani, este dedicat regretatului academician Nicolae
Edroiu, director al Institutului de Istorie clujean, personalitate marcantă a scrisului istoric
românesc, care a sprijinit formarea profesională a celor care s-au aplecat cu migală asupra studierii
relațiilor italo-române.
Autorii merită toată admirația noastră pentru realizarea acestui volum cu valențe
enciclopedice, pentru că și-au propus „să ofere unei alte generații de istorici și oameni de cultură un
instrument de bază în cercetarea relațiilor, raporturilor, interferențelor și schimburilor culturale
italo-române și româno-italiene” și pentru faptul că și-au asumat să nu fie citați, ci doar citiți, nutrind
speranța ca peste 10 ani va fi imperios necesar un alt demers editorial de acest gen din partea
domniilor lor, lucru perfect realizabil, dacă exemplul lor publicistic va fi urmat de cât mai mulți
cercetători ai relațiilor româno-italiene.

Lucian Ropa, Organizarea administrativ-teritorială a României în perioada
regimului comunist, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, 2020, 666 p.
Cristian Culiciu

Temă „grea”, atât datorită multiplelor transformări administrative, cât și a numeroaselor
dezbateri și decizii din spatele lor, precum și din cauza cantității mari de surse pentru cercetare,
organizarea administrativ-teritorială a României postbelice reprezintă un studiu necesar în
istoriografia post-comunistă.
Rezultatul tezei de doctorat susținută de autor1 în anul 2015, volumul atrage atenția atât
prin numărul mare de pagini, buna organizare a capitolelor și subtemelor, cât și prin condițiile
grafice foarte bune în care a fost tipărit.
Lucrarea este structurată în șapte capitole și tratează aspecte generale și particulare ale
schimbărilor în organizarea administrativă a Republicii Populare Române, devenită în 1964
Republica Socialistă România, de la proclamare și până în 1989, anul căderii regimului comunist.
Fiecare capitol are mai multe subcapitole, ancorate în contextul politic specific.
Pentru a-i da un aspect „complet”, autorul a ales să mențină capitolul din teza de doctorat
privind istoriografia problemei, care însă nu a fost actualizat cu lucrări apărute între momentul
susținerii tezei (2015) și cel al publicării sale (2020).
Autorul nu intră brusc în subiectul principal al cărții, astfel că a dedicat primul capitol
modificărilor administrative ale României Mari în perioada interbelică. Bazat pe lucrări edite,
legislație și informații inedite din arhive, însoțit de hărți făcute de la zero (identificabile în toată
cartea), acest prim capitol introduce cititorul în temă. Sunt detaliate procesul integrării
administrative a teritoriilor alipite în 1918, unificarea administrativă din 1925, legea pentru
organizarea administrației locale din 1929, precum și înființarea ținuturilor în 1938, punctând
inclusiv discrepanțele apărute în urma reformelor și schimbările în denumirea localităților.
Pentru că a avut un impact major asupra teritoriului României, cel de-Al Doilea Război
Mondial are rezervată cea de-a doua parte a primului capitol. Este făcută cronologia cedărilor
teritoriale făcute în anul 1940 (Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța, Transilvania de
Nord și Cadrilaterul), pentru ca apoi să fie explicată, cu ajutorul legislației apărute atunci,
reașezarea lucrurilor în România „neatinsă”. În final punctează adăugirile și pierderile teritoriale
din dreapta și stânga Nistrului, a județelor din Basarabia și Guvernământul Transnistriei, iar în
final revenirea Ardealului de Nord între granițele României (acest ultim aspect este detaliat în
capitolul următor).
Capitolul doi este rezervat unei perioade dificile politic, cu urmări în administrația publică.
Anii dintre 1944 și 1950 au fost instabili, marcați de instalarea guvernului pro-comunist condus de
Petru Groza, de alegerile trucate câștigate de Blocul Partidelor Democrate și de proclamarea
republicii. În acest timp s-au desfășurat procedurile de re-românizare a administrației în județele din
nordul Transilvaniei, atent urmărite și coordonate de Înaltul Comandament Sovietic din România,
Armata Roșie traversând recent întreg nordul țării. Autorul menține permanent atenția autorului
1

Lucian Ropa este doctor în istorie, profesor de istorie al Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș.
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față de contextul tuturor schimbărilor administrative din acei ani, prin presiunea comuniștilor fiind
înlocuiți prefecți, primari și pretori, unele localități au fost redenumite, au avut loc epurări și presiuni
în pregătirea transformării României într-o copie fidelă a Uniunii Sovietice, din punct de vedere
administrativ. Lucian Ropa ne introduce în culisele acestor acțiuni, apelând la fondurile Consiliului
de Miniștri și ale Ministerului de Interne, iar cu ajutorul legislației oferă statistici privind evoluția
numerică a județelor României și a numărului de plase în același interval.
Apariția noii Constituții și a Comisiei de Stat a Planificării, în 1948, anticipează prima
reformă administrativ-teritorială a perioadei comuniste în România, implicit capitolul al treilea. Și
acesta începe cu trasarea contextului, autorul arătând ce înțelegea statul sovietic prin „raionare” și
cum a avut loc procesul în U.R.S.S. și în celelalte state din Europa de Est.
Raionarea din 1950 beneficiază de un număr generos de pagini, dedicate atât pregătirilor,
cât și procesului propriu-zis, cu reliefarea argumentelor atât din partea statistică (obiectivă), cât și
din cea ideologică (subiectivă). Și aici au fost valorificate resurse arhivistice semnificative, privitoare
la discuțiile din spatele ușilor închise ale autorităților centrale și la acțiunile din teren pentru
retrasarea unităților administrativ teritoriale (U.A.T.). Mulțumită documentelor cercetate în
diverse servicii județene ale Arhivelor Naționale, autorul a putut exemplifica (și aici, și în celelalte
capitole) schimbările produse în U.A.T. de pe tot cuprinsul țării, fiind vorba despre delimitări de
localități și trecerea lor dintr-un raion în altul sau dintr-o regiune în alta, inclusiv privitoare la
județele secuiești și raionarea Bucureștiului. Separat, autorul oferă câteva detalii privind propaganda
de presă dusă pentru raionare, cu accent local pe presa bihoreană. Deși sunt date exemple de texte
și lozinci folosite, un plus ar fi fost dacă autorul ar fi inclus, aici sau în anexe, imagini cu schițe, desene
și lozinci de propagandă pro-raionare editate în presa vremii.
Schimbările teritorial-administrative și reorganizarea aparatului de stat și de partid în 1950
fac obiectul paginilor următoare, argumentate prin informații de arhive, hărți și tabele, inclusiv un
studiu privind deportarea celor aproape 44.000 de români din zona frontierei cu Iugoslavia în
Bărăgan și apariția unor noi localități în regiune.
Reforma din 1950 nu a fost nici pe departe reușită, dovadă diversele rectificări din anii
următori, prima în 1952, în contextul apariției unei noi Constituții și a continuei implicări a
„specialiștilor sovietici”. Această nouă reformă este abordată în capitolul al patrulea, prin
prezentarea acțiunilor preliminare, a discuțiilor și variantelor de lucru, cu exemple din diverse
puncte din țară, un subcapitol fiind designat Regiunii Autonome Maghiare, creat în același an, cu
centrul în Târgu Mureș. De apreciat ideea prezentării percepției populației față de înființarea acestei
regiuni, prin citarea unor documente privind scrisorile și zvonistica vremii. Dacă s-ar descoperi
suficiente documente relevante, astfel de prezentări ar putea fi extinse în toate capitolele, ca o mică
inserție de istorie socială.
Prin capitolul al cincilea se face trecerea în epoca destalinizării. Sunt prezentate modificările
administrativ-teritoriale făcute între 1956 și 1960, în prim-plan aflându-se centralizarea în
continuare a regiunilor. Implementarea modificărilor, ca de pildă desființarea regiunilor Arad și
Bârlad, a avut impact asupra organizării aparatului de partid, astfel desființându-se și creându-se
birouri de organizații, cu urmări în structura membrilor acestora. Schimbări importante au avut loc
începând din 1960, când s-a renunțat la denimirile sovietice, iar raioanele și comunele mari au fost
„sparte” în mai multe U.A.T. Modificările majore sunt amintite în carte, autorul alăturând pozițiile
politice ale șefilor statului legislației adoptate, neuitând de consecințele din teren – schimbări de
instituții, de destinații de clădiri, precum și în structura de personal a instituțiilor. Nemulțumirile
decidenților politici erau constante, discrepanțe în organizarea administrativă existând în ciuda
„îmbunătățirilor” aduse.
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Ultima mare reformă administrativ-teritorială din perioada comunistă (și până azi), cea din
1968, are dedicat întreg capitolul șase. Autorul îi descrie amănunțit contextul, anume ascensiunea
la putere a lui Nicolae Ceaușescu, ajuns secretar general al P.C.R. și șef al statului în anul 1965,
respectiv depărtarea de influența sovietică și creșterea naționalismului. Un prim rezultat a fost
schimbarea denumirilor unor localități și străzi care făceau referire la evul mediu și la clasicii
marxism-leninismului. Apariția Constituției din 1965 și a conceptului de „sistematizare teritorială”
au grăbit renunțarea la sistemul regiunilor și raioanelor și revenirea la cea a județelor. Echilibrarea
situației economice între localități era un alt argument pentru noua reformă, așa cum reiese din
procesele-verbale ale ședințelor de partid, consultate de autor.
Sunt prezentate etapele realizării reformei din 1968, începând cu constituirea Comisiei
Centrale de partid și de stat pentru organizarea județelor și municipiilor, apoi deciziile luate în acest
sens în cadrul Conferinței Naționale a P.C.R. din 1967, cu adoptarea detaliilor de organizare, iar în
final reforma propriu-zisă, inclusiv propunerile de trasare a județelor, de stabilire a orașelor
reședință de județ și reacțiile populare aferente. Consecință a acestei noi reforme, desființarea
Regiunii Mureș-Autonomă Maghiară este tratată separat, la fel cum a fost abordată distinct crearea
noilor județe Brăila, Covasna, Mehedinți și Sălaj. Autorul prezintă în detaliu actele legislative
privind reînființarea județelor, inclusiv reorganizarea instituțiilor administrative și propunerile
locuitorilor, așa cum rezultă din documentele din arhive, organizarea municipiilor și discuțiile
privind urbanizarea României. Autorul oferă și aici exemple din campania de presă privind noua
reformă și respectă structura capitolelor anterioare (cu o consecvență de apreciat) oferind inclusiv
detalii privind reorganizarea comitetelor de partid după reapariția județelor.
Ultimul capitol, al șaptelea, se referă la modificările administrativ-teritoriale de după 1968
și până în 1989. Ele au fost de mică amploare, ivite în contextul creșterii puterii lui Nicolae
Ceaușescu, a impunerii socialismului de tip național și al tendinței de echilibrare economică între
județe, precum și în contextul creșterii rapide a orașelor și a dorinței P.C.R. de urbanizare a satelor.
Toate aceste mici contexte sunt prezentate de autor în preambulul și de-a lungul capitolului, astfel
menținând constant atenția cititorului asupra motivelor pentru care se făceau „reglaje”
administrative. De pildă, aceste contexte sunt importante în înțelegerea redenumirii orașelor Cluj
(în Cluj-Napoca) și Turnu-Severin (în Drobeta Turnu-Severin), precum și în cea a implicării tot
mai autoritare a șefului statului în chestiuni de urbanizare și dezvoltare a localităților. Modificările
administrativ-teritoriale din anii ’70-’80 au fost făcute în paralel cu sistematizarea teritoriului și a
localităților, inclusiv desființarea unor sate, cu perspectiva ștergerii a mii de localități (căreia autorul
îi dedică un subcapitol cu multe date și cifre relevante). Ultima reorganizare administrtiv-teritorială
majoră din anii socialismului a fost înființarea județelor Giurgiu și Călărași și a Sectorului Agricol
Ilfov (1981).
Întregul volum este scris într-un limbaj simplu și plăcut, frazele fiind astfel structurate astfel
încât să fie ușor de înțeles atât de către experți în domeniu, cât și de persoane din afara sferei
istoriografice. Subtemele sunt bine sintetizate, autorul oferind cititorului doar informații relevante,
constant însoțite de exemple și date statistice. În cea mai mare parte, lucrarea se bazează pe legislație
și informații din arhive, atât de la A.N.I.C., cât și de la Servicii Județene precum Arad, Bihor,
Constanța, Timiș ș.a. Pentru detalierea impactului acestor reforme asupra populației ar fi interesant
de văzut ce informații oferă arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Notele de subsol conțin, pe lângă trimiterile obișnuite către surse, explicații consistente ale unor
concepte și întâmplări, lucru care pe de-o parte asigură fluența textului principal, iar pe de alta ajută
cititorul să înțeleagă mai bine contextul și detaliile celor discutate în volum. Anexele din final sunt
relevante și consistente, însă unele documente, greu lizibile în imagini, sunt de preferat a fi
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transcrise. Un plus al cărții îl reprezintă indicele de nume și localități din final, foarte util celor care
vor să găsească rapid orice informație. Concluziile și rezumatul în limba engleză sunt alcătuite pe
câte trei pagini, suficiente pentru un volum de astfel de dimensiuni, însă care pot fi încă extinse.
Astfel, produsul este o carte inedită, care completează istoriografia problemei în mod
profesionist și poate servi drept „manual” pentru cercetători și simpli cititori.
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Emődi András, Régi templomi toronyórák Biharban és környékén (Vechi
orologii în bisericile din Bihor şi împrejurimile sale), Cluj-Napoca – Oradea,
Erdélyi Múzeum Egyesület (Asociaţia Muzeului Ardelean) – Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului),
2018, 123 p.
Ronald Hochhauser

Astfel intitulează autorul volumul lansat în cadrul celui mai mare eveniment cultural al
comunităţii maghiare din Oradea, Festum Varadinum 20181. Purtând mottoul „... un ceas care bate
şi sferturile, echipat cu rotiţă din oţel, ne cheamă să fim ordonaţi şi precişi”, acesta recomandă rezultatele
unui raport de cercetare preliminară, privind dintr-o altă perspectivă istoricul orologiilor
manufacturiere, produse pe parcursul secolului al XVIII-lea şi al XIX-lea, din arealul geografic
enunţat în titlu. Aflăm din publicaţia bine documentată şi corect informată, dar şi din dialogul purtat
cu autorul, expert în carte veche şi specialist al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, că
investigaţia circumscrisă tematicii a fost generată de ambiţia curăţării şi conservării, în mod
autodidact, a orologiului situat în turnul bisericii reformate din cartierul orădean Oraşul Nou2.
Descoperim, deci, pasiunea acestuia în abordarea tematicii. Cu scopul de a identifica manufacturile
de profil de interes local, regional ori cunoscute la nivelul monarhiei habsburgice, precum și meşterii
lăcătuşi şi orologieri consacraţi (Aszalai István şi fiul József, Georg Rueppe, Hein Ferenc, Pápai
József, Bauer Antal, Schável József, Tébi János, Knorr Mihály, Daday József) sau mai puţin
cunoscuţi, dar la fel de iscusiţi (Orbán Imre, Molnár Miklós, Harsághi Flórián, Selyei János, Köteles
Ferenc, Szentendrei Károly, Bagosi Kováts György), dar şi de a schiţa diferite aspecte în legătură cu
amplasarea şi menţinerea în viaţă a ceasurilor de turn, cercetate cu minuţiozitate, scriitorul are în
vedere crearea unui tablou compact între limitele de interes ştiinţific stabilite.
Aşadar, cartea cu o grafică inspirată a coperţilor exterioare, este aranjată pe următoarele
capitole: Debrecen és Nagyvárad, mint a toronyórák készítésének lehetséges helyszínei (Debreţin şi
Oradea, posibile aşezări pentru fabricarea orologiilor); Kisebb jelentőségű mesterek ... és helyi
műkedvelők (Meşteri mai puţin importanţi ... şi meşteri iscusiţi); Újabb adatok Daday József
munkásságához (Noi date cu privire la activitatea lui Daday József); További toronyóra állítások a 19.
század végén és a 20. század legelején (Alte orologii amplasate la cumpăna secolelor XIX-XX); A
toronyórák beszerzési ára, értéke (Preţul de achiziţie şi valoarea ceasurilor de turn); Az óraszerkezetek
felhelyezést követő utóélete, fenntartásuknak költségei, az óra kezelői, javítói (Menţinerea în viaţă a
orologiilor, costuri de întreţinere, mânuitori, reparatori). Intervenția beneficiază de un bogat şi
diversificat fond bibliografic de arhivă ecleziastică, cercetat prea puţin până în prezent. Tipăritura
instigă la studiu şi învăţare, aducând o lumină nouă asupra domeniului analizat, fie şi prin publicarea
în premieră a unor date despre activitatea meşterului orologier Georg Rueppe, executantul
sistemului tehnic amplasat în turnul Bisericii cu Lună din Oradea, în funcţiune de mai bine de două
secole. Textul este însoţit, în anexă, de imagini reprezentând câteva din orologiile investigate altfel,
de facsimilele mai multor tipărituri personalizate (oferte cu antet în stil Secession), de documente
1
2

Cartea se poate accesa și online, la adresa academia.edu.
În urma curăţării și conservării, orologiul susceptibil de clasare a fost etalat în cafasul estic al edificiului de cult.
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din epocă (o gravură de secol XVIII, semnată de Christophorus Hartvig; contracte pentru realizare
de lucrări, devize) şi de un tabel realizat de autor, cu cronologia orologiilor înşirate. Scrierea
beneficiază doar de rezumate succinte, în limbile română şi engleză, ce îi conferă un real dezavantaj
cu privire la accesul la informație a unui public cât mai larg!
Considerăm că prin prezentul volum, Emődi András aduce o contribuţie importantă la
cunoaşterea obiectivă a istoricului orologiilor de manufactură şi a activităţii unor meşteri de
altădată, câţiva dintre ei şi antreprenori. Cartea are perspectiva de a se constitui într-un reper, dar şi
într-un instrument de lucru pentru cei interesaţi de arheologia preindustrială şi industrială, fiind
plasată în contextul istoric al unui interval de mai bine de un secol de evoluţie socială, economică şi
culturală a vechiului comitat Bihor şi al împrejurimilor sale.
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Pr. Dr. Ciprian Robotin, O viață în slujba Bisericii și a națiunii: Episcopul Dr.
Demetriu Radu, Editura Artpres, Timișoara, 2020, 366 p.
Cristian Hoduț

Volumul de față reprezintă o monografie a vieții și activității Episcopului greco-catolic
Demetriu Radu, lucrare editată la împlinirea a 100 de ani de la sfârșitul tragic al acestuia în atentatul
din Parlamentul României, care a avut loc în data de 8 decembrie 1920.
Cartea se bucură de o prefață semnată de P.S.S. Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de
Oradea, în care se evidențiază importanța acesteia, atât pentru Biserica Greco-Catolică, cât și pentru
Eparhia de Oradea – al cărei păstor a fost, vrednicul de pomenire, Episcopul Demetriu Radu.
Preasfinția Sa pune în lumină meritele acestui martir pentru susținerea culturii și a Bisericii: „a
ridicat multe biserici pentru lauda lui Dumnezeu, a așternut calea pentru construirea primei biserici
greco-catolice în București, a introdus predicile în limba română la Catedrala „Sf. Iosif” din
București, a fost un mare susţinător al școlilor confesionale, cu deosebire ale celor din Blaj, Beiuș și
Oradea, edificiile ridicate la Oradea îi amintesc peste timpuri numele, Academia Teologică, a cărei
construcție a început-o, și mai ales Palatul Episcopal Greco-Catolic”. Totodată, P.S.S. Virgil Bercea
nu ezită să menționeze, în câteva cuvinte, aprecierea sa față de părintele Robotin, care s-a implicat
într-un studiu de cercetare deosebit complex, adăugând pasiunea pentru studiu, exigența și răbdarea
și, în special, afectivitatea față de Episcopul Demetriu Radu.
Lucrarea continuă cu o scurtă prezentare a subiectului de către prof. univ. dr. Viorel Faur,
după care urmează „Cuvântul înainte al autorului, în care abordează „istoriografia problemei”,
prezentând sumar pașii pe care i-a parcurs până la elaborarea acestei lucrări.
Monografia vieții și, mai ales, a activităților desfășurate de Episcopul Radu a beneficiat de o
atentă recompunere a acestor părți. Dificultatea de care s-a lovit cercetătorul a fost „golul istoric”
cauzat de suprimarea Bisericii Române Unite în timpul regimului comunist. Investigațiile în arhive
au rămas lacunare, deoarece o mare parte din arhivele Bisericii nu sunt încă accesibile cercetării.
Documentele arhivistice nu pot înlocui acele lucrări necesare care nu s-au putut scrie în acea
perioadă.
Primul capitol al lucrării conține, aproape integral, împrejurările în care Demetriu Radu a fost
învestit ca Episcop de Lugoj. De asemenea, sunt trecute în revistă și atribuțiile acestuia la
consolidarea instituției, a învățământului confesional și a restaurării unor așezăminte bisericești și
școlare. Aceasta a reprezentat prima etapă a perioadei sale episcopale, în care s-a pregătit pentru
provocările de mai târziu, fapt ce-l vom observa în unul dintre capitolele mai închegate ale lucrării
despre ctitoriile Episcopului Radu la Oradea. Ctitoria cea mai reprezentativă a fost Palatul Episcopal
din Oradea, o construcție demnă de un ierarh modern în contextul epocii de atunci. Nu au fost
excluse, desigur, nici celelalte realizări ale sale, precum: demersurile pentru completarea edificiilor
celor două școli secundare greco-catolice din Beiuș – gimnaziul superior și școala civilă de fete.
Părintele Ciprian Robotin a considerat necesar să surprindă și contextul național și eclezial al
vremii, amintind rolul confesiunii greco-catolice în cadrul evenimentelor petrecute în timpul
autonomiei bisericești din perioada păstoririi Mitropoliților Ioan Vancea (1869-1892) și Victor
Mihály de Apșa (1895-1918). În aceeași ordine de idei, se face remarcabil și modul de organizare
internă e Bisericii – astfel au fost aduse în discuție rolul capitlului catedral și lista canonicilor
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capitulari care au activat în timpul păstoririi sale ca Episcop de Lugoj, iar apoi al celor din timpul
păstoririi sale la Oradea. În acest context, a considerat că este necesară și prezentarea succintă a unei
schițe monografice a bisericii din Rădești, satul natal al Episcopului.
Începând cu capitolul al V-lea se revine la cursul firesc al subiectului abordat și se fac unele
comentarii despre pregătirea teologică a preoților din Eparhia de Oradea sub păstorirea Episcopului
Radu și, mai ales, despre implicarea acestuia în unele evenimente și manifestări politice ale vremii
sale. Astfel, autorul a încercat să surprindă fapte demne de atenția Episcopului, care a știut să
militeze pentru cauza națională prin modalități specifice și permise unui ierarh.
În ultimul capitol al cărții este prezentat sfârșitul tragic al Episcopului Demetriu Radu în urma
atentatului din Parlamentul României, organizat de bolșevici.
Anexele documentare de la finalul cărții sunt foarte utile pentru un pasionat în cercetările
istorice. De asemenea, aparatul critic, foarte bogat în detalii, deschide uși spre mai multe căi de
cercetare.
În aproape toate cazurile, exactitatea și numărul detaliilor folosite pentru argumentarea
diferitelor idei fascinează cititorul pasionat de istorie. Nume de persoane, zile, descrieri destul de
exacte ale unor locuri și situații pot fi identificate de-a lungul întregii cărți, prin aceasta devenind un
instrument de lucru și o resursă primă pentru cercetătorul istoriei Bisericii Române Unite și nu
numai.
Putem concluziona că autorul cărții prezentate a realizat o revalorificare a „unei istorii uitate”,
bazându-se, în special, pe lucrările predecesorilor săi, pe care i-a menționat în partea introductivă,
și pe propriile investigații documentare asupra vieții și activității episcopului Demetriu Radu.
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Szalai Emese, Agyagba zárt hétköznapok – A 15-17, századi fazekasság
emlékei a gyulai várból (Viaţa de zi cu zi închisă în lut – Memoria ceramicii de
secolele XV-XVII din cetatea de la Gyula), Gyulai Katalógusok (Cataloagele de
la Giula), nr. 14, redactor: András Liska, editat de Erkel Ferenc Kulturális Központ
și Múzeum Nonprofit Kft, Gyula, 2018, 180 p.
Mihálka Nándor

Periodicul Gyulai Katalógusok (Cataloagele de la Giula), apărut în anii ’90 şi ajuns la volumul
14, este considerat un catalog al expoziţiilor temporare ale Muzeului „Erkel Ferenc” şi, în principal,
un volum de studii dedicat arheologiei, unele publicaţii fiind folosite şi ca manuale universitare.
După o pauză de zece ani, a reapărut în 2018 şi a oferit celor interesaţi o ediţie revizuită a lucrării de
disertaţie a arheologului Emese Szalai (Muzeul Național Maghiar din Budapesta), susţinută în anul
universitar 2013-2014.
Tânăra muzeograf-arheolog, originară din Békéscsaba, a prelucrat cercetarea arheologică din
anii 1956 şi 1961, din cetatea de cărămidă de la Gyula, a arheologului Nándor Parádi (Muzeul
Naţional Maghiar, 1928-1997). Naşterea cărţii sale a fost precedată de aproape o jumătate de
deceniu de cercetări. Săpăturile lui Nándor Parádi, din urmă cu şaizeci de ani, au servit în primul
rând ca fundament ştiinţific al primei restaurări monumentale a castelului de la Gyula şi s-a
concentrat asupra condiţiilor epocii medievale târzii şi otomane. Secţiunile s-au trasat pentru a servi
la stratigrafia curţii interioare, structura tavanului palatului castelului, curtea exterioară şi cercetarea
tranşeelor şanţului castelului şi a sistemului palisadei cetăţii.
În timpul celor cinci ani de săpături, au fost descoperite o serie de artefacte arheologice,
majoritar fragmente ceramice, a căror documentaţie a fost prezentată într-un raport preliminar, dar
nu a fost urmată de cercetări detaliate şi mai amănunţite. După cum scrie autoarea în introducerea
lucrării, cea mai mare provocare a fost aceea că s-a ocupat nu numai de material, ci şi de fundalul şi
circumstanţele săpăturii care a avut loc în urmă cu 57 de ani. Acest lucru a fost, de asemenea,
necesar, deoarece arheologii au lucrat în moduri complet diferite în urmă cu aproximativ şase
decenii. De aceea „ancheta” a început cu o cercetare arhivistică complexă. Documentele excavaţiei
(jurnalele, notele şi desenele originale de excavare scrise de mână) pot fi găsite în trei locuri diferite:
în Muzeul „Ferenc Erkel” din Gyula, în baza de date a Muzeului Naţional şi la fostul Centrul Forster,
instituţie desfiinţată în anul 2016. În plus, a strâns toate sursele, studiile şi articolele legate de
Castelul Gyula şi de epoca sa otomană, care au ajutat la înţelegerea şi cartografierea erei otomane a
oraşului de pe Crişul Alb.
Cetatea de cărămidă de la Gyula, construită între anii 1405-1445, a fost asediată şi ocupată,
în luna august 1566 de trupele turceşti şi a servit sub stăpânirea turcească ca centru de sangeac până
în 1695. Trupele turceşti au reabilitat daunele asediului, elita militară s-a mutat în castel, în timp ce
coloniştii de origine turcă şi balcanică s-au aşezat în părţile separate ale oraşului, unde au închiriat
magazine şi şi-au trăit viaţa de zi cu zi.
Urmele aşezării turceşti se văd cel mai bine în ceramica cotidiană şi de import/de lux la modă,
pe care o aduc şi o folosesc. Autoarea a ales materialul excavat, în grupuri, cantitativ şi în funcţie de
utilizarea lor, fragmentele de ustensile de bucătărie dominând aici. Instrumentele de gătit, bolurile,
ulcele şi ulcele glazurate diferă semnificativ ca aspect şi decor faţă de cele anterioare, medievale
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târzii, ca şi de artefactele moderne timpurii. Materialul importat, porţelanul chinezesc, faianţa
persană şi ceramica de Iznik, au fost produsele de top în producţia de ceramică. Al doilea grup a
inclus accesorii pentru echipamentele de încălzire ale perioadei, plăci de cahle şi sobe, în timp ce al
treilea a constat din obiecte utilizate în restul apartamentului (ţevi, suporturi pentru lumânări,
suporturi de cerneală, tuburi ceramice). La sfârşit, au fost adăugate grenade de argilă arsă folosite în
asedii, similare cu borcanele de dimensiuni reduse.
Pe lângă o analiză comparativă a descoperirilor, cartea își propune să urmărească şi fundalul
istoric al utilizării obiectelor şi relaţia comercială a atelierelor de olărit. Autoarea pune accent şi pe
centrul de ceramică de la Vadu Crişului de lângă Oradea. Funcţionarea lui în secolul al XVIII-lea
este cunoscută din literatura de specialitate, el fiind renumit pentru materialul său impresionant de
vase cu pastă caolinică, pictate geometric. Existenţa timpurie, de secol XVI-XVII, a centrului a fost
dovedită prin această lucrare. A fost un centru semnificativ, deoarece în Gyula şi aşezările
înconjurătoare, inclusiv cetatea din Oradea, au fost găsite un număr semnificativ de fragmente de
tip Vadu Crişului. Este probabil ca încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, ustensile de gătit
să fie furnizate în zonă de acolo.
De asemenea, s-au găsit obiecte despre care se crede că erau confecţionate de negustori locali,
dar imitau forme tipice de vase importate de otomani. Acest lucru sugerează că s-a dezvoltat o relaţie
strânsă între restul populaţiei locale şi otomani. Autoarea a încercat să proceseze subiectul în aşa fel
încât să poată fi urmărită întreaga istorie a vieţii obiectelor aduse la suprafaţă, începând cu locurile
de unde se obţineau materiile prime şi evidenţiind, cât mai mult posibil, materialele şi tehnologia
folosită pentru confecţionare. Pentru această parte a lucrării a folosit inclusiv cărţi de bucate turceşti
din secolul al XV-XVII-lea. Printre altele, ea a dat un răspuns la întrebarea referitoare la lipsa vaselor
de gătit de dimensiune mare, fiind prezente doar rămăşiţele multor boluri de diferite dimensiuni,
pentru că această cultură alimentară otomană nu avea obiceiul de a folosi ustensile mari de gătit.
Ceramică turcească similară cu cea a săpăturilor lui Parádi a fost descoperită şi în castelele
mai mici din jur (Sarkad, Békés), în aşezările urbane (Szeged, Szolnok, Debrecen, Oradea) şi la
cetatea Oradea, dar analogiile cele mai apropiate s-au descoperit la Belgrad (Serbia). Similitudinea
dintre cele două grupuri este uluitoare, foarte probabil ea datorându-se faptului că a existat o relaţie
comercială între cele două oraşe.
Lucrarea lui Emese Szalai are mai multe rezultate importante: a reuşit să dateze şi să integreze
în tipologie întregul set de materiale descoperite, să mapeze relaţiile comerciale şi să demonstreze
că actorii epocii, indiferent de etnia lor, au învăţat să trăiască cot la cot, s-au adaptat și chiar au
adoptat anumite obiceiuri. Semnificaţia lucrării sale este multistratificată: la nivel local, pentru că
ajută la pregătirea săpăturilor în curs şi care se vor derula în jurul cetăţii de cărămidă, dar şi pe plan
regional, pentru că materialul otoman descoperit se extinde dincolo de hotarele regiunii Partium.
Munca sa este un ajutor serios atât pentru arheologi, cât şi pentru istorici sau iubitorii de artă, care
întâlnesc sau descoperă artefactele unei perioade pe cât de zbuciumate, pe atât de frumoase.
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Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo, Nemăsurata ispită a puterii. Gheorghe
Martinuzzi. Adevăratul rege al Transilvaniei în secolul al XVI-lea, Editura Ratio
et Revelatio, Oradea 2019, 496 p.
Ecaterina Parşenco

Ediţia de faţă, în limba română, reprezintă o revizuire şi o aprofundare a cercetării realizate
anterior asupra subiectului: Giorgio Martinuzzi. Figura e ruolo politico di un monaco-statista dalmata
nella storia ungherese del Cinquecento, apărută în 2011, şi Frate Giorgio Martinuzzi. Cardinale, soldato
e statista dalmata agli albori del Principato di Transilvania, apărută în 2017. Lucrarea reconstituie
biografia unei personalităţi remarcabile, care a marcat şi a influenţat istoria Transilvaniei: Gheorghe
Martinuzzi. Personaj fascinant, om de stat nemaipomenit de capabil şi autoritar, înzestrat cu calităţi,
dar dispus la compromisuri pentru a-şi atinge aspiraţiile, dornic de afirmare în viaţa politică, dar
condus de ambiţii politice personale, Martinuzzi apare ca un pion principal aflat în mijlocul
evenimentelor istorice marcante ale secolului al XVI-lea.
Autorii nu s-au limitat la o expunere clasică a biografiei, ci au extins aria de cercetare,
integrând personalitatea şi acţiunile călugărului în realităţile vremii şi în contextul general al vieţii
politice şi militare, reuşind să reconstituie obiectiv situaţia Regatului Ungariei după instalarea
familiei de Habsburg în regiunea carpato-danubiană, până la moartea tragică a lui Gheorghe
Martinuzzi, aprofunzând diferitele versiuni care circulau în jurul sfârşitului său, precum şi amănunte
legate de procesul care a urmat.
Pe lângă informaţiile despre familia şi originea sa, lucrarea realizează o analiză amplă a celor
mai importante demnităţi deţinute de Gheorghe Martinuzzi: episcop de Oradea, primat de
Ungaria, înalt trezorier, judecător suprem, comandant militar, locotenent general în Transilvania şi,
nu în ultimul rând, cardinal. Toate aceste poziţii l-au implicat pe Martinuzzi în tratativele dintre
Casa de Austria şi Izabela Jagiello, dar şi în luptele cu turcii, politica promovată de acesta fiind
urmărită din perspectiva sincerităţii şi onestităţii. În acest scop, autorii au folosit într-o manieră
critică principalele surse documentare din epocă, utilizând numeroase fonduri arhivistice italiene.
O bună parte din acestea se dovedesc extrem de utile pentru iubitorii orașului Oradea, introducând
în circuitul științific o serie de date și informații inedite. Totodată au fost utilizate și numeroase
lucrări privind istoria istoriografiei dedicate vieţii cardinalului.
Cariera politică a lui Martinuzzi a debutat odată cu conflictul şi negocierile dintre Ferdinand
de Habsburg şi Ioan Zápolya, reuşind să câştige prestigiu şi putere, afirmându-se ca figură tot mai
importantă şi hotărâtoare, după moartea celui din urmă concentrându-şi toată puterea în propriile
mâini.
Ambiţia, lăcomia şi atitudinea brutală a lui Martinuzzi faţă de Izabela Jagiello l-au transformat
într-o figură politică negativă şi periculoasă pentru funcţionarii imperiali şi pentru mulţi nobili din
Transilvania. Transferul de putere, de la regina Izabela la regele Ferdinand, ar fi trebuit să pună capăt
activităţii politice a lui Martinuzzi, să-i lase regelui misiunea de a apăra regatul şi să se retragă în
sânul ordinului său monastic. Prudenţa ar fi trebuit să-i sugereze acest lucru, dar, avid de putere, a
continuat să jongleze între afirmarea loialităţii faţă de Ferdinand şi întărirea relaţiilor cu Poarta.
Atingându-şi propriile interese, Casa de Habsburg a decis că a sosit momentul ca acest
personaj inteligent, abil, ambiţios, dar foarte incomod, să fie eliminat, acuzaţia de trădare şi complot

429

Recenzii

cu turcii fiind susţinută de contemporanii care nu-l agreau. Prin ordinul lui Ferdinand de Habsburg,
generalul Castaldo l-a asasinat într-un mod brutal pe cardinal în castelul său din Vinţu de Jos, la 17
decembrie 1551. Ferdinand şi complicii săi vor fi toţi pe deplin achitaţi de Sfântul Scaun.
Marele merit al autorilor este acela că au reușit să ofere o istorie foarte bine documentată şi
neromanţată a vieţii lui Gheorghe Martinuzzi, un principe fără coroană al Transilvaniei, care şi-a
impus ambiţiosul său proiect politic clădit pe dorinţă de putere, notorietate şi putere financiară, întro perioadă de mari schimbări şi prefaceri. Grație ei, lumea transilvăneană a primei jumătăți a
secolului al XVI-lea va putea fi mai bine cunoscută și înțelească.
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Mihai Georgiță, Cristian Apati, Radu Milian, Bihorul în drumul spre Unire,
mărturii documentare inedite (octombrie 1918 – mai 1919), Editura Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2019, 604 p.
Cristina Liana Pușcaș

Centenarul bihorean s-a bucurat de o atenție deosebită în rândul cercetătorilor locali, iar cei
trei istorici ai Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale prin lucrarea de față fac cinste
breslei, reușind să pună în circuitul științific un mare volum de documente importante care vin să
contureze momentul Marii Unirii.
Autorii au realizat o amplă muncă de cercetare, rezultatul fiind volumul mai sus amintit care
cuprinde 496 de documente, extrase din 270 de surse, de la documente de arhivă (limba maghiară
și română), presa vremii, procese-verbale etc. Cercetătorii orădeni au avut la dispoziție nu doar
fondul Consiliului Național Român din Oradea și Bihor, fondul Prefecturii Bihor, fondurile unor
instituții eclesiastice, culturale și administrative, inventariate la Serviciul Județean Bihor al Arhivelor
Naționale, ci au studiat și fondul personal al Episcopului Roman Ciorogariu, care se găsește la
Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale.
Având la dispoziție un astfel de material arhivistic, autorii au realizat în prima parte a
volumului un amplu studiu introductiv, menit să ofere câteva repere în ce privește contextul politic,
administrativ și economic al „Bihorul în drumul spre Unire”, dar și să lămurească scopul și
metodologia folosite în pregătirea valoroasei cărți. Prefața poartă semnătura reputatului istoric prof.
univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, care remarcă efortul
consistent al colectivului de tineri cercetători orădeni, considerând că volumul este „un instrument
indispensabil pentru viitoarele monografii referitoare la istoria Bihorului ori a Transilvaniei în anii
1918-1919, autorii binemeritând aprecierea și gratitudinea confraților de breaslă”.
Documentele publicate au respectat criteriul cronologic al emiterii lor, însă la o amplă analiză
ele pot fi clasificate după o serie de problematici: chestiunea națională și politică, administrativă și
organizatorică, economică, socială, culturală, școlară etc. Actele publicate în acest volum acoperă cu
precădere perioada octombrie 1918 – mai 1919, însă 22 de scrieri sunt anterioare acestui interval.
De asemenea, sunt puse în circuitul istoric și documente elaborate în anul 1932, cum ar fi Tabelele
nominale ale membrilor gărzii naționale române din Bihor, pe localități.
Toate aceste mărturii arhivistice vin să contureze o imagine de ansamblu a comitatului Bihor
în cele opt luni în care s-a aflat sub cele „patru regimuri politice: declinul monarhiei austro-ungare,
republica socialistă ungară, cu administrația consiliilor naționale, apoi regimul comunist a lui Kuhn
Bela și începuturile guvernării regale românești, prin Consiliul Dirigent”. O categorie însemnată de
documente o reprezintă actele Consiliului Național Român din Oradea și Bihor, care a jucat un rol
politic esențial, dar și unul administrativ, încercând să gestioneze toate chestiunile sociale,
economice, medicale în timpul acestei perioade tulburi.
În construcția lucrării, o componentă importantă o au documentele privind problematica
școlară. Mai mult, opisul de documente se deschide cu Protocolul conferinței profesoarele ținută la
Oradea în prezența comisarului ministerial Teglassy Ferenc care a avut ca obiect reglementarea
cursurilor pentru elevii ostaşi, act datat cu 7 februarie 1918. Șase luni mai târziu, vicarul ortodox de
Oradea Roman Ciorogariu face cunoscută circulara privind predarea geografiei, istoriei și
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constituția țării (Ungaria), iar pe 23 octombrie/5 noiembrie 1918, același demnitar transmite
preoților și învățătorilor din Consistoriul orădean o circulară privind încheierea armistițiului. Pe 25
noiembrie, vicarul greco-catolic anunța includerea limbii române în grădinițele și școlile românești
de toate nivelurile.
O selecție valoroasă o reprezintă acele plângeri, sesizări, mărturii ale românilor care au căzut
victime ale abuzurilor bandelor bolșevice maghiare. Primul document publicat este din 23
decembrie 1918, prin care se cere investigarea împușcării unui țăran român. Ulterior, aceste
documente se înmulțesc, în paralel cu instaurarea Republicii Sovietice Ungare, în frunte cu Kun
Bela.
Un document important publicat în acest volum îl reprezint telegrama din 24 decembrie
1918 prin care se comunică sosirea generalului Berthelot la Oradea dinspre Seghedin, însoțit de
ofițeri și funcționari ai Căilor Ferate Române, urmând să petreacă în Oradea trei ore. De asemenea,
se pune în vedere faptul că „generalul dorește a vedea în gară toate autoritățile și reprezentanții
tuturor naționalităților”.
Toate aceste izvoare documentare publicate prin grija celor trei istorici orădeni ai Serviciului
Județean Bihor al Arhivelor Naționale deschid noi domenii de cercetare, documentele în sine fiind
instrumente de lucru pentru alți cercetători care vor dori să scoată la lumină adevărul unei perioade
greu încercate.
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Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea. Studii (I), Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2019, 328 p.
Cristina Liana Pușcaș

Presa culturală din România a avut ca reper, timp de un secol și jumătate, Revista Familia,
prima serie apărând la Pesta (1865-1880), apoi la Oradea (1880-1906), unde au fost tipărite și
seriile următoare (cu excepția seriei IV), spre cinstea orașului de pe Criș. Florin Ardelean, cadru
universitar la Specializarea Jurnalism a Universității din Oradea, este un temerar în ceea ce privește
preocupările sale privind istoria presei, în special a celei bihorene. Volumul, care a văzut lumina
tiparului în anul Centenarului bihorean, reprezintă o sinteză a ce a însemnat publicistica culturală,
începând cu 1865 până în 2000. Nu doar Revista Familia face obiectul investigației academice,
autorul aducând în spațiul public și alte publicații ale vremii: Tribuna Bihorului, Cele Trei Crișuri,
Unu, Familia română, revistele ecleziastice: Legea românească și Vestitorul Unirii, respectiv face o
trecere în revistă a publicațiilor instituționale – Crisia, Biharea, Nymphaea, Cetatea Bihariei, Țara
Crișurilor și Vestul românesc.
În prima secțiune, „Iosif Vulcan și Revista Familia”, autorul volumului pune în evidență
activitatea revuistică complexă a fondatorului a ceea ce se supra intitula Foaie enciclopedică și
beletristică cu ilustrații. Florin Ardelean analizează cele 1820 de numere ale primei serii, o cercetare
care se întinde pe 42 de ani. „Iosif Vulcan nu a avut stofă de luptător martir”, constată Florin
Ardelean, în schimb pragmatismul lui politic s-a îmbinat cu spiritul curajos al dialogului, care a servit
neamului său. Astfel, Vulcan a jucat un rol hotărâtor în a promova valorile românești, limba,
tradițiile, folclorul etc.
În spiritul vremii, a încercat să țină pas cu modernitatea, articolele despre tehnologie,
psihologie, antropologie, arheologie, spiritism, noile descoperiri tehnice (telefonul, telegraful cu fir
și fără fir), astronomia, reușind să capteze interesul față de noile provocări ale veacului. În opinia lui
Florin Ardelean, Iosif Vulcan a reușit să netezească calea spre momentul 1918, chiar dacă nu a mai
apucat să se bucure de roadele muncii sale. Vulcan a reușit să identifice câteva „căi de construcție a
conștiinței naționale”, pe lângă Revista Familia, cea de-a doua cale fiind teatrul. „Iosif Vulcan a intuit
faptul că o revistă, oricât de citită ar fi ea, de către preoți sau de către învățători, nu poate ajunge la
cei mai mulți și neștiutori de carte. Pentru aceștia, soluția ingenioasă a fost teatrul”, remarcă Florin
Ardelean. Iosif Vulcan a murit cu 11 ani înainte de a-și vedea rezultatele muncii sale, însă rămâne
dovadă a calității sale morale și intelectuale seria I a Revistei Familia.
În ce privește seriile II (1926-1929) și III (1934-1940), editate la Oradea, de către M. G.
Samarineanu, Florin Ardelean ține să amintească rolul jucat de Teodor Neș, unul dintre cei mai
„interesanţi colaboratori”. Fost bursier Gojdu, profesor al renumitului liceu orădean, Teodor Neș
debutează cu articole despre educație și școală. Ulterior, în numărul inaugural al celei de-a III-a serii
a Revistei Familia, Teodor Neș inaugurează, sub titlul „Figuri bihorene”, o rubrică care se va regăsi
în monumentalul său volum „Oameni din Bihor (1848-1918)”.
Una dintre cele mai greu încercate perioade a fost cea a seriei V (1956-1990), perioada
comunistă, Alexandru Andrițoiu asumându-și conducerea Revistei Familia „prin negocieri subtile
cu cenzura, asumând concesii sub forma encomioanelor aniversare și editoriale publicate și scrise
pe rând, ca obligație ce deriva din fișa postului, de către toți membrii redacției, Revista Familia a
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devenit, prin seria a V-a, un reper al revuisticii literare românești în ceea ce privește componența
critică”, menţionează Florin Ardelean.
Sub genericul „Addenda”, în ultima parte a volumului autorul propune spre lectură două
texte. Primul are în centrul cercetării personalitatea Mitropolitului ortodox Vasile Mangra și a
preotului greco-catolic Vasile Lucaciu, fruntaș al mișcării naționale române. Două destine venite pe
lume în același an 1852 (potrivit lui Teodor Neș), primul în localitatea Săldăbagiu, din Bihor, al
doilea la Apa, Satu Mare, ambele sfârșite în mod tragic. Al doilea articol din „Addenda”, intitulat
„Evreii din Oradea și parabola măslinelor zdrobite”, amintește de rolul jucat de comunitatea iudaică
în dezvoltarea orașului de pe Criș și deportarea de către administrația maghiară a 27.000 de suflete
în lagărele naziste.
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Între istorie naţională şi istorie contemporană. Studii în onoarea profesorului
Mihai Drecin. Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Editura Universităţii
din Oradea, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2019, 480 p.
Marian Trandafir

Acest volum, dedicat în onoarea prof. univ. dr. Mihai Drecin, cuprinde 480 pagini și un număr
de 36 de articole, împărţite în cinci mari părţi: Personalia din partea colegilor şi discipolilor
apropiaţi, Între Evul Mediu şi Epoca Modernă, Istorie financiar-bancară, economie şi societate în spaţiul
românesc, Mişcarea naţională şi Marele Război şi România şi românii în contextul relaţiilor
internaţionale din secolul al XX-lea. Lucrarea s-a dorit a fi un omagiu adus profesorului şi
cercetătorului care a scris prima şi singura monografie dedicată celei mai importante instituţii de
credit a românilor ardeleni din timpul dualismului austro-ungar, Banca Albina din Sibiu, şi care şi-a
adus contribuţia la înfiinţarea Universităţii din Oradea, la împlinirea vârstei de 75 de ani.
În debutul volumului sunt grupate un număr de şase articole omagiale, din partea rectorului
Universităţii din Oradea, Constantin Bungău (Gânduri despre Profesorul Mihai Drecin, la moment
aniversar), a decanului din acel moment al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe
Politice şi Ştiinţele Comunicării, Ioan Horga (A fi pentru a şti – a fi pentru a înţelege – a fi pentru a
cunoaşte cu profesorul Mihai Drecin!), a lui Sever Dumitraşcu (Din Iosaş la Păuliş... Lui Mihai Drecin,
cu prietenie şi multă preţuire) şi din partea unor discipoli apropiaţi, Elisaveta Roşu (Recunoştinţa nu
se prescrie niciodată, dacă memoria e bună şi inima dreaptă), Luminiţa Moga (Portretul unui dascăl de
vocaţie: Mihai Drecin), şi o succintă prezentare a bibliografiei omagiatului întocmită de Delia Moga
(Bibliografia selectivă a operei prof. univ. dr. Mihai Drecin).
În partea a doua a volumului, în subcapitolul intitulat Între Evul Mediu şi Epoca Modernă, sunt
prezente un număr de şase articole, ordonate cronologic, în limbile română, engleză şi italiană:
Sorin Şipoş reia analiza Cronicii lui Anonymus şi a descrierii ducatului condus de Menumorut;
Florina Ciure, valorificând fonduri arhivistice inedite aflate în Biblioteca Nazionale Marciana din
Veneţia, prezintă cuceririle habsburgice în Banat din anul 1691 reflectate în materiale
propagandistice prin care Habsburgii urmăreau să-şi facă cunoscute cuceririle şi să-şi atragă noi
aliaţi în lupele antiotomane; Ioan Ciorba valorifică o tipăritură din anul 1787 prin care autorităţile
habsburgice încercă să combată fenomenul emigraţionist din Transilvania din rândul populaţiei
româneşti, care datorită presiunilor fiscale, foametei, anomaliilor climatice părăseau provincia,
mutându-se în Moldova sau Ţara Românească; Gheorghe Lazăr înfăţişează aspecte din legătura
negustorului bucureştean Mărgărit Staroste cu Braşovul în secolul al XVIII-lea; Mihai Georgiţă
analizează o conscriere confesională din Bihor, din jurul anului 1760, privind situaţia ortodocşilor
şi greco-catolicilor, iar M. Marcella Ferraccioli împreună cu Gianfranco Giraudo, într-un articol în
limba italiană, expun trăirile, relatate într-un jurnal, pe care le are Antonio Paravia, martor al
„sfârşitului” Republicii veneţiene.
În următoarea parte a volumului omagial, Istorie financiar-bancară, economie şi societate în
spaţiul românesc, se regăsesc un număr de unsprezece articole, începând cu Vasile Ciobanu care
prezintă legătura filantropului, avocatului, omului politic, director al băncii „Albina”, Partenie
Cosma, cu saşii din Sibiu; Iosif Marin Balog într-un studiu istorico-economic analizează costurile,
tarifele şi profitul în raport cu dezvoltarea regională a rentabilităţii căilor ferate din Transilvania şi
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Banat în perioada cuprinsă între anul 1868 şi anul izbucnirii Primului Război Mondial; Claudiu
Porumbăceanu valorifică o scrisoare rămasă de la Traian Cavaşi, delegat la Adunarea de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918, cu privire la înfiinţarea primei bănci româneşti din Satu Mare, „Casa
Noastră”; Vasile Dobrescu şi Adrian Onofreiu abordează o temă interesantă privind oameni politici
sau conducători financiari ardeleni în mişcarea naţională din anul 1918; Anca Stângaciu prezintă
semnificaţia împrumuturilor italiene acordate statelor din Europa central-orientală în perioada
interbelică; Cristian Culiciu relatează, valorificând fonduri arhivistice, un scurt episod al situaţiei
din Oradea din timpul Marii Crize economice dintre anii 1929-1933, cu măsurile luate de
autorităţile locale pentru a combate efectele acesteia; Ion Zainea enumeră elita ştiinţei şi
învăţământului economic clujean din perioada interbelică; Delia Cora redă aspecte din crearea
reţelelor informative din întreprinderile bihorene în perspectiva naţionalizării lor din iunie 1948;
Ion Zainea este prezent printr-un nou articol alături de Beata Menesi despre controlul publicaţiilor
şi instituţiilor orădene de către autorităţile de stat între anii 1966-1977; Mariana Barna, într-un
studiu istorico-economic, analizează diagrama vieţii economice bihorene între anii 1981-1989;
Mihaela Goman ne prezintă aspecte din activitatea membrilor Institutului de Istorie şi Arheologie
din Cluj în anul 1971.
În următorul segment al volumului, Mişcarea naţională şi Marele Război, sunt consemnate un
număr de opt articole. Primul îi aparține lui Radu Milian, care ne redă o serie de date cu privire la
implicare fundaţiilor în sprijinul şcolilor ortodoxe din ultima decadă a secolului al XIX-lea; Laura
Ardelean ne prezintă reflecţiile din presa maghiară dintre anii 1910-1914, cu privire la acţiunile
filantropice ale boierului basarabean Vasile Stroescu; Cristian Apati, valorificând fonduri
arhivistice, înfăţişează 22 de portrete ale unor voluntari români participanţi la Marele Război;
Augustin Mureşan şi Ioan Popovici ne prezintă reconstituirea drapelului Gărzii Naţionale din
Bârsa; regretatul arheolog Ioan Crişan, dovedind preocupări de culegător de istorie orală, relatează
relaţia dintre contele Tisza István şi un angajat al său, românul Guiaş Florian, iar pe de altă parte
relaţia dintre generalul Traian Moşoiu şi un ţăran maghiar înstărit din Cefa, Eles Janos; Gabriel
Moisa sintetizează istoriografia românească din perioada comunistă despre băncile româneşti
transilvănene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX; Radu Romînaşu şi Mihail
Iliev ne redau din activitatea boierului Vasile Stroescu în România întregită (1919-1926), iar
Corneliu Pădurean ne descrie, prin prisma articolelor din presa arădeană, evenimentele tragice care
au avut loc în Arad cu ocazia vizitei generalului francez Henri Berthelot.
În ultima parte a volumului, România şi românii în contextul relaţiilor internaţionale din secolul
al XX-lea, regăsim un număr de cinci articole: Cornel Sigmirean, subliniind importanţa istoriei
economiei, enumeră studenţii români din Transilvania la Academiile de agricultură din Europa în
perioada 1801-1919; Şerban Turcuş redă scrisoarea de protest a ambasadorului sovietic la Roma,
Lev Kamenev, faţă de recunoaşterea din partea Italiei a unirii Basarabiei cu România, în martie
1927; Veronica Turcuş continuă tratarea subiectului anterior prin prezentarea unei note personale
a lui Benito Mussolini despre ratificarea tratatului privind unirea Basarabiei cu România; Ion
Eremia ne prezintă o filă de istorie mai apropiată, despre independenţa Republicii Moldova, prin
prisma unui diplomat oarecare, iar ultimul articol îi aparţine Alinei Stoica, fiind dedicat rolului
democraţiei participative în progresul integrării europene.
Volumul omagial ne oferă o lectură plăcută, cuprinzând o lungă serie de articole bine
documentate, care stârnesc interesul specialiştilor și al publicului larg în egală măsură. El prilejuiește
o lărgire și o îmbogățire a orizontului de cunoaștere pe o mare varietate de teme de cercetare.
Suntem convinși că aceasta îşi va găsi un loc binemeritat în istoriografia românească.
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