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STUDII ŞI ARTICOLE 

UN MORMÂNT APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI 
DESCOPERIT LA DIOSIG (JUD. BIHOR) 

de 
CĂLIN GHEMIŞ 

Situată în Velea Ierului localitatea Diosig este de multă vreme cunoscută 
în literatura de specialitate, de aici provenind câteva piese descoperite în 
1892 în condiţii necunoscute1

• 

Apariţia în 1974 a Repertoriului monumentelor din judeţul Bihor 
consemnează la Diosig o descoperire interesantă şi importantă în opinia 
noastră pentru cunoaşterea culturii Otomani, este vorba despre descoperirea 
incidentală în 1968 a unui mormânt. Informaţiile care ne stau la dispoziţie 
sunt cele fumizate de Repertoriu, o fotografie şi câteva lacunare însemnări 
păstrate în arhiva dr.Nicolae Chidioşan. 

Potrivit acestor informaţii mormântul a fost par~al deranjat în momentul 
descoperirii, fapt care rezultă şi din fotografie (Pl.l.).Date concrete despre 
adâncimea la care a apărut, orientarea scheletului, conturul gropii sepulcrale 
lipsesc, este specificat doar faptul că în 1968 în punctul Colonie, pe locul 
exploatării de lut sunt urme ale mai multor morminte de înhumaţie în poziţie 
chircită. Din câte se cunosc, inventarul acestui mormânt era exclusiv ceramic, 
două vase au fost depuse în zona capului defunctului oarecum de-a lungul 
braţului. Alte piese de inventar nu mai cunoaştem din acest mormânt cu 
toate că pe fotografie se disting fragmentele a cel puţin două recipiente: un 
castron şi un vas de dimensiuni mai mari. 

Scheletul se afla depus pe spate, piciorul drept este îndoit din genunche 
sub cel stâng, întreg corpul defunctului se afla arcuit şi oarecum căzut 
spre stânga. Mâna dreaptă singura care putem bănui că se afla în conexiune 
anatomică era întinsă spre exterior, deasupra acesteia fiind descoperite 
vasele. Mâna stângă, aşa cum reiese din fotografie, era întinsă şi aşezată 
cu palma în zona bazinului. Din imaginea de la pi. 1, rezultă că doar 
capul şi mîna au fost deranjate la descoperire, noi neputând decât bănui 

'Cf. Rep.Mon.Bihor, 1974, 32. 



IO Crili11 Ghe111iş 

poziţia capului în momentul înhumării. Rezultă de aici că nu poate fi vorba 
de o înmormântare în poziţie chircită. 

Descrierea inventarului 

I .Cană, cu buza puţin evazată, pe diametrul gurii în partea opusă torţii 
se află un mic cioc. Gâtul are o formă tronconică, arcuită. Corpul 
recipientului este de formă semisferică cu pereţii puternic arcuiţi. Raportat 
la întregul recipient fundul este foarte îngust şi este marcat cu o canelură. 
Toarta este supraînălţată cu un mic buton în zona de îmbinare a torţii cu 
buza propriu-zisă a recipientului. Pasta din care a fost confecţionat 
recipientul este semifină, bine frământată, ca degresant a fost folosit nisip 
fin. Culoarea recipientului este neagră cu urme de lustru pe suprafaţa 
exterioară. Ardere inoxidantă. 

Ornamentica piesei a fost realizată prin incizie. Au fost realizate astfel 
trei fascicule de câte trei linii paralele dispuse orizontal pe gâtul piesei. În 
porţiunea de îmbinare a gâtului cu corpul propriu-zis se află două linii dispuse 
oblic pe corp spre baza torţii. De sub cele două linii pornesc alte trei fascicule 
de câte două- trei linii dispuse paralel spre fund. Vasul a fost confecţionat din 
pastă semifină, bine frământată, cu degresant de nisip, ardere inoxidantă, 
culoare neagră cu urme de lustru pe suprafaţa exterioară. 

Dimensiuni: diam.gurii: 5, 00 cm; diam maxim: 7,00 cm; diam.fund: 1,9 
cm; înălţime: 9, I cm. 

2. Căniţă de formă semisferică, gâtul este scund, buza foarte puţin evazată, 
toarta supraînlţată. Piesa nu are nici un decor. Confecţionată din pastă semifină 
piesa are o culoare roşiatică fiind arsă oxidant, fundul piesei este puternic 
rotunjit. Dimensiuni: diam.gurii: 5,4 cm; diam. maxim: 6,5 cm; înălţime: 4,2 
cm. 

Nu avem date despre alte piese de inventar ale mormântului cu toate că 
în fotografie pot fi idenificate şi alte piese. 

Din punctul "Colonie" se păstrează alte două vase descoperite incidental 
tot în anul 1968. Cu siguranţă că cele două piese provin din inventarul sau 
inventarele unor morminte deranjate. 

Descriere 

1. Vas borcan, cu buza dreaptă puţin evazată, gât scurt şi umăr arcuit. 
Pereţii recipientului sunt puţin curbaţi. Fundul recipientului este scund şi 
îngust fiind marcat faţă de corpul propriu-zis. Ornamentica recipientului 
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a fost realizată prin incizie. Pe diametrul maxim se află o linie incizată 
orizontal. Corpul este ornamentat cu fascicule de câte trei linii dispuse în 
ghirlandă, cu vîrful îndreptat în sus. Bazele ghirlandelor sunt unite de 
buclele unor spirale simple ( dintr-o singură linie incizată), realizate în 
formă de S culcat (S încârligat), sub unghiul ghirlandelor se află câte o 
impresiune canelată simplă obţinută prin canelare îngustă în canal semilat. 
Spre fund se află trei linii incizate dispuse în unghi cu vârful orientat 
spre buza vasului. Recipientul a fost deteriorat la descoperire. Pasta din 
care a fost confecţionat face parte din categoria semifină, arsă oxidant de 
culoare gălbui cu flecuri cenuşii, cu urme de lustru pe suparfaţa exterioară. 
Dimensiuni: diam.gurii: 11,8 cm; diam. maxim: 13,1 cm; diam.fund: 7,3; 
înălţime: 11,8 cm. 

2. Vas borcan deteriorat la descoperire, buza este rotunjită, puţin 
evazată, gâtul scund arcuit, corpul este rotunjit.Fundul este îngust şi 
marcat. Ornamentica piesei a fost realizată prin incizie. Desupra 
diametrului maxim imediat sub gât se află o linie orizontală din care 
pornesc linii simple sau grupate câte două dispuse in unghi orientat cu 
vârful înspre fund intre acesteea se află fascicule de câte trei linii dispuse 
vertical spaţile dintre aceste fascicule au fost umplute cu linii simple în 
formă de unghi larg în formă de v, aceste unghiuri au fost dispuse paralel 
la distanţe oarecum egale. Spre fundul vasului se află o linie incizată 
paralelă cu fundul. Recipientul a fost confecţionat din pastă semifină Jucat 
destul de neglijent, ca degresant a fost folosit nisip, culoarea vasului este 
cenuşie cu flecuri gălbui. Dimensiuni: diam.gurii: 9,2 cm; diam.maxim: 
11,3 cm; dam.fund: 6 cm; înălţime: 11,0 cm. 

Încadrare culturală şi c1·onologică 

Aşa cum rezultă din descriere, materialele aparţin culturii Otomani, cultură 
specifică epocii bronzului din zona de vest a Transilvaniei. Situarea geografică 
a descoperirii pe valea Ierului plasează această descoperirie în chiar epicentrul 
culturii, ştiindu-se că cea mai mare densitate de aşezări Otomani se 
concentrează în această zonă geografică2 • 

Departe de a fi rezolvată pe deplin vasta problematică legată de această 
cultură, aceasta cuprinde aspecte pu~n exploatate de cercetarea arheologică 
românească, la aceasta contribuind în mare măsură şi lipsa publicării unor 
materiale rezultate din sapaturi mai vechi. 

' Ordentlich 1971, fig. I. 
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Descoperirile de la Diosig sunt a1.nintite în mai multe rânduri' fără a fi 
comentate mai pe larg. Pentru atribuirea cultural- cronologică T.Bader se pronunţa 
pentru încadrarea descoperirii în faza a- lll- a a culturi Otomani 4. Aici însă trebuiesc 
făcute câteva precizări, principalul element de datare în cazul descoperirilor de 
la Diosig rămâne ceramica. Dacă pentru căniţa cu corp semisferic analogiile 
sunt numeroase, forma în sine fiind caracteristică pentru olăria culturii Otomani 
din toate fazele, cea de-a doua piesă este o apariţie nouă în cadrul producţiei 
ceramice a purtătorilor acestei culturi. Al doilea recipient nu-şi găseşte precedente 
în cadrul tipurilor ceramice specifice culturii Otomani, el apărând în faza finală a 
culturii. Analogii pentru acest tip de recipient fiind de căutat în cadrul descoperirilor 
contemporane depozitului de vase de la Valea lui Mihai, în cadrul manifestărilor 
târzii ale acestei culturi. Ori descoperirile de la Diosig dacă luăm în considerare 
şi cele două vase-' descoperite în punctul "Colonie"6 şi inventarul mormântului 
aici discutat ies din peisajul descoperirilor care caracterizează alll-a fază a culturii 
Otomani, fiind ceva mai târzii. Definirea în 1987 a grupului cultural Cehăluţ, 
precum şi reluarea în 1997 a complexei problematici legate de acest grup îi 
permiteau lui C.Kacso să nuanţeze conţintul descoperirilor de tip Cehăluţ 
precizând şi câteva aspecte legate de evoluţia acestuia, astfel descoperirile 
contemporane depozitului de la Valea lui Mihai între care: Crasna şi Otomani
Cetatea de Pământ sunt plasate în primele două faze ale Bronzului Trziu 
Transilvănean7 • 

Până la noi abordări tindem să plasăm descoperirile de la Diosig, Colonie 
în cadrul manifestărilor post Otomani lll, contemporane depozitului de vase de 
la Valea lui Mihai. Un alt aspect pe care dorim să îl subliniem este acela legat 
de caracterul mormântului. Poziţia defunctului ne face să credem că nu avem 
de-a face cu un mormânt obişnuit, ci mai degabă cu mormântul unui individ 
sacrificat, cazuri de asemenea înmormântări fiind cunoscute şi din descoperiri 
aparţinînd unor alte culturi ale epocii bronzului. 
3 Bader, 1978, pi. XXIII, 10. 17. 18; Muller, 1999, ta[ 10, nr.7. de notat că desenul piesei reprodus după 
Bader I 978, este greşit. 
"autornl propune aceeaşi încadrare mai târziu în 199k: Bader, 199k, k0, cat.9, într-o sinteză a 
istoriografiei privind problematica acestei culturi. 
5 cele două vase- borcan se datează pe parcursul fazei a lila a culturii Otomani, foarte probabil necTopola 
cunoscând o eYolulie destul de îndelungată în timp, din lipsa unor date suplimentare nu putem preciza cu 
certitudine dacă aceste descoperiri se datează la limita dintre sfârşitul fazei Otomani III şi debutul grupului 
Cehălu~ cu atât mai mult cu cât descoperirile funerare specifice acestui grup sunt caracterizate de ritul 
incinerafiei, nu excldem însă şi posibilitatea de a avea de a face cu o necropolă birituală. 
6 datele pe care le definem despre un sondaj în acest pum:t sunt lacunare, materialele se păstrează la 
!\luzeul de Arheologie şi Istorie a Văii Ierului -Săcuieni. 
1 Kacso. 1987. 22 şi nota 60;Kacso, 1997, 88; cu bibliografia. Alături de autorul mai înainte citat mai 
reţinem părerea lui H.G. Hund eiq,rimată în 1978 care împarte faza a IV-a a culturii în două faze 
Otomani III AB şi Otomani III B datate Br. A3- Br. B 1 şi în care include şi descoperirile de la Valea lui 
Mihai (considerată de autor ca cea mai recentă expresie a acestei culturi) Huilei 1978. 427. 
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Summary 

The author presents an inhumation grave incidentaly discovered in the 
60- ies, based on the inventory of the grave the author place the discovery in 
the post- Otomani lll discoveries whom are dated in the first periods of the 
Late Bronze Age. 
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PI. I 
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MIGRA ŢIE ŞI INVAZIE ÎN EPOCA BRONZULUI 
DIN CRIŞANA 

de 
GRUIA TRAIAN FAZECAŞ 

Schimbările fenomenului cultural a provocat dintotdeauna cercetători din 
numeroase discipline. Modificările ce survin în cultura materială sunt adeseori 
explicate - în ceea ce priveşte preistoria - pe baza schimbărilor intervenite în 
inventarul arheologic. Cultura arheologică a fost definită în numeroase 
rânduri 1

, însă generalizând, o cultură este reflectată de un ansamblu de 
artefacte care apare asociat în mod repetat în locuinţe de acelaşi tip, având 
acelaşi rit funerar, într-o anumită arie şi într-o perioadă determinată de timp, 
specifică unei anumite comunităţi umane. 

Schimbările intervenite în cultura materială sunt rezultatul a două procese 
diferite: difuziune culturală şi migraţie2 . În lucrarea de faţă avem în vedere 
analiza manifestărilor ultimului dintre acestea. 

Mişcările de populaţie pot fi definite ca o populare a unei zone sau - în 
cazul în care spaţiul era deja locuit, ca în cazul nostru - ca o repopulare, ce 
se petrece în momentul care o populaţie străină intră într-o arie unde dislocă 
sau asimilează populaţia alogenă. Populaţia invadatoare trebuie să aducă cu 
ea o limbă şi cultură nouă pe care o impun populaţiei autohtone. 

Imigraţia este pătrunderea individuală de oameni într-o arie deja locuită În 
mod obişnuit intruşii călătoresc ca membrii unei familii sau alt fel de grup social. 
De obicei populaţia autohtonă îi asimilează. Însă dacă imigranţii vin într-un număr 
suficient de mare pentru a domina întreaga arie şi aduc cu ei o nouă cultură care 
reuşesc să o impună, atunci această imigraţie se transformă în invazie3

• 

Datorită faptului că începând din antichitate avem date şi informaţii 
privind numeroase invazii şi infiltraţii de populaţie, există tendinţa greşită 
să aplicăm aceleaşi principii şi pentru preistorie în ceea ce priveşte cea 
mai mare parte a schimbărilor culturale4. Însă este greşită aplicarea pentru 
această perioadă a acestor procese sau comparaţii raportate la preistorie. 
Aceste procese de imigrare şi invazie s-au petrecut la fiecare nivel al 
dezvoltării istorice, fiecare cu specificul şi implicaţiile sale. 

1 Nestor 1960, 7 nota 4; Mortensen 1973, 155; Hole 1973. 23sq.; Bray, Trump 1982, 70. 
2 Sherratt 1973, 419. 
'Roase 1986, I 76sq. 
'Clark I 966, I 72sq. 
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În lucrarea de faţă vom discuta aceste procese, raportate la cultura 
Otomani, cu specială referire la aria pe care aceasta o ocupa pe teritoriul 
României. Am ales ca subiect aplicat de discuţie privind această temă, cultura 
Otomani, deoarece din toate culturile perioadei preistorice din nord-vestul 
României este manifestarea culturală cea mai bine cunoscută şi cercetată, 
atât la nivel naţional cât şi european. 

Cultura Otomani, ce s-a manifestat pe parcursul bronzului mijlociu în 
nord-estul bazinului carpatic este o manifestare culturală foarte importantă, 
nu doar datorită ariei sale mari şi perioadei îndelungate de timp în care s-a 
dezvoltat ci şi datorită poziţiei sale la intersecţia a mai multor rute comerciale. 
Prin legăturile sale cu diferitele culturi învecinate este o cultură cheie în 
cunoaşterea bronzului mijlociu în Europa centrală. 

Aria, debutul şi finalul acestei culturi sunt încă subiectul multor opinii diferite. 
pentru a nu intra într-o analiză a istoricului privind această problemă şi a nu lungi 
în mod inutil discuţia., vom considera ca majoritatea cercetătorilor că cultura 
Otomani s-a manifestat pe parcursul perioadei Reinecke Bz Az - C' în spaţiul 
cuprins de nord-vestul României, nord-estul Ungariei, şi sud-estul Slovaciei6

• 

Pentru o analiză a elementelor privind imigraţia şi/sau invazia vom face o 
scurtă prezentare a principalelor trăsături ale culturii Otomani. Majoritatea 
aşezărilor Otomani este reprezentată de aşezări deschise în câmpie în apropierea 
cursurilor de apă, aşezări fortificate pe promontoriu sau de tip tel1. În ceea ce 
priveşte aşezările fortificarte pe promontoriu acestea sunt fortificate în debutul 
acestei culturi însă la srarşitul Bz B şi începutul Bz C, fortificaţia a fost dezafectată7. 

În ceea ce priveşte ritul funerar, cu foarte puţine excepţii, de la începutul şi până 
la sfârşitul culturii când apar morminte de incineraţie (Streda nad Bodrogom, 
Hajdubagos8

), restul mormintelor sunt de înhumaţie în poziţie chircită cu faţa 
către est - bărbaţii cu capul către nord iar femeile cu capul spre sud9 

- organizate 
în necropole mari ca la Tiszafured "Majoroshalom"10

, Megyasz6 sau mai mici 
ca la Pir11

. Formele predominante ale ceramicii sunt cănile, ceştile, străchinile, 

' În această lucrare vom folosi vechea cronologie bazată pe sistemul Reinecke - Willvonseder - Holste 
Torhr0gge (Gogâltan 1998, 193). Ultimele studii în domeni, bazate pe date "C prezintă o evolu1ie mult mai 
îndelungată a epocii bronzului. A~tfol epoca bronzului debutează mult mai timpuriu decât se consid_era anterior 
- 2500/2300 îChr. şi se încheie la 2100 îChr., iar finalul bronzului mijlociu este plasat în jurul datei de 1500 
îChr. (Gogaltan 1998, 195 - 200; idem 1999, 71 - 78). 
• Ordentlich 1971; Bader 1978, 30; Fazecaş 1997, 52 - 57; Gogâltan 2000, 122 şi 125, Nemeii, Molnar 
2002. 15 - 19 şi 105- 185. 
7 Furmanek 1981, 70 şi 72; Fazecaş 1997, 58sq. Aşa este cazul aşezării de la Sălacea "Dealul Vida"' (Ordentlich 
1972, 66). 
• Kovacs 1970. 
• Boroffka 1995, 216. 
1° Kovacs 1975; Kovacs 1992. 
11 Szekely 1966. 
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urnele, vasele de tip askos. Ornamentele sunt realizate în marea majoritate 
prin incizii dispuse pe gâtul vaselor sau în spirală pe corpul vaselor, uneori 
dispuse în jurul unor butoni. Dorim să amintim aici modelele de care, ce sunt 
o caracteristică a bronzului mijlociu din bazinul carpatic, chiar dacă primele 
modele apar încă din eneoliticul târziu12

. Metalurgia este reprezentată prin 
depozitele şi piesele de orizont Apa - Hajdusâmson. Principalele piese sunt 
săbiile, topoarele ( cu disc şi spin, cu tub de înmănuşare sau gaură de 
înmănuşare) brăţări, majoritatea lor fiind decorate cu incizii drepte sau 
spiralice. Piesele de podoabă sunt bine reprezentate de piese de aur descoperite 
mai ales în aşezările de tip teii: Săcuieni, Jaszdozsa, T6szeg, Tiszasuly. Nici 
o altă cultură a epocii bronzului de până acum şi nici după (poate cu excepţia 
culturii Noua) nu a atins un nivel atât de ridicat în ceea ce priveşte industria 
osului. Materia primă provine, în cea mai mare parte, din coamele cervideelor, 
dar nu numai, din care se realizau mai ales unelte agricole. Din colţii unor 
animale precum ursul sau porcul mistreţ erau realizate pandantive. Un alt 
produs realizat din os, specific acestei culturii, sunt psaliile13

. 

Manifestările culturale de la sfârşitul bronzului timpuriu - Reinecke 
Bz Al' ce s-au manifestat în aria ocupată ulterior de cultura Otomani 
sunt: cultura Hatvan, cultura Nagyrev, grupul cultural Sanislău 14 şi cultura 
Kost'any. 

Nu dorim să insistăm asupra diferitelor aspecte privind aceste culturi, 
însă principalele caracteristici ale acestora sunt: locuirea în aşezări de tip 
tel1, aşezări deschise în zone joase sau aşezări fortificate pe promontoriu. 
Ritul funerar predominant era incineraţia ( cultura Hatvan, grupul Sanislău, 
grupul Roşia) 15 . Metalurgia bronzului era încă în formare, cu foarte puţine 
obiecte găsite în aşezări. Industria pietrei este încă bine reprezentată. 
Formele ceramice sunt în mare parte aceleaşi cu cele specifice culturii 
Otomani pe care o preced însă decorul este diferit (predomină incizia, 
fiind realizate motive zoomorfe iar motivele geometrice sunt distincte 
pentru această perioadă, ornamentul realizat cu măturicea de tip 
besenstrich şi cel textil sunt specifice acestei perioade. 

O bună ilustrare a tranziţiei de la bronzul timpuriu la cel mijlociu şi 
apariţia noii culturi - Otomani - se poate observa datorită unei stratigrafii 
întinsă pe o lungă perioadă de timp, în aşezările de tip tell, precum cele 

12 Bona 1960; Hiittel 1982, 54 - 60; Ortdentlich, Chidioşan 1975. 
"HOttel 1982, 44 - 54; Chidioşan 1984, 36 - 38; Borottka 1998. 
"Nemeti, Roman 1995. 
"Sunt bineîn!eles şi excepµi. De exemplu in mediul culturii Kosfany, ritul funerar predominant era inhumaţia. 
Furmanek 1981, 68 
16 Bader 1978, 33 -42: Coles, Harding 1979, 73 - 79: Furmanek 1981, 70-73. 
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de la Bekes, T6szeg, Săcuieni, Tiszafored, etc, sau în cazul aşezărilor 
fortificate de la Otomani "Cetatea de pământ", Sălacea "Dealul Vida" ori 
Barca 16

. 

Nu s-a descoperit nici o urmă de distrugere în masă sau schimbări 
demografice la acest nivel cronologic - tranziţia de la bronz timpuriu la cel 
mijlociu - ( creşterea numărului de înmormântări, sau nivele consistente de 
ardere în aşezări. Nici în cazul aşezărilor fortificate pe promontoriu nu s-au 
găsit nivele de distrugere sau nu s-a sesizat o încetare a locuirii. Toate acestea 
constituie un argument puternic pentru o evoluţie paşnică în această arie. 

La sfârşitul bronzului mijlociu în aria ocupată de populaţia culturii 
Otomani apar noi manifestări culturale. La sfârşitul bronzului mijlociu 
( caracterizat de orizontul Koszider) în vestul şi nord vestul ariei Otomani 
apar manifestări caracteristice culturii mormintelor tumulare. Datorită 
mediului diferit pe care aceştia îl găsesc aici faţă de cel din aria în care s-au 
format, ei îşi schimbă o parte a tradiţiei culturale17

. După o scurtă perioadă 
de unitate culturală, la începutul bronzului târziu se petrece un fenomen de 
regionalizare. În acest mod apar grupurile culturale Cehăluţ18, lgriţa19 , Piliny, 
Tape20

, care în fapt reprezintă au aceeaşi rădăcină culturală dar care prezintă 
caracteristici zonale. 

Aşezările acestora sunt la început în acelaşi loc unde au fost înainte cele 
ale culturii Otomani, însă după o scurtă perioadă încep să prefere alte zone -
poate datorită unei economii pastorale, mult mai mobile. Din această perioadă 
cunoaştem relativ puţine aşezări, majoritatea fiind nefortificate, cu o existenţă 
de scurtă durată. Ritul funerar din bronzul târziu este mixt. Apar numeroase 
morminte de incineraţie unele cu cenuşa împrăştiată în groapă sau la nivelul 
de călcare sub un turnul. De asemenea întâlnim morminte de incineraţie în 
urne (ce va conduce ulterior la apariţia culturii câmpurilor de urne). Însă, în 
acelaşi timp, se menţine ritul de înhumaţie, mai ales la debutul bronzului 
târziu. O nouă ceramică caracterizează debutul bronzului târziu în bazinul 
carpatic, reprezentată de castroane mai ales de culoare neagră lustruită, cu 
butoni pronunţaţi înconjuraţi de caneluri. Urna este un alt tip ceramic care 
apare frecvent în această perioadă. Metalurgia bronzului cunoaşte o dezvoltare 
fără precedent şi este caracterizată de piese şi depozite ce se încadrează în 
orizontul Koszider 

17 Necropola de la Tiszafored reprezintă o bună exemplificare privind tranziţia paşnică de la bronzul mijlociu 
la cel târziu. Aici se întâlnesc artefacte aparţinând atât culturii Otomani cât şi a culturii mormintelor tumulare 
(Kovacs 197 5 ). 
18 Kacs6 1997. 
19 Chidioşan, Emodi 1982: Kacs6 1997, 88 ~ 91. 
"'Kemenczei 1982. 
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După această scurtă prezentare a dezvoltării culturale de la sfârşitul 
bronzului timpuriu şi până la debutul bronzului târziu din bazinul carpatic, 
vom prezenta unele consideraţii privind imigraţia şi invazia. 

Pentru o lW1gă perioadă de timp s-a considerat că populapa culturii Otomani 
era una războinică, aceasta datorită numeroaselor arme de bronz descoperite şi 
aşezări fortificate aparţinând acestei culturi21

. Unii cercetătorii au afirmat că apari pa 
acestei culturi în acest spapu este rezultatul unei invazii dinspre sud care aduce 
în zonă o nouă economie, reflectată în aşezările de tip tel122

. 

Datorită faptului că nu avem cunoştinţă de nici o manifestare privind o 
invazie ne determină să considerăm că mai degrabă avem de-a face cu un 
proces de migrare, ce s-a petrecut într-o perioadă îndelungată de timp (aşa 
cum se observă în necropolele de la debutul bronzului mijlociu)23

. Datorită 
avansului lor tehnologic populaţia alogenă a adoptat treptat cultura lor24

• 

La sfârşitul bronzului mijlociu considerăm că avem de-a face cu o imigrare 
a populaţiei tumulare, ce s-a petrecut pe o perioadă întinsă de timp şi care 
datorită numărului mare s-a terminat prin asimilarea populaţiei locale. Nu 
avem cunoştinţă de nici un element de fortificare contemporan cu sosirea lor 
în acestă parte a bazinului carpatic, toate fostele aşezări fortificate fiind acum 
rară şanţuri şi valuri de apărare25 . Orizontul de depozite din perioada Koszider 
şi de la începutul Br D pot fi interpretate mai degrabă ca o acumulare de 
bunuri de către persoanele mai înstărite. E greu de crezut că o populaţie îşi 
ascundea comorile într-un loc pe care urma să-l părăsească după o scurtă 
perioadă de timp. 

Cercetările antropometrice de asemenea au indicat o continuitate a 
aceluiaşi tip antropologic, cu mici variaţiuni zonale datorate în primul rând 
contactelor existente între diferite arii culturale sau geografice. Nicăieri nu 
s-a sesizat o schimbare radicală a tipului antropomorf care ar putea explica o 
dislocare de populaţie. Populaţia culturii Otomani era reprezentată de 
elementul brachicefal de nuanţă alpină, combinat cu unele trăsături nordice 
şi mediteraneene26

• 

" Chidioşan 1970. 290; Ordentlich 1972, 66: Ordentlich I 974. 140. 
22 Cs.\nyi, Mathe, Tămoki, Yincze 1992, 9 
"Fazecaş 2003, 20. Necropolele de la Berea - Ciumeşti sau Streda nad Bodrogom este un hun exemplu. Aici 
sunt morminte de inhumaţie şi de incineraţie în aceeaşi proporţie (Nemeii, Roman 1995; Furmanek 1981, 
70). 
2-t La acest niwl cronologic găsim mai multe orizonturi de mi,,.tură: Otomani -Hatvan în patea de nord a 
pustei maghiare (!\lathe 1984. 157), Otomani -- Nir în nord-\'estul României, (Nemeti -- Roman 1995), 
Otomani - 1'.ostany în Slovacia (Furmanek 1981, 701. 
21 Ca în cazul aşezării de la Sălacea unde sistemul de fortificare a fost ahandonat la finalul fazei Br 8

2
. Vezi 

şi Funnanek 1981. 70 şi 72. 
"' Nestor I 960. 112: Comşa 1990: Zotlinann 1999. 37. 
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Astfel, ambele perioade (începutul şi sfârşitul bronzului mijlociu) în 
bazinul carpatic sunt marcate de schimbări importante: culturale, 
economice, de populaţie, însă acestea nu sunt rezultatul unei invazii 
însoşite de distrugeri şi schimbarea totală a populaţiei autohtone, care să 
conducă la o migraţie în masă27 . 

Există mai multe motive pentru popularea sau repopularea unui spapu. 
Migratorii pot să fie rezultatul unei creşteri de populape sau ca urmare a unei 
presiuni venite de la populapile învecinate. În mod alternativ sau ca o completare 
la aceste impulsuri ei pot fi atraşi de condipi mult mai favorabile decât cele din 
zona lor de formare. De asemenea ei pot fi afectap de schimbări ale componentelor 
naturale şi/sau umane atât a vechiului cât şi a noului mediu28

. 

În epoca bronzului meşteşugurile sunt specializate şi începe să se dezvolte 
stratificarea socială. Când o persoană se îmbogăţeşte, aceasta îşi va afişa 
bunăstarea prin consumarea de produse exotice29

. Acest lucru se poate aplica 
şi culturilor - ca în cazul culturii Otomani - care deţineau controlul asupra 
unor resurse importante (aur, sare, cupru) sau asupra unor importante rute 
comerciale dinspre nord spre sud şi de la est spre vestul Europei. Chihlimbarul 
din zona baltică şi mărgelele de faianţă din estul bazinului mediteranian 
descoperite în aria culturii Otomani este o bună dovadă pentru aceasta. Tot 
aşa la Ganovce s-a descoperit primul pumnal de fier din Europa centrală30 . 

Numeroase arme şi podoabe de influenţă miceniană au fost descoperite în 
aria culturii Otomani. 

Dovezile de până la această oră suportă ipoteza că pe parcursul epocii 
bronzului Europa a fost conectată la mai multe centre regionale de schimb, în 
care mişcarea internă a bunurilor s-a făcut după mecanisme precum darul sau 
redistribuire iar în zonele periferice şi între diferite centre de schimb se face prin 
barter şi comerţ31 . Aceste sfere de schimburi interioare conţin un grad ridicat de 
coerenţă şi stabilitate pe parcursul epocii bronzului european. Ulterior, aceste 
aspecte ale culturii materiale au fost interpretate ca inovapi în urma unor invazii32

. 

O schimbare se poate petrece în mai multe moduri: de la un tip de artefact 
la un altul echivalent, de la simplu la complex, de la un stil la altul, crescând 

27 Dacă la începutul hronzului mijlociu se ohservă o specializare a meşteşugurilor (şi mai ales a metalurgiei), 
la stârşitul acestei perioade, accentul \'a fi pus mai ales pe economia agricolă şi mai ales a creşterii animalelor. 
28 Rouse, 1986, I 82. 
29 Clark I 966, 182. 
30 Vlcek, Hajek 1963 
31 Rowlands 1973, 596. Acesta e un argument pentru o intluent.ă reală din lumea egeeană. Lumea egeeană 
oferă doar modele pentru restul Europei şi nu a constituit o influentă directă. 
32 Comequl a jucat un rol important în aspe~1ele manifestărilor culturale (Rowlands 1973, 595: Pyd~11 1999). 
În epoca bronzului era deja o mare re!ea de căi comerciale, care au constituit un factor important în inlluenfa 
culturală. 



:1/igraţie şi invazie în epoca bronzului din Crişana 23 

sau descrescând varietatea sau complexitatea tehnologică ori schimbări 
cantitative33

. Însă nu toate aceste schimbări sunt legate de invazii sau migraţii. 
Pentru a putea orice schimbare în dezvoltare e de asemenea necesar să definim 
cât mai exact posibil natura şi scara la care schimbarea este observată34. 

Arheologii ar trebui să-şi clasifice informaţia înainte de a interpreta 
schimbările petrecute în cultura materială ca rezultat al unei megraţii sau 
invazii. Ar trebui să se înceapă cu studiul unităţilor locale contemporane 
stabilite prin cercetări cronologice şi ar trebui să definească aceste unităţi în 
termenii care definesc normele lor cultuale pentru a produce complexe de 
norme, fiecare individualizând o comunitate locală, o populaţie sau o cultură. 
Abia după aceasta se pot presupune ipoteze ale unor procese ca mişcări de 
populaţie, dezvoltare locală sau aculturaţie35 . O bună dovadă privind cazurile 
de invazie şi migraţie o găsim în schimbările ritului funerar, a tipului de 
locuire sau a regimului agricol (economic), decât în schimbările petrecute în 
rândul artefactelor din bronz - care pot reflecta doar o schimbare a modei36_ 
Este interesant de văzut unele schimbări din preistorie ca un rezultat al 
economiilor mobile (în mişcare), aspect care explică foarte bine schimbările 
petrecute la nivel regional37

. 

Tot mai des, în ultima vreme, aceste schimbări sunt explicate prin 
fenomenul unei evoluţii locale. Iar apariţia de piese exotice, este interpretată 
ca o creştere a tezaurului unor lideri locali şi nu ca schimbarea unei aristocraţii 
de către o alta3

~. Datele obţinute în urma investigaţiilor antropologice şi 

etnografice sunt de folos în înţelegerea modelelor în care s-au petrecut 
schimbările în preistorie, însă interpretarea noastră trebuie să fie una bazată 
în primul rând pe evidenţa arheologică39 . 

!MMIGRATION AND !NVASION IN CRIŞANA RE,GJON BRONZEAGE 
Summary 

Change of a cultural phenomenon has intrigued researches from nurnerous 
disciplines. 1n archaeology the explanations for cultural changes are dependent 
upon a reliable observation of the reflections of such changes in archaeological 

"Hole 1973, 29 
'"Mortensen 1973, 155 
" Rouse 1986, 14 
'

6 C:lark 1966, 185; Sherratt 1973.420 
"Barker 1973. 361 
"Clark 1966. 188 
'"Rowlands 1973, 599 
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materials. We understand a culture like an assemblage of artefacts that recurs 
repeatedly associated in dwellings of the same kind and with burials of the 
same rite (note 1). 

Cultural changes can bea resuit of two different mechanisms: diffusion 
and migration (note 2). In aur paper we will deal just with the manifestation 
of the last mechanism. 

Population movement may be defined as the original peopling of an area 
or, if humans already lived there - like in our case, as the repeopling that 
takes place when a foreign population enters the area and displace or absorbs 
its native inhabitants. The invading population must bring with it a new 
language, culture aud in1pose them on the natives. 

Immigration is the intrusion of individual settlers into already populated 
area. The intruders usually travel as members of a family or some other kind 
of social group. Usually native population assin1ilates them. But if the 
inlilligrants arrive in large enough numbers to dominate the entire area, and 
they bring a new language, culture, etc., to keep them intact, this can be turn 
in invasion (note 3). 

Because along the tin1e we know so many invasions and infiltrat.ion, we 
can think in the same way for the prehistory tao, but is no good to apply 
contemporaneous comparations (note 4). This kind ofprocesses: inmligration 
and invasion was happened at each level of humankind historical development, 
each one with his specific in1plications. 

1n aur paper we will present the case of Otomani culture. Otomani culture 
was choosen like a practicai example because in the northwest part of Romania 
is the mast well know cultural manifestation at the national and European level. 

Otomani culture, which was developed in Middle Bronze Age (MBA) 
in Carpathian Basin, is a very important cultural manifestation, nat only 
for his big area and his long time duration, but for his position at crossroad 
of many commercial routes tao. And through this of his connection with 
different cultures is a key culture for a good acknowledge of MBA from 
Central Europe. 

The beginning and the end of this culture were and still are the subject of 
many disputed ideas. For a no longer dry discussion will say, like the majority 
of researchers that Otomani culture was developed in Reinecke Bz A

2 
- C 

(note 5). 
For an analysis of elements concerning immigration or / and invasion 

will make a short presentation of principal features of Otomani culture. 
Type of settlement the main part of Otomani settlements is represented 
by open settlement in plain area, with or without fortification system, in 
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near of rivers, other types are tel1 type settlement and hill fort settlement. 
The last was a]ways fortificated in the first stages but at the end of Bz B, 
beginning of Bz C the fortification was destroyed (note 7). The houses 
are builded on post structure with storage pits in corners and with one -
two hearts for domestic fire, some times with open hearts in outside of 
houses. Funeral rites with a very few exception from the beginning and 
end stages of this culture when are some incineration burials, the rest of 
burials are inhumed in large cemeteries (like Tiszafured) or small one 
(like Pir) (notes 8 - 11 ). The predominant shapes of the pottery are pots, 
jugs, bowls and bi-conica] urns (or krater - predominantly in the last 
stages). The ornaments are mainly incisions on the neck, in spiral shape 
on body, sometimes around of a button. Here I want to emphasise about 
wagon models that are a characteristic feature of this culture (note 12). 
Apa - Hajdusamson depot horizon, represents the metallurgy of Otomani 
culture. The principal pieces are swords, axes ( disc butted, shaft tube 
and shaft hole) bracelet, majority ofthem with spiral omaments. Jewellery 
is well represented by gold pieces which was fiend mainly in teii type 
settlement (Săcuieni, Jaszdozsa, Toszeg, Tiszasuly). Bone industry is one 
of the principal features of this culture. No another Bronze Age culture 
till now and after that (maybe with exception of Noua - Sabatinovka 
culture has a such high levei of bone industry). The raw material is mainly 
from deer horns bun not only. The principal products of this kind of 
industry are represented by psalia for horse harnachament or agricultural 
tools (note 13). 

The cultures from the end of Early Bronze Age (EBA) - Reinecke 
A

1
, which was in this area, before Otomani culture is Hatvan culture, 

Nagyrev culture, Sanislău group and Kostany culture (note 14). 
We don't want to insist over the different aspects of these cultures, 

but the principal features of these are tel1 type settlement opened 
settlements in the plain or fortified settlements on promontory. Burial rite 
was predominantly incineration (note 15). Bronze metallurgy is still in 
the formation process, with very few objects find it in settlements. Stone 
industry is still well represented. The shape of the pottery is represented by 
the same shapes but the omaments are different (incision is predominant, 
zoomorphic figures and shapes are distinct for this period) and very 
characteristic is textile and besenstrich ornament. 

A good ilustration of transition from EBA to MBA and apparition of the 
newest culture - Otomani - we can see in tell type settlements, like those 
from Toszeg, Sacuieni, Tiszafured, etc. This, because of a long stratigraphic 
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sequence, or incase of fo11ified hill settlements, like those from Otomani -
Cetatea de pamant, Salacea - Dealul Vida or Barca (note 16). 

We didn't find any trace of mass destruction or demographic changes at 
this cronological levei - transition between EBA/MBA - (increasing ofburial 
number, charcoal levels in settlements). Because even in fortificated 
settlements on promontory we don't find this kind of destruction layers or 
stopping of habitation is a strong argument for a peaceful development of 
this area. 

At the end of MBA in area occupied before by Otomani culture people 
apear new cultural manifestations. In the last phase of MBA in this space 
appear the Tumulus culture - Koszider period. Because of different 
environment that they find bere, they change a part of their customs (note 17). 
After a short time of cultural unity, at the beginning of Late Bronze Age 
(LBA), a regionalisation process was happened. In this way appear Piliny, 
Cehăluţ and lgriţa cultures, Tape type group, etc, which in fact is the same 
culture but with local features (notes 18 - 20). 

Their settlements are at the beginning on the same places where was 
before Otomani cultures, but after a short period they prefer different sites -
maybe because was a more pastoralist, more mobile culture. We know just 
very few settlements from this period, the majority- unfortified, with a short 
existence. Funeral rite was mixt. Appear a lot of incinerated burials, some of 
them with scattered ash in a pit or at the surface under a tumulus. We meet 
alsa incinerated burials in urns (which later will be more developed -
Urnfieldkultur), but in the same tin1e are some surviving inhumed burials. A 
new pottery appears in LBA, represented by dish especially black colour, 
with buttons encircled by caneluris. Urn is alsa another vessel type that occurs 
very often. The metallurgy is well represented in depots that are included in 
Kosider funde horizon. 

After this presentation of cultural development in Bronze Age from 
Carphatian Basin, I will present my opinion conceming the topics of this 
paper: in1migration and invasion. 

For a long tin1e was believed that Otomani culture people was a warrior 
population, this because of numerous bronze weapon finded and for their 
fortificated settlement (note 21). Some researcher said the emergence of this 
culture in this area is the resuit of an invasion from south which bring here a 
new economy, reflected in tel1 type settlement (note 22). 

The fact that we don't know any manifestation of an invasion make us to 
believe that rather was an immigration process, which was happened in a 
long time, as we can se from the necropolises from the beginning of MBA 
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(note 23). Becouse of their technological advance the local population adopted 
step by step their culture (note 24). 

At the end of MBA we consider that was a Tumular immigration, which was 
a long lasting one and because of their high number they finished to assimilate 
the !~cal population. From their coming în this part of Carphatian Basin we don't 
know any element of fortification, all of the former fortificated sites now was 
whiteout walls and ditches (note 25). The depotfunde horizon from Kosider 
period and from beginning of BrD stage can be interpreted Jjke storage of wealth 
of the reach people. Is hard to belive that a population hides their treasures in a 
place, which they must leave in a short time. 

So the both periods (beginning and ending of MBA in Carphatian Basin) 
are marked by important changes: cultural, population, economy. But these 
are nat the resuit of an invasion with destroings and total change of alogen 
population, which conducted at mass rrugration (note 27). 

There îs more than one reason for the peopJjng or repeopling of an area 
The migrants may have responded to their own over population or to pressure 
from neighbouring populations. Altematively or in addition, they may have 
been attracted by more favourable conditions in their now homeland. And 
they may alsa have been affected by changes in the natural and/or human 
components of either old or their new environments (note 28). 

In Bro112e Age the crafts are specialised and social stratification is developed. 
When a persan become rich, this persan will present his success through exotic 
products consuming (note 29). This is applicable for cultures to - like incase of 
Otomani culture, w hich has the control of important resources (gold, salt), or has 
the control of important commercial routes from north to south and east to west 
Europe. Amber from Baltic region and faience beads from east Mediterranean 
region is a good proof for that. At Ganovce was discovered the earliest iron 
dagger in Central Europe ( note 30 ). A lot of weapons and jewellery with mycenian 
influence was discovered in area of Otomani culture. 

The present evidence supports the hypothesis that during Bronze Age, Europe 
was connected by a number of inter-locking regional exchanges networks, in 
which goods moved intemally by such mechanisms as gift or redistribution and 
în the peripheral areas and betweennetworks by barter and trade (note 31). This 
network of înterlocking exchanges spheres retaîned a high degree of coherence 
and stability during the European Bronze Age. At the beginning of this century 
this aspects of material culture was înterpreted like innovation after an învasion 
(note 32). 

A change can be indifforent ways: from one equivalent of artefact to another, 
from simple to complex, from a style to another, increase or decrease of variety 
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ortechnologicalcomplexity, changes in quantity(note 33). But nat all this changes 
are related just to invasion or immigration. Tobe able to explain any change in 
the development it is alsa necessary to define and express as exactly as possible 
the nature and size of the change observed (note 34). 

Archaeologist should classify their data before inferring migration and its 
alternative from them. They should start with local area-period units established 
through chronological research and should define those units in tem1S of their 
diagnostic cultural norms in order to produce complexes of nom1S, each indicative 
of a local population or people and its culture. Then they may infer hypothesis of 
population movement, local development, or acculturation (note 35). A good 
proof for invasion or immigration we find in changes of funeral rite, of settlement 
pattem or of agricultural regin1e, than in changes of bronze artefacts - w hich can 
be o change of fashion ( note 36). Is interes ting to see some changes in prehistoric 
ages like a resuit of mobile economies, which can explain very well the regional 
changes (note 37). 

1n the last years prehistoric archaeologist explain much more the changes 
through an internai local evolution. And when exotic pieces appear, they are 
interpreted like a treasure growth of local Ieaders and nat like a change of a 
aristocracy (note 38). The data obtaining from anthropological and 
ethnographic studies are useful for a understanding of pattern changes in 
prehistory, but aur interpretation must be one based mainly on archaeological 
evidence (note 39). 
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UN DEPOZIT CERAMIC DESCOPERIT ÎN AŞEZAREA DE 
EPOCĂ ROMANĂ DE LA ORADEA" SERE" 

de 
SORIN BULZAN 

În primăvara anului l 999, pe şoseaua Oradea-Borş, în apropierea 
Serelor Oradea, pe partea stângă a şoselei au fost demarate săpături de 
salvare prilejuite de construirea unui depozit zonal al Centrum Transport 
România. Aici a fost identificată o aşezare de epocă romană care 
suprapunea una aparţinând începutului epocii fierului.Situl se află pe o 
terasă a unui braţ mort al Crişului, cu orientarea spre sud (vezi Bulzan, 
Fazecaş 1999, p.'69sq)1. 

Descrierea complexului 

În capătul dinspre sud al sec~unii notată S. 4. a fost identificat un complex 
arheologic cu inventarul păstrat intact constând în 14 vase întregi. La 
extinderea secţiunii am constatat că groapa în discu~e, notată G. 27, era de 
formă aproximativ rotundă cu diametrul de 3, 14 m, adâncindu-se până la 
I, 15 m de la nivelul de călcare antic (Pl. 1 a, b ). Profilul parţial al complexului 
arată că acesta porneşte din stratul de cultură al aşezării reprezentat de un 
pământ negru sfărmicios. Stratul respectiv a fost atins, în partea lui superioară 
de utilajele firmei constructoare care au decopertat terenul, (aproximativ 40 
cm de la nivelul actual de călcare) dar complexul a rămas intact, fiind surprins 
la 10-12 cm de la nivelul până la care pământul a fost excavat. Sub acest 
context care acoperă gura complexului a fost identificat un strat, albiat în 
profil, constând în cenuşă cu bucăţi de chirpic. El acoperea la rândul lui un 
strat gri - cafeniu din lut şi cenuşă. În acest din urmă strat a fost descoperit 
depozitul ceramic care face obiectul acestui studiu (Pl. 2). 

Depozitul ceramic con~ea 14 vase lucrate la roată şi cu mâna, depuse direct 
pe lutul galben de pe fundul gropii şi păstrate intacte sau crăpate pe loc (Pl. 2). 
Aşadar vasele au fost depuse imediat după săparea complexului, neexistând 
nici un stat intermediar între podeaua complexului şi recipiente. Aceasta este 

' Pentru descoperirile mai vechi de la Oradea " Sere" (Sântion), vezi D11mitraşc11 J 968, p. 239-255, 
D11mitraşc11 /9i4 p. 5 Jsq. S. Dumitraşcu a încadrat descoperirile apărute cu prilejul constucţiei serelor "în 
secolele 11-IIL poate chiar începutul sec. IV e.n.", atribuindu-le mai întâi dacilor, apoi sarmaţilor, eventual şi 
carpilor. Cu prilejul săpăturilor din anii 1999, 2000 a apărut o aşezare aparţinând Lttene-ului mijlociu, cu material 
asemănător celui descoperit în aşezarea de la Berea.jud. Satu Mare (B11lzan. Ghemiş, Fazecaş 2001"1. 
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o constatare importantă, căci ar putea arăta că groapa a fost special săpată 
pentru a depune vasele şi că ea nu a mai mai fost folosit ulterior. După cum 
arată situaţia stratigrafică, vasele par să fi fost îngropate în stratul de argilă şi 
cenuşă de care am amintit, rezultat din săparea gropii. La suprafaţă nu a fost 
identificată vreo structură cu amprente din lemn sau din chirpic 2

. Nu se 
poate preciza dacă au fost antrenate sau aruncate intenţionat câteva fragmente 
ceramice descoperite în stratul de argilă şi cenuşă care acoperea recipientele. 
În acest strat au apărut şi câteva oase de animale. 

Descrierea inventarului•: 

I .Oală lucrată cu mâna, H = 34 cm., D.g. = I 9,5 cm, D.f. = 12,4 cm, 
D. max = 26 cm. Pasta este de culoare ocru, arsă neuniform spre brun 
închis (PI. 3 ). Vasul are o formă bombată, fiind rotunjit pe diametrul maxim, aflat 
imediat sub buza uşor evazată Recipientul se îngustează spre fund. Pe buză şi 
pe peretele vasului sunt lipite două torţi. Ulterior, pe peretele vasului au fost 
aplicate două perfora~i, probabil, pentru agăţarea acestuia sau pentru reparare. 
Ca degresant au fost folosite cioburi pisate şi microprundiş. În interior au fost 
constatate urme de la arderea secundară. Nr. inv. 18251. 

2.0ală de formă bitronconică alungită, lucrată cu mâna. (PI. 4), H. max= 
34,5 cm, D. g. = 19,5 cm, D. max. aflatînzonamediană=26 cm, D. f = I 1 cm. 
Buza este evazată, iar fundul mult îngustat. Pe suprafaţa cu aspect poros, 
zgrunţuros se disting urme de netezire cu cârpa peste pasta crudă. Culoarea 
pastei este ocru-portocalie, pe alocuri arsă neuniform, iar degresantul constă 
în cioburi pisate şi microprundiş. Nr. inv. I 8252. 

3.0ală, H = 25 cm, D. g. = 14,5 cm, D. max. aflat sub buză= 21,5 cm. 
Fundul este îngustat (PI. 5.). Buza este uşor împinsă spre exterior. Umărul 
este puternic profilat, iar diametrul fundului este aproximativ egal cu cel al 
buzei. Culoarea pastei este ocru-portocalie, arsă neuniform, iar degresantul 
constă în microprundiş şi cioburi pisate. 1n interior, într-o parte a vasului, 
pasta este arsă secundar. Nr. inv. 18253. 

2 Într-un alt complex de formă şi dimensiuni asemănătoare pe fund exista un strat consistent de cărbune şi 
cenuşă care pare să fi rezultat de la o vatră şi nu de la o distrugere. Un alt complex asemănător avea stratul de 
umplutură fără nici o urmă de distrugere şi cu foarte puţin material ceramic. La suprafaţă acesta avea o 
structură. probabil, parietală căzută la suprafat-a şi nu în interiorul complexului adâncit. Aceşti pereţi de la 
partea de suprafaţă a complexului erau cofecţionali din mâl tără a fi putut fi sesizate în vreun fel urmele 
scheletului de lemn. Totul a fost ars însă până spre vitrifiere. 
• Dimensiunile au fost abreviate în felul următor: D. max., diametrul maxim, D.g .. diametrul gurii, D. f.. 
diametrul fundului, H, înălţimea, H max., înăl!imea maximă. Mul[umiri colegilor Mariana Mechiş şi 
Gruia Fazecaş pentru elaborarea ilustraţiei. 
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4.Oală dotată cu două torţi (azi lipsesc) şi gât înălţat, lucrată la roată (Pl. 6). 
Înălţimea păstrată, H = 2 l cm, D. g. = 14, 6, D. max = 22 cm, diametrul 
fundului, 9 cm. Corpul vasului este aproape semicircular, rotunjit pe linia 
diametrului maxim, situat în jumătatea superioară. Pe gât şi în partea 
superioară a corpului vasului, peste angoba cenuşie închisă, a fost aplicat un 
decor lustruit constând în linii verticale. Buza a fost tăiată cu ocazia unei 
reparaţii a vasului, la fel şi cele două torţi, iar pe gât au fost aplicate două 
perforaţii, fiindu-i, probabil, schimbată şi utilitatea cu această ocazie. Fundul 
este drept. În secţiune pasta este arsă neuniform, fiind mai închisă la mijloc. 
Vasul a fost confecţionat din pastă fină cenuşie închisă. Nr. inv. 18254. 

5.Oală lucrată la roată din pastă fină cărămizie spre ocru (Pl. 7). Vasul 
este de formă sferică cu diametrul maxim situat la jumătatea superioară; H. 
= 15,3 cm., D.g. = .14,2 cm., D. max.= 16,5 cm., D. f. = 8,4 cm. Buza, uşor 
rotunjită, este răsfrântă orizontal spre exterior Nr.inv. 18255. 

6."Afumătoare" de formă tronconică lucrată cu mâna (PI. 8, 2); H = 9 
cm, D. g. = 5,5 cm, D. f. = 10 cm. Corpul propriu zis al vasului are patru 
rânduri de perforaţii aplicate în pasta moale, iar gâtul uşor împins în afară. În 
partea superioară are o gură cu deschiderea de 2,5 cm. Nr.inv. 18256. 

7. Oală bitronconică lucrată cu mâna din pastă poroasă-zgrunţuroasă, arsă 
neuniform de la ocru la brun închis, cu următoarele dimensiuni: H = 18 cm, 
D.g.= 10 cm, D.f.= 9 cm (Pl. 9). Din buza vasului pornesc două toarte 
supraînălţate, rotunde în secţiune. Buza este uşor răsfrântă spre exterior. Ca 
degresant au fost folosite microprundiş şi cioburi pisate. Fundul este 
aproxin1ativ egal cu cel al gurii. Nr. inv. 18257. 

8.Pahar în formă de sac cu pereţii rotunjiţi pe linia diametrului maxim, 
buza teşită şi răsfrântă, iar fundul este uşor rotunjit (Pl. 8, 1 ). H = 14,5 cm, 
D.g. = 9, 7 cm, O.max. = 9,8 cm. Vasul este lucrat cu mâna, neîngrijit, din 
pastă zgrunţuroasă arsă neuniform de la brun la negru. Pasta conţine degresant 
din cioburi pisate şi nisip cu bobul mare. Nr. inv. 18258. 

9.Cană bitronconică mult alungită, aducând cu forma unui ulcior; H = 
20,5 cm, D. g. = 9,8 cm, D. f. = 8,5 cm., D. max.= 16 cm.(Pl. 10). Vasul a 
fost lucrat cu mâna, buza a fost parcă tăiată şi uşor răsfrântă, iar fundul bine 
reliefat. Pe gât, sub buză, în pasta crudă, a fost aplicată o linie în val adîncită, 
realizată, probabil, cu degetul. Pasta este zgrunţuroasă, având ca degresant 
microprundiş şi nisip. Nr. inv. 18259. 

IO.După formă, vasul seamănă cu o tigaie cu două toarte este lucrat cu 
mâna din pastă zgrunţuroasă (Pl. 11 ). Diametrul gurii, D.g. măsoară 18 cm 
în deschidere şi 22 cm între toarte, D. f. = 16,4 cm, H = 6, 7 cm, până la 
toarte, 8,5 cm. Acestă formă de vas cu peretele oblic a fost integrată ceştilor, 



36 Sorin B11/zan 

aşa cum se va vedea mai jos. Culoarea este ocru-maronie, arsă newiiform până 
la negru, iar în interior este arsă secundar. Torţile sunt în fapt prelugiri ale buzei, 
acestora fiindu-le aplicate două găuri în pasta crudă. Nr. inv. 18260. 

l I. Oală din pastă fină cenuşie lucrată la roată cu angobă cenuşie închisă, 
formă sferică şi fundul drept (PI. 12); H = 16,6 cm, D. g. = 16 cm, D. f = 7,6 cm, 
Diametrul maxim, D. max.= l 9 cm este aflat în jumătatea inferioară a vasului. 
Buza este rotunjită şi răsfrântă. Pe corpul vasului, aproape de diametrul maxim, 
au fost aplicate două linii orizontale. Nr. inv. 18261. 

12.Vas bombat de dimensiuni mari lucrat cu mâna, buza înălţată şi uşor 
evazată, iar fundul mult îngustat (PI. 13); H = 32,9 cm, D. g. = 23 cm, O. f = 11 
cm, D. max. = 30,2· cm. Corpul vasului puternic bombat pe linia diametrului 
maxim, aflat undeva mai jos de linia mediană, precum şi deschiderea mare a 
gurii a determinat forma specifică. Este lucrat din pastă poroasă-zgrunţuroasă de 
culoare ocru portocalie, pe alocuri, arsă neuniform. Pe exterior şi pe interiorul 
buzei se observă urme de ardere secundară. Nr. inv. 18262. 

13.Capac lucrat cu mâna din pastă zgrunţuroasă (PI. 14). Este dotat cu 
un mâner cilindric, având marginea superioară inelară, D. max. = 26,6 cm, 
diametrul mânerului, 7 ,8 cm, H = 12,2 cm. Mânerul este ornamentat cu 
patru alveole realizate cu degetul. Marginea inferioară este uşor rotunjită, iar 
peretele uşor arcuit. Culoarea pastei este neuniformă de la ocru-maroniu la 
brun închis, iar degresantul constă în microprundiş şi cioburi pisate. Nr. inv. 
18263. 

14.Oală de mari dimensiuni, piriformă, cu buza uşor evazată şi fundul 
mult îngustat (PI. 15); H = 48 cm, D. g. = 25 cm, D. max. = 31 cm, D. f = 
doar 14,5 cm. Profilul vasului este mult bombat pe linia diametrului maxim, 
iar linia acestuia este uşor neregulată. Culoarea vasului este ocru portocalie, 
iar spre buză este arsă secundar. Degresantul constă în microprundiş şi cioburi 
pisate. Nr.inv. 18264. 

Din descrierea de mai sus rezultă că majoritatea recipientelor 
descoperite, 11 la număr, au fost lucrate cu mâna din pastă poroasă, 
conţinând ca degresanţi cioburi şi pleavă ori microprundiş. Ca tehnici de 
finisare au fost observate netezirea, iar în ornamentare decorul a fost 
obţinut prin apăsarea cu degetul. Cele lucrate la roată au întotdeauna 
fundul plat. Vasul nr. 5 a fost găurit intenţionat sau nu în vechime. Vasul 
cu numărul 4 a fost reparat şi refolosit cu altă funcţionalitate. Proporţia 
între ceramica lucrată la roată şi cea cu mâna, majoritară, poate surprinde 
pentru epoca în care au fost datate vasele. 

Ceramica antrenată în stratul care acoperea vasele este lucrată exclusiv 
la roată din pastă cenuşie cu aspect metalic sau exfoliabilă. În cadrul 
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acesteia formele predominante sunt, la fel ca la nivelul întregii aşezări, 
străchinile şi bolurile (PI. 16, 3,4; 17, l - 4 ). Acestea sunt urmate de 
recipientele pentru lichide de dimensiuni mai mari care au fost decorate cu 
benzi lustuite care încadrau linii în val sau frânte (PI. 16, l; 17,6). O buză 
răsfrântă drept în exterior aparţine unei oale (Pl. 16, 2) şi o alta unei căni de 
dimensiuni ceva mai mari. Ele sunt formele existente în serviciul de masă. În 
inventarul întreg al gropii acest tip de vase lipsesc. Dacă nu ar fi existat 
forme precum paharul, oalele cu două torţi şi mai cu seamă afumătoarea s-ar 
fi putut afirma că acolo se aflau vasele de gătit, care ar fi putut fi aşezate cu 
gurile în jos pentru a se scurge apa. 

Analiza ceramicii din depozit 

Atât pentru inventarul întreg, cât şi pentru cel fragmentat, antrenat în 
primul strat de umplutură, a celor lucrate la roată şi a celor lucrate cu mâna, 
analogiile se găsesc mai cu seamă în mediul sarmatic din câmpia Tisei. Citarea 
tuturor analogiilor este superfluă, un repertoriu nefăcând parte din intenţiile 
acestui studiu. 

Pentru ceramica lucrată cu mâna se remarcă cele 6 vase de provizii, 1-
3, 12, 14. Vasele 1 şi 12 se disting prin forma bombată, unde diametrul maxim 
se afla fie la mijloc, fie în jumătatea superioară. Forma este datorată şi 
raportului invers proporţional între gurile şi fundurile vaselor. Cu alte cuvinte, 
diametrul gurii este mult mai larg decât diametrul fundului care este mult 
îngustat. În repertoriul mixt, cuprinzând formele şi mărimile oferit de A. 
Vaday, există puţine exemplare de asemenea mărime care au profil ele întregi 
(Vaday 1989, Abb. 53, 59-61). Vasul numărul 3 are umărul puternic profilat 
sub buză, care nu mai este atât de evazată, iar diametrul gurii este aproape 
egal cu cel al fundului. Un vas asemănător a fost descoperit într-:-un mormânt 
sarmatic, dar tehnica de execuţie este diferită (Vaday 1989, pl.189,9). 

Vasele 2 şi 14 au forme mai zvelte şi diametrele maxime mai sus sau la 
mijlocul înălţimii vaselor. O caracteristică a acestei forme este că partea dinspre 
fund apare uşor bombată pentru a da stabilitate recipientului. Forma se aseamănă 
din acest punct de vedere cu vasele dacice de epocă Latene lucrate cu mâna 
Există puţine exemplare foarte asemănătoare în lumea sarmatică din Câmpia 
Tisei, dar cele de la Oradea aduc cu exemplare de dimensiuni mai reduse din 
această zonă (eventual Vaday 1989, Abb. 53, 17). În schimb pentru paharul 
în formă de sac, nr. 8, există suficiente analogii, atât în aşezările sarmatice, 
cât şi necropole (Vaday 1989, Abb. 53, 49-53, în special 51 ). Unele exemplare 
sunt decorate cu crestături (Vaday 1989, Abb. 54, 19). 
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Pentru cana lucrată cu mâna şi decorată cu o linie în val realizată cu 
degetul, nr. 9, nu există o analogie perfectă. Există însă o variantă de formă 
bitronconică care nu este rotunjită pe linia diametrului maxim (Vaday 1989, 
Abb. 53, 21). Această variantă este de mărime mai mică. Un exemplar de 
mărime ceva mai mare este rotunjit pe linia diametrului maxim ( Vaday 1989, 
Abb. 53, 54). Forme asemănătoare se găsesc transpuse la roată (Vaday 1988, 
pl. 225, 4, 6, 7; 239, 5). Un exemplar descoperit în mormântul 60 din necopola 
sarmatică de la Fiizesabony este asemănător ca formă şi ca decor cu cana de 
la Oradea. Pe baza inventarului cu piese de aur, acesta a fost datat la sfârşitul 
secolului I-începutul secolului II p. Chr (Farkas 1998, p. 71sq, pl. 1,13). 

O categorie specială, după cercetătorii maghiari, o constituie ceaşcanr.1 O 
asemănătoare cu exemplare din Câmpia Tisei şi capacul de la Oradea, notat 
cu nr. 13, decorat prin impresiuni cu degetul (Vaday 1989, Abb. 52, 20, pl. 
394, 1 O, Abb. 52,5). În Alfold aceste forme apar împreună cu vasele lucrate 
la roată înceată, undeva pe la sf'arşitul secolului IV p. Chr.(Vaday 1989, p. 
176). Datarea propusă pentru acestea din urmă este un indiciu important şi 
pentru încadrarea complexului cu vase de la Oradea Sere. În plus, capace 
lucrate cu mâna,-asemănătoare cu cel de la Oradea, se cunosc şi în prima 
jumătate a secolului V p. Chr. Cele două forme precum şi ornamentul cu 
degetul, sunt pentru M. Parducz şi A Vaday părţi constitutive ale repertoriului 
ceramicii dacice întâlnite şi în zona Munteniei şi a Moldovei (Parducz 1973, 
p. 63; Vaday 1989, p.177 cu n. 820). Ceştile conice cu care exemplarul de la 
Oradea se înrudeşte au fost puse în mod explicit în legătură cu o prezenţă 
dacică pe Tisa. Evoluţia, precum şi jalonarea lor cronologică nu este încă 
lămurită în zona Alfold-ului. Capacele şi ceştile apar în regiune la începutul 
secolului II p. Chr., după cronologia A. Vaday. După aceeaşi autoare prezenţa 
lor în secolul următor poate fi pusă sub semnul întrebării datorită lipsei 
descoperirilor. Ele apar, însă, din nou la sfârşitul secolului IV, fiind puse în 
legătură cu noi concepţii privind prepararea şi servirea hranei şi cu noi 
elemente în structurarea habitatului (locuinţe) (Vaday, loc. cit). Aceste noi 
elemente au fost puse în relaţie cu apari~a unei noi popula~i, probabil dacice, 
care aduce şi decorul cu mâna. 

Având în minte datele problemei pentru regiunile Tisei, se poate constata 
că cea mai mare parte a inventarului ceramic de la Oradea "Sere" se aseamănă 
cu ceramica produsă în teritoriul controlat de sarmaţi. Există, însă, şi două 
forme care au fost atribuite dacilor. Acestea din urmă, împreună cu tehnica de 
decorare cu degetul (alveolele) datează şi depozitul ceramic la sfârşitul secolului 
IV. În cadrul aspectului cultural specific zonei sarmate apar şi artefacte 
atribuite dacilor, care sunt mai dificil de înseriat cronologic. Întrebarea este 
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dacă acestea îi documentează pe dacii rămaşi sub influenţă sarmatică, încă 
din epoca Latene, sau este cazul unui nou aport de populaţie în cadrul 
deplasărilor demografice petrecute la sfârşitul secolului IV. Din păcate, la 
această întrebare este dificil de răspuns, căci nu se cunoaşte încă în detaliu 
evoluţia culturală şi demografică a dacilor în nord-vestul României şi în 
regiunile din preajma Tisei. M. Parducz remarca, încă din 1956, apoi în 1972, 
prezenţa artefactelor dacice împreună cu descoperiri de origine cemeahoviană 
şi chiar de început de epocă hunică3 . Dacă această prezenţă dacică poate fi 
pusă în legătură cu o influenţă carpică, după cum lăsa să se înţeleagă Parducz 
(Parducz 1972, p. 66), urmat apoi de S. Dumitraşcu (Dumitraşcu 1974, p. 
51 sq) este dificil de precizat. Nu se cunosc încă cu exactitate împrejurările 
în care aceştia au putut ajunge în regiunea Dunării mijlocii4

. Probabil că mai 
multe complexe din Banat, depozite ceramice asemănătoare cu cel de la 
Oradea Sere, ar putea arăta că aceştia au ajuns şi în trena federaţilor barbari 
ai Pannoniei care au venit din est şi s-au aşezat în jurul provinciei. Este cazul 
depozitului ceramic descoperit la Subotica, în Banatul sârbesc, unde între 
cele 17 sau 18 vase au fost descoperite exemplare lucrate cu mâna aproape 
identice cu cele de la Oradea Sere. La acesta se adaugă vasele identice descoperite 
în groapa 3 O din aşezarea contemporană de la Kardoskut ( Gohl 1889; Parducz 
1972, p. 63). În ambele complexe vasele lucrate cu mâna erau asociate cu 
vase fine cenuşii, lucrate la roată, care pot fi încadrate în epoca hunică. 

Vasele lucrate la roată descoperite în depozitul de la Oradea îşi găsesc şi 
ele bune analogii în cele descoperite în complexele amintite mai sus. Un bun 
reper de datare este oferit în special de vasul nr. 4, lucrat din pastă cenuşie şi 
lustruit pe gât şi în partea superioară a corpului. La origine, acesta a fost 
dotat cu două toarte, care la o reparare ulterioară au fost retezate împreună 
cu buza şi înlocuite cu două găuri. Astfel recipientul a putut fi folosit în 
acelaşi scop pentru aducerea lichidelor. Exemplare asemănătoare lucrate la 
roată au fost descoperite întâmplător, probabil, tot într-un depozit la 
Lenauheim, eventual şi la Jebel (vezi Bejan 1973; id 1995, p. 49 sq.; Benea, 
1992). Descoperirile din apropierea Timişoarei au fost atribuite dacilor, dar 

3 După acelaşi autor diferenţa între cele bine datate la sfârşitul secolului IV, începutul celui următor şi cele 
din secolele 1-11 p. Chr. este că cele mai timpurii erau decorate pe umăr şi erau mai reduse ca dimensiuni 
(Parducz 1972, p. 63). 
'Pentru M. Parducz Parducz 1972, p. 66 ar fi cazul unor influen1e pentru că descoperirile sunt sporadice în 
toată câmpia Tisei şi nu se cunoaşte nici un mormânt de incinera~e în urne în zonele în care apar aceste artefacte, 
adică în Banat şi între Mureş şi Crişuri. Acestora li se adaugă însă izvoarele literare care îi documentează pe carpi 
~zate în partea sudică a provinciei Valeria ( Amianus Marcelinus X.,"'(VIII, 1,5 ), (prezenl,ă ce nu a putut fi surprinsă 
arheologic) şi în timpul incursiunilor sub conducere hunică, spre Pannonia, când între cei învinşi de Teodosius 
în 38 lsunt amintili şi carpodacii. Această ultimă alianl,ă arată că în zonă ar fi putut exista un conglomerat 
etnic care în mod natural aduna elemente culturale diferite vezi şi (Harhoiu 1976, p. 1037). 
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şi sarmaţilor. Şi aici linia directoare pentru datare este oferită de un vas cu 
două toarte, (Bejan 1973, fig. ;Bejan 1995, fig. ID, 1) decorat tot prin lustruire, 
cu motiv zoomorf care se repetă de şase ori pe jumătatea superioară. Pentru 
acesta din urmă, ca decor, iar pentru vasul. nr. 4 de la Oradea, ca formă, cea 
mai bună analogie apare tot la Subotica (Bejan 1995, fig. IV A, 3 reprodus 
după A. Vaday, în MittArchlnst, 10/11, 1980-1984, fig. 3/a-b; 4/2, 5/1 a-b ). 
După vasul de la Subotica poate fi reconstituit şi cel de la Oradea, căci ele 
trebuiau să fie aproape foarte asemănătoare ca formă. La ambele se remarcă 
gâtul cilindric puternic înălţat. Forma aparţine epocii sarmatice târzii şi celei 
hunice (sfârşitul secolului IV, începutul sec. V). Formele asemănătoare din 
câmpia Tisei sunt adesea decorate cu ornament lustruit, începând cu secolul 
al ill-lea. Aici datarea lor a fost propusă fie pentru secolul II p. Chr., fie 
pentru sfârşitul secolului IV (vezi Vaday 1989, p. 141, Abb35/8, Pl. 209/8, 
401/1). Oalele cu corpul sferic sau globular, de culoare cenuşie cu angobă 
cenuşie închisă, nr.11, sau cărămizie nr. 5, sunt specifice secolului ill p. Chr. 
În această perioadă ele dispun de un gât puternic elansat, asemănător cu cele 
romane. În secolele ill-IV, însă, se distinge o puternică demarca~e între gât 
şi corpul vasului, întărită şi de o linie în relief. Vasul nr. 5 are o asemenea 
linie, care însă nu este prea pronunţată. Singure, totuşi, cele două nu pot 
oferi o datare exactă, dar se aseamănă din nou cu forme cunoscute în câmpia 
Tisei (pentru cronologie şi forme vezi Vaday 1989, p. 153sqq, Abb. 42, 8 şi 
42, 15 analoage lui 11, Abb. 42/28 lui 5). 

Concluzii privind încadrarea culturală 

Revenind la încadrarea culturală, problema trebuie reluată de la ipoteza unei 
influenţe răsăritene carpice-cemeahoviene. În acest complex influenţa sarmatică 
este dominantă. Siturile descoperite în arealul oraşului Oradea ar putea întregi 
acest facies. În acest sens este de remarcat că ceramica decorată cu alveole realizate 
cu degetul apare şi la Oradea "Salca" în punctul "Gheţărie". În 1997, aici a 
fost repertoriată cea mai vestică descoperire de pe teritoriul României a unui 
tip de ceramică decorată cu alveole şi atribuită dacilor din secolul IV (material 
inedit vezi şi Ignat, Bulzan 1997, p. 495sq, 507)5. În acel moment, opaiţele 
dacice cu alveole la bază erau atribuite unor pătrunderi sau incursiuni 
transilvane ale dacilor din Muntenia, a căror cultură este exprimată de aspectul 
Chilia-Militari, respectiv Sfântul Gheorghe, datat în secolul IV (Opreanu 

5 Din acelaşi punct mai provin trei sau chiar patru cuptoare de ars vase în care aspectul local al formelor a fost 
sintetizat cu cel de factură cerneahoviană. Aceste descoperiri par însă ceva mai târzii decât cele de la Oradea 
"Sere·•, fiind tipice pentru prima jumătate a secolului V p. Chr. (vezi Ilieş. 811/zan 2()()1) 
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1994) 6. Ulterior însă, repertorierea exhaustivă şi dispunerea stratigrafică a acestui 
tip de artefacte în castrul de la Gilău a arătat că ar putea fi vorba de un aspect de 
sorginte locală, care a produs ceramică cu decor alveolar pe durata de existenţă 
a provinciei, posibil şi până în secolul al N-lea (Ţentea, Marcu 1997). Ceramica 
lucrată cu mâna se concentrează mai ales în ultimele două faze de existenţă ale 
castrului. Pentru ceştile rară torţi, ornamentate cu alveole, momentul de maximă 
difuziune este secolul IV (Marcu, Ţentea 2000). Situapa din provincie nu este 
diferită de cea din barbaricum, care trebuie să fi fost spapul de iradiere şi evolupe 
a ceramicii lucrate cu mâna, fără a exclude confecţionarea acesteia chiar pe loc 
în provincie. Faptul că la Gilău se găsesc bune analogii cu vasele nr. I, 2 şi 12 de 
la Oradea, dar de dimensiuni mult mult mai reduse (Ţentea, Marcu 1997, p. 
237, pi. I, 2, 4,5 ) ar sugera o evolupe locală a unor forme răspândite apoi pe un 
areal mai întins şi în câmpia Tisei. Oricum pentru vestul Transilvaniei, în a doua 
jumătate a secolului al ill-lea şi în secolul IV, sunt documentate influenţe şi chiar 
prezenţe din zona sarmatică sau dacică vestică (Horedt 1980, p. 123). Teritoriul 
în discupe, cel vest transilvănean intracarpatic, Crişana şi Banatul, trebuie să fi 
fost, cel pupn în a doua jumătate a secolului N, în strâns contact cu câmpia Tisei. 
Harta s-ar putea desena ca un mozaic cultural greu de sesizat în actualul stadiu al 
cercetărilor. Cu toate că la Oradea "Salca" există ceramică care trimite la cea de 
la Oradea "Sere", există şi diferenţe oferite atât de ceramica lucrată cu mâna, cât 
şi de cea la roată La Sal ca - "Gheţărie" ea a fost descoperită, din păcate, sporadic, 
în stratul de cultură7 . Aceasta se aseamănă cu cea descoperită în aşezarea de 
epocă romană târzie de la Tisafored, "Marotvapart" atribuită sarmaţilor ( Cseh 
1991 ). Materialul ar trebui pus în legătură cu mormintele sarmatice târzii 
descoperite aici (Dumitraşcu 1983, p. 45, 46, 49, 62; Comşa 1972), greu de 
spus dacă şi cu cele de epocă hunică, faţă de care par mai timpurii (vezi Ilieş, 
Bulzan 2001) 8

. În aşezările datate în secolele II-ID şi prima jumătate a secolului 
N ( aproximativ 3 3 0-340 p. Chr.) de laBiharkerestes-Artand - Nagyfarkasdomb 
(Nepper 1984) şi Biharkerestes-Artand - Kisfarkasdomb, (Nepper 1983) 
situate la doar 7 kilometri de situl Oradea" Sere", ceramica lucrată cu mâna 
cu decor alveolar, butoni, striuri etc, poate fi atribuită dacilor. Şi aici, alături 
de acest material, există şi piese de factură sarmatică, fapt pentru care aşezarea 
a fost considerată ca atare 9

. Mai mult, o groapă de dimensiuni apropiate, cu 

6 şi pe baza ultimelor descoperiri de la Suceag (jud.Cluj) 
7 vas cu două !orţi cu decor lustruit şi vase bitronconice de dimensiunile paharelor, lucrate grosier şi cu buza 
răsfrântă. 
8 În acelaşi conte:,., s-a descoperit o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesupt. 
9 Spre deosebire de aşezarea de la Oradea unde ceramica lucrată cu mâna este net majoritară în cele două 
aşezări proporţia este de 58,09%, respectiv, 52,96 pentru ceramica lucrată la roată şi 41,9 respectiv 47,04 
pentru ceramica lucrată cu mâna. 
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un depozit ceramic conţinând vase lucrate cu mâna de factură dacică, unele 
identice cu cele de la Oradea "Sere", apoi cu ceramică tipică sarmatică, a 
fost descoperise tot la Biharkerestes (Nepper 1971). Concluzia care ar rezulta 
din acest tablou este că în arealul Oradiei a existat o convieţuire dacică şi 
sarmatică, unde probabil rolul dominant, politic, îl aveau sarmaţii 10. În acest 
sens componenta de sorginte dacică din complexul prezentat, situat cronologic 
undeva la trecerea între secolul IV spre cel următor, este un aspect, fără a şti 
cât de important era acesta. Materialul descoperit aparţine unei zone de 
confluenţă cu mediului cultural sarmatic, bine precizat în Câmpia Tisei. Şi 
aici însă, cum rezultă şi din concluzii anterioare, existau mai multe populaţii 
cu aspectele lor culturale supuse unui proces de aculturaţie venind dinspre 
modelul roman şi aflate sub dominaţia politică sarmatică. 

La câteva sute de metri de aşezarea în care s-a găsit depozitul ceramic, 
dincolo de braţul mort al Crişului, în teritoriul satului Sântion au apărut câteva 
gropi cu material identic 11

, iar în alta puţină ceramică, o toartă de găleată din 
fier şi un pieptene cu mâner semicircular12 apoi o piesă de fier nedefinită, 
datorită corodării. Astfel, pe baza acestor piese se poate presupune şi o 
prezenţă germanică, (pentru atribuirea acestui tip de piepteni vezi 
(Dumitraşcu 1974, p. 45sq; Dumitraşcu 1983, p. 89; vezi şi aceiaşi cronologie 
oferită pentru un exemplar de la Ghenei "Lutărie" (Nemeii. Ghindele 1997, 
p. 337, Pl.5,fig. 4) pentru depunerea de găleţi ca caracteristică germanică şi 
în faza de sfârşit a culturiii Przeworsk, vezi Nagy 1993, p. 175, pentru 
morminte vandalice în grapă în nord-vestul României vezi, Matei, Stanciu 
2000). Contemporaneitatea acestui complex cu celelalte gropi poate fi probată 
doar prin săpături de amploare. 

Pentru datarea inventarului descoperit în complex, limitele cronologice 
sunt oferite de o monedă de bronz mult corodată, tipul FEL. TEMP. 
REPARATIO, de la Constantius II descoperită în stratul de cultură al aşezării 13 

şi formele ceramice care au fost datate la sfârşitul secolului IV şi începutul 
secolului V 

10 Este de men\ionat că în aşezarea de la Oradea "Sere" nu apar decât sporadic fragmente lu~Tate cu mâna 
cu ornament clasic dacic, brâuri alveolre, butoni etc. 
11 În profilul unui şan! pentru aduc1iune la o stalie de benzină în luna noembrie a anului 2000 au putut fi 
observate 3 gropi cilindrice în profil şi cu fundul rotunjit care se adânceau înjur de 1,20 m. de al nivelul în 
care apăreau în profil. La revenirea pentru desenare ele şanţul a fost deja umplut, iar spa1iul aferent construcţiei 
hetonat. 
12 Acesta este singurul complex care a fost suprins la aproape 50 de metri de staţia de carhurant amintită., 
la lucrările pentru amenajarea unui spa!iu de prezentare al autoturismelor Peugeot. Acest complex avea 
însă, în se.:!iune fonna de clopot, iar în plan una rotundă. 
"Dete1minarea a fost tăcută de colegul Al. Săşianu care întină să dateze moneda în anul 351, în legătură 
cu războiul persan. Îi mulţumesc şi pe această cale pentru încadrare cu toate că moneda nu este hine 
conservată. 
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Analiza corn plexului 

Din stratigrafia complexului a rezultat că acesta a fost săpat pentru a 
servi la depunerea vaselor în groapă. Observaţia este importantă pentru durata 
scurtă de existenţă a complexului. Această situaţie este deosebită de cea a 
altor două construcţii asemănătoare descoperite în aceeaşi aşezare (vezi la 
descriere) care dispuneau, una de pereţi de suprafaţă puternic vitrifiaţi. 
Cealaltă dispunea de un strat de arsură şi ceramică, indicii de locuire, 
descoperit pe fundul complexului şi suprapus la rându-i de alte straturi mai 
subţiri decât în groapa cu vase14. 

Din cele prezentate ar putea rezulta faptul că acest complex nu a fost 
săpat pentru a fi locuit, sau nu a mai apucat să fie locuit. Dimensiunile îl 
deosebesc de o groapă de provizii sau una menajeră. Un fapt care poate fi 
datorat şi hazardului descoperirilor, dar şi împrejurărilor în care a fost 
decopertat situl, cu mijloace mecanice, este că aici nu fost descoperită nici o 
locuinţă specifică câmpiei Tisei. În Alfold, majoritatea locuinţelor descoperite 
erau adâncite, cu forme rectangulare şi colţurile rotujite, iar pereţii şi acoperişul 
se sprijineau pe stâlpi de lemn a căror amprente au fost adesea identificate 
(Nepper 1984, p. 24lsqq; Cseh 1991; Hajdu şi colab. 1997, p. 105-109; 
Vaday 1999, p. 360). Au existat însă şi complexe de suprafaţă surprinse 
numai prin aglomerarea de chirpici, oase şi fragmente ceramice. Ele însă nu 
sunt prea numeroase în aşezările sarmatice, astfel că mai există încă câteva 
semne de întrebare privind habitatul acestora ( Văros 1984-1985, p. 96, pentru 
aşezările sarmatice, vezi mai nou Văros 1998). În schimb, în spaţiul dintre 
Mureş-Tisa şi Crişuri locuinţe rotunde apar în a doua jumătate a secolului V
prima jumătate a secolului VI (vezi Toth 1984-1985, p. 97-104)15

. 

Este de remarcat că asemenea complexe nu sunt chiar o necunosută în 
mediul în zona de câmpie amintită. Ele nu au însă o utilitate clar stabilită 
fiind denumite gropi, anexe gospodăreşti sau depozite pentru cereale. Un 
exemplu apare în groapa amintită deja de la Biharkerestes în care s-a 
descoperit ceramică dacică şi sarmatică (Nepper 1971). Un altul apare la 
Biharkerestes-Artand " Kisfarkasdomb" denumită "locuinţa l" dar 
interpretată drept depozit de cereale (Nepper 1983, p. 83sq; fig. 2) având 
dimensiunile 2,80xl,80m, iar adâncimea maximă de 1,57. Pentru acest din 

,, Există şi aici un strat de cenuşă şi chirpic care ar putea fi interpretat drept faza de prăbu~re a acoperişului, 
dacă cumva acesta a existat. 
15 În secolele V-VI în Transilvania au fost descoperite şi complexe rotunde sau ovale la Soporul de Câmpie, 
Sighişoara "Dealul Viilor"' şi Cipău"' Gârle'· dotate cu pari pentru sus~nerea acoperişului. Doar un singur 
complex de la Sânmiclăuş a fost puternic adâncit în pământ, până la I. 80. (Cosma 1995-1996, p. 40, fig. 
4,2, vezi şi n. 24 cu bibliografia discu\iei locuin\ă adâncită, semiadâncită, bordei). 



44 Sorin Bulzan 

urmă complex, interesante sunt analogiile ilustrate, aparţinând unor civilizaţii 
ancestrale actuale (Neppe1: 1983. fig. 4-7). Caracteristică acestor complexe 
descoperite în arealul controlat de sarmaţi este prezenţa masivă a chirpicului 
la suprafaţă, aşa cum apare şi la Oradea-Sere, însă nu în cazul complexului 
discutat. O reconstituire a unei gropi de provizii asemănătoare apare, pentru 
un complex descoperit în aşezarea sarmatică de la Kunszentmarton (Vaday, 
Văros 1979-1980, pl. XID,2). În aşezarea de la Polgar-Kegyel-koz unei gropi 
de 5x3,5 m cu adâncimea de 1,80 m i-a fost atribuit un rol utilitar pentru 
uscarea ceramicii (Hajdu şi colaboratorii 1997, p.109). 

Depozite ceramice nu au apărut în nici un complex cu material exclusiv 
sarmatic. După felul cum au fost îngropate, dispunerea şi aşezarea vaselor 
cu gura în jos, precum şi după categoriile ceramice reprezentate, complexul 
se pretează unor analogii mai largi. Din acest punct de vedere complexul se 
aseamănă cu altele de epocă romană, cum este cel în care s-au descoperit 
vasele stampate de la Ghenetea (jud. Bihor) (Dumitraşcu, Nanaşi 1972), ori 
cele mai târzii de la Subotica sau Lenauheim (vezi mai sus). 

Probabil că cea mai fidelă asemănare privind dispunerea vaselor se 
întâlneşte în spaţiul germanic la Tauberbischofsheim, unde într-o groapă au 
fost depuse ca ofrandă 15 vase din care majoritatea cu gura în jos. Un vas cu 
gura acoperită de un altul a fost aşezat în poziţie normală, la fel ca la Oradea, 
la fel şi un vas mic şi unul cu capac. Ele erau, în parte acoperite cu un strat de 
cenuşă care conţinea şi oase de animale calcinate. Deşi complexul datează 
din epoca romană, el îşi are originea în depozitele de vase şi ofrande de 
animale din aşezările Latene din Danemarca până în Germania centrală 
(Pescheck 1998, p. 7sq). Asemenea gropi cu depozite de vase au apărut şi în 
interiorul aşezărilor dacice la Sfâtu-Gheorghe- "Bedehaza", Sânsimion 
"Grajduri" şi Mereşti, fiind interpretate drept ofrande pentru divinităţi, pentru 
a cere un dar, ori ca ofrande de mulţumire (Crişan 2000, p. 116sq). Ele au 
mai multe caracteristici comune: datarea la sfârşitul secolului II-începutul 
secolului I a. Chr., aşadar un interval scurt de timp, şi preferinţa pentru 
ceramica tradiţională lucrată cu mâna, majoritară. Într-un caz s-a descoperit 
şi o ceaşcă. La Sânsimion o oală cu două torţi acoperea un vas bitronconic cu 
alte vase în interior. Cele lucrate la roată erau decorate aici prin incizare cu 
semne sannatice de tip tamga (Crişan 2000, p. 117). La Tăşad, în interiorul 
aşezării oppidane, într-o chistă de piatră au fost depuse două vase, iar pe 
fundul unei gropi a fost depus un opaiţ. O alta conţinea mai multe vase 
fragmentare sau doar ciobite (Chidioşan 1981-1982). Acestea au fost 
interpretate drept cenotafuri. La Cârliomăneşti, vasele au fost depuse ca 
ofrande pentru un izvor (Sanie, 1987). 
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În mediul provincial roman erau îngropate servicii de masă, la fel ca la 
Ghenetea, Lenauheim şi Subotica în cel extraprovincial. Fără a fi cazul unui 
serviciu de masă a fost deja demult remarcat depozitul de Stolniceni cu vase 
dacice şi romane (Tudor 1967, p. 655 sqq; Macrea 1969, p. 260), interpretat 
apoi şi drept cuptor de olar (Petre 1968). Cu excepţia unui studiu datorat lui 
D. Gabier care abordează detaliat subiectul în legătură cu depozitul de la 
Aquincum ( Gabier 1976, p. 77sqq), nu există pentru epoca romană o abordare 
teoretică asupra semnificaţiei depunerilor de vase în gropi. 

Din părerile expuse rezultă o majoritate de opinii care înclină, să vadă, 
orice "depozit de vase" aureolat de o valenţă spirituală, este adevărat, în 
funcţie şi de situaţia specifică. În acest spirit, cu depozitul de la Oradea ar 
trebui procedat la o înseriere şi categorizare în tipul de ofrandă cel mai 
apropiat, numai că întrebarea fundamentală rezidă în caracterul sacru sau 
profan al acestui tip de complexe. Interpretarea lor pentru alte epoci, în care 
analiza antropologică este mai dezvoltată, ar trebui să ofere repere 
metodologice. Pentru epoca bonzului, spre exemplu, există studii în care 
depunerile de acest fel sunt interpretate ca un dialog cu zeii prin ofrande şi 
rituri. În aceste cazuri ele erau închinate unor divinităţi ctoniene: ale fertilităpi, 
ale pământului sau unor eroi. Probabil că în aceste cazuri se aplica concepţia 
roamnă do ul des "ofer pentru a primi", pe care se bazează vota, promisiunea 
solemnă, urmată de votum so/vere, îndeplinireajurământului şi acordarea ex 
vota (vezi analiza lui Hiinsel 1997, p. 1 lsqq). Exista o topografie a sacrului 
care este mai uşor de acceptat astăzi: locuri izolate lipsite de alte activităţi 
umane precum peşterile, izvoarele, malurile unor râuri, înălţimi etc. Fiinţau, 
pe de altă parte, conceppi privind riturile urmate de banchete, prilejuri cu 
care se depuneau de obicei vase de băut (A. Hiinsel 1997; Czyborra 1997), 
care puteau însoţi atât asigurarea unor situaţii favorabile, fecunditate, cât şi 
eroizare postumă, expiapi etc. lventarul putea, şi el, diferi în funcpe de scopuri. 
În aşezări, aşa cum este cazul la Oradea, se puteau face fondări cu sacrificii 
dedicate diferitelor divinităţi 16

• 

Caracterul sacral al complexului de la Oradea depinde de circumstanţele 
care îl argumentează. Mai întâi, nu există vreun strat de locuire în interior. 
Aşezarea vaselor a fost deja discutată, la fel şi inventarul, cu două exceppi: 

16 O analiză etnografică sumară realizată în CAER Banat. Crişana. Maramureş 2002, pentm zona Crişanei 
folosirea ofrandelor de vase este variată. Pentm construcţii (CAER 2002, p. 258sqql vasele erau folosite la 
/11s/ratio, curăţirea care trebuia să aducă spor, daruriel împărţite constau în băuturi, cereale, busuioc pentru 
dragoste, ouă. pentru spiritele malefice se acordau capele de pui sau cocoşi, de preferinţă de culoare neagră, 
semn al divinităţilor doniene la care se puteau adăuga cioburi, lotul pentru a nu li luată viaţa unui om. La 
Tărcă iţa patru vase erau depuse cu acest prilej cu gura în jos. În obiceiurile funerare, cu toate că mult creştinate 
oalele morţilor se spărgeau CAER 2202. p. 134, 153. 
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vasul cu două torţi nr. 7, şi cel cu numărul 6, care era plasat în gura acestui 
singur vas aşezat în poziţie normală. Dacă vasele lucrate cu mâna şi dotate 
cu două torţi îşi găsesc analogii în spaţiul câmpiei Tisei, "afumătoarea" cum 
este denumită impropriu această formă nu îşi găseşte, după cele cunoscute, 
nici o analogie în epoca romană. Se pare că unele exemplare sunt cunoscute 
în Latene-ul dacic17

. Vase asemănătoare sunt datate în epoca bronzului din 
arheologia căreia provine şi denumirea pe care, la noi, F. Gogâltan o socoteşte 
pe bună dreptate improprie. Utilitatea acestora era în fapt de a proteja locuinţa 
de sursa de lumină care putea fi cauza unui incendiu. Ele apar mai cu seamă 
în epoca bronzului în locuinţe, dar mai ales în gropile menajere, din Europa 
până în Orient (Gogâltan 1995-1997, p. 17)1~. În capitala religioasă a 
provinciei Dacia, la Sarmizegetusa sunt cunoscute mai multe situaţii când 
opaiţele au fost dăruite ca ex vato-uri în edificii de cult, alături de recipiente 
pentru ars mirodenii, şi alte vase, iar într-un caz chiar cu monede (Alicu 
1994, p. 9sq). La Oradea depunerea obiectului cu nr. 6 cu orificiul cilindric 
în jos respectă modalitatea de poziţionare inversă decât cea normală 
caracteristică întregului complex. Din acest punct de vedere complexul se 
aseamănă atât prin dispunerea vaselor cît şi prin poziţionare cu cel din mediul 
germanic de la Trauberbischofsheim, interpretat ca ofrandă de vase. Încă un 
amănunt; vasul cu nr. 5 cu siguranţă şi probabil şi altele, dar nu toate, a fost 
găurit din vechime, probabil, pentru a nu mai putea fi folosit. Aceste observa~i 
scad posibilitatea ca depozitul să fi avut un rol utilitar, pur profan, dar această 
posibilitate nu trebuie exclusă definitiv19

. Pentru această ultimă ipoteză 
pledează aşezarea de lor într-o parte a complexului şi existenţa stratului de 
arsură şi chirpic care ar putea proveni de la acoperiş. 

17 Informa\ie oferită cu prietenie de Horia Pop, căruia ii mul\umesc şi pe această cale. 
18 Modul de folosire a opai\elor a fost dedus şi din analogii etnografice actuale din Ţara Haţegului, unde 
se folosea o iască, potrivit informa\iilor furnizate autorului de către Al. Diaconescu. 
19 Prezent.a oaselor nu poate fi neapărat un indicator pentru ofrande ca în complexul germanic pentru că 
nu au fost depuse într-un singur loc, dar nici această posibilitate nu poale fi exclusă. La Lazuri-Lubi -
Tag, jud. Satu-Mare, într-o locuin\ă de mari dimensiuni cu două vetre în zona cărora s-au găsit oase de 
animale, acestea au servit la gătii. În locuin\a datată în secolul III p. Chr. poate cu început la sfârşitul 
celui anterior, predomină bovinele, apoi ovicaprinele, urmate de suine şi cabaline, puţine galinacee şi 
căteva oase de animale vânak Procentul este acelaşi cu cel din Dacia romană. (Lisov.rki-Cheşelan11. 
Stanc/11 1995-1996, p. 30sqq, vezi şi n. 7). 
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ROMAN AGE CERAMIC DEPOT DISCOVERED IN THE 
SETTLEMENT FROM ORADEA "SERE" 

Summa,y 

1n the west part of Oradea on the left side of route Oradea - Borş, in the 
year 1999, was dane a rescue excavation. From the roman period settlement 
was discovered a pit with 3, 14 m diameter, and 1, 15 m in deep. On the 
bottom was identified intact or almost complete 14 pots and ceramic objects 
(Pl. 1,2). The stratigraphic situations show that first chronological leve!, clay, 
and ash, covered the recipients. Between the pots and the bottom of pit isn't 
any levei of habitation. A second level in the pit was one with burnt clay and 
ash, probably from the roof or another structure. A latest layer was failed 
inside, from the habitation levei of settlement. All these stratigraphycal 
observations can be conclusive to suppose that life of this building was very 
short, or to conclude that the pit was made for leading the ceramic depot. 

The inventory discovered inside may be separated in two parts. First, the 
14 vessels, and secondly, the pottery fragments d.iscovered in the first levei 
together with aninrnls bones. All these pots have good analogies in so called 
sarmatians settlements of Great Hungarian Plain, as well as in the sarmat.ian 
cemeteries of roman period. An exception is object noted with number 6. 

The pots no. 1 and 12 was hand made, yellow - brownish color and 
strong shaped form (Pl. 3 )*. 1n the Vaday's classification are the resemblances 
with same forms but not for this din1ensions (Vaday 1989, Abb. 53, 59-61). 
No. 3 made in same technique and color had also resemblance with one from 
an object found in one sarn1atian grave (Vaday 1989, pl.189,9). The no. 2 
and 14 had elongated forn1s, the same color, and from this point of view 
recall the dacian Latene profiles. 1n Hungarian Plain these form of had small 
dimensions (eventually Verde 1989, Abb. 53, 17). The cup with no. 8 is 
typically sarmatian (Vaday 1989, Abb. 53, 49-53, in special 51; Abb. 54, 
19). Instead the no. 9 mug like forn1 but whithout handle had not good 
analogy, eventually except one of the grave 60 from Ftizesabony dated at the 
end ofl, and beginning ofthe Il century AD (Farkas 1998, p. 71sq, pl. 1,13). 

A special category after the Hungarians researchers M. Parducz and A 
Vaday is the cup, no. 10, and the lid, no. 13, the latest decorated with the 
finger, who comes in the Hungarian Plain at the end of IV century AD., and 
belonged to anew populat.ion, most probably the dacians. 1n fact is constitutive 
forms for the dacian pottery, with analogy in Molda via and Valachia in the IV 

• The dimensions of objects was indicate in the full te){I. H= height, D. 1na){. = max.imal diametre, D. f.= 
bottom diametre, D. g. = rim diameter. 
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century A.O. and conected with Cernachovian culture elements (Parducz 
1973, p. 63sqq; Vaday 1989, p.177 with n. 820) 1

• The close resemblance of 
the phenomena and also from ceranlic material is known in Banat region, 
north of the Danube at Subotica - Voivodine in Serbian and Monte-Negro 
Federation (see Parducz 1972, p. 63, with sinlilarities for hand made pottery 
at Kardoskut settlement) and at Lenauhein1 (Romania), perhaps also at Jebel 
(Romania) (Bejan 1973; id. 1995, p. 49sq). The Subotica depot was dated to 
late roman period and at the beginning of the Humric Age. Ins pite of unknown 
archaeological context these could be interpreted as ceranlÎc depots like that 
of Oradea - 'Sere". 

The whell-made pottery is represented by grey polished pot no. 4, 
originally with two handles with analogy at Subotica and also at Lenauhein1. 
This forn1 could be directory piece for dating. This recipient with high neck, 
spherical body and sharp delinlitation of neck is, after A. Vaday, characteristic 
feature for ill-IV century. The others well made bowls is no. 11, fine grey, 
and no. 5, fine brick-like color (see Vaday 1989, p. 153 sqq, Abb. 42, 8 şi 
42, 15 analogy for no. 11, Abb. 42/28 for no. 5). 

The hypothesis of eastem carpian-cerneachovian influences in this 
sarn1atian features context sugest that this kind of ceramic may be interpreted 
also as local development for hand made pottery ornan1ented with finger. 
The peak of this category is known in the forn1er Dacia roman province 
territory and outside in the IV century and was stated also as eastern dacian 
influences represented by Chilia-Militari cultural aspect, respectively Sfântul 
Gheorghe ( Op re anu 1994). The beginning of these technique can be pointed 
at the ill century following the stratigraphy from the roman nlilitary camp 
from Gilau material (Ţentea, Marcu 1997: Marcu, Ţentea 2000). fu the 
settlements of Biharkerestes - Artand "N agyfarkasdomb" and 
"Kisfarkasdomb", (near romanian-hungarian border, in ancient time inside 
of so-called "sarmatian" wall) not far from Oradea - "Sere", was found a 
great number of hand-made potteries with typically dacian omaments (Nepper 
1983, 1984). Both of them were dated in II-III and first third of IV century. 
Together with these finds was discovered sannatian pieces too and was 
attributed as such. Near Biharkerestes was discovered a pit sinlilar in all the 
aspects with that from Oradea (Nepper 1971). At Oradea "Ghetarie" was 
also found sam1atian and dacian archaeological material (Ignat, Bulzan 1997, 
p.495sq, 507). The conclusion is that in this area the term "sarmatian" could 

1 M. Parducz followed by S. Dumitraşcu su pposed that can be bellonged to carpians who come al least 
with barbarianfoederate.< and was settled in Valeria province (Parducz 1972, p. 66; D111111/raşcu 1974. p. 
5IS<jl. 
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be topographically one, like the roman word Sarmatia, and can denote a 
politica! statement and also an cultural medium with various aspects strongly 
influenced by Romans. The Gemrnnic evidence come at few hundred meters 
from Oradea 'Sere" settlement in a pit in where was found a cornb with one 
row of teeth and semicircular handle, together with one bucket handle. The 
problem whether the two of them are contemporary. 

The depot character and utility can be for storage of cereals or for dry 
ceramic, like others building from the Hungarian plain (Nepper 1983, 83sq, 
fig.2; Vaday; Văros 1979-1980, pl. Xill, 2, and perhaps Hajdu et alii 1997, 
109). lbis utility is possible at Oradea too. Against this hypothesis for the pit 
from Oradea is presence and the position of pots. Those was laid down in 
inverted position, except no. 7, and the fact that object no. 6 was put also 
inverted in recipient 7. From this point of view the good analogy can be find 
at Tauberbischofshein1 in a roman period pit with 15 pots. Most of them la.id 
down in inverted position, which was interpreted as religious gift, or votive 
offering originated in the custom of germanic Latene (Pescheck 1998, p. 
7sq). The same pits with ceramic depots apears in the Latene dacian 
settlernents (end of II - beginning I century B. C.) at Sfântu-Gheorghe " 
Bedehaza", Sânsirnion "Grajduri" and Mereşti in Transylvania ilustrating 
the sarne religious custorn. At Sânsimion the well-made bowls was inscribed 
with sarmatian signs ( Crişan 2000, p. 116 sq). The preference for hand made 
pottery from those offering can be distinguish also at Oradea. 1n the Latene 
oppidum from Tăşad a dacian eared cup was put in the bottom of one pit, 
and two hand-made recipients was laid down in a stane cisla for religious 
pourpose (Chidioşan 1981-1982). At Cârlomăneşti in Valachia the clay vessels 
was done for the topic deity (Sanie 1987, 127sq). 

1n the roman provinces, like in Barbaricum, at Oradea, Lenauhein1 or 
Subotica, perhaps Jebel and Ghenetea (near Oradea, for the last site see 
Dumitraşcu. Nanaşi 1972) ceramic depots were put in the pits. An exemple 
in Dacia was found at Stolniceni (Tudor 1967; Macrea 1969), in inventory 
hand-made dacian and roman pots, and in Pannonia Inferior at Aquicum an 
terra sigillata depot (Gabier 1976). Except the detailed article of D. Gabler 
is not other comprehensive study for roman period depots in north-eastem 
roman perovmces. 

For the profan and sacral caracter of Oradea's depot arcbeological research 
of other period may offer some help. 1n Bronze Age, for exemple, a recent 
volume put together the metodological debats and the arheological evidences 
with sacred topography like isolated places, caves, or high points and others 
wich in modem think can be understand as saint like in prehistory (Hănsel 
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1997, p. 1 lsqq; A. Hănsel 1997; Czyborra 1997). The questions appear for 
the settlements, where, in the lack of most sure context, it ist hard to find the 
evidences for rituals and votive offering. At last, another argument for the 
sacred caracter of Oradea ceramic depot can be invocated for the object no. 
6, unknown to my knowledge in roman period. Once more, the analogy with 
the bronze Age can be helpfull to ilustrated the functionallity for fire protection 
of dwellings and other tirnber building. 1n roman age and just hypoteticaly 
this object can serve for burning incence. 
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PI. l Oradea "Sere', G. 27, a. vedere de ansamblu, b. depozitul ceramic. 
Oradea "Sere' pit 27 a. General vue, b.Ceramic depot. 
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PI. 2 Oradea " Sere" , plan si profil partial 1. stratul de cultura, 2. cenusa si chirpic, 3. Argila si 
.si chipic. Oradea "Sere", the plan and a part of the profile, I. Setllement laye r, 
2, burnt clay and nsh, 3. Clny nnd ash . 
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o 
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b.LJ . ...J cm 

PI . 3. Oradea "Sere", vasul ur. I. Oradea" Sere", pol no. I. 
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PI. 4. Oradea "Sere",vasul nr. 2. Oradea "Sere", pot. no. 2. 
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Pll. 5. Oradea "Sere". Vasul nr. 3. Oradea "Sere", pot no. 3. 
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• 

PI. 6. Oradea "Sere", vasul nr. 4. Oradea "Sere" pot no. 4. 
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4cm 

PI. 7. Oradea " Sere", vasul nr. 5. Oradea "Sere", pot nr. 5. 
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PI. 8. Oradea 'Sere', vasele nr. 8 si nr. 6. Oradea "Sere", the pots no. 8 and 6. 
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PI. 9. Oradea" Sere", vasul nr. 7. Oradea "Sere", pot no. 7. 
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PI. 10. Oradea "Sere", vasul nr. 9. Oradea "Sere" pot. No. 9. 
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PI . 11. Oradea "Sere", vas, nr. 10. Oradea "Sere", pot nr. 10. 
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PI .12. Oradea" Sere", vasul nr. 11. Oradea"Sere", pot. No. I I. 
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PII. 13. Oradea "Sere", vas nr. 12. Oradea " Sere", pot no. 12. 
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PI. 14 Oradea "Sere", nr. 13, capac. Oradea "Sere", no. 13. 
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PI .15. Oradea "Sere" vasul Nr. 14. Oradea " Sere" pot No. 14 
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o 5 cm. 

PI .16 Oradea "Sere", fragmente ceramice lucrate la roata. 
Oradea "Sere" fragment of well made pottery . 
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PI. 17. Oradea" Sere", fragmente ceramice din groapa. Oradea "Sere", ceramic fragments from the pit. 



VÂNĂTORI DE BOURI DIN CRIŞANA 
ÎN SECOLUL AL XIII-LEA 

de 
SEVER DUMITRAŞCU 

E aproape îndeobşte cunoscut că peisajul geografic dintre Mun~i Apuseni 
şi Tisa în antichitate şi evul mediu diferea mult de cel cu aspect antropogen, 
de azi. 

Drenările şi asanările începute în secolul al XVill-lea, continuate până 
azi (în primul rând aruncarea în aer a pragurilor de la Porţile de Fier şi 
canalizarea Sulinei) au condus la adâncirea, în amonte, a întregului bazin 
hidrografic al Dunării din Carpaţii Occidentali. Râurile (Turul, Someşul, 
Crasna, Barcăul, Crişurile, Mureşul, Timişul) şi-au săpat (sculptat) albia de 
azi în propriile lor lunci. 

În antichitate şi evul mediu peisajul se înfăţişa astfel: la vest, pe malul 
stâng, estic, al Tisei se întindea între Tur şi Clisura Dunării, CÂMPIA 
JOASĂ a Tisei, acoperită de MLAŞTINI, azi teren agricol, în genere 
cernoziom. 

Spre est se întindea, paralel, între Ţara Oaşului şi sudul Bănatului, 
CÂMPIA ÎNALTĂ ( a cărei terasă de 2, 5-1, 5 m se mai poate observa şi azi 
cu ochiul liber), acoperită cu CODRII FALNICI, de foioase: stejar, gonm, 
ce,: gârneaţă, azi teren agricol constituit din argile, podzoluri degradate, sol 
de pădure. Aceştia erau CODRII ROMÂNEŞTI din vest, aşişderea celor din 
Câmpia Română (CODRII VLĂSIEI) şi din Moldova (CODRII SOROCII 
şi ai TIGHECIULUI). 

Urmau apoi zonele piemontane cu păşuni şi fragmentaţi de păduri -
zona deluroasă de azi pericarpatică şi apoi munţii, în cazul nostru catenele 
vestice ale Apusenilor - Plopişului, Pădurea Craiului, Bihării, Codru
Moma şi Zarandului, acoperiţi de PĂDURI, foioase (fag, carpen) şi la 
înălţime, de conifere şi apoi păşunile alpine. Aceste păşuni alpine erau 
păşuni de vară (pentru văratul turmelor) după cum zona din stânga Tisei 
(mlăştinoasă -.din care au rămas mlaştinile Ecedului şi Şaretului până 
azi), acoperite de floră hidrofilă, constituiau imensele păşuni de iarnă 
(pentru iernatul turmelor). Zona din dreapta Tisei era faleză şi acoperită 
cu nisipuri înierbate, adică stepa, pusta dintre Tisa şi Dunăre la vest, 
Alfold-ul, diferită de pusta, stepa transdunăreană - Câmpia Pannoniei 
(Dunantul). 
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În mai multe rânduri am atras atenţia asupra acestor realităţi 
geomorfologice, geografice, climatice şi arheologico-istorice. În prezentul 
studiu aducem în discuţie patru documente (deocamdată) cunoscute, 
publicate, dar nediscutate în acest sens, care amintesc direct şi nemijlocit de 
prezenţa faunei !lpeciji.ce (caşi în Moldova voievodală), în speţă a bourilor. 
Specie azi dispărută (încă din sec. XVII)- bovideu sălbatic (lat. BUBALUS), 
deosebit de zimbru (Bison bonasus), tot bovideu sălbatic, pe cale de d.ispari~e 
ce mai trăieşte doar în trei rezervaţii din România, cu exemplare importate(?) 
din Polonia - Piatra Neamţ-Pădurile Dragoş Vodă, Trivale-Piteşti şi Haţeg
Pădurea Slivut. 

Prezenţa bourului a fost studiată arheologic şi arheozoologic, cu vestigii 
( coame etc.) descoperite în aşezările preistorice şi antice din valea Ierului, 
piese ce se păstrează în colec~a de Ştiinţe naturale a Muzeului Ţării Crişuri lor. 
Documentele aduse de noi în discu~e sunt următoarele: 

I. VÂNĂTORI DE BOURI: 
1208 

A. "Vânătorii de bouri din satul IP (s.n. S.D.) au citat pe fiii lui Gunter, 
anume pe: Anania, Azaria şi Missael, în faţa regelui Andrei, zicând că 
pământul cu numele Deudas de drepte al lor, iar aceia l-au cuprins cu puterea; 
iară regele a încredinţat pricina lor spre judecată lui Nicolae, adică comitelui 
curial de Pojon. Înaintea acestuia suszişii vânători (s.n. S.D.) recunoscând
se «vinovaţi», au mărturisit că i-au învinuit pe nedrept pe pomeniţii fraţi 
pentru pământul acela. Aşa dar judecătorul, dând pe pristavul cu numele 
Topazius din satul Cetariu (s.n. S.D.), a făcut ca suszisul pământ să fie 
hotărnicit şi întărit zişilor fraţi. Dar Jacob, fiul lui Opsa, are dreptul în pământul 
acela la un funicul de o jumătate de plug (un «plug» «ARATRUM» avea o 
întindere de 110-150 de jugăre; Juniculus dădea dreptul de uzufruct care 
înseamnă aici o jumătate de «plug»). Pentrucă însă aducerea la îndeplinire a 
acestei pricini să fie cunoscută şi urmaşilor, judecătorul, trimiţând pristavul 
acela şi actele de faţă lui Mert DECURIONUL ACELOR VÂNĂTORI, a 
hotărât ca această pricină să fie supusă capitlului din Oradea"1

. 

1213 
B. "PAUL COMITELE VÂNĂTORILOR «DE BOURI» a învinuit de 

vrăjitorie pe Fehera din satul ŞOIMUŞ (sat dispărut între satele Batiz şi 
Mărtineşti, în j. Satu Mare), judecător fiind Nicolae vice-arhidiaconul din 
Sătrnar, pristav fiind Ioan. Aşa dar F ehera, purtând fierul la Oradea şi-a dovedit 
nevinovăţia"2 . 

1 Doc11111e11te privind Istoria României, l ( 1075-1250), C. Transilvania, Buc., 1951. p.42 
2 lbidr111, p.50 
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C. "Apoi din satul Gourou (fost sat, acum parte de hotar lângă satul 
Secăseni, j. Satu Mare), VÂNZÂND O SPADĂ LA ANDREI VÂNĂTOR 
DE BOURI (s.n. S.D.) din satul Mărtineşti (villa sancti Martini, înj. Satu 
Mare), l-a învinuit de furt, judecător fiind PAUL COMITELE 
VÂNĂTORILOR DE BOURI (s.n. S.D.), pristav fiind Ştefan din satul Vrisu. 
Aşa dar Andrei a venit la Oradea la octavele tuturor sfinţilor, adică la termenul 
pe care pristavul spunea că l-a vândut pentru amândouă părţile, dar Opoy nu 
s-a înfăţişat"3 • 

1214 
D. "Volum s-a judecat cu Petru, spunând că Petru îi datora o marcă de 

argint şi când a cerut-o, Petru a tăgăduit că i-ar datora ceva «şi» pe deasupra 
l-a ocărât şi a scos împotriva lui SPADA (s.n. S.D.). Cercetându-i, Joachin 
VICE JUDECĂTORUL LUI LADISLAU COMITELE VÂNĂTORILOR 
DE BOURI (s.n. S.D.) i-a trimis cu pristavul numit Ştefan la Oradea, unde 
s-au împăcat astfel: Volura l-a iertat pe Petru de tot ce ceruse şi îi va mai da 
lui Petru un fertun. În schimb Petru va plăti pe judecători şi pe pristav şi 
«astfel» amândoi vor fi totdeauna în pace"4

. 

1. BOURUL (BUBALUS) 
Avem astfel dovada nemijlocită a prezenţei bourilor în fauna Crişanei în 

prima jumătate a secolului al Xill-lea, în mici cirezi sau grupuri de animale 
care vieţuia în zona dintre MLAŞTINA TISEI (unde aveau hrană - floră 

hidrofilă- iama) şi zona de CODRU (din CÂ1\1PIA ÎNALTĂ) cu poieni, 
izvoare şi CODRU pentru adăpost. Numărul bourilor ne înfăţişează un relief 
adecvat şi existenţa, organizată, a vânătorului de BOURI. 

2. VÂNĂTORII DE BOURI ŞI ORGANIZAREA LOR 
Nu numai că erau cirezi de bouri, dar erau şi vânători specializaţi, având 

în fruntea lor conducători pe: 
- ,,MERT- DECURIONUL ACELOR VÂNĂTORI" 
- ,,PAUL - COMITELE VÂNĂTORILOR DE BOURI" 
- ,,IOACHIN - VICE-JUDECĂTORUL LUI LADISLAU 

COMITELE VÂNĂTORILOR DE BOURI". 
Actele şi relatările lor ne indică limpede o vânătoare de bouri organizată. 

Iar Paul sau Ioachin erau nobili, deci deţinători a unor ÎNSEMNE heraldice 
corespunzătoare, inclusiv CAPUL DE BOUR, ca, în paralel şi desigur în 
alte împrejurări istorice, a bourului din stema Moldovei. Aici ne găsim însă 
în prima jumătate a secolului al Xill-lea. 

3. SPADELE 

' lbidnn. p.52 
' Ibidem, p.68 
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În două cazuri ( 1213, C şi 1214) sun amintite SPADE: 
a) ,,Opoi din satul Gourou VÂNZÂND O SPADĂ LA ANDREI 

VÂNĂTOR DE BOURI" şi 
b) ,,Petru a tăgăduit că i-ar datora ceva «şi» pe deasupra l-a ocărât şi a 

scos împotriva lui SPADA" 
În genere spadele, arme de luptă, au fost studiate morfologic şi pentru 

datarea lor şi fireşte a unor complexe arheologice. În acest studiu noi propunem 
şi o altă întrebuinţare a lor, şi pentru VÂNĂTOARE. Astfel, în Crişana, pe 
lângă cele două zone indicate cu vânători de bouri, din teritoriul Sătmarului 
(Tur-Someşul inferior-Crasna) şi din Bihor, zona Barcăului (Ip), descoperirile 
de spade datate şi în secolul Xill ne mai indică două zone: pe Crişul Repede 
(Sântandrei) şi Crişul Negru (Ginta), după cum urmează: 

1. GINTA. Spadă de fier cu „canal pentru sânge" pe ambele feţei ale 
lamei, urcând pe mâner „în sus", pe sub garda mânerului. Are gardă largă şi 
,,bulb" în capul mânerului, de formă poliedrică {L1„n0=90cm; 11an,ci=5-6-2,7cm; 
L d .=20cm; 0h Ib 1 .=5,7cm). Muzeul Tării Crişurilor (în continuare MTC), gar e1 u u u1 • • 

Secţia de Istorie, inv. nr. 803 6 (Fig. 1 )5. 
2. SÂNTANDREI. Spadă de fier, cu „canal pentru sânge" numai pe o 

parte, cu garda uşor aplecată, cu capul mânerului terminat cu bulb-plat, 

circular (Lla,nei=76,3cm; lla,uei=5,4-3,3cm; Lgardei=22,5cm; 0bulhului=6,5cm). 
MŢC, Istorie, inv. nr. 10426 (Fig.2)6. 

3. SÂNTANDREI. Spadă de fier, cu „canal pentru sânge" pe ambele 
feţe ale lamei (aplatizat, greu vizibil), cu garda aplecată spre vârful spadei 
şi cu capul mânerului terminat în bulb circular, plat (L1„uei=81,5cm; 
lla,uei=5-2,5cm; Lgardei=l 9,4cm; 0hulhului=7cm). MŢC, Istorie, inv. nr. 10427 
(Fig.3)7. 

Originea8 şi răspândirea9 spadelor de luptă e un teritoriu ştiinţific în 
continuă mişcare, cu studii şi articole de detaliu şi de sinteză, începând 
din epoca romană şi postromană şi până în evul mediu (sec. XIV). Fireşte 

'Cf Al.Ruukay, Wajfen und Reiterausri;stw1g des 9. bis zur ersten hiilfte des 14. Jarhunderts in der 
Slowakei, în S/Arch, XXIV, 2, Bratislava, 1976, fig. 14, 15 

6 ]dem, Ibidem 
1 Idem, Ibidem 
'Cf Mechthild Sdmlze-D6rrlamrn, Gem,anische Krieger griibber mit Sclnw>rt-beigabe in Mitteleuropa 

ans dem spăten 3. Jarlrw,dert und dut'rstrn hiilfie des 4. Jarhundert 11.Chr., în JRGZM, 32, 1985,passim; 
H. W. Bi.ilune, Das Ende drr Romrrherrschaft i11 Brita1111ie111111d die a11gelsiichsische Bniedlung E11gla11d 
im 5. Jar/11111dert, în JRGZM, 33, 2. Mainz, 1986, p.469-574 

9 A. Toi:ik, Nachgro.w11ăhrische Grăberfelder des JO. 1111d 11 Jh i11 du Siidwestslowakei, în St. 
Zvnti Al/SAU, 23, Nitra. 1987. p.217-24 I; V. Hruby. Das Grossmiihrische Siedlu11gszentrum Srare 
Mest6, Brno, fig. 14/4: MediaPval Arms and Armour /rom Pola11d, Lodz, 1978, pl.7-8; Liv Helga 
Donunasnes, Ma/,,/female roln a11d ranks in Late lr011 Age Nonmy, în AmS-Varia,17, Stavanger, 1987, 
p.65-77 
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înţelegând, limpede, spadele deosebite de săbiile cavaleriei uşoare, de 
stepă. 

Arheologii români au studiat spadele descoperite cu ocazia diferitelor 
cercetări arheologice sau chiar în studii speciale de mmfologice, de cronologie 
şi istorie militară. 10 

Studiul nostru NU ţinteşte decât la scopuri mai modeste ( decât cele 
militare). Considerăm că modestele documente-argumente aduse în 
discuţie arată PEISAJUL geografic al Crişanei, bourii care vieţuiau în 
zonă, VÂNĂTORII de bouri, centrele de vânat pe: 

- SOMEŞ-CRASNA-ŞOIMUŞ; 
-BARCĂU - IP· 

' 
- CRIŞUL REPEDE - SÂNTANDREI; 
- CRIŞUL NEGRU - GINTA, şi conducătorii acestor vânători 

de bouri: 
- MERT - DECURIONUL VÂNĂTORILOR; 
- PAUL- COMITELE VÂNĂTORILOR; 
- IOACHIN - VICEJUDECĂTORUL LUI LADISLAU 

COMITELE VÂNĂTORILOR DE BOURI. 
Considerăm noi, că cel puţin ultimul era nobil, cu însemne heraldice, 

însemne heraldice crişene ( cu capul de BOUR) ce nu vor întârzia, credem 
noi, să se adeverească. 

Aşadar vânarea bourilor cu SPADE (săbiile cavaleriei uşoare, de stepă 
erau, credem noi, inadecvate), alături de folosirea lor în luptă (cf şi cazul 
armelor folosite azi în corride). 

Secolele XII-Xill (începutul secolului XIIl = 1208, 1213, 1213 bis, 1214), 
cel puţin în Crişana se înfăţişează mai istoric ( cu vânători de bouri) şi nu 
numai războinice, cel puţin în Crişana, zona dintre Tisa şi vestul Munţilor 
Apuseni. Aceste realităţi ni se înfăţişează mai apropiate, chiar mai puţin 
belicoase, dar, oricum, mai apropiate de istorie - ca viaţă. 

BUBALUS HUNTERS FROM CRIŞANA IN THE J JTH CENTURY 
Summary 

The author presents four documents, which mention the bubalus hunting 
in Crişana in 13 th century (1208, 1213, 1214), in the centers along the Someş-

1° Cf C. Mălasă, I. Zarnoşleanu, M. Zarnoşteanu, Săpărurile de la Piatra Neamţ, în MatArh, VII, 
1961, p.339-348, fig.7; C. Scorpan, L'ensemble archeologique feodal de Bârca Doamnei, în Dacia, IX, 
1965, p.441, fig.5/1; R. Popa, O spadă medievală din /lalea Streiului şi câteva consideraţii istorice legate 
de ea, în Sargrtia, IX, 1972, p.75-88; R. Heitel, Spadr din secolul al Xll-lea în Muzerle din România, în 
SC/VA, 46, I. ian-martie, 1995, p.63-66 
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Crasna, Barcă11, Criş11/ Repede and Criş11/ Negn, rivers. There are also known 
the leaders of these hunters: MERT, PAUL and IOACHlN. Some from they 
are 11oble111a11, so they have heraldically nobler insignias, probably some of 
these with bubalus-head. 
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Fig. 1. Ginta, j. Bihor (spadă de fier- MŢC - 8036) 
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Fig. 2. Sântandrei, j. Bihor (spadă de fier-MŢC- 10426) 
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Fig. 3. Sântandrei, j. Bihor (spadă de fier-MŢC-10427) 





TÂRGUL MEDIEVAL CEFA ÎN LUMINA UNOR DESCOPERIRI 
MONETARE 

de 
IOAN CRIŞAN şi ALEXANDRU SĂŞIANU 

În ultimele două decenii pe raza comunei Cefa din judeţul Bihor au fost 
descoperite, în mod fortuit sau prin cercetări arheologice sistematice, o serie 
de monede medievale. O parte din ele au intrat în posesia celor ce le-au 
descoperit, iar apoi au fost înstrăinate, deţinătorii lor actuali nefiind cunoscuţi. 
Aceste descoperiri, care se alătură unora mai vechi, credem că merită a fi 
semnalate şi analizate pentru că, alături de izvoarele arheologice şi 

documentare, aruncă încă o rază de lumină asupra unui târg şi a microzonei 
din jur în evul mediu. Dăm în continuare atât repertoriul descoperirilor 
monetare mai recente, inedite, cât şi a celor anterioare, publicate în literatura 
de specialitate. 

Cefa 
1. 11-ei florini din aur emişi în timpul lui Sigismund de Luxemburg rege 

al Ungariei (1410-1437) şi împărat al Imperiului German (1433-1437) în 
monetăriile din Krernnitz şi Sibiu. 

2. Dinar maghiar din argint emis în timpul aceluiaşi monarh. 
3. Gros polonez din argint de la sfârşitul secolului al XVII-iea. 
Monedele au fost descoperite în intravilan în grădina lui I.Balaş la intervale 

diferite de timp. Proprietarul terenului ne-a relatat că una dintre mont::dele de 
aur era prinsă de un fragment ceramic, avansându-se astfel ipoteza că în 
locul respectiv .ir putea exista un tezaur. 

4. O monedă din argint În valoare de trei kreuzeri emisă de împăratul 
german Leopold I (1658-1705) în anul 1678 la Krernnitz. A fost descoperită 
în intravilan în grădina lui I. Crişan de la nr. 13. 

5. Monedă de XV kreuzeri, probabil fals, din 1687. A fost descoperită în via 
lui M. Crişan în vara anului 2002 în timpul lucrărilor de întreţinere a culturilor. 

6. Taler imperial din argint emis de împăratul german Ferdinand al ill
lea (1637-1657) în anul 1641 la Augsburg. 

7. Taler imperial din argint emis de împăratul german Ferdinand al ill
lea în anul 1657. 

Cele două monede au fost descoperite în partea de hotar numită de săteni 
Râturi, situată la nord de vatra satului, pe teren arbil la prăşitul culturilor. Şi 
în acest caz credem că cele două piese făceau parte dintr-un tezaur. 
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8. Dinar din argint emis în monetăria din Kremnitz în anul I 530 de către 
Ferdinand I pentru Ungaria. A fost descoperit în anul I 987 printr-un sondaj 
de control în vatra aşezării medievale Rădvani 1, atestată documentar începând 
cu anul 12142, părăsită apoi în secolul al XVII-iea în urma incursiunilor 
turceşti. 3 

9. Tezaur monetar. A fost descoperit întâmplător de către săteni în pusta 
Pişpec în anul 1914. Tezaurul era alcătuit din groşi polonezi şi groşi mari 
din argint bătuţi pe teritoriul Ungariei ocupat de habsburgi, în total 84 
piese. Monedele au fost emise în perioada I 587- I 619. Găsitorii şi-au împăr~t 
monedele4

. 

lnand 
1. Doi florini din aur emişi în timpul regelui ungar Matei Corvin (1458-

1490). Monedele au fost găsite succesiv în anii 1998 şi I 999 de către localnici 
pe terenul cunoscut sub numele de Râturi, aflat la marginea de vest a satului, 
în timpul lucrărilor de întreţinere a culturilor de legume. Nu excludem 
posibilitatea ca şi aici să existe un tezaur. 

Sânnicolau Român 
I. Monedă din aramă emisă de regele ungar Bela al Ill-lea (1172-1196). 

A fost descoperită cu prilejul efectuării unui sondaj arheologic în anul I 988 
pe locul situat la marginea de sud-est a satului în stânga şoselei dintre 
Sânnicolau Român şi Berechiu pe malul drept al pârâului Ier. 5 Acolo s-a 
aflat vatra medievală a satului Sânnicolau Român după cum probează 
materialul şi complexele arheologice descoperite. 6 

2. Tezaur monetar alcătuit din şapte oboli din argint emişi în timpul 
regelui ungar Vladislav al Ii-lea ( 1490-15 I 6). 7 A fost găsit întâmplător în 
anul 1983 pe amplasamentul unei foste reşedinţe nobiliare, situată pe malul 
stâng al Canalului Crişurilor, pe locul ce se numeşte astăzi în mod sugestiv 
"Coştei", la jumătatea distanţei dintre satele Sânnicolau Român şi Roit. În 

1 I. Crişan, Sondajele arheologice de la Cefa-La Pădure, Judeţul Bihor, în Analele Universităţii din 
Oradea (în continuare AU O), istorie-arheologie-filosofie. torn III, 1993, p.18, pi.VII/ 5 a, b 

2 Gy. Gyorffy, Geographia his1orica Hungariae tempor,, stirpis Arpadianae, voi.I, Budapest, 1966, 
p. 656 

'C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi.II, Bucureşti, 1967, p.394; I. Barsony, 
Conscrierea camerală din 1692 a comitatului Bihor, în Crisia, XXII, 1992, p.105 

' Fr. Pap, Repertoriu numismatic al Transilvaniei şi Banatului secolele I 1-20. Despre circulaţia 
monetară în Transilvania şi Banat secolele I 1-20. Cluj-Napoca, 2002, p. 51 

l I. Crişan, Sondajul arheologic de la Sânnicolau Român (jud. Bihor). în AUO. istorie, tom I, 1991, p. 
34-35 

6 S. Dumitraşcu, Descoperirile arheologice din valea Crişului Repede şi semnificaţia lor istorică, în Crisia, 
XVI,1986, p.710; I. Crişan,Aşezări, monumente şi descoperirifeudale timpurii şi feudale în hotarele comunelor 
Cefa, Nojorid şi Sântandrei (jud. Bihor), în Crisia, XX, 1990, p.139; S. Dumitraşcu, Cercetările arheolgice de 
la Sânnicolau Român. jud. Bihor, în Materiale şi cercetări arheologice, I 992, p.188-189, 191-194 

7 I. Crişan, op. cit., 1990, p. 138 
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anul 1552 micul castel aparţinea nobilului Nicolae Tholdy. ~ Data ridicării 
construcţiei nu este cunoscută. Se presupune că nu poate fi mai veche de 
secolul al XIV-iea. 9 Lângă castel au fost identificate vestigiile unei aşezări 
medievale care apare în documente sub numele de Nogfalu, Nagyfalu (Satu 
Mare). 10 Materialul arheologic aflat la suprafaţa solului arată că aşezarea 
exista şi în secolul al XII-iea. 11 În anul 1598 armatele turceşti în drum spre 
Oradea au incendiat castelul şi satul de lângă el. 12 În secolul următor locuitorii 
au părăsit aşezarea iar castelul a rămas în paragină. 

3. Tezaur monetar. A fost descoperit în apropierea amplasamentului 
castelului amintit, la distanţă de circa 300 m pe malul drept al Canalului 
Crişurilor în anii administraţiei horthyste când s-au desfăşurat lucrări de 
înălţare a digului. Lucrătorii, oameni din partea locului, relatează că în 
momentul descoperirii monedele se aflau într-un vas de lut şi că au început 
să le împartă între ei. La intervenţia jandarmilor lucrătorii au fost obligaţi să 
predea monedele dar se presupune că o bună parte a rămas la aceştia. Au 
fost recuperate un număr de 27 monede care au intrat în colecţiile Muzeului 
Naţional al Ungariei din Budapesta cu numărul de inventar 50/1942. Sunt 
27 .florini de aur emişi în Transilvania, pe teritoriul Ungariei aflat sub 
stăpânire habsburgică, în ducatul Sileziei, în arhiepiscopatul Mainz, în 
margrafiatul Brandenburg, în oraşele Kampen. Frankfurt pe Main, Kăln, 
Zwolle şi în Ţările de Jos. Monedele datează din perioada cuprinsă între anii 
1578 şi 166713

. 

Descoperirile monetare enumerate mai sus, nu sunt întâmplătoare. 
Explicaţia apariţiei lor trebuie căutată în realităţile economico-sociale 
medievale din ţinutul de pe Crişuri, respectiv din microzona în care s-au 
făcut aceste descoperiri. După o lungă perioadă în care a predominat 
economia naturală, începând cu secolele XI-XII se constată o anumită 
interdependenţă economică a societăţii, iar de la sfârşitul secolului al XII
I ea a început să se instaleze economia deschisă. Urmărind evoluţia 
economică a aşezărilor din Crişana se poate vorbi încă din prima jumătate 
a secolului al XID-lea, dacă nu chiar mai devreme, de specializarea unor sate 
şi microzone în anumite ramuri de activitate productivă atât în agricultură 
cât şi în domeniul meşteşugurilor. Comerţul a devenit sectorul cel mai dinamic 
al economiei. Produsele ajungeau în lumea satelor prin intermediul 

8 A Pa/las nagy lexikona, voi. XVI, Budapest, 1897, p.157 
9 1. Karacsonyi, A Toldyak nag)falusi kastelya, în Biharvarad, I, Oradea, 1913, p. 32-36 
10 C. Suciu, op.cit., voi. 11, p.377 
11 I. Crişan, op. cit., 1990, p. 137, pi. VIII/ 1-4 
12 I. Crişan, op. cit., 1990, p. 138 
"Fr. Pap, op. cit., p. 145 
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negustorilor. Desfacerea mărfurilor se făcea cu ocazia târgurilor săptămânale 
sau anuale (bâlciuri, iarmaroace) aprobate de oficialitate ca locuri de întâlnire 
periodică a celor ce-şi vindeau surplusul şi a celor ce-şi cumpărau cele 
necesare. Avându-se în vedere însemnatele valori care se vehiculau pe 
drumurile comerciale, în anumite puncte se percepeau taxe în natură sau în 
bani. În acest scop s-a organizat un întreg aparat de supraveghere a drumurilor 
şi de pază a târgurilor. Pentru ca încasările să fie cât mai mari negustorii erau 
obligaţi să treacă pe itinerarele stabilite. Ocolirea punctelor de vamă prin 
devierea de la traseu pe rute lăturalnice atrăgea confiscarea mărfii. Înainte 
de invazia tătară din 1241 în Bihor se aflau şase sate cu drept de târg (Akyel, 
Kuleser, Ianoşda, Tămaşda, Târguşor şi Sâniob, care împreună cu Sâmbăteni 
de pe valea Mureşului şi Dudeştii Vechi (Beşenova) din Banat erau singurele 
aşezări săteşti de acest fel din întreagul voievodat al Transilvaniei. 

După retragerea tătarilor numărul târgurilor pomenite în documente creşte. 
Noi aşezări vor beneficia de dreptul de a organiza târguri. Altele, având deja 
acest drept, se vor transforma în târguri ( oppida), aşezări intermediare între sat şi 
oraş. Procesul a fost mai intens în Crişana deşi apar acum târguri şi în Transilvania 
intracarpatică. În Bihor sunt amintite ca având drept de târg satele Cefa şi 
Cheresig, 14 înaintea Oradiei, deşi, cu certitudine, dreptul acesteia de a ţine târg e 
mai vechi, mai ales că beneficia deja de statutul de oraş. 

Localitatea Cefa este atestată documentar începând cu anul 130215
. În 

acel an judele satului, Mihail, a vizitat o biserică cu hramul Sf Petru16
, după 

unele păreri chiar biserica Sf Petru din Roma. 17 La întoarcere el era chemat 
să gireze pentru un locuitor din satul Gurbediu în vederea retrocedări unui 
cal împrumutat proprietarului său. 18 Materialul arheologic scos la lumină cu 
prilejul unor lucrări edilitare şi de utilitate publică arată că satul exista cu cel 
puţin un secol înainte19 şi că vatra sa a fost locuită încă în neolitic. Începând 
cu anul 1322 Cefa avea drept de târg (forum in Chyfa)20

. Piaţa, care se ţinea 
în ziua de joi, era atât de frecventată încât se citeau acolo anunţurile şi hotărîrile 
judecătoreşti. 21 Ştiut fiind că la începutul secolului al XIV-iea majoritatea 
târgurilor se aflau pe domeniile regale nu ar fi exclus ca şi Cefa să se fi aflat 
în această situaţie. La sf'arşitul secolului, în 13 96, târgul este pomenit într-un 

14 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi.II, Cluj-Napoca, 1979, p. 135-136 
"Documente privind istoria României, veacul XIV, C, Transilvania (în continuare D I R, XIV, C). voi. 

I, 1953, doc.27, p.21 
16 Ibidem 
17 V. Bunyitay, A varadi puspăkseg tărtenete, voi.III, Oradea, 1884, p.363 
"DI R, XIV, C, voi.I, 1953, doc.27, p.21 
19 I. Crişan, op.cit., 1990, p.134. pi.III/ I, 3, 4 
"' D IR, XIV, C, voi IL I 9 53, doc. I 21, p.52; Şt. Pascu, op.cit., p. I 37 
21 DI R, XIV, C, voi.II, doc.121, p.52 
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document al familiei Csaky,22 pentru ca de la mijlocul secolului al XVI-iea 
susnumita familie cu ramurile sale, să fie stăpâna de pământ în partea locului. 23 

În anul 1421 localitatea avea deja şi statut de târg ( oppidum). 24 

Cefa era şi punct de vamă. Întinderea sa era mai mare decât cea obişnuită 
căci în timp ce satele de atunci aveau de regulă o singură stradă, Cefa avea 
pe la 1489 patru străzi: de Apus, a Cheresigului, strada Lungă şi a Vămii.25 
Potrivit conscrierii porţilor din Bihor întocmită în anul 1552 de către autorităţile 
habsburgice temporar instaurate în Transilvania, Cefa avea 24 porţi,26 prin 
poartă înţelegându-se o unitate impozabilă după care se percepea impozitul 
cameral. 27 Acceptând că o poartă cuprindea două gospodării, 28 înseamnă că 

Cefa avea 48 gospodării. În acelaşi timp satele din vecinătate aveau: Berechiul 
21 porţi29 , Ateaşul 15 porţi30, Sânnicolau Român 4 porţi31, !nandul 7 porţi32, 
Rădvanu Mare 9 porţi33 , Rădvanu Mic 3 porţi34 , Cheresigul, care avea de 
asemenea statutul de târg, 22 porţi35 . 

Ca şi alte târguri Cefa dispunea de o fortificaţie de zid. Pe harta lui Lazarus 
Secretarius (Eleazarus din Strigoniu) imprimată la 1528 şi reeditată în 1553, 
printre aşezările din Crişana apare şi Cefa. In dreptul localităţii sunt 
reprezentate două turnuri alipite36

. Cum acest semn apare şi în dreptul altor 
aşezări unde se păstrează încă vestigii ale unor cetăţi (Cheresig, Adrian), 
credem că cetatea de la Cefa avea proporţii asemănătoare. Potrivit tradiţiei 
locale în acord cu unele izvoare scrise turnul bisericii ortodoxe s-ar fi înălţat 
cu materialele recuperate din ruinele acelei cetăţi37 . Cu diferite ocazii în curţile 
caselor din vecinătatea bisericii au fost sesizate porţiuni ale fundaţiei de piatră 
ale unor ziduri. 

Biserica din Cefa dispunea în evul mediu de venituri importante. Între 
anii 13 3 2-13 3 7 preotul Ioan a plătit dijma papală de fiecare dată câte 16 

22 S. Borovszki, Bihan•armegye h Nagyvarad, Budapest, 1901, p.62 
23 L. Borcea, Co11scrierea co111itat11/ui Bihor di11 I 552, în Crisia, XXIV, 1994, p.251 
24 ŞT. Pascu, op.cit., p.137 
2., V. Bunyitay, op.cit., p.362 
26 L. Borcea, op.cit. 
27 V. Maxim, Contrib11/ii la geografia istorică a comitat11/111 Bihor în a douaj11mătate a secolul11i al 

,\1'1-lea, în Crisia, V. 1975, p.93 
28 L. Borcea, op.cit., p.233 
29 Jbide111, p.250 
'° Jbide111, 247 
31 Jbide111, p. 250 
"Ibidem, p.281 
"Jbidr111, p.250 
:u lbide111 
"lbide111, p.246 
36 A Hadnagy, Reprezentări cartografice mai pu/111 cunosc11te despre Ţara Cnş11rilor din sec. XIV

X/'l, în Cri.,ia, XIII, 1983, p.470-471, fig.4 
"S. Borovszki, op.cit. 
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groşi, iar în anul 1333, 22 groşi 3 ~. De aceea numitul preot era deosebit de 
apreciat şi ca atare era numit "plebanus" (paroh). Cu excepţia Bicaciului nici 
un alt sat din apropiere nu putea achita asemenea sume de bani39 

. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că Cefa era un târg medieval prosper, 
realitate adeverită de documentele vremii şi de materialul arheologic scos 
întâmplător la lumină.40 Descoperirile monetare completează cu argumente din 
domeniul numismaticii imaginea acestui târg ca punct de vamă şi ca centru 
polarizator al unei microzone în care intrau în primul rând satele apropiate. 
Descoperirea exclusivă în secolele XN-XVI a monedelor maghiare se datoreşte 
calităpi lor care le impuneau drept contravaloare în tranzacpile economice din 
centrul şi sud-estul Europei. În urma coroborării tuturor surselor de investigape, 
rezultă că perioada de maximă înflorire a târgului şi a zonei din jur în evul mediu 
a fost în decursul secolelor XN-XV până la mijlocul secolului al XVI-iea. 

După înfrângerea de la Mohâcs din anul 1526 de către turci şi 

transformarea Ungariei în paşalâc în anul 1541, au urmat lupte între habsburgi 
şi turci pentru extinderea dominaţiei asupra Transilvaniei. Crişana devine 
astfel spaţiul de manifestare a intereselor divergente ale celor două mari 
imperii. Supunerea de către turci a unor sate din Crişana după anul 15 52, 
când a fost întemeiat paşalâcul de Timişoara, a devenit o practică curentă. 
Pentru a opri noi supuneri în Bihor oficialităple transilvănene i-au dăruit lui 
Mustafa paşa de Buda în anul 1571 satele Bicaciu şi Rădvanu Mare41 din 
apropiere de Cefa. Incursiunile turceşti au continuat pe parcursul secolului 
al XVII-iea culminând cu cucerirea cetăpi reşedinţă de comitat şi cu înfiinţarea 
paşalâcului de Oradea. În aceste vremuri tulburi când numeroase sate din 
Crişana au fost părăsite activitatea economică a înregistrat peste tot un serios 
recul. În timpul stăpânirii turceşti ţinutul a cunoscut însă o vie activitate 
comercială. Erau vestite târgurile de la Oradea la care participau şi negustori 
din Orient. Tezaurele şi descoperirile monetare din secolele XVI-XVII 
enumerate mai sus ne fac să presupunem că şi activitarea din târgul Cefa s
a derulat la cote înalte în acele vremuri. Prezenţa monedelor poloneze, 
austriece şi germane alături de cele ungureşri se datoreşte comerţului 
desf'aşurat de Transilvania cu statele, oraşele şi fornrile ecleziastice din Europa 
centrală, şi, poate, acţiunilor militare austriece în Bihor, iar monedele vest
europene denotă legături indirecte cu apusul Europei42

. 

"DI R, XIV, C, voi.III, I 954,doc.56, p.50, 68, 83, 94, 108, I I 7 
39 /bidem, p.50-117 
40 1. Crişan, op. cir. 1990, p.133, pl.11 /6, 7-10, p.134, pl.lll 
41 L. Borcea. Unele aspecte ale stăpânm, otomane în Bihor şi nord-vestul Românie, în secolele .\1•'1-

XVIJ, în Crisia, IV. 1994, p. I 93 
"Fr. Pap, op. cit., p. 203-212 
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În anul l 692, când când a luat sfârşit ocupaţia otomană, noua stăpânire 
habsburgică a întocmit o conscriere care evalua starea domeniilor din comitatul 
Bihor. În această conscriere Cefa nu apare în rândul aşezărilor depopulate43

. 

Recensămintele efectuate în decursul secolului al XVIII-iea de către 
autorităţile habsburgice consemnează creşterea numărului de gospodării. 
Despre piaţă nu avem însă ştiri până în anul 1760 când împărăteasa Maria 
Tereza recunoaşte localităţii Cefa dreptul de târg.4-l Ca urmare circulaţia 
monetară se intensifică. Pe raza comunei Cefa au fost descoperite numeroase 
monede austriece din epoca modernă. 

Descoperirile monetare prezentate mai sus, împreună cu datele extrase 
din documente şi cu investigaţiile arheologice făcute până în prezent 
conturează imaginea unuia din numeroasele târguri medievale din Crişana, 
aşezare intermediară între sat şi oraş angrenat şi integrat în activitatea 
economică a Transilvaniei şi a Europei centrale. 

Târgul de la Cefa a funcţionat până la cel de-al doilea război mondial. 
Tradiţia medievală a fost reînviată în anul 1998 prin amenajarea unei pieţe 
care este deschisă în ziua de sâmbătă. 

LA BOURGADE MEDIEVALE DE CEFA A LA LUMI ERE DES 
. DECOUVERTES MONETAIRES 

Resume 

La localite Cefa du departement de Bihor apparaît dans Ies documents 
pour la premiere fois en 1302. Vingt ans apres, en 1322, elle avait deja 
le droit de marche, pour re~evoir, en 1421, le statut de bourgade. En 
outre, elle etait station de douane. Elle avait aussi une citadelle aux 
murailles. Les documents emis par Ies autorites de l'epoque et Ies 
decouvertes archeologiques attestent le fait que Cefa etait une bourgade 
prospere, un etablissement intermediaire entre village et ville. Les 
decouvertes monetaires que nous presentons, faites aux environs de la 
localite Cefa et en son voisinage, completent, avec de nouvelles donnes, 
l'image de cette bourgade medievale et de sa micro-zone. 

A I' aide des sources dont nous dis posons jusqu' a present on peut dire 
que la periode de grand developpement de Ia bourgade de Cefa a ete aux 
XIV-XVI0 siecles. Les decouvertes monetaires nous permettent de 
supposer que le marche a continue mĂme pendant Ies invasions et sous 
la domination des turcs, quand beaucoup d'etablissements ont ete quittes. 

" I. Barsony, op.cit, p. I 02-105 
.u S. Borovszki, op.cit. 
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Apres la retraite des Turcs, Ies autorites des Habsbourgs, par 
I' imperatrice Marie Therese, reconnurent, en 17 60 pour Cefa le droit de 
marche. Ensuite le marche de Cefa a continue aux iterruptions jusqu'a la 
seconde guerre mondiale. La tradition medievale a ete reprise en 1998. 
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2a 2b 

3a 3b 

• 4a 4b 

5a Sb 

6a 6b 

PI. I. I .Cefa- Intravilan, florin din aur emis de Sigismund de Luxemburg. 2 a-b Cefa-Jntravilan, 
dinar din argint emis de Sigismund de Luxemburg. 3 a-b Cefa-lntravilan, gros polonez din argint 

(sec. XVII). 4 a-b, 5 a-b Cefa-Râturi, taleri imperiali din argint (I 641 , 1657). 
6 a-b Cefa- Intravilan, monedă din argint în valoare de 3 creiţari (I 678) 
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PI. II. Cefa- Centru. Ceramică medievală.l-2 sec. XII-XIII. 3-4 sec. XIV-XV 



TRANSILVANIA ÎN LUMINA UNOR SCRIERI ŞI 
MANUSCRISE DIN BIBLIOTECA MUZEULUI CORRER DIN 

VENEŢIA (SEC. XVI-XVII) 

de 
FLORINA CIURE 

Civico Museo Correr1
, care ocupă o bună parte din cadrul complexului 

Procuratie Nove ce înconjoară Piazza San Marco din Veneţia, este un adevărat 
sanctuar pentru veneţieni, un mare magnum în care erudiţii si bibliofilii din 
secolul al XIX-iea, sub dominaţia austriacă la fel ca şi sub cea a Casei de 
Savoia, au căutat să se orienteze într-o manieră mai mult mai psihologică 
decât ideologică. 

Colecţiile fondatorului său, Teodoro Correr, ca şi cele ale celui mai mare 
erudit veneţian din secolul XVID, Emmanuele Cicogna, completate apoi de 
arhivele familiilor patriciene şi de scrierile savanţilor veneţieni, oferă un 
eşantion reprezentativ al mentalităţilor, atitudinilor intelectuale şi a intereselor 
conducătorilor Serenissimei. 

Patricienii veneţieni considerau un privilegiu obligaţia de a servi Statul. 
Când călătoreau, atât în cadrul frontierelor Serenissimei cât şi în afara 
acestora, se simţeau obligaţi de a relata detaliat ceea ce vedeau: raporturile 
sociale şi instituţionale, activităţile productive şi comerciale, organizarea 
comunităţilor religioase şi, în general, obiceiurile locuitorilor din ţările 
vizitate. Dacă un veneţian mergea într-o ţară străină în calitate de 
ambasador, călător sau agent secret - de obicei aceeaşi persoană îndeplinea 
toate cele trei funcţii deodată- , îşi folosea raporturile pentru a exploata 
tensiunile interne ale unui stat, sau internaţionale în favoarea Republicii, 
pentru a stabili posibilii aliaţi şi duşmanii ireconciliabili, pentru a decide 
ce profituri ar putea obţine. 

Biblioteca Muzeului Correr conţine o colecţie impresionantă de opuscule 
şi manuscrise. Despre toate ţările cunoscute în epocă se găseşte cel puţin o 
pagină în manuscrisele Muzeului Correr. Documentele din secolele XVI
XVII, care fac parte din arhivele dogale, sunt clasificate după apartenenţa 

1 Referitor la istoria Muzeului Correr vezi: P. Molmenti. li Civico M11uo Correr ne/la ma nova sedr, 
Ri,•ista Mensile drlla Cirrâ di Hme;:ia, I ( 1922), 9, p. 1-8; M. Bruntlti, G11ida def M11.reo Ci,•ico Correr. Le 
r:olle::ioni storichr. Veneţia, C. Ferrari, s. d.: T. Pignatti, li M11.<l'o Correr, Bergamo, Institutul Italian de 
Arte Grafice, 1958; D. Sutton, Irodoro Corrrr and his Muse11111, Apollo, 1957, 9, p. 156-153; Una ci Ila e 
ii rno 1111,sro, 1111 ucolo e me:,;:o di colle::ioni ci,·iche ve11e;:ia11e. a. c. di G. Romanelli, Venelia, Museo 
Correr. 1988. 
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la realităţile politico-instituţionale cunoscute. Cum Transilvania s-a aflat 
mereu la confluenţa intereselor marilor puteri, sub a căror dependenţă s
a găsit multă vreme, nu trebuie sa mire faptul că, cele mai multe mărturii 
despre români le-am descoperit căutând la Regatul Ungar, sau la Imperiul 
Otoman. 

Pietro Bizzarri, născut la 1525 în Umbria, care şi-a petrecut adolescenţa 
şi tinereţea la Veneţia, mergând apoi în Anglia, a scris Historia delta guerra 
fatta in Ungheria dall 'invittissimo lmperatore de 'Christiani, contro quello 
de 'forchi: con la narazione di tutte quelle cose che sona avvenute in Europa 
dall'anno 1564 all'anno 1568, carte tipărită la Lion, în 1568, şi cu un titlu 
uşor modificat, in 1569, o traducere în limba latină a aceluiaşi autor a fost 
tipărită cu titlul Pan11011icu111 Bellum sub Maximiliano 11 Romanorum et 
Solymano Turcarum imperatorem gestum, laBasilea în 15732

. Cea mai veche 
carte găsită - o cinquecentina cum o numesc italienii - , adună aceste opere 
dar şi altele ale lui Pietro Bizzarri3

. În afară de luptele împotriva turcilor, 
care sunt tratate pe larg, se găsesc referiri şi la teritoriul celor trei ţări române, 
identificat cu vechea Dacie: "Hanc dme cingunt Vualachire, Transalpina, & 
Moldavia, illa Danubio, hec mari Euxino admota.V trag. cum Transylvania, 
eam Europe nune occupat parteru ?que olim Dacia erat"4

. Aminteşte 

principalele oraşe ale Transilvaniei: Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Cluj, Bistriţa, 
pomenind şi faptul că aici trăiesc „germani pe care noi îi numim saxoni" şi 
secui, ,,neam de oameni feroce şi viteji"5

. 

Toate evenimentele politice din Transilvania sunt surprinse de către Nicolo 
Doglioni în a sa istorie a Ungariei\ de la origini până în anul 1595. După 
înfrângerea trupelor ungare de către armatele otomane la Mohacs, regele 
maghiar căzând pe câmpul de luptă, pentru tronul vacant s-au luptat 

2 Enciclopedia Italiana, X, p. 739. 
' AVLA: I TURCICA:, I OTHOMANNICIQ'VE I IMPERII. DESCRIPTIO, QVA I TVRCARVM 

PALATINA OFFICIA, / mores: fect item Mahometice, lmperiorum- / que ex ca prodeuntium status, luculcntere
/ nammtur: primiim ab Antonio Geufr~o / Gallice edita: recens autem in Latinam Iinguam conuersa, /Per/ 
WILHELMVM GODELEV ,EVM. / His conunode acceserunt: / Belii Cyprij int<'r Venetos, & Zely11111111 
1i1rcam111 I /111p. 11011issi111e gesti, Libri 1/l. I !tem,/ Be/111111 Pannonicum, contra D. Mrnimilia1111111 li. I 
Ro111a11om111 lmp. Soly111a11110 Titre. /111p. 1110111111. I Vna, cum I Epito111e insigniom111, at q. rece11tiom111 
Europa hi.,to-1 riamm, hinc inde gestamm, ab 011110 M. D. LXIII/. /11s 'q. i11 pra,se11te111 LXX/IT. dPducta. 
/ Authore, / PETRO BIZARO. /Omnia nune primum summa cura, & accura- /tione, in lucem edita./ Cum 
gratia & priuilegio C~sare:ce Maiest, / BASILE,E. 

'Petri Bizari de Bello Pa1111011ico Liber, p. 9. 
5 Ibidem, p. 8. 
6 L'VNGHERIA, I SPIEGATA/DAGJO. NICOLO DOGLIONJ. /Ouechiaramente si leggono tuttele 

cose ,11ccesse în / quel Rcgno, da che prima fu cosi nominalo,/ fino all' anno corrente I 595. / Con la Tauola 
copio.,issima di 111110 quello, che di degno, I & di memorabil vi si legge. IE ne! fine vn catalogo di tulii i Re, 
che v'hanno regnato, / con i suoi Lempi, & millesimi / Et i11sie111f' la figura i11 diS<'g1w distinta, &particolare 
di l11/le Ic Citti1, I Castel/a, & luoghi di quel/e Rcgio11i. I CON PRIVILEGIO. / incisione contomala 
dall'iscrizione: VJRTVTI SIC/ CEDIT INVIDIA/ IN VENETIA, M. D. XCV. I Appresso Damian Zenaro. 
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voievodul Transilvaniei - Ioan Zapolya şi Ferdinand de Habsburg. Fiind 
amândoi încoronaţi ca regi ai Ungariei, între aceştia izbucneşte un conflict 
îndelungat încheiat în anul 1538 cu pacea de la Oradea. Doglioni aminteşte 
de confruntarea armatelor celor doi de lângă Tokay, când Ferdinand "şi-a 
trimis oamenii să-l urmărească pe rivalul său, conduşi fiind de căpitani valoroşi 
şi războinici, care ajungându-l pe duşman, şi atacându-l în luptă, au rămas 
învingători ... abia a reuşit să se salveze Giovanni [Ioan Zapolya] fugind în 
Polonia"7

. Doglioni redă şi episodul uciderii lui Aloisio Gritti la Mediaş în 
anul 1534. "Sosind Gritti în Valahia - în anul 1532 - cu câteva bande de 
călăreţi turci şi o mare bandă de infanterie, printre care mulţi ieniceri, din cei 
din garda sultanului, şi cu mulţi supuşi, prieteni şi apropiaţi ai săi italieni, şi 
printre alţii cu Vrbano Bacciano [Urban Batthanny] şi Giovanni Dacia [Ioan 
D6czy] căpitani unguri, în total având 7000 de persoane, toţi buni soldaţi, 
legase mare prietenie cu Petru voievodul Moldovei, căruia arătându-i patentele 
din partea lui Soliman şi dându-i diverse daruri, a ob~nut promisiunea din 
partea acestuia că va fi gata să-şi expună şi statul şi viaţa, când i se va cere"8

• 

Trecând apoi în Transilvania, unde "era voievod sau guvernator al acelei 
provincii, pus de regele Ioan, Emeric Czibak, episcop de Oradea, om nobil, 
dotat cu virtuţi alese; aceasta nefiind atât de supus mergând să-l întâlnească 
pe Gritti, ca reprezentant al persoanei lui Soliman, a început să-l urască, cu 
atât mai mult cu cât a început Doczy, ca mare duşman al lui Emeric să-l 
vorbească de rău". Doglioni îl consideră vinovat de uciderea lui Emeric Czibak 
pe D6czy, cel care îl instigă pe Gritti împotriva episcopului deoarece D6czy 
"dorea să ia viaţa unui asemenea concurent, căci nu puteau în acelaşi timp să 
aibă doi numele şi autoritatea de guvernator al Transilvaniei" şi totodată "cu 
speranţa de a răzbuna acum insulta", când Czibak din cauza unor neînţelegeri 
de opinii "i-a dat un pumn în faţă". După uciderea lui Czibak, "aproape toţi 
oameni din ţară, simţind durere mare, l-au înconjurat pe Gritti şi au hotărât 
să se răzbune cu armele, şi în câteva zile, în acest scop s-au adunat mai mult 
de patruzeci de mii de oameni, conduşi de Gothard Kun şi Ştefan Mailat, au 
pornit împotriva ucigaşilor". Gritti, "văzând că nu poate scăpa de moarte, 
ieşind într-o zi ca să se salveze spre Moldova, a ajuns în mâinile lui Francisc 
Kendi, rudă a decedatului Emeric", fiind ucis de către acesta9

• 

Cum înaintarea turcilor reprezenta un pericol pentru întreaga creştinătate, 
Papa, ca un adevărat părinte şi păstor universal al tuturor creştinilor, adresează 
un apel tuturor principilor în vederea organizării unei cruciade împotriva 

1 L'Vngeria spiegata da Gio. Nicolo Dog/ioni, Venezia, 1595, p. 29. 
'Ibidem, p. 29-30. 
• Ibidem, p. 30. 
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otomanilor, putând conta pe sprijinul numeroaselor popoare creştine, gata să 
se elibereze de opresorii turci. La apelul Papei au răspuns şi românii din cele 
trei provincii, surprinşi luptând împreună pentru aceeaşi cauză: "Dar între 
timp ... , Aaron, Principele Moldovei cu oamenii săi, declarându-se de partea 
împăratului ... , a ucis şase sute de turci ... , şi se spune că are cu el mulţi dintre 
baronii şi nobili săi, cu patruzeci de mii de soldaţi, şi între aceştia sunt şi o 
mie de cai şi alţi soldaţi de infanterie transilvăneni de mare valoare. Şi la fel 
Mihai Voievod Principele Valahiei, de partea sa pentru aceeaşi cauză, a adunat 
o armată ( se spune) de cincizeci de mii de persoane, între care de asemenea 
se află mulţi din Transilvania" 10

• 

Lucrarea lui Casinuro Freschot11 în care sunt enumeraţi toţi regii Ungariei, 
fiecare fiind amintit prin principalele realizări, surprinde toate evenimentele 
importante din Transilvania îndeosebi cele din secolele XVI-XVII. 
Participarea românilor la campania antiotomană din anul 1595 este redată 
astfel: "În acest timp Rudolf încerca să obţină ajutor de la Principii vecini, şi 
neobţinând nimic de la regele Poloniei, s-a unit în ligă cu Sigismund fiul lui 
Cristofor Bathory, care succedase Tatălui la conducerea Transilvaniei. Acest 
principe fiind în floarea vârstei, generos şi avid de glorie, a aderat cu dragă 
inimă la acţiunea comună de distrugere a Turcilor, că înrolând o armată de 
patruzeci de mii de Transilvăneni, şi atrăgându-i la aceeaşi ligă pe Moldoveni 
şi Valahi, a fost primul pregătit să acţioneze ... , Sigismund atacându-i în 
Transilvania pe Turci ( 1595) a întins la pământ optsprezece mii într-o singură 
bătălie, această victorie aducând pe mâinile sale toate proviziile, tunurile şi 
bagajele inamicului, şi i-a făcut să amuţească pe cei care, cu un orgoliu insolent 
îl ameninţaseră că îi vor transforma Statele în pulbere"12

. 

Ercole Scala13 ne oferă informaţii precise despre organizarea internă a 
Transilvaniei, fiind localizate principalele oraşe şi caracterizaţi locuitorii 
acestora: ,,Puternicul şi importantul oraş Oradea, numit în germană 

'° Ibidem, p. 4 I. 
11 IDEA GENERALE/ DEL REGNO I D'VNGHERIA, / Sua Descrittione,Costumi, I Regi, e Guerre; 

I Con i moriui drl/ 'vltima solleuarione, I Inuasione de'Turchi, Assedio, / e Liberatione / DI VIENNA, / E 
progressi dell · Amu /Cristiane./ Al Reverendissimo Padre ID. PIETRO SAGREDO / Abate, e Presidente 
Generale/ delia Congreg. Casinense. / DA D. CASIMIRO FRESCHOT B. / IN VENETIA, M. DC. LXXXIV 
/ Per Lorenzo Marchesini / all 'Insegna delia Sapienza. / Con Licenza de• Superiori, e Priuilegio 

12 Casimiro Freschot, Idea generale de/ reg110 d'\lngheria, Veneţia, I 684, p. 85. 
13 L'VNG HERIA/ COMPENDIATA /DAL SIG. CO: ERCOLE SCALA./ Nuouamente Srampata con 

le Cilla pi1i rimarcabili I di qurl Regno, chr cadono scolpite I al/ 'oculare inspettione, I Come puredescritta 
la Serie d' ogni suo Regnante, / insieme con le piu esatte prerogatiue, che / vniuersalmente accompagnano ii 
Pae..se, / R.iti, e Costunii di quei Popoli. / E nel finei Gloriosi Progressi fatti dall 'Arrni Cesaree ne) mede-/ mo 
Regno dalia Liberatione di Vienna, / Anno 1683. / Infino all'Anno 1686. con I' Assedio, e Presa delia Real 
Cilla di BVDA. & altri feliei Successi. /CONSECRATA /Alia Sacra Cesarea Real Maesta / DI ELEONORA 
MADDALENA / Tere..sa lmperatrice de Romani sempre Augusta, / Nata Principessa di Neuburg. / IN 
VENETIA, M. DC. LXXXVII./ APPRESSO Leonardo Pittoni / Con Licenza de'S11periori, e Priuilegio. I 
Si vende all' lnsegna delia Speranza. 
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Grossvvardein, aflat în faţa Transilvaniei, se înscrie pe râul Cryso [Criş] nu 
mai departe de hotarele Ungariei Superioare ... Locuitorii acestuia s-au 
deosebit întotdeauna de alţii nestatornici. Sunt diferiţi în religie ... , se unesc 
însă în aceasta unică, care este angajamentul de credinţă, niciodată în faţa 
unui pericol nu capitulează, cuvântul lor prevalează în faţa oricărui document 
public autentic" 14

. 

Despre toate evenimentele importante care se petrec în Regatul Ungariei, 
veneţienii sunt informaţi prin intermediul scrisorilor lui Vincenzo Guidotto, 
aflat la Buda între anii 1523-1525, în care se descrie organizarea politică, 
socială, religioasă a Transilvaniei, dar şi luptele împotriva Imperiului Otoman: 
"Din Ungaria am primit scrisori din partea lui Vie. Guidoto secretarul nostru 
din Buda la 11 octombrie [ 1524] cum am primit noi veşti, că locul San Severin 
a căzut în mâna turcilor, care se află în apropiere de Timişoara şi voievodul 
Transilvaniei, care mersese în ajutor se întorcea înapoi" 15

. Nu uită să 
amintească bogă~ile Transilvaniei, exagerând pe alocuri: există în Transilvania 
râuri care poartă aur foarte fin în granule ca sorgul, măzărichea şi nucile, şi 
sfere aşa de mari încât cântăresc 100 sau 200 de ducaţi fiecare după cum am 
văzut, s-a găsit în albie mlădiţe de aur. .. , din care am văzut că s-au făcut 
inele ... , mai există un râu care transformă fierul în aramă, acest lucru nu este 
adevărat - mărturiseşte Guidotto -, se mai găsesc în pământ multe vene de 
medalii de aur şi de argint, căci această Transilvanie a fost colonie romană şi 
s-a numit pe latineşte Dacia" 16

• 

După cum am afirmat anterior, biblioteca deţine o colecţie impresionantă 
de manuscrise. Manuscrisele17 studiate, de secolele XVI-XVII, stabilesc într
un cadru general poziţia teritoriului rof!lânilor, deşi nu foarte explicit, 
identificându-l cu teritoriul vechii Dacii, ca de exemplu într-un manuscris de 
sec. XVI: "regiunea ce odinioară s-a numit Dacia, în zilele noastre s-a împăr~t 
în mai multe regiuni mai mici, de aceea Transilvania, Serbia, Bulgaria şi 
Valahia sunt provincii ale Daciei. Numeşte-se astăzi provincia Transilvania 
şapte castele iar de unii este numită zipserland unde au trăit triburi getice" 18

. 

După ce descrie Valahia, autorul acestui manuscris revine asupra Transilvaniei, 

"L'\lngheria compendiata dai Sig. Co: Ercole Scala, Venezia, 1687. p. 73. 
"Friedrich Fimhaber, Vincenzo G11idoto'., gesandtschaft am hofe k. Ludwig\ von Ungem 1523-

1525, Viena, 1868, p. 48. 
16 Ibidem, p. 126. 
17 \'ezi şi M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo, Manu.rcrits Venrtiens Concemant Ies Pays 

Roumains dans la Bibliotheq11e d11 M11seo Correr de Venice (XVI-XVIII siecles), în Amrnario dell'Tstit11to 
Romeno di Cultura e di Ricerca Umanistica di Vene:ia, II (2000), p. 143-153. 

18 Bibliokca de! Civico Museo Correr-Veneţia (în continuare se va cita: BMC), Mss. Mise. Correr 
XXIII, Compendiu di Storia dai J.194 / ... /, a circa ii 1560 / ... }: drll'lstria, delia Dalma:ia, delia Bosnia, 
Dacia, 811/garia, Vallachia, Tran.,ilvania, nr. 1745, c. 373. 
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pe care o caracterizează astfel: 'Transilvania este parte a Regatului Ungariei 
care este închisă din toate părţile de munţi înalţi care o fac o să pară un oraş închis 
şi puternic, şi foarte greu cu forţa annelor sau printr-un război deschis ar putea fi 
cucerită adăugându-se faptul că produce oameni puternici valoroşi şi viteji care 
în război sunt excelenţi şi curajoşi soldaţi". În ceea ce priveşte originea secuilor, 
se remarcă tendinţa de a-i identifica cu maghiarii: " ... o parte a Transilvaniei se 
numeşte Ceculia, locuitorii căreia vorbesc altfel decât transilvănenii, de aceea în 
Transilvania se vorbeşte ca germanii şi Ceculi [secuii] folosesc limba ungară". 
Sunt amintite în continuare bogăţiile acestei provincii: ,,Transilvania abundă în 
vite, vin ... , aur şi argint, aici sunt câteva râuri care poartă bucăţi de aur între care 
câte o dată se găsesc de o liră şi jumătate". Urmează şi câteva referiri la organizarea 
politică a acesteia: a fost această regiune mult timp guvernată de regii Ungariei 
prin intermediul unui conducător din provincie numit în limba sa voievod care 
era ales de secui, valahi şi teutoni ca locotenent al regelui". 19 

Autorul unui alt manuscris tratează războiul de pe teritoriul Ungariei, oferind 
şi soluţii pentru ai se pune capăt: " ... adevăratul mod de a ordona acest război ar 
fi ca Transilvăneanul deja inamic declarat al Moscovitului şi Polonezul să se 
strângă într-o ligă cu Spania şi Veneţia pe lângă Împărat care ca [personaj] principal 
în această acţiune nu poate decât să-şi facă partea sa .. "20. 

"Sigismund Bathory principe al Transilvaniei în zilele acestea, Vouă 
Sultanului Mahomed Otomanul vă trimite multe salutări" este formula 
cu care începe scrisoarea redactată la 18 noiembrie 1595 la Alba Iulia ca 
răspuns celei trimise de Sultan, în care Sigismund îi explică de ce nu a 
răspuns cererii de pace sultanului ci a hotărât să se alăture cauzei întregii 
creştinătăţi. "Am auzit de la al)l.basadorii voştri şi de la peceţile voastre 
cât de mult v-a mâhnit faptul că nu am dat răspuns ambasadorului vostru 
trimis aici, mai bine spus nu am dat răspunsul pe care îl doreaţi, dar dacă 
chibzuiţi a-ţi găsi că noi am rămas fermi în aceeaşi judecată, deoarece nu 
puteam şi nu trebuia din precauţie să ne încredem în primii veniţi, acum 
pe de altă parte înţelegem să ne pregătim de ruina noastră dacă nu vi se 
răspunde dar cu pace Sultanului vostru vi se va răspunde adresându-vă 
infinite mulţumiri pentru afecţiunea pe care ne-o purtaţi şi a marii dorinţe 
pe care o aveţi de a ne face mari nu altceva trebuie să se spere de la Mărinimia 
unui suflet atât de nobil şi atât de ilustru şi de la un Împărat atât de puternic 
cum sunteţi, dar cu cât vă va creşte gloria şi onoarea în ne a dona şi a ne mări, 
cu atât mai mult ne-ar face rău şi ar ştirbi autoritatea noastră; întrucât ceea ce 
predecesorii voştri au cucerit cu armele în mână nu e drept să ne fie dat stând 

19 Ibidem, c. 374. 
]i) BMC, Mss. Cicogna 1771: Discorso sopra la prnelllr g1u•rra d'Vngheria, c. 228. 
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noi scufundaţi în [nisip]"21
. "Nu puteţi să ne atribuiţi infamia rebeliunii 

deoarece întotdeauna am fost duşmanul infidelilor şi prieten al credincioşilor în 
Cristos şi pentru credinţa acestuia nu pot merita pedeapsă oamenii noştri pentru 
că au ucis atâpa de-ai voştri ... şi cu cât Majestăpi Voastre i-ar fi plăcut contrariul 
nouă nu ne displace voinţa sa dacă mergem făcând vreo cucerire, se va mări 
beneficiul universal al creştinismului"22 . 

Un alt manuscris din secolul al XVII ne prezintă "interesele 
Transilvăneanului", fiind vorba de principele Gabriel Bethlen. În introducere, 
după ce caracterizează teritoriul stăpânit de acesta: "Transilvania Ţară 
înconjurată de munţi ... , graniţele cu Turcii sunt peste Dunăre, învecinându-

, se cu Ungaria, şi de la Natură şi de la Artă întărită în aşa manieră încât e 
inexpugnabilă", autorul aminteşte ascensiunea principelui în fruntea acestui 
stat: "acest Betlera Gabor [Gabriel Bethlen] fiind ambasador al lui Gabriel 
Bathory pe lângă Turci s-a strecurat în grapile Sorpi în anul 1613, când Turcii I
au alungat pe numitul Gabriel [Bathory] din acel Imperiu nefiind de acord acele 
popoare să primească un Principe Turc în acel guvern". "Veniturile principelui 
sunt 300 mii Ţechini, pe care îi scoate din Transilvania şi tot atâpa din Ungaria, 
pe lângă ceea ce scoate din Mine". În continuare este amintită şi intervenpa sa în 
cadrul Războiului de treizeci de ani: ''în ceea ce priveşte raporturile sale cu 
Împăratul i s-a arătat inamic acceptând aclamapile Boemilor şi luptând împotriva 
lui Ferdinand şi Mathias, pretinzând să fie încoronat Rege al Ungariei". Totuşi, 
"e aşa de mare stima pe care i-o poartă acest Împărat încât a încercat în anii 
trecup să-i dea de sope una de Sânge, iar el ar fi consfinpt, dacă nu s-ar fi temut 
de ura Turcului". În încheiere autorul acestui manuscris propune săse exploateze 
cinismul politic al lui Gabriel Bethlen în avantajul Venepei atât împotriva 
imperialilor cât şi a Porpi: "Republica Venepa .. , ar putea scoate din Statele sale 
un mare număr de Cavalerie, şi când s-ar deschide drumul Bosniei convenită cu 
acele ţări, s-ar mări Valea Spalato, şi cu mult profit pentru această Republică, cu 
care îi va fi îngăduit în timp de război să se apere, să-l bată pe Împărat, să-l 
frâneze pe Turc, şi când regele Spaniei ar închide locurile de trecere din Valea 
Florida, doar acest refugiu l-ar avea Republica"23

. Din prezentarea realităplor 
transilvănene reflectate în aceste scrieri se poate remarca o redare destul de fidelă 
a aspectelor de natură geografică, economică, socială şi îndeosebi politică, 
abundenţa acestor mărturii fiind o dovadă a interesului manifestat de Serenissima 
Republică faţă de această provincie pe parcursul secolelor XVI-XVII. 

21 BMC, Mss. Cicogna 2715: Ri.,posta dai Serenissimo Prencipe di Transiluania Sigismondo 
Ballori alia Lettera di Mahumet Jjmperator di Turchi, fasc. [ 14] doc. nenumerotat. 

22 Ibidem. 
23 BMC, Mss. Dona 80: lnfonnazione degli lnteressi de/ Transiluano, nr. 13, doc. nenumerotat. 



98 Florina Ciure 

ANEXE 

I 

[ ... ] pereia che nella perdita et calamita di Giavarino languisce la salute di 
n10lte Provincie et dell'Italia principalmente poscia che oltre che con la caduta 
sua fornisca di cadere l'Vngheria superiore l'Inferiore et I' Austria la Mora via, 
la Slesia, la Carinthia la Carniola, la Croatia, I' Alsatia, et l'Istria non 
appoggiando altrove la maggior speranza della salvezza loro [ ... ]. 

(BMC, Mss. Cicogna 1771: Discorso sopra lapresente guerra 
d'Vngheria, c. 228) 

II 

[ ... ] se bene ii vero modo di ordinare questa guerra sarebbe cheii Transilvano 
giâ dichiarato nemico col Moscovita, et ii Polacco s' astringesse una lega tra 
Sua S erenitâ S pagna, et Venetia oltre I' Imperatore che come principale in questa 
attione non puo se non far la parte sua, et si facessero molte altre diligenze, non 
di meno potendo si poco ii nostro rispetto col Mosco, et essendo quasi disperata 
ogni speranza di lega per la ferma risolutione dess0 i. Venetiani, non dico gia 
oltre per questo si lasci di tentare questi rimedij ancora, ma che stante la loro 
incertezza dovremo fra tanto appigliarci a quelli che sono piu pronti et piu 
sicuri percioche un mal gagliardo come il nostro richiede presentane medicina. 

Onde tutto ii fondamento successo di questa Impresa per via di lettera 
si riduce in Sua Serenitâ nell'Imperatore Nelli Principi d'ltalia, set di Cormi: 
oltre ii Transilvano armato, pero che del Polacco torno â dire che ancora eh' egli 
meriti esser persuaso da Sua Serenitâ come spesso Legato â questo declino, at. • 
non diti non potiamo assicurarvi dell' effetto, ne qui ?ben segua non sentiranno 
le cose d'Ungheria altra c01mditâ che della diversione che insieme col Transilvano 
potrebbe far ritirare ii Turco travagliandolo â suoi confini, et impedirgli li Tartari 

(BMC, Mss. Cicogna 1771: Discorso sopra la presente guerra 
d'Vngheria, c. 228) 

III 

Sigismondo Battori per l'jdio g. • Prencipe di Transilvania Et Ă voi sultan 
Mahumet ottomano manda molti saluti, Habiamo dalli vostri Ambasciatori udito, 
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Et dalle vostre sigillate ultimamente veduto Et come vi dolette di noi che non 
?habiamo datto risposta al vostro a noi mandato. o vero non?rispostoli quello 
che desideravate, ma se maturamente andarette discorrendo, troverete noi esser 
affermi nella jstessa ragione, perche non potevamo o non dovevamo cosi in 
cauta mezze donar fede alli primi a noi venuti, hora da quesf altro intendiamo 
prepararci la nostra ruina se non vi si risponde ma co' pace de) vostro jmperatore 
si andera rispondendo alle vostre rendendovi grazie infinite dell' afficione che ci 
portati Et al desiderio grande che havette di farci grandi ne altro si deve sperare 
dalla Magnanimita de animo cosi nobile, Et cosi jllustre Et da imperatore cosi 
potente come vuoi sette ma quanto a voi cressera gloria et honor nel donarci Et 
agrandirci, tanto maggiorn~nte verrebbe a danneggiare Et oseurare la reputatione 
nostra; concio sia che quello chei predecessori vostri aquistorno con le arme in 
mano, none ragionevole che sia reso stando noi imersi nel ocio, Et nella pigritia 
ma tante si andera dtendendo Ia volanta nostra quanto sara accompagnata 
dalla potente mano de jdibo, nella qualle et per la quale nascono le vittorie 
nostre, et 1 · augomento del nostro stato la resolutione della pace che desiderate 
non possiamo per hora stabilirla se opera cio s' andera considerando diseretamente 
Et posciache quella deliberatione che da noi sara fatta pervenita medesmamente 
jnanzi a voi non si puo a noi po atribuir infamia di rebelione perche sempre fui 
inimico delli infidelli Et amico ai fidelli di cristo Et di sua fede non po meritar 
castigo l 'hauer le genti nostre, amalazi tanti dei vostri perche tanto hanno operato 
quanto jddis gli ha prestato favore, Et quanto fusse a sua D. Maesta piaciuto il 
contrario non sarebbe a noi spiaciuto Ia volonta sua se andiamo facendo acquisto 
alcuno, si va tutta via ampliando il Beneficio universale del cristianesimo quando 
piacesse a noi che per cio dovessimo far pace, 6 con altra sorte di minacce, 
mettendoci innanzi gli ochi Ie comodita gli oggi Et grandezze di Statti cio si 
deverebbe dire o propore a animi disutili non avezzi al maneggio d'arme 
sonochiosi Et pegri dediti alle delitie crapulase o similli ma havendo noi svegliato 
I' animo Et destatolo a giusta Et raggionevol impresa veressimo a offender noi 
medesmo, et nostri suditti quando facessimo pace per codardia, o per posi la 
nimita con voi Et perche conosciamo che jddia sollo e quello che crea j regi 
gl'jmperatori tuchi, e prencipi li mette in Stato li mantiene în pace li stabilisce 
gli da e toglie secondo la volonta sua Et merita 6, de merito loro, in lui adonque 
habiamo rivolto la fede nostra, Et se contenteremo che quel poco 6 molto Stato 
che li pi acera darci egli pigliara tal 'hora le arme della sua vendetta Et Le 
adoperara contro quelli che vorano ingiustamente offenderci et quando piacessi 
a lui che precipitassimo come ci minacciate nel estremo delle miserie de mortali, 
il tutto si conoscerebbe venir dalla volonta sua, Et cio sarebbe castigo delli 
pecati nostri sara nella volonta vostra a tralasciar ogni altra impresa per venir 
ai danni nostri alli quali co'il favor de jddio si ritroveremo sempre presenti, Et 
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se andera rintuzzando l' orgoglio de i nostri nenlici. il ridurci alla mente memorie 
antique di vostri Ante nati, Et la potenza del vostro jmperatore e un renovelare 
le antique offese, Et esurpationi de i nostri Statti, quali pereia intendiamo, se 
a Jddio piacera ridurli nel pristino loro essere, Et al vero culto de cristo ci sovviene 
Et prima d'hora le passate imprese, i popoli soggiogati, le ispugnabil fortezze 
prese, gl' acquisti Et si nel Ongaria come nella Transilvania, Et altri luoghi, Et 
provincie dehelatte Et vinte dai vostri avi, et pro ani, le quali tutte cose n6 
rendera pero spavento ni uno a noi Et a, nostri capitani, 6 soldati, quali non men 
arditti che pronti, affaticheranno a nenlÎci loro e furono a provare il lor valore 
quella difesa che jddis ci presterâ alia venuta vostra sara da noi ministrevohrente 
adoperata, suol avvenire nelli successi nlÎlitari piacera a'jddio pigliar cura delle 
cose sue, Et dei suoi fedeli Et questo sara quanto per hora intendiamo di 
rispondervi 

Data in Alba Giulia li 18 novembrio 1595. 

(BMC, Mss. Cicogna 2715: Risposta dat Serenissimo Prencipe di 
Transiluania Sigismondo Battori alta Lettera di Mahumet imperator di 

Turchi, fasc. [14], doc. nenumerotat) 

IV 

La Transilvania Paese circondato da Monti; et dal Donlinio, Confini de 
Turchi posta sopra il Danubio confinante con l'Ungheria, et dalla Natura, et 
dall' Arte munita in maniera che si fa inespugnabile. Le Forze del prencipe per 
nome Betlera Gabor, sono fra la Transilvania, et l'Ungheria m/20. Soldati la 
maggior parte a Cavallo. Questo Betlera Gabor essendo Ambasciatore di Gabriel 
Battori appreso il Signor Turco s'insinuo nella gratia della Fortuna l'anno I 613, 
quando li Serenissimi Turchi discacciarono il sopradetto Gabriele da 
quell'Imperio non consentendo quei Popoli â ricevere Prencipe Turco â quel 
governo. Si e avanzato poi felicemente nelle turbolenze dell'Imperio per La 
ribellione de BoenlÎ, et di altri Stati. 

L'entrate di questo Prencipe sono m/300 Cecchini, che cava dalia 
Transilvania et altrettanto dall'Ongheria, oltre â quello, che cava dalle Minere, 
nelle quali Pro finissimo si cava non poco bisognoso di fuoco o di coppella. 

Non spende se non quanto vuole, et tolto via quello che da per Tributo alla 
corte, non la occasione di diffender se stesso. 

Ha I' Arsenal di Buda, ii quale quando li toma conto tiene â servizio: della 
fortuna, non giâ sotto altro commando, eh' ii suo, ne per altri interessi, che 
contro Cesare, nelli Stati del quale ~gli con il Braccio del Turco stesso e 
generosamente entrato; et se bene e stato solito il Turco stesso come hoggi 
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ancora di tenir Bassa nella detta Citta di Buda, con tutto cio e Creatura dell · istesso 
Transilvano che delia porta; Cosi avviene ii medesimo del Bassa di Temisuar, ii 
quale vive sempre congiunto, et quasi avvelenato di esso Betleno; onde in quei 
Paesi egl 'e prepotente, ne ii Turco stesso puo farvi progressi senza di lui. 

Quanto al!' intelligenza con Cesare si e mostrato inimicissimo havendo 
acconsentito all'acclamazioni de Boemi havendo combattuto contro Ferdinando, e 
Mattias, havendo preteso di esser coronato Re d'Vngaria, et hoggi n'usurpa ii titolo 
mendicato con distinzione, non solo da Popoli, ma da Prencipi per via di Lettere. 

E tale La stima, che fa Cesare di questo Prencipe che tento gl' anni passati 
di darii in rnoglie una del Sangue, et egli sarebbe condeseso, se non havesse 
temuto l'ira de! Turco, perche fatta questa congiuntione con Cesare, sarebbe 
sicuro dalia parte dell'Vngaria, la Moravia, et la Slesia non potrebbe abiar La 
Testa alle ribellioni, et alli danni delia Maesta Cesarea, et anco ii Turco non 
potrebbe sperar di tenere per se Strigonia, Carcovia, Bua, Belgrado, non che 
piu inoltrarsi verso Vienna come altre volte ha fatto. 

La Francia tiene particolar amicizia con questo Prencipe, perche Lo fomenta 
contro li suoi nemici, et non potendo scopertamente haver trattati seco senza 
ingelosire altri Prencipi, a bel studio procura, che nel ritorno li Serenissimi suoi 
Ambasciatori da Costantinopoli passino per la Transilvania, et per la via delia 
Porta ancora, dove esso Gabor tiene dissidenti appreso quel Signore et ivi seguono 
continui trattati, et dimostrazioni amiche. 

Con la maggior parte delia Popolazione confinante con l'Ongaria, et 
appartinentie a Cesare per suprema raggione di Dominio, tiene Amicizia stretta, 
fomentando l' aseditione di essi Popoli, come da Loro Le ribellioni di Cesare; 
onde in questa maniera colide tutti et delude i nemici. 

Con La Repubblica di Venezia ha puoco buona intendenza, et ad essa toma 
contro pater haver luogo nella sua grandezza, perche da suoi Stati puo cavarsi 
gia numero di Cavalleria, et quando s' aprisse per la strada della Bossina addito 
a quei Paesi, si farebbe piu ampia La Valle di Spalano, et con molto profitto di 
essa Repubblica: con cuie Lecito in tempo di Guerra sovvenir se stessi, sbatter 
l'Imperatore, frenar ii Turco, et quando ii Re di Spagna chiudesse i paesi delia 
Valle Floria solo questo rifugio si ritroverebbe per la Repubblica. 

(BMC, Mss. Dona 80: Informazione degli Interessi de/ Transiluano, nr. 
13, doc. nenumerotat) 

V 

Delia Datia 
xxx. La regione che antiquamente fu chiarnata Datia a tempi nostri si partisse 

in piu minori regioni percioche la Transilvania, la Servia, la Bulgaria, et la 
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Valachia sono particulari provincie di Datia ett: Chiamasi ogi giorno la Provincia 
di Transilvania sete castelli et da alemu vien detta zipserland ove gia abitorno i 
Geti Tribuli. La Marmatia ancho modernamente Marmarisca e parte di Datia 
collocata nei monti Carpatij onde nasce ii Tibisco et ove si cava ii sale a guisa 
di mar more in gran copia, ove ancho ei ritrova uri acqua che a potenza di 
convertire ii ferro in rame, ii fiume Tibisco vien detto modernamente Tissa che 
bagnando ii mezzo di Datia con longo trato pone finalmente capo nel Danubio 
et dall' istesso monte carpato nasce la Vistula che diversamente et in altra regione 
tenendo ii corso a fine nel mar Germanico. Vogliono alcu11Î chela Datia prendesse 
tal nome da i Danni che usiti dalle proprie terre occuporno tal paese Carlo 
Magno mando ancho lui qua in questa regione ad abitare i Sax011Î quali sino â 
giorni nostri ritengono ii I oro proprio idioma et la I oro propria lingua: 

(BMC, Mss. Mise. Correr XXIII, Compendio di Storia dai 1494 / ... /, a 
circa ii 1560 [ ... /; dell'lstria, delta Dalmazia, delia Bosnia, Dacia, 

Bulgaria, Vallaclzia, Transilvania, nr. 1745, c. 373) 

VI 

Della Vallachia 
xxxii. Quella parte Tratia che gia fu detta Getica ove Dario figliolo di 

Hidaspo peri oggi si chiama Vallachia da i Flachi gente Romana percioche 
havendo essi Roman superato et destruto i Getti mandorno in tal parte sotto 
I' auspicio et Duato de un Flaco la colonia de] qual prima fu nomina ta Flatia, 
et dappoi conosce corota Valachia ii che si crede piu fermamente et si 
conchiude esser vero dal parlar Romano che anchora si fa in tal luoco anchora 
che tanto corotamente ch'appena s'intende dal moderno Romano fu poi 
occupata questa provincia da' Datij da quali p alquanto tempo fu chiamata 
Datia ora la tengono i Teutoni, i Cecuri, et i Vallachi. J Teutoni huomeni 
valorosi et forti usiti di Saxonia venero qua per colosione di Carlo Magno 
quali ora si chiamano sieburgensi germanicamente sete cittadi che ivi habitano 
i Vallachi et udiano per il piu alla agricoltura et a armenti di bestiami. Questa 
provincia della Valachia e assai ampia la quale con dalla Transilvania et s' estende 
sino al mar maggior quasi tutta piana et bisognosa d'acqua per la quale coreii 
fi.urne Jstero etene tempi nostri in parte sudita al regno di Turchi et in parte al 
regno d'Ongheria: 

(BMC, Mss. Mise. Correr XXIII, Compendio di Storia d_al 1494 [ ... /, a 
circa il 1560 [. .. /; dell'lstria, delia Dalmazia, delia Bosnia, Dacia, 

Bulgaria, Vallachia, Transilvania, nr. 1745, c. 373 v. -374) 
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VII 

Dell a Transilvania 
xxxiii. La Transilvania e parte de! regno d'Ongaria la quale e serata d'ogni 

intorno da altissirre alpi di nndo che vien ad essere a guisa d'una citta serata e forte, 
et pero difficilm~nte si puo per forza d' am~ et con aperta guerra superare s 'aggiunge 
che produce huomeni forti valorosi e strenui quali per l'uso delia guerra 
sono ottimi e coraggiosi soldati confina con questa provincia la Valachia la 
quale ancho esa genem bellicosissimi soldati et particolarmente in quella 
parte che risguarda settentrione quale per proprio nome si chiama Molda via 
ove e Sosavia metropoli delia regione, un'altra particolar parte delia 
Transilvania si chiama Cecul ia gl' abitanti delia quale parlano diversamente 
dai Transilvani percioche in Transilvania si paria alla germanica et i Ceculi 
usano la lingua ongara. La principal citta della Transilvania si chiama Cibinio 
volgarmente ermensta la quale e per natura et per arte inespugnabile onde 
non e meraviglia se essendo stata assediata sete anni continui si di.fese 
gagliardissimamente rendendo ogni sforzo de nimici inane et vano questa 
regione di veri.ta e populatissima di modo che volendo puo meter în campagna 
un esercito de 100 OOO armati gui e una usanza ch'ogni volta che manca il 
Re di questa vita tutti i padri di famiglia pagano un bue per un. J n somma la 
Transilvania abunda di bestiami, di vino, di formento, d'oro, et d'argento, 
vi sono alcuni fiumi che portano fragmenti d' oro tra quali alcuna fia ta se ne 
trovano d'una lira et meza. Fu questa regione gran tempo governata dai Re 
d'Ongaria per il provinciale prefeto chiamato in lingua sua Vaivoda il quale 
s' eleggeva da 'Ceculi, Valachi, et Teutonici per luoco tenente de! Re Qui gia 
fu un Vaivoda chiamato per nome Dracula che per la sua crudelta fu celebrato 
da'scrittori ii quale per le cose della Giustitia fu tanto severo che difficilmente 
se li puo trovar par, fu nemicissimo de turchi alli quali a porto molti mali ma 
nella guerra turchesca finalmente fu amazato la testa del quale fu mandata 
per presente a Mahometo Jmperator de Turchi .. _ 

(BMC, Mss. Mise. Correr XX/li, Compendio di Storia da[ 1494 [ ... }, a 
circa il 1560 [ ... }; dell'lstria, delia Dalmazia, della Bosnia, Dacia, 

Bulgaria, Vallac/1ia, Transilvania, nr. 1745, c. 374-374 v.) 
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TRANSILVANIA NELLA LUCE DI ALCUNI LIBRI E MANOSCRITTI 
PROVENIENTI DAL MUSEO CORRER DI VENEZIA 

( Riassunto) 

L'articolo si riferisce ai libri e manoscritti di secoli XVI-XVII riguardanti 
la Transilvania che si trovano nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia. 
Dopo una breve introduzione riguardante il museo e le sue collezioni, sono 
presentati i libri che parlano della realta transilvane, essendo trattate 
principalmente le questioni politiche del principato, ma ci sono notizie anche 
sugli abitanti e le citta di questa provincia. 

Anche i manoscritti trattano le cose di Transilvania, quelle di natura politica 
come la lotta contro gli ottomani, o di natura geografica, essendo ben identificato 
il territorio della provincia. Tra questi sono interessanti due, uno che riguarda i 
rapporti fra Sigismondo Bathory e il Sultano ottomano, e un altro che descrive 
Io stato del principe Gabriel Bethlen e notai vantaggi che potrebbero ottenere i 
veneziani da questa provincia. 

Questi documenti inediti o poco noti dimostrano il grado di conoscimento 
della realta transilvane alla Venezia nei secoli XVI-XVII. 



EFECTE DEMOGRAFICE ALE MARII FOAMETE DINTRE 
ANII 1813-1817 ÎN REGIUNEA BIHORULUI 

de 
IOAN CIORBA 

În ciuda faptului că încă din secolul al XVIII-iea statul austriac s-a străduit 
printr-o serie întreagă de măsuri să ridice starea materială a locuitorilor 
spaţiului transilvănean - emiţând în acest scop un foarte însemnat număr de 
circulare, ordonanţe sau decrete - totuşi, evoluţia demografică a provinciei, 
chiar dacă asemeni restului Europei a ctmoscut o creştere substanţială, nu a 
fost lipsită de frecvente crize demice induse de regulă de foamete, epidemii 
sau războaie care au răpit periodic un mare număr de oameni. 

Comportamentul demografic al populaţiei pe timp de foame este deja destul 
de bine cunoscut, o întreagă serie de lucrări şi articole1 aducând asupra sa noi şi 
noi lămuriri, întregindu-l continuu, relevând în egală măsură elementele comune 
cât şi cele induse de factorii şi condiţiile locale care-i aduc astfel, de la caz la caz, 
alte şi alte elemente de inedit şi originalitate. De regulă însă, şi lucrurile pot fi 
urmărite şi la nivelul regiunii Bihorului în cel de-al doilea deceniu al veacului al 
XIX-iea, acesta se traduce printr-o mortalitate foarte puternică fie din cauza 
inaniţiei propriu-zise ( urmând astfel clasica schemă foamete-deces), fie din cauza 
diferitelor boli împotriva cărora şi din pricina alimentaţiei inadecvaţe, sau, în 
cazul de faţă, complet insuficientă, organismul lupta rară mari so~ de izbândă 
(foamete- boli- decese), şi printr-o natalitate ai cărei indici sunt sensibil inferiori 
în comparaţie cu intervalele care n-au cunoscut crize alimentare. 

Puternicul spor de populaţie consemnat mai ales după 1750 la care aşadar 
spaţiul românesc se va racorda imediat şi de-o manieră categorică (în decursul 
secolului al XVill-lea creşterea relativă a populaţiei acestuia a fost de 120%, 
de la 2,5 la 5,5 milioane locuitori2

) deopotrivă resimţit atât în mediul rural 

1 J. Meuvret, Les crises des subsistance el la demographie de la France d 
'Ancien Regime, în Population, 1946, p. 643-650; E. Le Roy Ladurie, 
L' amenorhee de /amine (XVII-e -XX-e siecle), în Annales Economies. Societes. Civilisation.,(în 

continuare: Annales E.S.C.) nr.611969 (articolul a apărut şi în: Faire de 11/istoire (sub directia lui J.Le. Golf 
şi P. Nora), voi. III, Paris, 1978); idem, L' histoire immobile, în Annales E.S.C., nr 3/1973, p. 673-692 (în 
continuare: E. Le Roy Ladurie, L 'histoire immobile); Arthur E. Jmhof, Bengl J. Lindskog, Les causes de la 
mortalite en Suede elen Finlande entre 1749 el 1773, în Annale, E.S.C. nr. 4/1974, p. 915-933; Francois 
Lebrun, Les crises demographiques en France aux XVII-e siecle el XV/ll-e siecles, în Annales E.S.C., nr. 
2/1980, p. 205-225; Natalia Giurgiu.Populaţia Transilvaniei la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolului al XIX-iea, în Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, voi. II, Cluj Napoca, 1972, p. 
97-137, etc. Pentru raportul dintre demografie şi conjunctura economică vezi şi: Vladimir Trebici, Teorii 
moderne despre populaţie (1-ll), în Revista de statistică, an XIX, nr. 8, p. 62-70 şi nr. I O, p. 50-56. 
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cât şi în cel urban3 şi atestată în egală măsură la nivelul întregii provincii4, cât 
şi al unor regiuni ale acesteia şi deci inclusiv a Bihorului5, s-a făcut din păcate 
fără să fie îndeaproape secondat şi de o redresare a regimului alimentar a 
populaţiei (acest lucru va surveni la modul general abia în a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea, ba chiar spre şi după anul 1900°) în condiţiile în care 
aceleaşi ţinuturi înregistrau o foarte puternică natalitate, familiile româneşti 
fiind recunoscute de fapt pentru obiceiul lor de a da naştere unui număr 
foarte mare de copii7 chiar dacă nu totdeauna reuşeau să le asigure minimul 
subzistenţial, inclusiv sub raportul necesităţilor nutriţionale, mai ales că la 
nivelul acelor vremuri proporţia suprafeţelor neproductive şi a pădurilor 
depăşea frecvent peste jumătate din total, calculându-se astfel că la un raport 
însămânţare-producţie de 5, ceea ce nu a fost cazul pentru Bihor decât. în 
situa~i excepţionale, era nevoie de cel puţin un hectar pentru a hrăni o persoană 
timp de un an\ în vreme ce, ca o regulă general valabilă, cei din vârful 
piramidei sociale, mai ales în perioadele cu o conjunctură economică 
nefavorabilă „se zăvoresc" şi „îşi restrâng volumul", recurgând în acest sens 
la căsătorii târzii, la practici anticoncepţionale precoce, etc. 9 

Tuturor acestor neajunsuri li s-au adăugat la cumpăna veacurilor XVID
XIX o întreagă serie de calamităţi care au depăşit cu mult spa~ul Crişanei, 
dintre acestea remarcându-se anomaliile climatice extreme (primăveri 
friguroase, veri secetoase sau din contră excesiv de ploioase, ierni extrem de 
geroase, etc. )10

, văzute de specialişti ca ultime manifestări a celei ce a fost 
numită „mica eră glaciară", sau de lungile războaie antinapoleoniene în care 
Bihorul a fost serios implicat solicitându-i-se grele eforturi de natură militară 
(recrutări de soldaţi, etc.) s-au economică11 

( contribuţii în bani, animale, 
alimente, etc.), ambele nivelând temeinic drumul celui de-al treilea flagel, 

2 Ileana Şuta,Pop11laţia districtului Beiuş în seco/111 al:1Ylll-lea, înL11crări Ştiinţifice, Seria B, Oradea, 
1977, p. 33. 

'Ibidem, p. 33-37; Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de lucru în gospodăria ţărănească în 
Crişana (~ec. al XVIII-iea şi începutul sec. al XL\'-lea), voi. I, Oradea, 1995, p. 138-141. 

'Ladislau Gyemanl, Evoluţia situaţiei demografice a Transilvaniei În secolul al XVIII-iea, în Crisia, 
XX, 1990, p. 175-194; Ioan Moga, Scrieri istorice ([926-1946), Cluj-Napoca, 1973, p. 135-138. 

5 Gheorghe Mudura, Conscrierile urbariale ale domeniului de f-aşcău (1772-1848) Elemente de 
demografie şi struct11ră socială, în Crisia, Oradea, VIII, 1978, p. 144-146; Barbu Ştefănescu, Lumea rurală 
din Crişana intre Ev Mediu şi Modern, Oradea, 1998, p. I 13-117. 

6 Massimo Livi Bacei, Populaţia în istoria Europei, Iaşi, 2003, p. 22. 
7 Simeon Retegan.Realităţi demografice ale satului românesc din nordul Transilvaniei la mi11ocul secolului 

al XIX-iea (Solnocul Inferior), în Civilizaţie medievală şi modernă românească, Cluj-Napoca, 1985, p. 161. 
8 Massimo Livi Bacei, op. cit., p. 22. 
9 Femand Braudel, Timpul lumii, Bucureşti, 1985. voi. I, p. 102-103. 
'° Florian Dudaş, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, I 992, p. 74-77; Idem, Catastrofe 

naturale în Transilvania, Oradea, I 999 (în continuare: Florian Dudaş, Catastrofe ... ), p. 40-48. 
11 Viorel Faur, Contribuţii la cunoaşterea istoriei Bihorului (II). Beiuşul Cultural, Oradea, 1971, 

p. 15; idem, Documente bihorene despre războaiele habsburgo-napoleoniene, în Revista bihoreană de 
istone, Oradea, anul I, nr. 1/2003, p. 14. 
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foametea, care avea să afecteze Transilvania în interval ul 1813-1817, 
antrenând mari pierderi de populaţie. 

Anul 1813, marcând debutul nenorocirii, nu a fost din punct de vedere 
demografic unul care să înregistreze puternice diminuări demice, fie şi pentru 
simplul fapt că, la modul general, o criză de subzistenţă mărginită la dimensiunea 
temporală a unui singur an putea fi totuşi escaladată fără implicaţii 

majore.Depăşirea respectivului ecart deschidea însă drum catastrofei. În anul 
următor Petru Popovici din Aştileu consemna într-o însemnare făcută pe marginea 
unei vechi cărţi de cult că „aşa mare foamete s-au făcut [cum nu] s-au pomenit, 
că şi oameni de foamete au murit", în vreme ce într-un alt loc se consemna că în 
acelaşi an ,,în multe locuri s-au aflat oameni morţi de foame" 12

. În 1815, deşi 
penuria alimentară şi inclusiv scumpetea a continuat să fie prezentă, la nivelul 
Bihorului s-a putut constata o scădere a numărului de victime (totuşi, în unele 
cazuri, cum a fost de pildă cel al localităţii Petrani sunt înregistrate încă multe 
decese cauzate de subalimentaţie. 13

). În anii următori însă lucrurile au cunoscut 
o înrăutăţire gravă. În 1816 în pnutul Beiuşului din cauza consumului unor 
alimente improprii (s-au a aşa-numitei „hrane de foame"14

) ,,au murit mai mulţi 
oameni de o boală numită păzâta"15 . În 1817, în Almaşu Mare < <mureau oamenii 
dă foame şi abia au rămas dintre oameni a treia parte>>16

. În acelaţi timp Paul 
Popa din Beiuş consemna într-un manuscris că, <<a fost o foamete aşa încât 
mureau oamenii cu grămada>>17 . În regiunea Vaşcăului din totalul celor 29 de 
localităţi aparţinând domeniului doar 7 dintre ele cunosc o uşoară creştere a 
populaţiei în cursul anului 1817, restul înregistrând scăderi sau în cel mai fericit 
caz stagnări, astfel încât populaţia a ajuns de la aproxirnitiv 1 O 900 locuitori 
(2179 familii) în 1809, la 1 O 400 (2097 familii), consemnându-se o scădere de 
aproape 5 procente18

. Decese din cauza foametei apar în acest interval şi într-un 
mare număr de alte localităţi precum Borozel, Vadu Crişului, Şauaieu, Delani, 
Finiş, Mocear, Petrani, Vintere, Almsod19

, Calea Mare unde au murit 14 
persoane, iar 7 au emigrat20

, etc. 

12 Florian Dudaş,Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, I 990, (în continuate: 
Florian Dudaş, Memoria ... ) p.289-290. 

13 Virgil Maxim, Gheorghe Mudura, Valor/ficări etnografice din fondurile arhivistice, în Biharea, 
Oradea, II, 1974, p.75. 

14 I. C1audian, Alimentaţia popomlui român în cadrul antropogeografiei şi istoriei economice, 
Bucureşti, 1939, p. 88-95. 

"Florian Dudaş, Memoria ... , p. 293. 
16 Idem, Catastrofe ... , p.64. 
17 Nicolae N. Gal, Comuna Chişlaz, Studiu monografic, voi. I, Oradea, 2003, p.133. 
"Gheorghe Mudura, Conscrierile urbariale ale domeniului de l'Clşcău (/772-1848).Elemente de 

demografie şi .ftmctură socială, în Crisia, VIII, 1978, p. 145-146. 
19 Virgil Maxim, Gheorghe Mudura, op. cit., p. 70-77. 
"'Petru Bona, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei domeniului Tinca al Episcopiei Romano-catolice de 

Oradea în prima Jumătate a secolulr1i al XIX-iea, în Lucrări Ştiin/ifice, Seria Istorie, Oradea, 1974, p. 23. 
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Urmărirea evoluţiei numărului de suflete din cadrul parohiilor greco
catolice din vice-arhidiaconatul de Beiuş pentru respectivul interval duce în 
general la aceleaşi constatări, un rol important revenind şi exodului de 
populaţie suferind de foame dinspre Transilvania care i-a antrenat deopotrivă 
pe ortodocşi şi catolici21

• Astfel în Delani la 1808 erau consemnate un număr 
de 359 de suflete22

, în 1813, 293 23
, în 1815, 37524, în 1816, 35725, iar în 

1818, 25426
. În parohia din Şuncuiuş numărul celor care îmbră~şau credinţa 

catolică era de 250 în 1812 ( 49 familii) 27
, de 269 în 1813 (59 familii)28

, de 
272 în 1815 (55 familii)29

, de 239 în 1816 (42 familii) - în acest caz se 
specifică faptul că din cauza foametei din localitate au emigrat 3 7 de persoane-
30, scăzând apoi până la 12 9 în 181 7 ( 41 familii )31 . O scădere la fel de drastică 
se înregistrează şi în cadrul localităţilor Fiziş, Finiş şi Grădinari. În primul 
caz în intervalul 1808-1813 se poate constata o creştere de la 22 7 credincioşi32 

la 32633
. Numărul acestora scade apoi în 1814 la 244 (41 familii) 34

, la 227 în 
1815 (33 familii)35

, la 201 în 1816 (33 familii)36
, ajungând la doar 147 în 

1817 (30 familii )37
, cunoscând apoi o uşoară redresare în 1818 ( 15 8 suflete, 

32 familii)38
. O diminuare la fel de spectaculoasă înregistrează şi parohia din 

Finiş unde în 1808 erau consemnate 436 suflete39
, în 1813 doar 38740

, 141 în 
181741

, crescând apoi destul de spectaculos în 1818 când s-a ajuns la cifra de 
194 de credincioşi42 . Aproximativ aceiaşi dinamică a numărului de credincioşi 
se poate observa şi în cadrul parohiei din Grădinari unde de asemenea între 
1804-1814 s-a putut constata o creştere de la 164 la 190 de suflete43

, urmată 

21 Marina Lupaş Vlasiu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Sibiu, 1945, p. 163-164. 
22 Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: AN.-D.J.B.) Fond Episcopia Greco-

catolică de Oradea, inv.881, dosar nr. 12, rola 685, f. 98v. 
23 Ibidem, dosar nr. 16, f. l. 
"Ibidem, f. 12- 15. 
"Ibidem, f. 85-88. 
26 Ibidem, dosar nr. 17, rola 686, f. 13-17. 
27 Ibidem, dosar nr. 14, rola 685, f. 8-10. 
211 Ibidem, dosar nr. 16, f. 125-128. 
29 Ibidem, dosar nr 16, rola 686, f. 53-56. 
:io Ibidem, dosar nr. 16, rola 685, f. 119-122. 
"Ibidem, f. 160-164. 
32 Ibidem, dosar nr. 12, f. 98 v. 
33 Ibidem, dosar nr. 16, f. I. 
'-' Ibidem, f. 85-88. 
35 Ibidem, f. 23-25. 
36 lbidem, f. 95-97. 
"Ibidem, f. 149-150. 
"Ibidem, dosar nr.17, rola 686, f. 32v-36. 
39 lbidem, dosar nr. 12, rola 685, f. 98v. 
"'Ibidem, dosar nr. 16, f. I, 13-17. 
"Ibidem, f. 146-148. 
"Ibidem, dosar nr. 17, rola 686, f. 26v-3 l. 
"Ibidem, dosar nr. 12 rola 685, f. 98v; dosar nr. 16, f. 89-90. 
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apoi de o scădere de pâna la 154 în 181544,146 în 181645, 145 în 181746 şi 
iarăşi o creştere (176 suflete) în 181847

• 

De un foarte mare ajutor în reconstituirea efectelor demografice ale 
foametei dintre 1813-1817 sau a tuturor celorlalţi factori perturbatori implica~, 
sunt registrele parohiale, chiar dacă pentru secolul XVIII-iea şi chiar şi pentru 
prima parte a celui următor cele mai multe din cele păstrate aparţin parohiilor 
catolice şi reformate, deci unor minorităţi inclusiv sub principiul ponderii 
numerice, cele ortodoxe introducându-se mai ales după anul 1791 deşi 

sporadic au existat şi prea~ care au ţinut evidenţa naşterilor, căsătoriilor şi 
deceselor şi înainte de această dată. Tabloul rezultat din analizarea şi 
confruntarea acestor date este cu atât mai important cu cât surprinde o stare 
de lucruri ce caracterizează mai mult o populaţie, teoretic, privilegiată din 
punct de vedere religios, şi de aici şi material, faţă de restul populaţiei majoritar 
ortodoxă, încă doar „tolerată". 

Astfel în ce priveşte registrele parohiei greco-catolice din Auşeu, ceea ce 
se poate observa este nu atât numărul mare de decese înregistrate pentru 
intervalul care ne interesează direct (17 în 1813, 11 în 1814, 32 în 1815, 2 I 
în I 8 I 6, şi nu mai puţin de 71 pentru I 8 I 7, dar exceptând acest ultim caz 
mortalităţi asemănătoare s-au înregistrat şi în al~ ani din intervalul I 806-
1824, 17 de pildă în I 80748, 15 în 180849

, 17 pentru 180950
, etc. cât faptul că 

spre deosebire de alte registre care se mulţumeau doar să înregistreze data şi 
ziua morţii, numele decedatului, vârsta acestui, etc. în cazul amintitei parohii 
apare şi cauza morţii, mai ales când aceasta a survenit în urma inaniţiei. 
Astfel pentru anul 1813 nu avem nici o atestare de acest fel, o dovadă credem 
noi a faptului că efectele foamei nu se făcuseră sim~te încă pe plan demografic 
sau se manifestase într-un alt mod ( de exemplu prin emigrări), remarcându
se totuşi o ridicată mortalitate infantilă; la fel stau lucrurile şi pentru anii 
1814 şi 181551 . Începând în schimb cu anul I 816 apare prim~ consemnare a 
unei morţi ca urmare a înfometării, Bertye Theodor în vârstă de 60 de ani52, 

pentru ca în anul I 8 I 7 numărul celor decedaţi din această cauză să crească 
brusc până la 4653

. Ceea ce se poate constata în acest ultim caz este pe de o 

., Ibidem, dosar nr. 16 rola 686, f. 26-27. 
,s Ibidem, f.73, 98-99. 
46 Ibidem, f. 151-152. 
41 Ibidem, dosar nr. 17, f. 37-38. 
48 D.J.-A.S.O., Fond Colecţia registrelor de stare civilă, nr. 32, inv. nr. 87, (în continuare: Fond 

Colecţia regiscrelor . .. ), Auşeu, dosar nr.69, f. 30. 
49 Ibidem, f. 30-31. 
50 Ibidem. f. 32. 
51 Ibidem, f. 34-36. 
12 Ibidem, f. 36. 
'-' Ibidem, f. 36-3 8. 
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parte provenienţa decedaţilor din toate categoriile de vârstă, începând cu cei 
de 1-2 ani şi până la 70 de ani, surprinzând mai ales numărul mare al celor cu 
vârsta de peste 18 ani care teoretic ar trebui să fi fost ultimele victime ( 16 din 
cei morţi de foame au vârsta cuprinsă între 20 şi 40 de ani), iar pe de altă 
parte numărul mare de decese consemnate pentru prima parte a anului 
(intervalul ianuarie-aprilie, foarte probabil ca urmare a greutăţii „sudurii": 
din 56 de decese ale lunilor ianuarie-mai 32 se datorează foamei, urmează 
iunie fără nici un caz de moarte prin inaniţie, posibil şi din cauza primelor 
recolte obţinute, apoi iulie cu 8 decese toate de inaniţie şi 3 pe august (în 
aceste ultime cazuri poate fi invocată şi greutatea muncilor agricole şi căldurile 
toride cărora organismele subnutrite nu le-au putut face faţă). 

O situaţie asemănătoare apare şi în cadrul parohiei reformate din Aleşd 
(vezi şi Anexa 1) unde în ceea ce priveşte evoluţia mortalităţii de la 
începutul de secol XIX avem următoarea situaţie: 21 de decese pentru 
anul 1805, 35 pentru 1806 (creşterea se poate imputa şi foametei din 
aceşti ani), 19 pentru 1807, 39 pentru 1808, 28 pentru 1809, 39 pentru 
1810, 13 pentru 1811, 12 pentru 1812, 19 pentru 1813, 41 pentru 1814 
( din care 19 bolnavi de variolă sau vărsat), 28 pentru 18 I 5, 29 pentru 
181654 şi 80 pentru 1817, din care la rubrica dedicată cauzei morţii în 11 
cazuri apare iarăşi specificaţia că au murit de foame şi că au fost îngropaţi 
fără mare pompă55 . Ceea ce se poate constata şi în acest ultim caz este 
şi de această dată faptul că decesele au survenit în special în timpul 
„sudurii", primul fiind semnalat la începutul lunii mai, iar ultimul în 
prima parte a lunii iunie, pentru respectivul interval cu excepţia a 6 decese 
toate celelalte datorându-se subalimentaţiei (11 din totalul de 17). Vârsta 
celor morţi era cuprinsă între 6 şi 78 de ani, remarcându-se numărul 
mare al celor de peste 40 de ani (7 cazuri). 

Asemănător stau lucrurile şi pentru parohia greco-catolică din Holod unde 
pentru anul 1803 sunt înregistraţi 2 morţi ( unul dintre ei de variolă56, registrul 
având printre alte rubrici şi una dedicată cauzei morţii - ,,E quo morbo"), 4 
pentru 1804, 6 pentru 1805, 2 în 1806, 11 în 1807, 5 în 1808, 20 în 180957 , 

10 în 181058
, 13 în 1811 59

, 7 în 181260
, 2 în 181361

, 4 în 181462
, 8 în 181563

, 

"Ibidem, Aleşd, dosar nr. 34. f. 54-58. 
"Ibidem, f. 58-59. 
16 Ibidem, Holod, dosar nr. 523, f. 38. 
17 Ibidem, f. 38-39. 
"Ibidem, f. 39. 
"Ibidem. 
00 Ibidem, f. 40. 
61 Ibidem. 
6

' Ibidem. 
0-' Ibidem. 
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34 în 1816M. Nu mai puţin de I O decese din acest an se datorează foametei, 
primul fiind semnalat la 4 mai la un bărbat de 62 de ani, apoi în 20 iunie (un 
alt bărbat de 52 de ani), în septembrie apărând mai multe victime: 2 copii de 
6 respectiv 9 ani, 2 femei de 36 şi 53 de ani şi 3 bărbaţi de 22, 32 şi 61 de ani. 
Pentru anul 1817 sunt înregistrate 35 de deceseh5 din care I 5 din nou iarăşi 
de foame aproape toate fiind consemnate în prima parte a anului: I în ianuarie 
(un bărbat de 32 ani) 2 în martie (l copil de 13 ani şi-un bărbat de 22 de ani); 
se remarcă apoi intervalul 8-28 aprilie cu un număr de nu mai puţin de 8 
decese consecutive cauzate de foamete cu vârsta cuprinsă între 4 şi 47 de 
ani, din care 4 sunt copii sub 6 ani. Tot copii sunt şi următoarele victime din 
13 mai şi 8 iunie ( a se remarca aici distanţa mare dintre aceste 2 decese 
consecutive): o fetiţă de 8 ani şi un băiat de 6 , pentru ca la 21 iunie să fie 
semnalat un alt deces al unui băiat de 9 ani, ultimul datând din 27 iunie. Se 
poate observa şi pentru această parohie faptul că din totalul deceselor pe 
anul 1817, 31 sunt plasate în intervalul ianuarie-iunie şi că în anul 1818 sunt 
înregistrate 14 decese, nici unul dintre ele nemaiavând ca şi cauză foamea, 
dar 2 dintre ele sunt datorate dizenteriei66 (la 2 copii de 4 şi 5 ani) rezultând 
din acest exemplu mai clar decât din multe altele că efectele demografice ale 
foametei dintre 1813-1817 s-au instaurat mai târziu decât foametea propriu
zisă ( de regulă începând din 18 I 6), precum şi că ele se prelungesc dincolo 
de 1817 când noua recoltă va pune capăt problemelor de subzistenţă, dar în 
acelaşi timp şi că din cauza amplorii ei şi a consumării unor alimente improprii 
( dizenteria, însoţitoare fidelă a foamei, apărând frecvent în acest caz) 
mortalitatea continuă să se menţină ridicată şi în anul 1818, evoluând după 
schema foamete-boli-decese. Acest lucru pare să-l demonstreze şi registrul 
parohiei calvine din Cetariu unde pentru intervalul 1807-1812 avem o medie 
a deceselor de 19,5 pe an67 în vreme ce pentru 1813-1817 aceasta atinge 
valoarea de 42. Nicăieri în acest caz nu apare specificată ca şi cauză a morţii 
foametea, însă investigănd cu atenţie bolile celor decedaţi putem să-i 
suspectăm prezenţa indirect, frigurile „junghiurile", frisoanele sau vărsatul 
putând fi generate sau măcar amplificate de prezenţa ei. 

Raportul foarte strâns dintre foamete şi diferitele boli apare foarte pregnant 
schiţat şi în cadrul parohiei reformate din Suplacul de Barcău unde între anii 
1814-1817 apar foarte multe cazuri de decese ca urmare a unor boli (vărsat-
16 cazuri în 1814, I în I 815; diferite tumori- 4 cazuri în 1814, I în 1815, 6 
în 1816, 5 în 1817). Între anii 1813, 1815, 1815 şi 1816 nu sunt semnalate 

"' Ibidem, f. 40-41. 
6

' lbidl'lll, [. 41-42-
66 lbidm,. f. 42--13. 
67 lbidrm, Cetariu, f. 82-84. 
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decese provocate de inaniţie, în schimb acestea apar pentru anul 1817: primul 
caz întâlnit este înregistrat la 3 O martie la Hertseg Peter de 5 6 de ani, următorul 
la Varga Mihaly de 54 de ani, la 14 aprilie, urmat de cel al lui Biro Marton 
( 48 de ani) la 20 aprilie. La 29 aprilie de foame moare Varga Gyorgy de 1 O 
ani, fiul lui Varga Mihaly. În 10 mai moare Szekely Mihalyne de 9 ani, iar 
la 15 mai Peter Ferentz de 48 de ani. În cursul lunii iunie, în a noua zi, 
este înregistrat decesul lui Herteg Ersebet (fără a-i fi indicată vârsta); în 
25 iunie moare Vagi Ferentz de 1 O ani, iar în 25 iunie Peter Eva de 34 de 
ani68

. Ultimul caz de moarte prin inaniţie este consemnat la 16 iulie la 
Biro Ersebet (probabil soţia lui Biro Marton) de 46 de ani. Foarte multe 
decese sunt cauzate de „bube", 24 din totalul celor 80 pentru 181769

, foarte 
interesant fiind faptul că acest factor generator de deces s-a întrepătruns 
strâns cu cel cauzat de subalimentaţie, fiind prezent mai ales în prima 
parte a anului, ultimul caz fiind semnalat la 17 iulie, deci la o zi după 
ultimul deces cauzat de inaniţie70 . 

În ceea ce priveşte raportul dintre foamete şi mortaliate se desprind aşadar 
din cele prezentate mai sus câteva concluzii, începând cu cea subliniată deja 
a decalajului dintre foametea propriu-zisă şi debutul mortalităţii cauzată de 
foame, care se prelungeşte însă şi dincolo de durata flagelului afectând atât 
adul~i (în parohia reformată din Oşorhei de pildă, pentru anul 1817 este 
atestat un singur caz de moarte prin înfometare, dar în 1818 sunt consemnate 
2 astfel de decese71

) cât mai ales copiii (în cazul parohiei din Adoni de exemplu 
pentru anul 1 818 sunt înregistraţi un mare număr de copii decedaţi - zece 
din totalul celor 14 decese - cu vârsta cuprinsă între 1 şi 16 ani, 4 dintre ei 
având sub 3 ani72

) o dovadă şi un alt exemplu credem noi în acest sens explicat 
foarte probabil printr-o naştere nesănătoasă cauzată de deficienţele nutri~onale 
şi de aici fizice ale mamei şi implicit ale fătusului, care privaţi de o alimentaţie 
sănătoasă nu cunosc o dezvoltare normală nerezistând astfel primilor ani de 
viaţă. Se remarcă apoi o rată ridicată uneori a mortalită~i adulţilor (şi în 
special a bărbaţilor) atestând tăria cu care efectele foamei s-au făcut resimţite, 
o atingere a apogeului mai ales în anii 1816 şi 1817 când organismele slăbite 
deja de precedenţii ani de foame ajung într-o fază critică, o puternică 
mortalitate care se circumsrie „sudurii" şi o rată ridicată a celei infantile. 
Nici chiar cei din pântecele mamelor nu sunt scuti~ de riscuri precum cele 
legate de unele deficienţe neurologice cu atât mai mult fiind supuşi acestui 

68 Ibidem, Supla.::ul de Barcău, dosar nr., 1168, f. 117. 
69 Ibidem, f. I 16-118. 
10 Ibidem, f. 117-ll8. 
71 Ibidem, Oşorhei. dosar nr. 860, f47-50. 
72 Ibidem, Adoni, dosar nr.17, f. 39. 
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pericol cei recent născuţi73 • E foarte posibil apoi, chiar dacă afirmaţiile noastre 
nu se pot fonda din păcate pe fonduri arhivistice ci doar pe analogii, ca 
alimentaţia necorespunzătoare a femeilor transilvănene de la început de secol 
XIX coroborată cu un efort fizic tot mai intens - ,,Într-o societate aflată 
conjunctural la şi sub limita subzistenţei munca tuturor membrilor era 
presupusă, subînţeleasă", afirma de pildă Barbu Ştef'anescu74, crescând gradul 
de implicare a părţii feminine75, dar şi a copiilor angajaţi în industrie sau 
folosiţi la muncile câmpului în folosul cărora o legislaţie care să le 
reglementeze condiţiile şi timpul de lucru va apare doar firav (inclusiv în 
ţările occidentale) la începutul anilor 180076 

- să se traducă printre altele şi 
printr-un număr crescut de copii născuţi prematur sau de copii hipotrofiei 
( cu o greutate la naştere sub 2500 de grame), ştiut fiind că foametea întreţine 
o reală şi în acelaşi timp fatală lipsă de vitamine şi elemente indispensabile 
ca iodul, magneziul, calciul, etc., sporind şansele unei morţi premature sau 
dacă nu a apariţiei unor boli ori malforrnaţii77 . 

Asemănător stau lucrurile şi în ce priveşte natalitatea, numeroase studii 
de demografie istorică demonstrând pe baza unui material de arhivă foarte 
bogat cum foametea acţiona asupra acestei componente făcându-se direct 
responsabilă de parametrii reduşi pe care-i atinge în perioadele cu probleme 
subzistenţiale78(vezi şi Anexa 2 ), chiar dacă pe bună dreptate frecvent pot fi 
invocaţi şi alţi factori precum reducerea voluntaristă a sarcinilor mariajul 
târziu, chiar şi practica „coitus interruptus" deşi era condamnată de Biserică, 
etc. 79

. Oprindu-se asupra evoluţiei natalităţii pentru 4 parohii romano-catolice 
( din Baciu, Lepedea Nouă, Chidea şi Gârbău) şi a 3 ortodoxe ( din Muncel, 
ValeaDrăganului şi Cara) pe un interval de 70 de ani, Natalia Giurgiu observa 
o scădere a mediei acesteia de la 4 2, 7 în intervalul 1801-181 O, la 3 8,5 între 
1811-1820 (între 1816-1817 spre exemplu în parohia romano-catolică din 
Gârbău nu s-a înregistrat nici o naştere), crescând iarăşi după aceea la 41,8 
între 1821-1830, la 55, 7 între 1831-1840 şi chiar la 60,6 între 1841-185080

• 

13 Mihai Romaniuc, Sărăcie şi retard mintal, efectele perverse ale comportamentelor de supravieţuire 
în cazul familiilor sărace cu mulţi copii, în Aspecte psihosociale ale sărăciei, laşi, 2002 (în continuare: 
Aspecte psihosociale ... ), p. 251. 

74 Barbu Şteîanescu, Bodo Edith, Ruperea tăcerii, Oradea, 1998, p. 201. 
75 Barbu Ştefănescu, Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria 

ţărănească bihoreană (sec. XVl/l-XIX), în Crisia XXIII, Oradea, 1993, p. 375. 
76 C. Fohlen, Revolution Industrie/le el travail des enfants, în Annales de Demographie Historique, 

Paris, 1974 (în continuare: Annales D. H.), p. 319,325. 
77 J. Dupaquieur, Pour une histoire de la prematurite, în Annales D. H. , Paris, 1994, p. 191-192. 
78 E. Le Roy Ladurie, L' amenorhee de /amine, în Faire de l'Histoire (sub direct-ia lui J. Le Golf şi P. 

Nora), voi. III, Paris, 1978, p. 331. 
79 Idem, L' histoire immobile, p. 687. 
80 Natalia Giurgiu, op. cit., p. 116. 
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În cazul parohiei reformate din Cauaceu aproximativ aceeaşi situaţie: 54 
de naşteri în 1804, 30 în 1805 36 în 1806 şi 1807, 3 8 în 1808, 41 în 
1809, 34 în 1810, 33 în 1811, 30 în 1812~1

, 36 în 181382
, 40 în 181483

, 

doar 6 în 181584, 35 în 181685, 21 în 1817 86, 23 în 1818, 29 în 1819, 
crescând iarăşi la 34 în 182087 menţinându-se apoi la peste 30 naşteri pe 
an. La fel şi în cea romano-catolică din Ceica unde în 1813 sunt înregistrate 
9 naşteri, doar 4 în 1814, 5 în 1815, 2 în 1816 şi 6 în 1817, pentru ca 
după această perioadă critică media să se menţină la 9 în 1818, 8 în 1819, 
1 O în 1820, iarăşi 8 în 1821, etc. 88

. Se poate deci surprinde aceleaşi situaţii 
ca şi în cazul mortalităţii, respectiv o natalitate mare încă în primii ani de 
manifestare ai foametei (vazi cazul localităţii Cauaceu) dar şi una scăzută, 
aproximativ egală sau puţin superioară celei din 181 7 şi pentru anul 1818, 
creascând încă lent şi în 1819, de regulă redresându-se abia după 1820. 
Există şi situaţii precum cea a parohiei greco-catolice din Holod unde 
începând din anul 1809 până în 1816 inclusiv se înregistrează o medie a 
celor botezaţi de 13,689 pentru ca aceasta ă scadă brusc în 1817 la doar 
390

, dar să şi crească la fel în 18 l 8 când sunt consemnate 15 botezuri 91
, 

menţinându-se apoi la o medie ridicată92 . Nu lisesc nici cazuri precum 
cel al Auşeului unde chiar dacă atestată scăderea natalităţii pentru 
intervalul 1813-1817 nu este atât de spectaculoasă ca în alte parohii ( o 
medie de 14,4 faţă de una de 20,6 pentru 1807-1812)93

. Diminuări 
asemănătoare înregistrează pentru intervalul 1813-1817 şi alte localităţi 
comparativ cu intervalele precedente: 4,3% faţă de 34% pentru perioada 
1800-1812 înregistrează localitatea Otomani94

; o medie de 10,4 faţă de 
12,08 pentru ecartul dintre 1801-1812 este consemnată în Oşorhei95 ; o 
singură naştere este trecută petru perioada 1813-181 7 în registrul parohiei 
ortodoxe din Răbăgani în 1816 faţă de o medie de 3 ,5 pentru anii 1809-
181296. Comparaţiile sunt defavorabile şi atunci când sunt confruntate cu 

81 Fond colecJia registrelor . . , Cauaceu, dosar nr. 218, f. 16-17. 
"Ibidem, f. 17-18. 
"Ibidem, f. 18-19. 
14 Ibidem, f. 19. 
" Ibidem, f. 19-20. 
86 Ibidem, f. 20. 
"Ibidem, f. 21. 
"Ibidem, Ceica, dosar nr. 238, f. 28-34. 
89 Ibidem, Holod, dosar nr.523, f. 1-4. 
"'Ibidem, f. 4. 
•

1 Ibidem. 
92 Ibidem, f. 4-9. 
93 Ibidem, Auşeu, dosar nr.69, f. 21. 
., Ibidem, Otomani, dosar nr. 865, f. 34-55. 
95 Ibidem, Oşorhei, dosar nr. 860, f. 5-8. 
96 Ibidem, Răbăgani, dosar nr. 938, f. 16-19. 
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medii situate „ în amonte": 5,8 faţă de 81 pentru anii 1818-1820 în 
parohia ortodoxă din Chişirid (Păuşa)97 . Identică este situaţia şi în Roit98

• 

O <liminare destul de sensibilă se înregistrează şi în ceea ce priveşte 
numărul de căsătorii, în Aleşd de exemplu, fiind efectuate 6 în 1813, doar 2 
în 1814, tot atâtea în 1815, 6 în 1816 şi 4 în 1817, crescând apoi pentru 1818 
şi 1819 la 8, după ce în anii 181 O, 1811 şi 1812 media anuală fusese de peste 
1299

. La fel se întâmplă şi în Auşeu unde pentru anul 1807 sunt consemnate 
6 cununii, 1 O pentru 1808100

, datele lipsesc apoi până în 1812 când sunt 
înregistrate 12 căsătorii 101 , doar 2 în 1813, 4 în 1814, 3în1815, 7 în 1816102

, 

doar 2 în 1817, pentru ca în 1818 şi 1819 să crească la 7 repectiv 10103
. 

Aceeaşi situa~e şi la nivelul parohiei greco-catolice din Holod unde în 1813 
sunt trecute în registru doar 2 căsătorii, 9 în 1814, 7 în 1815 104

, 3 în 181610
-', 

4 în 1817 crescând apoi în 1818 la 15, dar cunoscând după aceea iarăşi 
puternice fluctuaţii. În Chişirid (Păuşa) pentru anul 1813 sunt consemnate 3 
căsătorii, doar 2 în 1815, una în 1816 şi nici una pentru 1814 şi 1817, pentru 
ca în anii 1818 şi 1819 numărul lor să crească brusc la 6106 Rezultă din 
exemplele alese, faptul că indiferent dacă este vorba de o reducere voită a 
nup~alităţii sau de un comportament absolut spontan, rolul tragicilor ani 1813-
1817 în tabloul datelor de mai sus rămâne de netăgăduit. Cu siguranţă că o 
lume majoritar rurală precum cea a Transilvaniei de la început de secol XIX 
obişnită să sărbătorească cu un fast destul de însemnat - inclusiv pe plan 
alimentar - marile momente ale vieţii, între care se detaşează şi căsătoria 
(nunta avea în acest context rolul de a face întreaga comunitate părtaşă la 
bucuria mirilor, sănătatea, fericirea, norocul, belşugul, etc. fiind în mentalitatea 
vremii puternic condiţionate pe viitor de reuşita acestui eveniment), s-a văzut 
obligată în acest neospitalier interval să renunţe la astfel de ceremonii, 
autorităţile însuşi recomandând nu de puţine ori oprirea oricărui ospăţ sau 
pertrecere atât din dorinţa de a economisi resursele, cât şi din cea a nestârnirii 
mâniei dumnezeieşti considerată şi aşa responsabilă de nesiguranţa vremurilor, 
obişnuinţa ardelenilor de secole de a duce o viaţă grea dovedindu-se suficientă 
în a le forma în multe cazuri obiceiul de a vedea lucrurile într-o manieră 
aproape apocaliptică, maniheistă, rară nuanţe intermediare între bine şi rău. 

91 Ibidem, Chişirid (Păuşa), f 1-16. 
98 Ibidem, Roit, dosar nr. 975, f.1-28. 
99 Ibidem, Aleşd, dosar nr.34, f 1-4. 
100 Ibidem, Auşeu, dosar nr. 69 f. 2. 
101 Ibidem, f. 22. 
102 Ibidem, f. 23. 
10

' Ibidem, f. 24. 
10

• Ibidem, Holod, dosar nr. 523, f. 26. 
10-• Ibidem, f. 26-27. 
106 Ibidem, Chişirid (Păuşa), f. 51-54. 
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Ceea ce se poate remarca iarăşi în plus în ce priveşte raportul dintre foamete şi 
numărul de căsătorii spre deosebire de aceeaşi relaţie cu natalitatea şi mortalitatea 
este o circumscriere perfectă a apariţiei flagelului şi a diminuării numărului de 
căsătorii exact din 1813 - lucru explicat printre altele credem noi şi de situaţia 
mai sus creionată, sărăcia generală de atunci chiar dacă s-ar fi putut transforma 
într-o <<comoară de găselniţe>> reprezenta mai ales o <<nebuloasă de 
incertitudini şi ameninţări 107>>, dar şi o creştere bruscă sau măcar însemnată a 
valorilor medii începând din 1818. 

O mortali tata ridicată culminând îndeosebi în 1816 şi 1817, secondată de o 
natalitate şi o nupţialitate scăzută: acestea par aşadar a fi cele mai directe consecinţe 
ale teribilei foamete care a afectat în intervalul 1813-1817 regiunea Bihorului, 
lor alăturându-li-se evident multe altele ce nu ţin neaparat doar de chestiuni 
demografice, dar care s-au răsfrânt în cele din urmă serios asupra dinamicii 
populaţiei în al doilea deceniu al veacului al XIX- lea, materializată printr-o 
pronunţată curbă descendentă. 
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EFFETI DEMOGRAFICI DELLA GRAN FAME DEGLI ANN! 1813-
1817 NELLA REGIONE DI BIHOR 

Riassunto 

Un gran numero d'articoli e lavori hanno provato negii ultimi decenni 
(specialmente d'un tratto con l'apparizione delia rivista Annales Economies. 
Societes. Civilisation nel 1929) di portare sempre nuovi argomenti, nelia 
prova di delucidazione deli''evoluzione delia popolazione durante la fame. 
L' articolo presente si e proposta, in conformita ad alcuni documenti inediti 
provenuti dai vari tipi di registri parrocchiali o circoscrizioni sacre, per 
sorprendere l' evoluzione dei principali elementi demografici (natalita, 
nuzialita, mortalita) di Bihor, durante l'intervallo delia gran fame, che era 
stato attivato in questa regione fra 1813 e 1817, potendosi notare una crescita 
preoccupante delia mortalita, che fa un forte contras to alia diminuzione delia 
natalita e del numero di matrimoni religiosi, segni certi delie alcune grave 
crisi demografici, specifici alle vecchie societa prevalenti rurali. 





CONSISTORIUL ORTODOX DIN ORADEA OFICIU 
ADMINISTRATIV ŞI AGENT AL MODERNIZĂRII 

( f,fârşitul sec. al XVIII-iea - prima jumătate a sec. al XIX-iea) 

de 
CRISTIAN APATI 

Epoca premodernă şi începutul epocii modeme a însemnat pentru 
locuitorii spaţiului românesc o perioadă de tranziţie de la vechiul sistem feudal 
spre un sistem capitalist, de la un mod de gândire ancestral, arhaic, la unul 
pragmatic. Schimbarea care caracterizează a doua jumătate a secolului al 
XVill-lea şi prima jumătate a celui următor a fost gândită şi pusă în aplicare 
de conducerea luminată a Curţii imperiale. Sunt notorii reformele 
administrative care au atins toate colţurile imperiului- consistoriile bisericii 
ortodoxe se circumscriu acestor reforme. 

Congresul Naţional Bisericesc de la Timişoara, din 1690, a înregistrat 
cererea ortodocşilor bihoreni cu privire la înfiinţarea la Oradea a unui vicariat 
dependent Episcopia Ortodoxă de Arad'. Răspunsul favorabil a venit după 
doi ani: " ... cu puteare porunci curteşti prin fostă înainte Cancelarie Ilirico
cortească supt 28 de zile lunii fevruarie anului 1792 nr. 736 dată"2 . Cu toate 
acestea Consistoriul nu a fost înfiinţat în acel an, posibil şi datorită următoarelor 
aspecte: în 1792 moare Leopold al II-iea, atacurile împotriva proaspăt 
înfiinţatei Cancelarii Ilire se înmulţeau, pentru ca un an mai târziu să fie 
desfiinţată; atribuţiile fostului oficiu pentru ortodocşii din Ungaria au fost 
preluate, din nou, de către" Înalt Ţiitoriul de loc Sfat Crăiesc unguresc". În 
cele din urmă, Curtea şi-a dat acordul pentru înfiinţarea unui consistoriu de 
lege grecească la Oradea, prin intimatul nr. 2151 din 25 ianuarie 17933

• 

Modul de organizare şi atribu~ile noului oficiu administrativ au avut la 
bază "constituţia ecleziastică" a naţiunii ilire, Rescriptul Declarator din 
1779, şi Sistemul Consistorial din 1782. Totodată, pentru punerea pe picioare 
a Consistoriului trebuie să se fi avut în vedere şi Rescriptul prea înalt din 28 
februarie 1792. 

Eparhia Aradului se afla într-o postură inedită, de la începutul ultimului 
deceniu al secolului al XVill-lea ea poseda două consistorii. Cu toate că era 
împotriva canoanelor, credem că acest fapt a dus la o mai bună administrare 

1 Şt. Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, Grade.a, 1935, p. 67. 
' Biserica şi Scoala, XXV (I 901 ), nr. 12, p. 116. 
' Ibidem. 
'I. Mateiu, Cercetări privitoare la conslitu/1a bisericii ortodoxe din Ardeal, Ouj, 1922, p. 59. 
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a teritoriuluijuristicţional şi la o mai bună receptare a normelor modernităţii 
din partea maselor de credincioşi. 

Între cele două consistorii nu s-a făcut nici o deosebire, erau puse încă de 
la început pe picior de egalitate:" Majestatea Sa voeşte ca acest nou Consistor 
să fie pus pe acelaş picior şi condus şi tratat ca şi Consistoarele deja în fiinţă 
"

5
. În ceea ce priveşte personalul Rescriptul prea înalt îl mai avertiza pe 

episcop: "deoarece însă împlinirea acestei prea înalte hotărâri are să se urmeze 
în grabă, se avertizează Domnul Episcop în privinţa personalului"6

. Funcţiile 

consistoriale erau următoarele: un preşedinte, trei asesori (numărul lor a 
crescut mai apoi, fiind incluşi toţi protopopii), un notar (sau fiscal) şi un 
tălmaci. Toate aceste persoane trebuiau să corespundă din punct de vedere 
profesional şi moral: "să împlinească locul de asesori cu o consideraţie bine 
chibzuită a capacităţii acelora şi în vederea altor bune calităţi morale ... în 
considerarea paragrafului 2 al Sistemului Consistorial, să se aducă numai 
decât dovezile necesare în această privinţă "7

. Având în vedere că urma să fie 
o rotiţă a aparatului birocratic habsburg, trebuia să se introducă "registratura 
după prescripţiile cele mai înalte, şi acest nou Consistor să primească 
dispoziţiile şi îndatoririle pe care le are Consistorul arădan "8. 

Atribuţiile consistoriilor neunite au fost reglementate în deceniul 
iosefin prin Sistemul consistorial şi regulamentul lui de funcţionare în 
eparhiile ortodoxe ale Imperiului Romano-German9

. Competenţa lor era 
limitată la cauzele pur spirituale şi bisericeşti, conform secţiunii I articolul 4 
din Sistemul consistorial10

. Un consistor neunit putea judeca cauzele 
matrimoniale şi cele ce priveau ritul şi disciplina bisericească; printre 
îndatoririle lor se număra şi examinarea candidaţilor la treapta preoţiei, având 
reglementată această chestiune în punctul 34 al Rescriptului Declaratoru_ 
Aceleaşi consistorii trebuiau să aibă o evidenţă clară a clericilor, bisericilor 
şi averilor acestora, să prezinte periodic situaţii centralizatoare cu privire la 
starea " districtului Orăzii Mari ", după ce, în prealabil, credincioşii, preoţii 
parohi, precum şi comisiile de constatare, formate din asesori consistoriali, 
făceau cunoscute realităţile din aria jurisdicţională. 

În acelaşi timp, consistoriul primea diferite rezoluţii şi intimate imperiale, 
hotărâri ale ierarhiei ecleziastice superioare. Toate acestea erau analizate în 

5 Biserica şi Şcoala, XXV ( 190 I), nr. 12, p. 117. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
' Ibidem. 
9 I. D. Suciu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, voi. I, p. 437-

444. 
10 Ibidem, p. 441. 
11 Ibidem, p. 423, 442. 
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"sesiile", şedinţele, consistoriale, traduse, dacă era necesar, copiate, iar apoi 
distribuite protoprezviterilor sau administratorilor pentru a fi aduse la 
cunoştinţa parohilor şi a credincioşilor, prin citirea în biserică şi "icuirea" lor 
pe uşile bisericilor. Consistoriul avea obligaţia nu doar de a distribui în teritoriu 
dorinţele statului şi ale superiorilor ierarhici, exprimate în mod generic prin 
formule de genul binele de obşte, rândul cel drept şi bun sau câştigarea 
meargerii înainte, ci şi de a veghea la respectarea acestora. Pentru aceasta 
era necesar ca preoţimea subordonată să fie bine pregătită, să fie capabilă să 
se ofere exemplu comunităţilor, să nu fie refractară cerinţelor statului. 

Rescriptul Declarator legifera printr-un punct special modul de accedere 
la cinul preoţesc: "cel ce vrea să se facă preot ori diacon, sau cere o parohie, 
trebuie să aducă nu numai atestat de studii de la dascălul său, ci şi voia 
consistoriului, care-l va cerceta în privinţa învăţăturii trebuincioase pentru 
dobândirea cinului, cu mare băgare de seamă ... nădăjduim astfel ca de acum 
înainte la alegerea parohilor episcopii să ia în seamă mai ales vrednicia 
concurenţilor " 12

. Consistoriul, prin atribuţiile sale, era cel care examina 
preliminar candidaţii la "treapta" clericală. Dacă în parohii era posibil să nu 
se păstreze toate reglementările privitoare la accederea în cinul preoţesc, 
acestea se găseau cu siguranţă la sediul consistoriului. 

Cu toate că scopul nostru nu este acela de a analiza formarea "noului preot", 
se impun câteva consideraţii asupra problemei, deoarece preoţii erau cei prin 
care consistoriul trebuia să-şi atingă scopurile, de fapt scopurile statului habsburg. 
Reforma catolică a oferit statului modelul "preotului nou", model care pentru 
început a fost impus noilor biserici unite cu Roma, iar mai apoi, când statul a 
realizat importanţa structurii ierarhice a bisericii ortodoxe ( comparativ cu aspectele 
negative - tulburări, instabilitate, nesiguranţă, etc. - ale marilor mişcări religioase) 
în aplicarea reformelor, acelaş şablon a fost aplicat şi clerului răsăritean. Noile 
cerinţe erau puse în practică, în primul rând, prin consistoriu şi prin episcopi. 

De la aceste norme nu se dorea nici o abatere, mai ales după deschiderea 
Preparandiei şi a Institutului teologic din Arad. Au existat în acest sens mai 
multe circulare - aducem spre exemplificare o asemenea circulară din anul 
1817 (în deceniul al II-iea în Crişana ortodoxă s-a înregistrat o criză de preoţi 
parohi): "carii poftesc a păşi în starea preoţească, şi pănă atunci, pănă ce să 
va rădica Şcoala Clericească, să aducă aminte, ca ei învăţătura creştinească 
şi alte orăndueli beseariceşti ori la domnii protoprezviteri, sau la alţi iscusiţi 
preoţi, ori la alte şcoli a legii noastre ... să înveţe şi cu învăţăturile acelea să 
se facă vrednici de a intra în treapta preoţească " 13

. 

12 Ibidem, p.423. 
"Arhivele Naţionale Direc1ia Jude1eană Bihor ( în continuare AN.D.J.Bh. ),fond Episcopia Ortodoxă 

Oradea, dosar 9, fila 66. 
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În Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Oradea (în curs de prelucrare) 
se găsesc mai multe cereri adresate consistoriului, cu scopul de a obţine 
recomandarea acestui oJiciu către episcop. Cererile acestea au anexate atestate 
din partea comunităţilor şi din partea protoprezviterului locului, unele dintre 
acestea având anexate chiar şi Tcstimonium-uri Scolastice, eliberate la 
absolvirea Institutului teologic sau a Preparandiei din Arad 14

. După criza din 
deceniul al II-iea şi după deschiderea şcolii preparande şi a celei teologice, în 
ceea ce priveşte clerul ortodox bihorean, se ajunge la o schimbare progresivă 
a vechiului efectiv, au apărut preoţi tineri cu studii de specialitate, mai ales la 
sfârşitul anilor 30 şi începutul anilor 40. 

Pe aceiaşi direcţie se înscrie şi intenţia episcopului Gherasim Raţ, 
exprimată în scrisoarea trimisă consistoriului orădean, la puţin timp după ce 
a fost ales pentru ocuparea scaunului episcopal: "a mea cea mai de frunte 
grije e aceia, ca încât şi unde e cu putinţă cultura să aduc înlăuntru ... timpuriu 
să mi se facă arătare, cine trebuia să se aşeze la cealea mai de frute vacante 
parohii şi despre hărnicia feaţei aceia ce ar dori a dobândi parohia aceia 
vacantă pe mine credincios şi din datorinţă e de lipsă a mă înştiinţa" 15 . Pentru 
asigurarea continuităţii şi a bunului rând, acelaşi episcop mai atrăgea aten~a 
consistoriului că "de ar cădea cuiva greu a se întocmi după voia mea şi ar 
mai voi a se lăsa de slujbă şi de diregătorie, aceea timpuriu treabă mie arătat, 
ca în loc alt protoprezviter, administrator sau asesor a pune să poci, că bunul 
de obşte precum mie aşea şi fieşte căruia mai înalt şi sfânt lucru treabă să 
fie"l6_ 

Luând drept criteriu starea economică a parohiilor, Gherasim Raţ a impus 
clasificarea acestora în trei categorii, cu scopul de a numi pe cei mai buni 
preoţi în cele mai importante17

. Măsurile luate de episcopul arădean, 
caracterizate fiind de aspectul utilitarist, se află în mod cert sub influenţa 
iluminismului târziu. 

"Districtul Orăzii Mari", formând aria de competenţă a consistoriului 
ortodox orădean, era o structură formată din şapte protoprezviterate, care 
cuprindeau peste 300 de parohii şi filiale. Având în subordine acest aparat 
administrativ, consistoriul putea să injecteze la baza societăţii tendinţelele 
modernizatoare ale statului habsburg; stau mărturie în acest sens numeroase 
documente: circulare, rapoarte ale asesorilor, protoprezviterilor şi 
namesmicilor, plângeri ale credincioşilor şi ale clerului parohial; cea mai 

"Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Oradea ( în continuare AE.O.R.O. ), pachet an 1843 ( în cun; de 
inventariere). 

"A.N.D.J.Bh.,fond cir., dosar 22, f. 44v. 
16 lbidr111, f. 45. 
11 Ibidem, f. 46-46v. 
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mare parte a acestora cuprind problematici care se regăsesc în actele 
legiferatoare ale oficiului administrativ. 

lată cum începeau majoritatea rapoartelor protopopilor adresate 
consistoriului: "prea cinstite domnule prezeş şi cinstit Consistoriuml Din 
datorinţa chiemării meale, fac arătare înaintea prea cinstitului Consistorium"1

~, 

sau "cu prilejul vizitaţiei protopopiatului miei încredinţat" 19 . Acestea rapoarte 
sunt produse ale investigaţiilor în teritoriu, investigaţii întreprinse ca răspuns 
la "instanţiile" credincioşilor: "fiindcă întru aceste inştanţii grele hibe ale 
preotului să dau înainte, pentru aceia să încredinţează binecucemiciile lor 
chir Ioan Clintoc administratorul protoprezviteratului Peşteşului şi Ilie 
Popovici parohul M. Tileagdului şi narnestnicul aceluiaş protoprezviterat, ca 
mergând amăndoi în satul Peştere, despre aceste ponosluri din pont în pont 
să facă investigaţie cu amăruntul şi în ce chip să va mărturisi arătare în scris 
sau investigaţie scrisă să să facă şi pe sesia consistorialnică în 22 de zile lunii 
aceştia ianuarie să să trimită şi preotul în lontru să să ştatuolească; dat din 
sesia consistorialnică . . . 1814"20

. Cazul citat ne prezintă instituirea unei 
comisii de anchetă, formată din administratorul protoprezviteratului Peşteşului 
şi asesor consistorial în acelaş timp, Ioan Clintoc, şi narnesnicul2 1 aceluiaş 

protoprezviterat, Ilie Popovici. Subiectul anchetei era un preot paroh care, se 
pare, s-a abătut de la linia de conduită trasată de conducerea statului şi de 
ierarhia superioară a bisericii. 

Cauzele matrimoniale reprezintă cea mai mare parte din pricinele judecate 
de consistoriu. Dacă conflictele maritale nu puteau fi aplanate pe plan local 
cu ajutorul parohului, părţile erau convocate la Oradea, la sediul consistoriului, 
pe filiera protoprezviter-preot paroh-credincios: "cucernicia ta pre numitul 
Moţoc Vasile pă mâne dimineaţa la 9 ceasuri aici de faţa cinstitului 
Consistorium să-I trimiţi nezmintit", semnează protoprezviterul Oradiei, 
Mihail Manuilovici22. 

Plângerile preoţilor parohi către consistoriu acoperă şi ele o gamă largă 
de aspecte, o parte dintre acestea pomenesc legislaţia în vigoare. Prezentăm 
un asemenea caz, din anul 1813, în care parohul din Burda, Popa Gherghe, 
face trimitere la hotărâri ale Consiliumului Locumtenenţial: "pentru că biserica 
nu are acolo pământuri, fiind eu născut în Cărbunari, ţin pământurile de acolo, 
pentru care plătesc proprietarului de pământ dările cuvenite, însă birăii mă 

18 A.N.D.1.Bh.,fond cit., dosar 9, f. 11. 
19 A.E.O.R.O., pachet an 1834 ( în curs de inventariere) 
llJ A.N.D.J.Bh . .fond cit., dosar 7, f.151 v. 
21 Datorită faptului că protopezviterul sau administratorul, în cea mai mare parte a timpului, nu puteau 

fi prezenli în protoprezvilerat, având şi alte fonc\ii (asesori), cereau con~itoriului să le numească un namesnic 
(vicar). care să se ocupe de administraţia protoprezviteratului. 

22 A.N.D.J.Bh.,fond cit., dosar 8, f. 97. 
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constrâng şi la mW1cile publice ... , deşi eu având prerogative de nemeş nu 
sunt dator, ba chiar conform hotărârii Înaltului Consilium, proprietarul de 
pământ ar fi dator să dea bisericii o sesie de pământ de pe urma căruia nu ar 
trebui plătit ... , mă plec în faţa Consistoriumului ca să binevoiască prin 
intervenţia sa să determine comitatul să ordoneze absolvirea noastră de 
constrângerea birăilor"23 . Parohul din Burda, Popa Gheorghe, era, deci, în 
cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle sale, el chiar 
subliniază faptul că are prerogative de "nemeş". Totodată, parohul cunoaşte 
rolul de interfaţă al consistoriului în relaţia cu statul, fapt care îl determină să 
respecte calea ierarhică şi să nu se adreseze direct comitatului sau Consiliului 
Locumtenenţial. 

Şi preotul din Miersig face trimitere la "rânduirile împărăteşti": "slujind 
eu ca preot în Miersig aveam salar anual conform uzanţelor împământănite, 
dintotdeauna era o vică de grâu sau cucuruz de la fiecare casă şi jumătate zi 
de muncă, iar pentru slujbele deosebite ne ţineam de rânduirile împărăteşti, 
norma plăţilor fiind publicată în 1821 din rânduirea comitatului aceasta fiind 
dată în timpul împărătesei Maria Tereza"24

. Preotul paroh din Miersig vine şi 
el să ne întărească ideea că normele impuse erau receptate şi puse în practică 
în parohii, în lumea rurală. Prin trimiterea la perioada Mariei Tereza, parohul 
dovedeşte că reglementările erau memorate, sau păstrate în scris; de multe 
ori, când se aducea pe tapet o reglementare erau pomenite şi cele mai vechi 
care priveau problema respectivă. 

Exemplele propuse, dar şi multe altele, ne permit să constatăm că 
implementarea modernităţii în mediul rural, prin mijlocirea structurii ierarhice 
a bisericii ortodoxe, a avut loc. Clerul rural şi creştinii supuşi lor şi-au însuşit 
normele statului habsburgic, mai mult decât atât, unele cazuri prezintă reacţia 
lor la nerespectarea acestor norme. Evident, au existat şi eludări ale acestora, 
însă trendul general a fost în sensul modernizării. Deci, pe relaţia consistoriu
parohii fluxul informaţional a funcţionat, fiind posibil datorită prezenţei 
emitentului ( statul), a canalului sau interfeţei ( consistoriul), dar mai ales 
receptorilor (parohii şi credincioşii). 

Relaţia dintre consistoriu şi stat s-a întreţinut prin mai multe căi 
informaţionale. deobicei, rezoluţiile şi intimatele imperiale ajW1geau la Oradea 
pe următoarea filieră: Curtea din Viena-Consiliul Locumtenenţial-Episcopia 
din Arad-Consistoriul orădean. Au existat însă şi alte două canale, respectiv 
Curtea din Viena-Consiliul Locumtenenţial-Mitropolia de la Karlowitz
Episcopia din Arad-Consistoriul din Oradea şi Curtea din Viena-Consiliul 

23 Ibidem, dosar 6, f.66; alt caz la ibidem, f. 67. 
'"' Ibidem, dosar 11, f. 68. 
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Locumtenenţial-Comitatul Bihor-Consistorium din Oradea. Pe toate aceste 
trei canale informaţia circula mai ales înspre Oradea, dar, nu de puţine ori şi 
mvers. 

Consiliul Locumtenenţial trimitea majoritatea intimatelor direct la 
Episcopia din Arad, iar de aici ele ajungeau la Oradea, de unde, sub formă 
de circulare scrise în limba română, unele cu explicaţiile de vigoare, 
pătrundeau în parohii. Cu toate că nu s-au păstrat în procent de sută la sută, 
datorită neglijenţei parohilor sau datorită deteriorării pe parcursul anilor, 
numărul acestora trebuie să fi fost mare, având în vedere principala 
caracteristică a epocii - tranziţia. 

Comitatul aducea la cunoştinţa consistoriului o parte din hotărârile 
comitatense şi din intimatele imperiale. Un asemenea caz este cel legat de 
distribuirea şi administrarea vaccinului împotriva variolei: "am considerat 
că e bine să ne adresăm c4 speranţa prietenească onoratului Consistoriu în 
legătură cu faptul că acesta să dea ordinele necesare parohiilor sale în care 
activează preo~ şi să-i îndemne spre exercitarea acestui meşteşug medical 
atât de frumos şi de folositor"25

. Conducerea comitatului, ca reprezentant al 
statului în teritoriu, era chemată şi ea să se pună în slujba noilor idealuri. 
Introducerea în uzul curent, chiar şi în lumea rurală, a cuceririlor medicinei 
reprezenta pentru statul habsburgic un mijloc prin care se puteau atinge 
scopurile economice - principala grijă era păstrarea unui număr cel puţin 
constant de contribuabili, dacă nu o creştere. Pentru aceasta erau folosite 
toate căile posibile, inclusiv structura bisericii ortodoxe. 

Tot pe această cale veneau şi unele rezolu~i la plângerile preo~lor ortodocşi 
adresate organelor administrative ale Curţii. În 1820, preoţii din 
protoprezviteratul Beliu au trimis o instanţă către Cămara Regală maghiară, 
referitoare la scutirea lor de datoriile pe care le aveau faţă de stăpânul de 
pământ. Rezoluţia care s-a dat a fost trimisă comitatului, iar de acolo la 
consistoriu: "aceasta eu o trimit domniei voastre ... pentru ca să se pnă de 
această rezolupe dată de Înaltul Consiliu în 9 iulie 1816 nr. 19794 şi publicată 
şi de conducerea comitatului . . . ca şi ei să ştie ce imunităp pot avea şi mai 
multe să nu li se permită"26 . Consistoriul, ca autoritate care supraveghea 
condipile de viaţă şi conduita morală ale preoţilor era cel care mijlocea, în 
cazurile în care era nevoie, relapile cu stăpânii de pământ. 

Către comitat trebuiau trimise periodic, pentru verificare protocoalele 
parohiale şi cele ale consistoriului, deasemenea şi conscrierile bisericii 
ortodoxe bihorene. Statul habsburg, un stat centralizat, avea nevoie de o 

21 Ibidem, dosar 8, f.32-33. 
26 lbidem, dosar !Oa, f. 188-189. 
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bună cunoaştere a stăni lucrurilor şi a contribuabililor, la cererea sa erau 
ţinute toate categoriile de protocoale şi erau făcute conscripţiile, inventarele 
averilor bisericeşti, mobile sau imobile. Rescriptul Declarator, o emanaţie a 
"spiritului iosefin" reglementează toate acestea, subliniind necesitatea unei 
separări a bunurilor bisericii de cele personale ale parohilor. Tot la sugestia 
statului, ierarhia ecleziastică superioară cerea asemenea dări de seamă, desigur 
acestea veneau şi în sprijinul unei mai bune administrări a bisericilor. O 
statistică exactă era, deci, în interesul statului şi al clerului. 

Circularele având drept subiect prtotocoalele sunt notorii, mai puţin 
cunoscute sunt cele referitoare la inventare şi conscrieri. Astfel, în anul 
I 811, mitropolitul Ştefan Stratimirovici a cerut conscrierea clerului şi 

credincioşilor din eparhia arădeană: "prin aceasta cinstitei domniei tale 
preporuncesc ca după aici pusă tabele pentru forma . . . cu deplină şi 
dreaptă conscrierea a clerului şi norodului în cât mai curănd să faci, întru 
care vei însărnna seama caselor şi a sufletelor, numele porecla parohilor, 
capelanilor şi diaconilor, iară în observaţie sau luarea de seamă, vei 
însămna pricinile pentru care în cutare loc iaste preot, nefiind întru acelaş 
loc întreagă parohie"27

. 

Mitropolia de la Karlowitz convoca Congresul naţional bisericesc, unul 
dintre cele mai importante drepturi pe care le avea "naţiunea iliră". Delegaţi 
ai ortodocşilor din Bihor au participat, cu puţin timp înainte de înfiinţarea 
consistoriului orădean, la Congresul de la Timişoara (I 790), unde au cerut 
înfiinţarea unui oficiu la Oradea2

~. Cu toate că nu avem date despre modul 
de alegere a reprezentanţilor, sistemul nu poate fi altul decât cel din 183 7, 
când a avut loc un alt Congres, important din perspectiva devenirii naţionale, 
la care deasemenea au participat doi delegaţi din Bihor. Etapele parcurse 
pentru convocarea Congresului au fost următoarele: rezoluţia împărătească 
a fost trimisă la 30 septembrie29

, la 29 septembrie/[11 octombrie] a fost trimisă 
de la Karlowitz la Arad30

, iar copiile făcute în consistoriul arădean şi trimise 
la Oradea poartă data de 12/24 octombrie31

. La rândul său, oficiul orădean s
a adresat protoprezviterilor, pentru ca fiecare protoprezviterat să-şi trimită 
reprezentanţi la Oradea, iar dintre aceştia să fie aleşi doi deputaţi ai Bihorului 
ortodox32

. Astfel, consistoriul a făcut posibilă exprimarea naţională a 
credincioşilor ortodocşi bihoreni. 

27 Ibidem, dosar 6, f. 136. 
28 Şt. Lupşa, op. cit., p. 66. 
29 A.N.D.J.Bh.,fond cit., dosar 23, f. I. 
JO Ibidem, dosar 22,f. 130. 
31 Ibidem, f. 130, I 35, I 37. 
"Ibidem, f. 139-139v. 
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Fluxul informaţional funcţiona şi pe segmentul Curtea imperială
Consistoriu, indiferent de calea urmată. Coroborat cu celălalt segment, 
Consistoriu-parohii, rezultă un întreg Curte-parohii, desigur prin Consistoriu. 
Această înlănţuire de oficii administrative laice şi ecleziastice (structura 
ierarhică a bisericii ortodoxe) s-a dorit a fi o alternativă la alte sisteme 
administrative imperiale. Cu acelaşi scop au fost create şi consistoriile unite33

, 

deci nu greşim spunând că oficiile administrative ecleziastice au fost puse în 
slujba statului. Toate aveau acelaşi scop: realizarea unui stat puternic 
centralizat, stat care avea nevoie de aceste o_ficii pentru a-şi asigura ordinea 
şi stabilitatea, cu deosebire în lumea românească unde nu exista nici un alt 
organ administrativ care să aibă o structură pe verticală cum era aceea a 
bisericilor româneşti. 

LE CONSISTOIRE ORTHODOXE D'ORADEA. 
OFFICE ADMINISTRATIF ET AGENT DE LA MODERNISATION 
(FIN DU xvmE SIECLE - PREMIERE MOITIE DU XIXE SIECLE) 

Resume 

Apartir de la deuxieme moitre du XVill"siecle Ies nom1es modernisatrices 
de l'etat Habsbourg ont implique meme l'Eglise Orthodoxe Roumaine en 
Ardeal, Crişana et Banat. L'etude-ci met en valeur le role d'interface don't le 
Consistoire Orthodoxe d'Oradea l'a eu, cet office administratif qui assurait 
la liaison entre l' etat Habsbourg modemasateur d 'un cote et la monde roumain 
orthodoxe de l'autre, un monde ecrasant rurale. 

De cette maniere, le Consistoire Orthodoxe d'Oradea se fait inscrire dans 
l'inlffiense "appareil" birocratique Înlperial. 

"I. Horga, Contribu/ii la cunoaştereafosefinismu/11i provincial, Oradea, 2000, p. 50. 





ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU. 
CONFESIUNE, NAŢIUNE, POLITICĂ ŞI ISTORIE1 

(1850 - 1867) (I) 

Introducere2 

de 
ADRIAN APAN 

Alexandru Sterca Şuluţiu (l 794 - 1867) a fost, mai înainte de toate, o 
personalitate a Bisericii Greco- Catolice dar şi un exponent al luptei românilor 
din Transilvania pentru obţinerea drepturilor lor politice şi naţionale. Privitor 
la această calitate pe care a avut-o, istoriografia a manifestat numeroase 
preocupări faţă de activitatea sa. 3 El s-a născut la Abrud la 15 februarie 
dintr-o familie de nobili de unde şi-a luat apoi şi denumirea de "Cărpiniş"; 
tatăl său era jude în Abrud şi epitrop al Bisericii greco - catolice de acolo 
fiind cunoscut pentru implicarea sa în exploatările aurifere din regiunea 
Munţilor Apuseni. Familia Şuluţiu a fost cunoscută şi pentru contribuţia sa 
la mişcarea revoluţionară de la 1848. Astfel, fratele lui Alexandru, Dionisiu 

1 Partea a doua va apărea în numărul următor din Crisia 
2 Am elahorat lucrarea de fa\ă având în vedere activitatea deosehită pe care primul mitropolit greco -

catolic, Alexandru Sterca Şulu1iu, a destăşurat-o în sprijinul na/funii sale româneşti şi a celor două confesiuni, 
ortodoxă şi greco - catolică. Demersul nostru l-am considerat necesar deoarece unii dintre autorii care s-au 
ocupat şi au cercetat, dealtfel foarte serios, valen1ele politice şi ecleziastice ale activită!ii mitropolitului au 
trecut, poale, prea uşor peste unele detalii, aparent nesemnificative, pe care documentele ni le oferă şi, în 
acest mod. s-a ajuns la constituirea unor studii care mai suportă diferite adăugiri şi rectificări pe care noi le 
considerăm necesare. Dar, aceasta nu înseamnă deloc că autorii temei noastre nu au reuşit să se impună prin 
contrihuliile foarte serioase pe care le-au elahorat în acest sens. 1vlitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu a fost 
o personalitate a timpului său fapt pentru care mai mulţi istorici s-au aplecai asupra cercetării unor aspecte 
legate de activitatea sa ca persoană ecleziastică, politică dar şi ca iubitor şi chiar scriitor de istorie. În cadrul 
ultimului aspecl noi am adus o oarecare contribuţie prin analizarea unor proiecte de istorie ale mitropolitului 
dar pe care, din cauza morţii, nu a mai putut să le valorifice. Mai multe lucrări (George Baril şi contemporanii 
săi, voi IV şi V) şi autori (Simion Retegan, Dumitru Suciu, Nicolae Edroiu, Ioana Botezan şi Liviu Botezan, 
lvlircea Ioan. Octavian Bârlea, V Păcăţian dar şi allii) au încercai să contureze toată această prohlematică a 
activităţii mitropolitului în mod direct sau indirect. Şi au reuşit acest lucru destul de bine dar o mai atentă 
sau o nouă cercetare asupra unor documente ne poate oferi noi amănunte în acest sens. 

' Vulcan, Iosif, Pa111eo1111l român. Portretele şi biografiile celebrilăJilor române, I, Pesta, I 869: 
Diaconovich, C., Enciclopedia română, III, Sibiu, 1904, p. 1041 - I 042: Bunea, Augustin, Istoria scurtă 
a Biserici, române unite cu Roma, în Schemalism11/ Arhidiecezei de Alba Julia şi Făgăraş pe an11/ 1900, p. 
44: Edroiu, Nicolae, Alexandru Srerca Ş11/11Jiu, Istoria Horii şi a poporul11i românesc din M11nJii Ap11seni 
ai Ardea/11/ui. Bucureşti, 1995, p. 5 - 18: Iliescu, Nicefor. ~'tiinţa şi c11/t11ra preo1ul11i român, laşi, 1861: 
Şulu]iu, Şterca, Iosif, O lacnmăf,erbinte. Me111ori11, I - IV, Sibiu, 1879 - 1909, Ardeleanu, Ioan, Oameni 
din Sălaj, Zalău, 1938; Melin, Lu peanu, Alexandru, Mitropolit11/ Alexandru Srerca Şuiu ţiu ( 1794 - 1867). 
11aJa şi faptele /11i, în C..C.. 1925, p. 72 - 75 : deasemenea mai multe monografii ale mitropolitului au apărut 
în gazetele: "Foaie pentru minte, inimă şi literatură·', 1862, XXV, p. 163 - 167, 171 - 174, 180 - 182; 
"Amicul poporului·', 1862, II, p. 15 - 34: "Aurora Română'', Pesta, 1863, p. 13 - I 5: "Familia·•, I 865, I, p. 
I 53 - 154: "Gazeta Transilvaniei"'. I 867, .\..,"'C\'., nr. 265,269, 273, 277. 281, 282, 284 - 286, 289,293,309 
şi 365 
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(1825 - 1897) a absolvit dreptul şi a fost organizator al gărzilor româneşti 
din Abrud iar celălalt frate, Iosif, a făcut studii la Cluj şi la Budapesta fiind 
preocupat şi el de istorie dar şi de politică, fiind şi membru al conducerii 
Partidului Naţional Român din Transilvania, preşedinte al Băncii Albina, 
vicepreşedinte al Astrei şi chiar preşedinte al acesteia între 1904 - 1911. 4 

Alexandru Sterca Şuluţiu a urmat studiile primare în Abrud, Zlatna, apoi 
a trecut la Blaj fiind educat şi pregătit încă de mic de către familie pentru a 
urma misiunea preoţească. Era perioada în care el a aprofundat idei de 
filosofie, teologie, retorică dar a luat totodată legătura cu spiritul blăjean, 
care se constituia pe tradiţia iniţiată de figurile Şcolii Ardelene. După 
terminarea studiilor la Blaj el s-a căsătorit cu Ana Aron de Bistra fiind sfinţit 
preot la Câmpeni. Perioada activităţii preoţeşti desf'aşurată în tractul Bistrei 
al cărui protopop a şi fost între 1821 - 183 6 i-a permis să cunoască unele 
aspecte sociale pe care le-a exploatat ulterior în scrierile sale de istorie. Încă 
din această postură el a intrat în contradicţie cu Tezaurariatul Transilvaniei 
luând partea plătitorilor de impozite; tot aici el a militat pentru ridicarea 
culturală a sătenilor, punând bazele, în 1836, unor şcoli rurale. 5 

După acest an el a preluat funcţia de vicar foraneu al Silvaniei şi paroh în 
Şimleu. În timpul celor 14 ani cât a funcţionat în această calitate a fost 
impresionat de starea socială şi spirituală în care se aflau românii de acolo 
fapt pentru care a intervenit pe lângă autorităţile locale dar şi la cele superioare 
trimiţând numeroase cereri şi memorii la Gubemiu pentru rezolvarea unor 
probleme locale. Oricum, în acel moment, a intrat în conflict cu nobilimea 
locului şi cu administratorii domeniali solicitând neefectuarea zilelor de rabotă 
în sărbătorile legale. 

În anul 1842 a intervenit în contra hotărârilor Dietei din Cluj, care urmărea 
introducerea limbii maghiare ca limbă oficială de stat, deci şi în şcoală şi 
biserică, el elaborând atunci un Apel pe care l-a trimis forurilor ecleziastice 
ortodoxe şi catolice din Transilvania, propunând şi convocarea unui sinod 
mixt pentru a contracara hotărârile dietei. 6 

În 1848 a participat la Marea Adunare de la Blaj din luna mai, care şi-a 
pus amprenta asupra sa aşa cum reiese dintr-o relatare a lui către baronul 
Wesselenyi. 7 După anii 1848 - 1849, a candidat la scaunul episcopal pe care 
l-a şi ocupat în 1850 făcând eforturi diplomatice pentru ieşirea Episcopiei 
greco - catolice de Făgăraş de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei de Strigoniu. 
Acest fapt s-a şi împlinit la 1853 când, cu sprijinul regimului Bach, a 

'Edroiu, Nicolae, op. cit. p. 7 
'Ibidem 
• Ibidem, p. 9 
7 textul a fost publicat de către Motogna, V., în R„ I., 1923, nr. 4 - 6 
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împăratului Francisc Iosif şi a papei Pius al IX dar şi a sprijinului efectiv al 
lui Vasile Erdelyi, dieceza de Făgăraş fiind ridicată la rang de mitropolie 
având în jurisdicţie episcopiile de Oradea şi cele nou înfiinţate de Gherla şi 
Lugoj. În anul 1855 el a fost instalat oficial în scaunul mitropolitan. În calitatea 
pe care a obţinut-o a pledat pentru sprijinirea învăţământului şi culturii dar şi 
pentru ridicarea prestigiului noii instituţii mitropolitane implicându-se ulterior 
într-o activitate politică care îl va călăuzi toată viaţa. s 

Funcţia de mitropolit l-a consacrat de fapt în viaţa politică, el având 
misiunea de a - i sprijini pe români pentru începerea unei acţiuni de protest 
în vederea recunoaşterii drepturilor lor fireşti. În acest sens a întreţinut o 
vastă corespondenţă cu oameni politici de seamă şi a participat la momente 
politice deosebit de semnificative cum ar fi, de exemplu, Dieta din 1863 -
1864; în 186 l funcţionează în Comitetul Naţional Permanent ales în 
Conferinţa Naţională de la Sibiu care era de fapt un continuator al Comitetului 
Naţional Român din Transilvania. El a înţeles să folosească instituţia 
ecleziastică pe care o conducea în slujba intereselor sale politice care îi vizau 
pe toţi românii din Transilvania. Astfel, el a militat, cu diverse ocazii, pentru 
dreptul de folosinţă şi a limbii române în administraţie şi pentru egala 
îndreptăţire a tuturor naţiunilor şi confesiunilor din Transilvania. 9 

A depus numeroase eforturi împotriva instaurării dualismului iar în vara 
anului 1867 a redactat, împreună cu George Bariţ şi Ioan Raţiu, Memorialul 
transilvan, care a fost difuzat în franceză şi care relua programele politice 
anterioare. Însă, nu după mult timp de la redactarea memorialului, el a decedat 
în august 1867. 

Activitatea sa a fost totuşi una remarcabilă, personalitatea episcopului şi 
apoi a mitropolitului s-a impus într-un context al eforturilor generale de 
afirmare naţională. El a manifestat interes şi pentru istorie, elaborând diferite 
lucrări care au rămas în manuscris dar care puneau în discuţie o vastă 
informaţie documentară. Oricum, mitropolitul a intrat în diverse dispute 
politice având la baz.ă documente istorice cu care şi-a justificat demersurile. 
Dintre scrierile sale istorice le putem aminti pe următoarele: Contra criticii 
asupra originii na,tiunii române, scrisă în limba maghiară, lucrare care oferă 
o bună argumentaţie istorică asupra originii latine şi romane a limbii şi 

poporului român, Adevărata cauză a trecerii anneni/or din Moldova în 
Transilvania, unde Şuluţiu extrage concluziile doar pe baza unor considerente 
de natură documentară. Totuşi, ultima lucrare este mai mult o polemică de 
principii. O altă lucrarea este O serioasă căutare În trecutul şi viitorn/ naţiunei 

8 Edroiu, Nicolae, op. cit., p. 10 
9 Ibidem, p. 11 
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române din punctul de vedere al religiunei sale. aici fiind dezbătute problema 
independenţei şi individualităţii instituţiei bisericeşti şi a religiei românilor. 
Alte preocupări istoriografice s-au materializat în lucrările: Căsătoria 
preoţilor În Biserica Orientală, încheiată la I 854, Concordatul şi conferinţele 
episcopilor romano şi greco - catolici din monarhia austriacă in Viena la 
1856 ţinută, Ac/notaţiuni pentru apărarea vechilor obiceiuri şi usurilor. 
drepturilor şi a disciplinii Bisericii Orientale.foarte folositoare şi cu multă 
strădanie din deschilinire izvoare sânte şi autori bisericeşti culese, spre 
Întrebuinţarea acelora care voiesc a-şi apăra drepturile bisericii sale 1858 
sau Prerogativele primatului pontificelui roman În toată biserica lui Hristos. 
Totuşi, lucrarea de căpătâi a mitropolitului afost Istoria Horii şi a poporului 
românesc din Munţii Apuseni ai Ardealului, redactată înainte de I 860. Este 
o lucrare mai amplă cu caracter monografic asupra celor mai importante 
evenimente care au avut loc în Munţii Apuseni în timpul răscoalei de la 1784 
dar şi-n timpul revoluţiei de la 1848 - I 849. Şuluţiu a dovedit o bună 
cunoaştere a realităţilor din munţi dar şi a unor izvoare istorice dar şi orale 
care oferă o amănunţită informaţie asupra unor evenimente. 10 

Prin preocupările sale, Şuluţiu, la capătul unor eforturi sistematice, a 
reuşit să se impună ca o personalitate a timpului său, fiind, deopotrivă atât 
un exponent al Bisericii greco - catolice, dar şi un om politic cu preocupări 
ştiinţifice. 

Alexandru Sterca Şuluţiu. De la eclesiologie la politică 

Figura mitropolitului Şuluţiu a fost de multe ori evocată de istoriografie 
fiind prezentă şi-n publicistică; el, mare cărturar şi om politic, s-a impus 
prin activitatea sa în contextul politic şi ecleziastic al vremii, în condiţiile 
desraşurării militantismului şi progresismului românesc din Transilvania. 
Mitropolitul a depus eforturi susţinute, încă de la început, pentru iniţierea 
unor programe politice româneşti în scopul promovării principiului folosirii 
limbii române în administraţie şi în învăţământ. Deasemenea, el s-a dovedit 
preocupat de o grijă permanentă pentru dezvoltarea învăţământului românesc 
care trebuia să se ridice la standardele promovate de către Imperiu. 

Încă din perioada 1814 - 183 6 când funcţiona ca preot capelan şi apoi ca 
protopop al tractului Bistrei el a început să protesteze împotriva numeroaselor 
obligaţii şi prestaţii la care erau supuşi românii din zona care intra în jurisdicţia 
sa ecleziastică. Ca urmare a poziţiei adoptate de el a intrat în conflict cu 

10 Ibidem, p. 16 - I 8 
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Fiscul regesc şi cu Tezaurariatul dar episcopul Lemeni a intervenit pentru 
a-i ameliora situaţia pretinzându-i să renunţe la poziţia sa. 11 

În anul 1836 el a fost numit vicar foraneu al Silvaniei, postură prin 
intermediul căreia a avut posibilitatea de a-şi impune punctul de vedere în 
anumite chestiuni. Astfel, având o funcţie mai înaltă el şi-a asumat numirea 
învăţătorilor şi a cantorilor, examinarea aptitudinilor celor care doreau să 
urmeze misiunea de preot, instruirea "moraliştilor" şi trimiterea lor la Blaj, 
judecarea, ca primă instanţă, a neînţelegerilor dintre preoţi şi comunitate. 12 

Încă din martie 1842, Şulu~u a manifestat o destul de mare neîncredere 
în sistemul de măsuri impus de stările privilegiate prin care se dorea 
introducerea limbii maghiare în şcolile româneşti. Aceste îngrijorări s-au 
concretizat într-o scrisoare a vicarului Silvaniei adresată colegului său 
ortodox13(probabil un protopop ortodox), purtând data menţionată anterior, 
şi care atrage atenţia asupra discuţiilor din Dieta ţării şi asupra proiectelor 
maghiarilor de introducere a limbii maghiare(în special în Vicariatul său) 
fiind astfel periclitată existen,tia naţiei noastre cultura şi religia cu puternica 
introducere a limbii maghiare insus în Bisericile Cathedrale şi Cărţile 
noastre. El considera că erau astfel încălcate Juris naturales Publici Gentium 
dar şi rânduielile sfinte care au fost reglementate prin cuvântul Sfintei 
Scripturi: si acolo sau spus unde zisa că mai bine a grăi un cuvânt cu 
Înţelegere dequât miifere Întielesu. 14 Introducerea limbilor străine în rândul 
clerului şi a întregii na,tiei române, În literatura şi bisericile române a fost 
considerată ca un blestem pentru păcatele anterioare, ca o boală şi ca o grea 
temniţă întunecoasă pentru toţi românii din Transilvania. Pentru prevenirea 
acestor fapte grave vicarul Şimleului propunea elaborarea unor memorii către 
împărat dar şi către status-urile ţării datorită faptului că această chestiune 
ameninţa nu numai o anumită biserică ci întreaga naţiune română urmând 
ca, în final, să se organizeze un sobor mixt cu profil atât religioas cât şi 
naţional. Vicarul greco - catolic îşi asuma un rol imens considerându-se nu 
numai vicar, dar şi decan, incumbându-i astfel şi obligaţia de a veghea la 
binele religiei şi a culturii na,tionaliceşti. 15 Din această postură Şulu~u îl 
ruga pe interlocutorul său să discute cu episcopul lui problemele deosebit de 
complexe datorită faptului că aceste chestiuni aduceau atingere ambelor 

11 Suciu, D., Alexandru Sterca Ş11luţi11 şi mişcarea naţională românească, I. în A.l.l.A. A.D.X., XXV, 
1988, 2, p. 75 - 76 

12 Ardeleanu, Ioan, Oameni din Sălaj, 1938, p. 89 
13 nu ştim exact despre cine este vorba; scrisoarea a fost publicată şi in "Federaţ.iunea ·•, nr. 50 din 17 

mai 1871 dar referiri la acesta se găsesc şi in: Şulu\iu, Sterca, losit; O lacrimă fierbinte, Braşov, 1877, 
passim 

14 Direcţ.iajude\eană Cluj a Arhivelor Naţionale, fond Biblioteca Centrală Blaj, nr. 306, f. I 
"Ibidem 
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confesiuni. Pe cale de consecinţă se cerea realizarea unei înţelegeri între 
Blaj şi Sibiu care să culmineze cu un memoriu către Împărăţie pentru a se 
reveni asupra hotărârilor Dietei ţării. Limba ţării trebuia să aibă o libertate de 
circulaţie în virtutea dreptului natural şi a celui statornicit de Dumnezeu pentru 
că: niqui o Nat ie aquela .fus nu poate avea cala queielaltă Naţiefere volia 
ei, usul limbei sale de Natură şi de Dzeu datu se/ pote cuputerea - via.facti 
- .fă.ră de a asculta et alteram partem şi fere voia ei a o schimba. Pentru 
reglementarea situaţiei soborul mixt ar fi trebuit să rezolve problema prin 
bunăvoinţa şi colaborarea ambilor episcopi care ar fi trebuit, în viziunea lui 
Şuluţiu, să trimită circulare prin toată ţara (Transilvania), să aducă delega~ 
din partea clerului şi a nobilimii româneşti, să discute numai chestiuni legate 
de limba, existenţa şi cultura naţională şi a bisericilor româneşti. Soborul 
trebuia să fie o adevărată adunare naţională la care trebuiau să participe doi 
deputaţi din fiecare sat urmând a fi implicaţi şi preoţii şi protopopii la modul 
cel mai serios în această mişcare. 16 Contextul politic al anilor respectivi nu 
ar fi permis însă organizarea unei asemenea consultări la nivel de mase; cu 
toate acestea Şuluţiu a încercat să ofere o alternativă la problemele existente 
dar deloc viabilă atunci. 

Având o bogată experienţă în lupta pentru emanciparea socială şi 
naţională, el şi-a dat seama că şcoala reprezintă un pilon important pentru 
ridicarea românilor din starea precară în care se găseau. Astfel, pe lângă 
şcolile existente în jurisdicţia sa, el a pus bazele altora noi, asigurându-le 
resursele materiale necesare. El a fost convins de faptul că ridicarea 
comunită~i prin şcoală ar putea aduce imediat şi îmbunătăţirea stării lor 
sociale. De aceea, el a militat pentru îndreptarea românilor înspre şcoală 
pentru ca, apoi, să se ajungă la cristalizarea unor idei şi principii care să 
poată fi afirmate. Astfel, în 9 ianuarie 1843, într-o circulară către preoţii săi, 
el afirma: prin aceste vi se porunceşte ca strâns să privegheaţi, ca pnmcii 
şi fetiţele să umble la şcoală şi fieşte care diac - unde nu ar fi dascăl şi 
şcoală-incasa sa încă să înveţe pruncii şi.fetiţele, iar parohii în toată luna 
să-mi scrie, care prunci şi fetiţe umblă la şcoală şi care cu numele părin,ti 
nu vor să-şi deie pruncii la şcoală. Preoţii care nu vor face reprezenta,tie 
încoace în toată luna despre acestea, se vor globi (pedepsi) cu 12 florini. 17 

În anul 1844 a dat horărâri pentru uniformizarea învăţământului în tot 
Sălajul, a comandat cărţi de la Blaj, de la Timotei Cipariu, pe care le-a adus 
personal cu un car, iar în 1850, într-un sinod vicarial a afinnat: Trezeşt~te, 

16 lbidem, f. 2 
17 Ardeleanu, Ioan, op. cir.; Bratu, Ion, Din iniţiativa /11i Alexandru Sterca Şuluţiu privind lupta 

pentru dreptul limbii române, în C., 1975, p. 130 
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vai române. din somnul şi din beţia minţii tale, şi să ştii şi să pricepi odată 
că naţiunea română. fără limba maicii sale cea românească va pieri . .. 1~ 

Ceea ce se poate observa este şi faptul că Şuluţiu şi-a dat seama că lupta 
politică, cu argumente istorice şi juridice, este singura şansă a afirmării 
românilor în sistemul de stări dar acest fapt nu putea fi demarat la nivel local 
fără o bună pregătire şcolară a comunităţilor de credincioşi. În acest sens el 
a depus eforturi sistematice pentru ridicarea nivelului cultural al enoriaşilor. 
Paralel cu aceasta s-a implicat în viaţa politică întreţinând o corespondenţă 
vastă cu mai multe personalităţi politice şi ecleziastice ale timpului pentru 
recunoaşterea drepturilor românilor din Transilvania. În anii 1825 - 1842 
nobilimea liberală a introdus limba maghiară ca limbă a administraţiei 
interne şi externe în comitate chiar şi acolo unde românii erau majoritari, 
dar şi în tribunalele comitatense şi la Tabla regală iar până în anii 1844 -
184 7 limba maghiară a fost folosită în dezbaterile dietale din Transilvania 
şi Ungaria. 19 În atare context politic era limpede că Şuluţiu trebuia să 
urmeze două căi de luptă: una îndreptată împotriva birocraţilor imperiali 
iar alte ac~uni trebuiau duse împotriva dietei nobiliare maghiare transilvănene. 

Anul 1848 l-a găsit pe Şulu~u în func~a de vicar. Iniţial, şi el a cochetat 
cu mişcarea revolu~onară maghiară, aşa cum a fost cazul multor intelectuali 
şi clerici români. În acest sens, el îl informează pe Nicolae Wesselenyi, comisar 
regal în Transilvania, despre varianta atragerii lui Avram Iancu de partea 
revoluţionarilor. 20 Oricum, ideile liberale maghiare au avut o oarecare priză 
la românii care doreau obţinerea autonomiei Transilvaniei însă principiile 
revoluţionare maghiare au rămas la nivel declarativ. 

Angrenajul de stat al Ungariei avea în esenţa lui o structură piramidală în 
vârful căreia se afla tronul cu un mare aparat birocratic iar, ulterior, urma 
nobilimea care controla dietele, comitatele, tribunalele. La baza piramidei se 
aflau stările nerecunoscute: românii şi slavii. În raport cu Viena, Ungaria se 
pronunţa pentru instaurarea unui regim de monarhie constituţională pe 
principii liberale prin instaurarea unui guvern şi parlament na~onal maghiar 
la Pesta dar în ceea ce priveşte naţiunile conlocuitoare se aplica cu totul altă 
politică. Cu alte cuvinte putem spune că programul politic maghiar avea o 
dublă conota~e şi anume : una de descentralizare şi autonomizare în raport 
cu Viena iar alta de centralizare în raport cu naţiunile nerecunoscute juridic 
(români, slovaci, sârbi, ruteni, croaţi). 

18 vezi continuarea la Ardeleanu, Ioan, op. cit. , p. 93 - 95 
19 Suciu, D., op. cit., p. 77 
"'Motogna, Victor, Raportul lui Alexandru Sterca Şuillţiu despre Adunarea din Câmpul Libertăţii de 

la 3115 mai 1848, către Nicolae Wesselenyi, în R. I., 1923, nr. I - 3, p. 87 - 9 I 21 Suciu, D., op. cit., p. 78 
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Anexarea Partium -ului în 1836, deţinerea monopolui asupra 
administraţiei comitatense şi a dietei, poziţiile puternice deţinute de nobilimea 
maghiară în aproape toate segmentele sociale au mobilizat tendinţele de 
afirmare ale românilor. 21 În general, programele româneşti trebuiau să urmeze 
o tactică şi anume aceea de a profita cât mai mult posibil de raporturile, 
uneori tensionate, dintre tron şi nobilime. 

În primăvara lui 1848 Şuluţiu s-a pripit puţin şi a împărtăşit cauza 
politicienilor unguri care au obţinut însă numai pentru ei un guvern, parlament 
şi o constituţie. Se spera că astfel se vor putea obţine mai uşor unele drepturi 
specifice momentului european de la l 848 precum : federalizarea etnică a 
Ungariei şi egala îndreptăţire a naţiunilor maghiară , română şi slavă. Dar 
eroarea lui Şuluţiu şi a mai multor oameni politici români nu a durat prea 
mult pentru că aceştia s-au reorientat înspre principiile promovate de Simion 
Bămuţiu, marele ideolog al revoluţiei, care a constatat, încă de la început, că 
pericolul se afla la Pesta nu la Viena. 22 

La 27 august 1849, după terminarea ostilităţilor, Şuluţiu a adresat o 
circulară către protopopi în care a sprijinit accesul naţiunii la libertatea politică 
şi dreptul de a avea administraţie în limba proprie. El cerea ca toate petiţiile 
către comisarii supremi şi către subcomisarii imperiali să fie redactate în 
limba română făcând apel mereu la Constituţia din martie 1849 care preciza 
doar formal egala îndreptăţire a naţiunilor din monarhie. Ulterior, în 1849 -
I 850, Şuluţiu a sprijinit programele politice maximale care îl dezvoltau pe 
cel minimal din mai 1848 cerând autonomie naţională pentru toţi românii din 
Imperiu. Astfel, revendicare sa din 25 februarie 1849 nu a fost luată în 
considerare datorită "radicalismului" ei. 23 

La data de 22 mai 1848 el a trimis baronului Wesselenyi Mik.16s una 
dintre cele mai complete descrieri a Marii Adunări Naţionale de la Blaj, care 
a şi fost considerată de istoriografie ca un izvor pentru istoricul 
evenimentului. 24 Ulterior, în 3 noiembrie 184 9, Şui uţiu îi adresează o scrisoare 
lui Alexie Balint, comisar regesc suprem al Crasnei, prin care îşi dovedeşte 
crezul politic dar şi naivitatea sa de politician în ceea ce priveşte hotărârile din 
2 decembrie 1848 şi din 14 martie 1849 prin care maiestatea sa a desfiinţat 
supremaţia limbii şi a naţiunii maghiare declarând egalitatea în drepturi cu 
privire la religie, naţiune şi limbă a tuturor naţiunilor din Ungaria şi Transilvania 
Scrisoarea este, de fapt, o atenţionare către comitele Crasnei care şi-a permis 
să răspundă printr-o altă scrisoare adresată românilor dar redactată, nu în 

22 Ibidem, p. 79 
"Ibidem, p. 81 
24 Cheresteşiu, Victor, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966, passim 
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limba română cum se hotărâse anterior, ci în limba maghiară : de aceea ... 
trebuie să mă conving cu uimire şi durere că Înălţimea voastră (Alexie 
Balint) este acela. care prin Încălcarea manifestului preamilostiv şi a legilor 
elaborate de maiestatea sa Împăratul nostru şi prin jignirea şi strivirea 
drepturilor legale şi Încă cele mai esenţiale ale unei Întregi naţiuni. acordaţi 
chiar acum la Început supremaţia limbii maghiare asupra limbii române -
supremaţfr pe care ea n-o posedă şi pe care naţi11nea noastră română n-o 
va rec11noaşte niciodată: .... lată deci naivitatea politică care-l însoţea pe 
Şuluţiu care a crezut că, odată promulgată, hotărârea imperială va şi intra în 
funcţiune fără nici o opoziţie. De fapt, nobilimea maghiară liberală dar şi cea 
conservatoare nici nu a ţinut cont de aceasta.25 Şuluţiu s-a impus cu toate 
forţele în apărarea limbii române asumându-şi rolul de supraveghetor al 
respectării acesteia "pentru ca nu cumva vreun rău voitor s-o instige la 
răzvrătire atacându-i drepturile··, totodată mustrându-l pe comisarul Alexe 
Balint pentru neglijenţa şi ruşinea deosebită în care fiinţa uitându-şi propria 
limbă. Tot acolo el atrage atenţia asupra unor nereguli care s-au derulat în 
legătură cu alegerea unor notari domeniali care nu ştiau româneşte. În final, 
optimismul viitorului episcop se aşază peste rândurile acestei scrisori, el 
propunându-i comisarului, într-o anexă, mai multe nume de func~onari români 
care puteau fi aleşi pentru a traduce toate actele care se refereau la naţiunea 
românească din Transilvania. 26 Chiar dacă, însoţit de anumite păreri, care s
au dovedit de neîndeplinit, cel puţin în perioada imediată, discursul 
protopopului greco - catolic de Şimleu a avut o consistenţă sănătoasă şi o 
vigoare oarecum exagerată, dovedind că încă viitorul mitropolit nu percepea, 
la parametri epocii, mersul lucrurilor politiceşti. Oricum, el a realizat din 
protopopiatul său un exemplu în materie de respectarea limbii şi a na~onalită~i 
române însă demersul său nu a fost de lungă durată. 

În perioada aprilie - iunie 1850 el, în calitatea sa de vicar al Sălajului, a 
fost la Viena dar şi din octombrie 1850 până în februarie 1851, fiind prezent 
în capitala imperiului ca şi candidat la funcţia de episcop, apoi ca şi episcop 
greco - catolic al Transilvaniei. Aici el a elaborat mai multe memorii către 
ministrul de interne Alexander Bach, către ministrul de culte şi instrucţiune 
Leo Thun, către guvernatorul Transilvaniei Wohlgemuth dar şi către primatul 
Ungariei Scitowsky, Andrei Şaguna şi către Capitlul din Blaj. Memoriile au 
pus în discuţie problematica confesiunii greco - catolice : instalarea unei noi 
conduceri la Blaj, ridicarea la rang de mitropolie a episcopiei de Alba Iulia şi 

2< Neamţu, Gelu, Iancu, Gheorghe, Un doc11111ent de la Alexandru Sterca Şuiu/fu privind apărarea 
limbii române (3 noiembrie 1849). în A.M.P., XII, 1988, p. 813 

26 Ibidem 
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Făgăraş, înfiinţarea a încă două episcopii greco - catolice noi. De fapt, Şuluţiu 
făcea parte dintr-o delegaţie în care erau prezente mai multe personalităţi 
politice şi ecleziastice ale vremii care au înaintat împărăţiei un număr de 27 
de memorii din august 1849 până în februarie 1851. 27 

El a ajuns la Viena la 23 aprilie I 850, la invitaţia ministrului de interne 
Alexander von Bach, fiind considerat o personalitate de încredere faţă de 
regimul austriac. Alături de acesta, în capitala imperiului mai erau prezenţi o 
seamă de oameni precum: Ioan Bran de Lemeni, Ioan Alduleanu, Paul Dunca, 
Petru Maniu, Simion Bărnuţiu, Ion Maiorescu, Alexandru Treboniu Laurian, 
Aron Florian, Timotei Cipariu dar şi Vasile Erdelyi de la Oradea, ultimul 
înaintând împăratului, în numele locuitorilor din Bihor şi Maramureş, un 
memoriu semnificativ, Alexandru Papiu Ilarian, Iosif Hodoş, Ioan Maior, 
Ioan Raţiu. 28 Nu se aflau printre cei enumeraţi însă Andrei Şaguna care a 
ajuns în Viena doar în octombrie 1850 semnând, alături de Şuluţiu, trei 
memom. 

Chemarea la Viena a lui Şuluţiu ar putea ridica unele semne de întrebare 
dat fiind faptul că el nu era încă o personalitate politică sau ecleziastică 
consacrată. Semnificative erau doar demersurile pe care le-a iniţiat în anul 
1849 cu scopul apărării limbii române şi a deschiderii instituţiilor pentru a-i 
primi pe români în funcţii. În cursul anului 1850, la l O ianuarie, a avut loc în 
Şimleu! Silvaniei un foarte important sinod şcolar al întregului vicariat unde 
s-au dezbătut probleme legate de accesul la studii în limba română a elevilor. 

În altă ordine de idei putem aminti faptul că Şuluţiu l-a sprijinit foarte 
mult la Viena pe episcopul Lemeni care a fost demis pentru că a cochetat cu 
ideile liberale ale revoluţiei maghiare; în acest sens el a adunat multe semnături 
de la diferiţi preoţi solicitând repunerea lui în funcţie. Acest lucru însă nu s-a 
întâmplat niciodată pentru că procesul care i-a fost organizat lui Lemeni i-a dovedit 
în mod clar vinovăţia. De la Viena, Şuluţiu a întreţinut corespondenţă cu Blajul 
de unde a primit ştiri îngrijorătoare precum ar fi aceea că noul episcop urma să 
fie numit şi nu ales cum a fost până atunci. Indignat de ceea ce se întâmpla la 
Blaj, unde, după revoluţie, fondurile şi fundaţiile bisericeşti şi şcolare au fost 
etatizate, domeniul episcopal şi cel seminarial erau sechestrate, a solicitat Capitlului 
episcopal să intervină pe lângă Guberniul din Sibiu pentru a remedia situaţia 29 

Începând cu anul 1850 el a început să se impună în spectrul politic 
intern şi vienez; cu numeroase ocazii şi-a manifestat ataşamentul faţă de 
cauza dinastică, a sărbătorit festiv, la Şimleu, victoria armatelor austriece 

21 Retegan, Simion, Delega/ia nafională de la Viena din 1850. Contribufia lui Alexandru Sterca 
Şulufiu, în A.l.l.A.A.D.X, XXXVII, 1998, p. I O I - !02 

28 lbidem, p. 103 
29 Ibidem, p. 105 
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ceea ce a determinat orientarea presei înspre el. La acestea se adaugă şi 
familiarizarea cu mediul vienez, participarea, alături de personalităţi 
semnificative ale momentului, la diverse discuţii, invitaţia sa la prânzul oferit 
de ministrul Alexander von Bach şi audienţa separată pe care a avut-o la 
împărat. 30 

În momentul în care Şuluţiu ajungea la Viena, la 23 aprilie, discuţiile 
despre reorganizarea Bisericii greco - catolice din Transilvania erau în plină 
desf'aşurare. Demersurile primatului Ungariei Scitovski din 21 ianuarie 1850 
31

, cele ale lui Vasile Erdelyi pe lângă împărat, nunţiu şi ministru de interne 32 

au contribuit la acceptarea ideii de înfiinţare a mitropoliei şi a încă două 
episcopii. Faţă de toate aceste iniţiative, Şuluţiu a manifestat o oarecare rezervă 
prin faptul că nu a acceptat funcţia de vicar atâta timp cât situaţia lui Lemeni 
nu era clarificată. Conform uzanţelor aceasta trebuia preluată de Capitlu. 33 

În cadrul discuţiilor şi dezbaterilor referitoare la obţinerea statului mitropolitan, 
el s-a declarat mereu pentru păstrarea obiceiurilor existente în Biserică până 
atunci. Astfel, nerespectarea alegerii mitropolitului de către sinod ar fi 
determinat părăsirea masivă a Wlirii. În aceste condiţii, la 26 iulie, guvernatorul 
Wohlgemuth34 a cerut Capitlului să stabilească data sinodului electoral. 

Tot în timpul scurtei lui şederi la Viena îi scria un memoriu aceluiaşi 
guvernator prin care îi aminteşte acestuia despre vicisitudinile care s-au abătut 
asupra românilor transilvăneni punând mai presus de deosebirile confesionale 
interesul naţional comun. Prin acestea el şi-a câştigat preţuirea delegaţiei 
române dar şi prestigiul necesar alegerii sale ca episcop. 35 Cu toate acestea 
el a avut de întâmpinat numeroase atitudini opozante precum atitudinea 
conservatoare a Capitlului care urmărea să-l susţină pe Constantin Alutan 
dar şi a comisarului ecleziastic Vasile Erdelyi care îl susţinea pe Iosif Pop 
Sălăjanu. Probabil de atunci au început controversele dintre ultimul şi 

mitropolit pe tema orientării pe care trebuia să o urmeze episcopatul greco -
catolic în decursul evoluţiei sale. Se punea astfel problema unei orientări 
latiniste din partea episcopului Iosif Pop însă Şuluţiu a insistat foarte mult pe 
respectarea obiceiurilor şi a ritului oriental. 

XI Ibidem, p. 106 
" Ioan, Mircea, Demersurile prelaţilor români greco - catolici penrru statutul mitropolitan, în 

A.I.I.A.C.. XXXV, 1996, p. 184 - 208 
32 Bârlea, Octavian, Mitropolia Bisericii Române Unite, proclamată la 1855 la Blaj, în P., 1987, 

passim 
33 Retegan, Simion, op. cit., p. 107 
34 Ludovic Wohlgemuth, guvernator civil şi militar al Transilvaniei între 1849- 1850; militar de carieră, 

profesor de matematică a fost cel care a inaugurat în Transilvania practica unui guvern militar cu atribu\ii 
civile 

' 5 Retegan, Simion, op. cit., p. 110 
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La data de 5 septembrie Cipariu, Laurian, Maiorescu şi Bămuţiu au cerut 
guvernului vienez să aprobe desfăşurarea sinodului electoral conform 
canoanelor bisericii orientale admiţând participarea laicilor la sinod. Atitudinea 
de nemulţumire generală a alertat autorităţile iar guvernatorul a ordonat 
concentrarea de trupe pentru păstrarea sub control a situaţiei. Astfel, Şuluţiu 
a fost ales cu 97 de voturi, alegerea sa fiind considerată a avea şi conotaţii 
politice. 36 

La a doua plecare la Viena, în octombrie 1850, acum în calitate de episcop 
de Făgăraş, delegaţia română renunţă, cel puţin pentru moment, la disensiunile 
proprii pentru a se mobiliza în folosul susţinerii intereselor populaţiei 
româneşti. În acea toamnă raporturile delegaţiei române cu autorităţile vieneze 
s-au înrăutăţit datorită refuzului unor membri de a primi decoraţiile oferite, 
iar în februarie 1851 mulţi dintre delegaţi au fost chestionaţi şi li s-a cerut 
părăsirea capitalei imperiale. Însă marea grijă a lui Şuluţiu, după numirea sa 
ca episcop, la 18 noiembrie 1850, a fost să vegheze asupra situaţiei episcopiei 
sale care a fost distrusă destul de mult în timpul războiului civil. Astfel, 
dieceza sa număra 1381 de parohii, 1475 de preoţi şi peste 600000 de 
credincioşi. Însă, ravagiile războiului au detenninat mari pagube : sechestrarea 
domeniului Blajului, etatizarea fundaţiilor diecezane, dificultăţi materiale de 
tot felul etc. 37 

Intrarea în scenă a lui Şuluţiu, ca episcop, s-a făcut în momentul în care 
la Viena exista deja disponibilitatea şi bunăvoinţa pentru înfiinţarea mitropoliei. 
Planul catolic i-ar fi inclus, probabil, şi pe ortodocşii din Transilvania sub 
spectrul unei noi biserici şi anume cea greco - catolică în frunte cu Şaguna. 
Însă nu s-a întâmplat aşa ceva. Toate deciziile fuseseră luate, iar la 18 
noiembrie I 850, în aceeaşi zi cu numirea sa, în Conferinţa ministerială de la 
Viena, s-a hotărât înfiinţarea mitropoliei şi a încă două episcopii. Această 
hotărâre nu s-a materializat decât în 1855 şi a adus naţiunii române 
transilvănene un câştig important. De fapt, pe această temă mitropolitul a 
întreţinut multă corespondeţă cu episcopii greco - catolici şi în special cu Vasile 
Erdelyi, căruia i-a şi recunoscut meritele deosebite pe care le-a avut pentru 
câştigarea statului mitropolitan. Astfel, într-o scrisoare din 26 februarie 1855 
trimisă lui Erdelyi, ca răspuns la o altă scrisoare a acestuia, 3~ Şulu~u a apreciat 
rolul episcopului de la Oradea pentru restatornicirea Scaunului Metropolitan 

'" Ibidem, p. 113; wzi raportul lui Simion Bărnu~u despre sinod în Retegan, Simion, Suciu, D .. Cipăianu, 
G., Mişcarea naţională a românilor din Transilvania intre 1848- 1918. Documente., I, Ou j, 1996, p. 456 - 459 

37 Retegan, Simion, op. cit., p. 116; vezi în acest sens şi Istoria României. Transilvania ( coord. Drăgoescu, 
Anton), I, Cluj, 1997, pp. 899 - 908, 921 - 957 

"vezi şi Apan, Adrian, Din coresponden!Ji episcopilor Vasile Erdelyi şi Iosif Pop Szilagyi cu mitropolitul 
Alexandru Sterca Şuluţiu, în curs de apariţie la S. U. B. B., T. G. - C. V .. I, 2004 
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a Albei luliei. 39 Iată, deci, că Şuluţiu înţelegea actul de la 1850 respectiv 
1855 ca pe un fel de continuare a tradiţiei vechii mitropolii care s-a unit la 
1699 - 170 l cu Roma, ea fiind redusă ulterior la rang de episcopie. Însă, 
statutul mitropoliei greco - catolice era destul de limpede aşezat în viziunea 
primatului Ungariei Scitowski dar şi cea a cercurilor ecleziastice vieneze şi 
catolice reprezentând însă un fapt total diferit de ceea ce gândea mitropolitul. 
De fapt, Şuluţiu insista foarte mult, în corespondeţa sa, asupra ideii de 
restaurare a mitropoliei ignorând, probabil cu voinţă, filosofia Bisericii catolice 
din acea perioadă în ceea ce priveşte relaţia cu bisericile orientale. Aşa a fost 
şi circulara din 9/2 l aprilie 1855, trimisă de mitropolit din Blaj cu numărul 
299 - 1855, prin care era înştiinţat tot clerul greco - catolic din Transilvania 
despre demnitatea foarte înaltă pe care a dobândit-040

, despre rolul autorităţilor 
vieneze şi despre efortul acestora în sensul dobândirii statului mitropolitan al 
Bisericii greco - catolice, despre bunăvoinţa împăratului Francisc Iosifl dar 
şi a patriarhului Romei - Papa Pius al IX -!ea şi despre dorinţa lui de a-şi 
serba în mod oficial şi solemn numirea. Mitropolitul îşi începea circulara 
prin rememorarea actului unirii de la 1699 dar şi a activităţii episcopului 
Ioan Inochentie Micu Klein încercând, alături de citate din Sfânta Scriptură, 
să realizeze o radiografie a tuturor eforturilor depuse de înaintaşii greco -
catolici pentru câştigarea unui statut înalt al Bisericii dar şi al naţiunii române 
transilvănene41 (vezi şi anexa 4). Dintr-o altă scrisoare, din decembrie 1856, 
însă nu ştim cui adresată, rezultă preocupările semnificative pe care 
mitropolitul le-a manifestat faţă de păstrarea ritului şi a disciplinei bisericii 
răsăritene. Tot cu această ocazie el a sesizat interesele unor streini rău voitori 
de la Roma care îşi permiteau să nesocotească disciplina bisericii răsăritene 
şi a dreptului canonic oriental prin faptul că dezinformau Nunţiatura apostolică 
de la Roma despre eventuala pasivitate cu care ar întâmpina clerul greco -
catolic român unele schimbări de orientare ecleziastică. De aceea mitropolitul 
considera benefică o consolidare a instituţiei protopopeşti îndemnând chiar 
la convocarea unui sobor care să-l preceadă pe cel diecezan pentru a se putea 
cristaliza unele idei şi pentru a se consulta opţiunea clerului în ceea ce priveşte 
disciplina ecleziastică şi anume în probleme legate în special de căsătoria 
preoţilor şi de condiţia de celibat a acestora., de acordare a funcţiilor în biserică 
fără nici un fel de discriminare pe criterii de statut de căsătorit sau nu al 

39 Direcţia judeţeană Cluj a ArhiYelor Naţionale. fondA/exandnt Srerca Ş11l11ţ111, act 96, f. I 
,o trebuie să amintim faptul că mitropolitul a aşteptat primirea diplomelor pentru a folosi litulalurile 

respecti ,·e. În acest sens a purtai corespondenţă cu Erdely care i-a adus la cunoştinlă că nu lrehuie să aştepte 
actele oliciale ci poale să folosească titulaturile şi în lipsa acestora 

" Direcţia judeţeană Cluj a Arhiwlor Nalionale. fond Alexandru Sterca :;,·u/11ţi11. (in continuare fond 
ASS) aci. 102, f. I - 4 
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acestora considerând că nici un preot căsătorit nu ar trebui oprit de la vreo 
funcţie oricât de importantă ar fi aceasta în biserică, de condiţia preotului 
botezător etc. 42 Acest punct de vedere al mitropolitului a mai fost exprimat şi 
cu ocazia trimiterii, în 28/16 februarie I 857, unui memoriu către nunţiu 
apostolic de la Viena, document în care acesta încearcă să discute toată 
problematica legată de disciplina Bisericii orientale, de unirea religioasă din 
Transilvania şi de valenţele juridice ale acesteia, încercând să dovedească 
esenţialitatea şi importanţa păstrării disciplinei tradiţionale orientale. 43 

Tot în aceiaşi ordine de idei, a realizat o retrospectivă de ordin dogmatic 
pentru a demonstra validitatea disciplinei orientale şi a actului unirii în manieră 
florentină subliniind nunţiului vienez pericolul care s-ar putea abate asupra 
greco - catolicilor prin încercarea de introducere a unor practici noi, care ar 
putea fi deosebit de pernicioase. 44 

Mai apoi, mitropolitul apelează la unele exemple concrete încercând să 
pună în discu~e şi diferenţele dintre disciplinele latină şi orientală. Pentru 
acest fapt el recurge la numeroşi autori precum Tertulian, Marcu, Ioan 
Crisostomos, Lactantius, Origenes, Gregorius din N azians dar şi la Lex Civilis 

"Ibidem, act. 127, f.l - 4 
" ... el i11 co11se1va11do popu/o 11ostro i11 S[a11cta/ Unione, el i11 propaganda eadem Sancta U11ione 

adhibere potuimus, et possumus, qua111 si i11 unita quoque Ecclesia ritum, disciplinam, ususque el 
conmetudines Ecclesiae Orientalis, quaP ante schisma Photianum in Ecclesia Orie11tali viguerunt ellibate 
pt intrmerate fanto a potiori sen•averimus. quo altius et recentior, ac delitatior sit în anima cleri. et 
populi 11ostri ii/a memoria, pactunque quod amw 1699 Athanasi11s I - us Metropolita Alba luliensis sum 
,miverso suo ele ro el popu/o sa11cta 11nio11em cum Romana Ecclesia ea conditione rnbscribentes inil'erunt 
scilicet: 111 acceptatis el profenis illis 4 inter Ecclesiam orie11tale111 el occident alem contrm•ersi.r dogmaticis 
pu11ctis ad 11111/os alias ritus, aut Ecclesiae Occidentalis discipli11a111 rnscipie11dm11 adigantur, sed in 
universa Ecclesiae suae orientalis disciplina el administratione imperturbati habeanlur; el secundum 
Corpus Juris sui ecclesiastici "Pravila" linqua sua vernacula dicti ab Episcopis suis in judiciis 
ecclesiasticis gubernentur quod el obtinueru11t; imo anno scilicel I 739 clems unitus melu commollls, el 
suspica11s quod e ritu el disciplina Ecclesiae Occide11talis quaedam aliena a disciplina Ecclesiae Orientalis 
in Ecclesiam U11itam Tra11ssili•aniensem introduci allentelur, - i11 Synodo Diecesana pu11cto 5 solemniter 
dec/ave rit protestalllesque sit his verbis : "sancta Unionem continentia 4 puncta perpetuo el irreminibiliter 
noster Venerabile Clems obsen•abit", el pu11cta 6 "Jus cano11ic11111 Valachico idiomate Prm•ila mmcupatum 
sceptis iis, quae sancta unioni contraria reperiuntur maneat in vigore suo er juxta illus in judicii 
procedura ... ; Ibidem, act. 130, f. I - 3 

"Anna 1274 i11 Co11cilio L.11gdunensis el anno 1438 in Concilia florentino init a sancta Unione el 4 
dogmati,·a ii/a contro1•ersapuncla Ecclesia Orientali suscipiente el projitante aeliqua Orir:ntalis Ecclesiae 
Disciplina illibata eidem relicta est. 

Et serius amw 1699 Metropolita Valaclwmm Alba -Juliensis Atlzanasius I cum universo tuo clero 
et popu/o sancta unionem ea conditione el paeto amplectens ul proferis 4 illis notoriis dogmaticis p11nctis 
illibatam rPliquam cleri el E.xcele11tiae Suae Discipli11am conservare/, Ecclesimquae suam secundum 
instituia Ecclesiae Orientalis, el praescriptiones Juris sui canonici" Pravila" dicti regeret et gubernarel 
impetrm•it. Hoc ergo pactum inter Occidentalem el Orientalem Ecclesiam i11it11111 1•iolari sine offensione 
Ecclesiae pacisentis Unitae Transsyll'aniensis etiam ideo non poterii q,wd-uti superius dierum est -
a11110 I 739. Clems U11itus Tra11ssylvanie11sis sub,•ersante iterum suspicione de introducenda in Ecclesia 
rna Discipli11a Ecclesiae Occidentalis, in synodo coadunalus solemniter co11tra onmPm disciplinae el 
Juris canonici ecclesiar suae l'iolationem protestal1ts sit - el a11110 I 746 de nul/a 1•i, el nmtatione ritus aut 
Di.îCiplinae Ecclesiae Suae verbo regio affidatus ae stiterit; quem admodum superius e accluso sub nr. 7 
monstra/11111 sit. Ibidem 
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Justiniani Novella pentru a putea face diferenţa între dreptul bisericesc oriental 
şi cel civil latin. Astfel, se putea constata cum erau privite diferitele pedepse, 
de exemplu în cazul preoţilor adulterini sau alte delicte matrimoniale dar şi 
de altă natură în cadrul celor două tradiţii. 45 Într-o altă scrisoare din 3 martie 
1857, mitropolitul îi înştiinţa pe cei trei episcopi, Vasile Erdelyi, Alexandru 
Dobra şi Ioan Alexi, despre demersurile întreprinse de el la nunţi ul apostolic 
dar şi la maiestatea sa împăratul în sensul apărării autonomiei Bisericii greco 
- catolice române. 4

b În aceeaşi ordine de idei se încadrează şi lucrările 
Sinodului provincial din anul 1861 care îşi propunea să stabilească, în mod 
clar, traiectoria pe care trebuia să o urmeze în perioada imediat următoare 
Biserica greco - catolică română din Transilvania. Astfel, problematica pusă 
în discuţie trebuia să ţină cont de anumite principii generale precum: 
uniformizarea disciplinei Bisericii orientale pentru toate cele patru dieceze 
astfel încât sănu se ajungă la diferenţe semnificative între ritul Bisericii greco 
- catolice şi cel răsăritean în general şi pentru a nu se introduce ceea ce nu 
era în uz până atunci în cadrul bisericii, ţinerea aceloraşi ceremonii şi obiceiuri 
care sunt în uz şi în Biserica răsăriteană pentru a nu se provoca discrepanţe 
cu Biserica ortodoxă, toate acestea cu scopul precis de a se putea câştiga cât 
mai mulţi credincioşi pentru unire, introducerea în toate cele patru dieceze 
greco - catolice a uniformităţii veşmintelor preoţeşti, care trebuiau să semene 
cu cele ale preoţilor neuniţi, pentru a nu deranja obişnuinţa credincioşilor, păstrarea 
tipicului şi a ritualului bisericesc tradiţional oriental, necesitatea existenţei unor 
preoţi iscusiţi, pregătiţi numai în mediu greco - catolic, care să păstreze tradiţia 
răsăriteană, necesitatea înfiinţării unui seminar central, necesitatea dotării parohiilor 
în mod corespunzător cu preoţi pregătiţi şi cu subvenţii materiale pentru ca unirea 
să poată avansa semnificativ, sprijinirea învăţământului preparandial şi a şcolilor 
în general prin introducerea unor profesori şi învăţători competenţi şi bine plătiţi, 
introducerea unei programe unitare în procesul de învăţământ, cumpărarea de 
cărţi religioase şi realizarea unui nou catehism, construirea de noi biserici.47 Din 
punct de vedere eclesiologic Şuluţiu a afişat o concepţie total opusă celorlalţi 
epicopi greco - catolici de aceea, probabil, a intrat în conflict de idei cu unii 
dintre aceştia. În timp ce el dorea păstrarea cu sfinţeniei a ritului şi a tipicului 
oriental, Vasile Erdelyi sau Iosif Pop Sălăjeanul aveau tendinţa să încline mult 
balanţa înspre catolicii de rit latin. 

Odată preluând conducerea episcopiei sale, Şuluţiu a încercat să rezolve 
problemele care se impuneau. Convingerea sa că acest moment decisiv ar 

45 Ibidem 
46 Ibidem, act. I 34 
41 /bidem, act.145,f. 1-3 
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putea contribui la ridicarea bisericii şi naţiunii pe o nouă treaptă l-a determinat 
la un activism susţinut: intervenţii la miniştrii vienezi, la împărat şi la 
guvernatorul Transilvaniei, elaborarea unor instrucţiuni capitulare, întreţinerea 
unor corespondenţe cu primatul Ungariei, cu comisarul imperial Eduard Bach, 
cu profesorii şi elevii din Blaj dar şi cu clericii sălăjeni. La data de 3 noiembrie 
1850 el îi scria ministrului de interne Alexander Bach o scrisoare prin care îi 
aducea aminte de fidelitatea istorică a românilor faţă de interesele şi politica 
monarhiei cerând repunerea în funcţie a preoţilor demişi de Lemeni dar şi 
alocarea unei sume de 12000 de florini pentru înzestrarea catedralei şi 

domeniului episcopal, îmbunătăţirea situaţiei materiale a preoţimii precum 
şi pentru înfiinţarea de şcoli. 4~ 

În august 1850, în contextul reorganizării administrative a Transilvaniei 
s-a hotărât împărţirea acesteia în trei teritorii naţionale deosebite, maghiar, 
săsesc şi românesc, fiecare cu dieta sa. Proiectul final al comisiei a preconizat 
două diete, una săsească, la Sibiu şi alta la Cluj. Însă, delegaţii români s-au 
opus acestei idei. 49 

Activitatea lui Şuluţiu din această delegaţie( 1850) se materializează şi 
prin semnarea a încă câteva memorii alături de episcopul Şaguna dar şi alături 
de ceilalţi care s-au constituit în reproşuri la adresa politicii habsburgice şi 
propun aplicarea unor principii liberale care circulau deja în Transilvania 
precum egalitatea naţionalităţilor în faţa legilor, constituirea unei diete a 
Transilvaniei, abolirea legislaţiei feudale maghiare, introducerea în 
Transilvania a codului penal şi civil austriac, instituirea tribunalelor 
româneşti. 50 Un alt memoriu al delegaţiei pe care l-a semnat şi Şuluţiu solicita 
împăratului scutirea preoţimii române de dări, atribuirea pe seama naţiunii a 
unei sume ca ajutor în vederea ameliorării stării materiale. În fine, în 29 
decembrie 1850 şi 16 ianuarie 1851 delegaţii, în frunte cu cei doi prelaţi, au 
semnat alte memorii prin care cer ridicarea unei facultăţi juridice în cadrul 
unei universităţi româneşti. 

În cadrul delegaţiei de la Viena, personalitatea lui Şuluţiu s-a impus cu 
forţă şi a câştigat un mare prestigiu însă realizări concrete nu au existat pentru 
că activitatea lor a fost împiedicată de autorităţile imperiale. Unii membrii au 
fost chestionaţi iar altora li s-a pus în vedere să părăsească Viena. Dar, cu 
toate acestea, campania petiţionară a constituit o primă mobilizare a 
intelectualităţii din toate teritoriile româneşti din Imperiu, creându-se astfel 
posibilitatea unei noi afirmări politice. 

"Retegan, Simion, op. cit., p. I 18 
'

9 /bidr111, p. 122 
50 Ibidem, p. 124 
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Tot pentru susţinerea intereselor Bisericii sale, ierarhia greco - catolică 

în frunte cu Şuluţiu s-a implicat foarte mult pentru recunoaşterea statului, 
ritului şi disciplinei orientale a Bisericii greco - catolice pe fondul unei 
deschideri semnificative manifestate de Sfântul Scaun începând cu secolul 
al XIX - lea. Toate aceste demersuri s-au realizat la Viena, începând cu vara 
anului 1856, când s-a organizat acolo conferinţa episcopatului austriac. 
Problemele ridicate de greco - catolici erau : convocarea sinoadelor 
provinciale şi diecezane dar şi statutul laicilor în chestiuni legate de ordinea 
interioară a bisericii. 51 Pentru prima dată în anul 1857 mitropolitul Şuluţiu a 
propus convocarea unui sinod provincial, iniţiativă care însă a rămas fără 
nici un rezultat. Viziunea Sfântului Scaun în ceea ce priveşte sinoadele 
provinciale nu era deloc propice convocării unui sinod greco - catolic în 
manieră tradiţională. Se dorea mai mult o centralizare sau o uniformizare a 
bisericilor greco - catolice cu filosofia Curiei romane pentru o apropiere 
mult mai bună dintre acestea. 52 O nouă iniţiativă de convocare a unui conciliu 
provincial s-a înregistrat în 1858 când Sfântul Scaun a refuzat şi această 
încercare. 53 De aceea Şuluţiu şi-a amânat iniţiativele până la momentul în 
care situaţia ar fi devenit favorabilă. Cert este însă că demersurile pentru 
convocarea conciliului provincial au fost impulsionate de Iosif Pop Szilagy, 
care se bucura de un mare prestigiu în rândul cercurilor catolice. Acesta a şi 
obţinut, de fapt, aprobarea în acest sens din partea Papei Pius al IX - !ea 
doar în anul 1867 când moartea mitropolitului Şuluţiu a amânat, încă o dată, 
această iniţiativă. 54 
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ANEXA 
4 

m. 299-1855 

Prea Onoraplor in Cristosu Frap: Vicari, Proto şi V. Protopopi şi toturoru 
fililor nostri celaru sufletesci Parochi, şi tuturora credinciosilor de legea grecească 
catolică; Daru voue dela Domnideu, era dela Noi parenteasca benecuvântare ! 

Una suta patru dieci şi doi de ani suntu, decandu metropolia Romanilor dein 
Alba Iulia (Belgradu), carea impreună cu tota napunea si cleru romanu dein 
Transilvania (Ardealu), metropolitu Romaniloru de atunci Atanasiu I a fostu adus 
la anulu 1699 cu sene la S. Unire, si care pana a traitu o a si tienutu, - la a. 1713 
prein nepartenitoarele tempuri s' a fostu ingropatu, impreună cu Marile acelu 
Archiepiscopu si Metropolitu Atanasiu in Alba Iulia. 

Parentii nostri, si mai vertosu vredniculu de neuitata aducere aminte 
episcopu greco - catolicu L. B. Joane Inocentiu Klein s'a nevolitu cu totu 
zelulu - inse fara doritulu resultatu - a o scula era şi dein morti. 

lmplinirea acestui doru fierbinte alu natiunei si clerului romanu s' a pastratu 
pentru tempurele, si pre seama generatiunei nostre; - si 

Ce a fostu pentru Lazaru celui mortu, si in datu veciniciei (indescifrabil) 
in momentulu seu, D[omnul] N[ostru] Is[us] Xs[Cristos] care l'a sculatu a 
4-a zi dein morti, acea este asta - di pentru invirea si radicarea dein nou a 
Metropoliei romanesci dein Alba Iulia, SS. [ acratissima] Sac[ ezaro] r[ egească] 
si ap[ostolească] Maiestate cu mărire imperatoriulu si amatulu nostru 
monarchu Franciscu Iosifu I si - cu marire si mare vreadnicia sieditoriului in 
celu deintâiu scaun apostolicescu alu S. Petru, patriarchulu Romei Piu 
(Evlaviu) IX, după cum si Pravila nostra pag 408 ilu onoreza: "Prea fericitulu, 
si prea - santulu, si intocma angeriloru intru Cristosu parentele parentiloru si 
stapanulu a tote adevăratele apostolicesci Baserici". 

Memoria acestui aaru mare si acetei mari benefaceri nu numai atunci se 
va stinge dein anima poporului romanu candu si aceasta se va sterge de pre 
facia pamentului. 
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Nu vomu uita niciodată nu inveci cumca augusta casa domnitoria 
Austriaca, pana aci inca a fostu pururea mama dulce a poporului romanu, 
era augustulu si gloriosulu nostru domnu si in1peratu ne a intaritu, si ne a 
datu midilocele ca era se inflorinm in amata nostra patria ! 

Primesce dară amate cleru si amata natiune, bunele acestea, si dulce~ 
vesteri de bucuria ale restaurarei Metropoliei nostre dein Alba Iulia! 

Metropolia Romanilor din Alba Iulia, prein induratulu rescriptulu 
imperătescu dein 12 Decembrie I 850 este apl( indescifrabil) si data; prein 
S.Scaun apostolicescu alu Romei canonisata si prein Bula dein IX Calend. 
Decembrie 18 5 3 intarită. 

Era Metropolitului ei Eu nevrednicul, nu după vredniciele mele, care n
am facutu ceva vrednic de acesta, ci dupa neurmatele si aduncele suaturi 
domnediesci, decatra induratulu nostru domnu si imperatulu Franciscu losifu 
I prein mai susu citatulu Recriptu imperatescu sum denumitu de Metropolitu 
si prein acelasi santu si apostolicescu Scaun alu Romei in 16 Noiembrie 
1854, sum preconisatu si intaritu de Metropolitu alu natiunei sialu beserecei 
romane, este alu doilea Trupanu carea nea straplantatu. 

Intru aceste semne mari si adeverite, o amata mea natiune si amate cleru! 
conosce si adora pronia lui Domniedeu, si vedi că mana şi providentia 
domniesca este cu tene. 

Cunosce şi intielege prea - amata mea natiune si prea - amate cleru ! 
parentiasca amare catra tine, a prea - amatului şi pre induratului notru 
imperatului Franciscu Iosifu I si a santului Scaun apostolicescu aluu Romei, 
carele nu numai cu credentia dar si cu sangele ne unesce. 

Maiestatea Sa, si acelasiS. apostolicescu Scaunu, este acelu dulce alu nostru 
parente si regeneratoru, care cu actulu acestu insemnatu alu restaurarei Metropoliei 
Albei Iulie onoreza tota natiunea, si totu cleru nostru in facia a tota lumea. 

Care prein actulu acesta măretiu si insemnatu alu restaurarei Mitropoliei 
nostre dein Alba Iulia, ca prien unu momentu stralucitu, scrisu pre o statue 
de marmură cu litere de auru ne arată noue, si dă să priceapă naţiunea si 
cleru nostru, că Augustulu si prea - amatulu nostru Imperatulu Franciscu 
Iosifu I ama dein anima tota natiunea, dorescie inflorirea ei, intarirea si latirea 
s. uniri cu apostolicescu scaun alu Romei, care in tota privintia ne esce 
adevărata nostra mama trupească si sufletească, pentru ca: osu dein osale ei, 
si sange dein sangele ei suntemu. 

Pentruca, si mantuitorului nostru Isus Cristos s'a rogatu pentru unirea 
nostra a tuturoru celom ce credu ins. numele lui, dicundu: "Parente sante 
pazescei pre aceia in numele teu pre carii i-ai datu mie, ca se fie una precum 
si noi" Ioanu XVII, 
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Pentruca si celoru prea santi parenti ai Basericei nostre celei catolice 
orientali: S. Atanasiu, Cirilu, Basiliu celu mare, Joane gura de auru, Gregoriu 
graitoriulu de Daieu, si tuturoru celom alalti, nemica nu le afostu mai de 
mare pretiu si mai santum decatu legătura s. uniri cu antaia apostolesca 
Beserica a Romei intru care au vietuitu si moritu. 

Cunosce dara pre - amata natiune si cleru ! volia lui D.dieu si a prea 
amatului imperatulu teu si urmeza ei. Că calea fericirei nostre s'a deschisu si 
bucuria nostra este deplenu. 

· Nu lipseste dara alta, ca acestu gloriosu actu se li vedeti implenitu, decatu 
ca se vedeti si numele Metropolitului vostru suscrisu ca Metropolitu alu Albei 
Iuliei, suptu ordenaţiunile ce vi se voru tramite dela acest scaun metropolitan. 

Acesta ce cu sete si cu doru nestamparatu ati asceptatu dora pana acum, 
si cu ochi lacomi ati cautatu in ordenaţiunile ce vi s-au tramisu de aci, ca se 
aflati; de acea nu s-a facutu pana acu; caci eu desi sum de catra SS C.R. si 
Apostolicească Maiestate denumitu, si decatra P. Apost. Scaun alu Romei 
preconisatu si intaritu de Metropolitu alu Albei Iuliei, si aceste Mie tote mi s
au facutu oficiose cunoscute; si Escelsulu Ministeriu de Cultu si Escelsa 
C.R. Locotenen~a, precum si S. Nunciatură apostolicească dein Viena s-au 
induratu a me intitula ca Metropolitu şi Archiepiscopu Albei Iulie, totusi 
după frageda mea anima umilentia si reverentia ce o nutrescu catra scaunu 
apostolicescu alu Romei, n-amu volitu a lua si a folosi titulu de Metropolitu, 
pana candu nu-mi voiu sosi de la Roma Bulele personali despre acesta înalta 
deregatoria; care pana acuma nu mai de ne personentia sine potentia mea 
seau intardiatu. 

Era acum, dein darulu celui Prea - Înaltu, sosindu-mi si acelea precum 
speru - spre Rosali, nu este alta in dreptu, decatu că înaintea amatei mele 
natiuni si cleru să mă presentezu prein o lnstalatiune serbatoresca, si prein 
suscrierea numelui meu de Mitropolit. 

Candu au voliu fi asia de norocosu, ca instalatiunea de mitropolitu care 
inca este aprope, se o potu celebra, se va da de altadată in cunoscintia amatei 
mele na~uni si amatului cleru. 

Acum cu acesta ocasiune nu mai atâta voliescu ave face cunoscutu cumca: 
Eu titulu de Mitropolitu alu Albei Iulie voliescu alu folosi şi alu suscrie mai 
antâiu la numele meu dein diua de Rusali, seau dein serbatoria venirei 
spiritului santu asupra apostoliloru a.c., carea in estuanu va cade in 27/15 
mam. 

Inse fiindcă deoparte restaurarea Metropoliei romanesci dein Transilvania 
face pentru natiunea romana o epocha noua si forte însemnată; de alta parte 
restaurarea aceleiaşi este pentru tota natiunea si demiu romanescu unu daru 
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mare si santu alu lui Domniedeu, alu Augustului nostru imperatulu Francisc 
Iosifu I si alu Santului Scaun apostolicescu dein Roma: - aflu cu cuvenintia 
ca titulu si functiunea acestei inalte deregătorie de metropolitu, nu mai asia 
se le primescu si se le folosescu, deca mai antaiu vomu aduce sacrificiu 
Uertfa) de multumită lui Domniedeu; si vomu versa la s. Altariu rogatiuni 
fierbenti pentru indelungata fericita, gloriosa si scumpa vieata a prea 
induratului nostru imperatulu Francisc Iosifu I si prea fericitului si santului 
nostru parente si patriarchu alu Romei Piu IX ca pentru nesce restauratori 
prea indurati ai memoratei nostre Metropolii a Albei Iulie - asia dară -

Prein aceasta părintesce vă ordinamu: I. Ca in diua de Rosali (27/15 maiu 
ac.) candu Mântuitoriulu si Dornnulu nostru Isus Cristos a tramisu in tepului 
lin1belor de focu pre Prea S. seu Spiritu preste ss. Sei apostoli si invatiaceli, prin 
care precum canta S.Baserica la Rosali in condacu au chiamatu pre tota lumea 
intru o unire , luandu pre s.(indescifrabil) partecele deschilinite pentru fiesce -
carele, ms. liturghia se aduceti sacrificiu de multurnita atot - potintelui si prea 
induratului Domniedeu, care prein adunculu suaturelor sale a benevolitu a se 
radica Metropolia Albei Iulie după 142 de ani; II. Pentru fericita, gloriosa şi 
îndelungata vietia a augustului si induratului nostru imperatulu si domnu Franciscu 
Iosifu I si a tota domnitoarea casă austriacă, precum şi prea-fericitului si santului 
nostru parentele parintiloru si Patriarchului Romei Piu al IX, care s-au induratu 
a impleni dorulu celu in fierbinte alu natiunei si alu clerului nostru. III. Pentru 
bunăstarea santei catolice şi apostolice Baserici a tota lumea. Pentru tota na~unea 
romana, ca spiritu santu sa o lumineze prea ea, ca sub potintele si parintiescile 
aregi ale augustei case austriace, unindu-se supt unu capu alu seu bisericescu, se 
sporesca in totabuna fericire sufletească si lumesca; ca prein restaurarea 
Mitropoliei sale sa i se restaureze benele ei, ca toti intru unirea sufletului si a 
credentiei, - la care prein spiritul s. suntem chiamati, - cu o gura si cu o animă se 
marimu si se laudamu pre Tatalu nostru celu cerescu. IV. Pentru mene inca, 
carele nu după ale mele merite, ca n-amu facutu nimicu ceva demnu de aceste, ci 
după adâncele suaturi şi providentia domniediască sum chiamatu la acesta santa 
şi înalta deregatoria metropolitana. Ca prein mene se incepa naitunea si clerulu 
romanu o epocha noua, se-mi de Domnideu poteir sufletesci si trupesci si se mi 
îndrepte tote cugetele si tota volia mea intru acolo, ca nernicu alta se voliescu au 
se facu, rară numia ce suntu spre mărirea lui Domniedeu, spre binele santei lui 
Domniedeu beserici, a Patriei, na~unei şi clerului nostru. 

După finirea sântei liturghie, inante de apusu, veti tiene in tote bisericile 
unu Te Deum cantandu, "Mărire intru cei de sus lui Dornniedeu" , Tropariul 
si (indescifrabil) Sf Rosali; veti ceti cu pietate Ecteniele dela litia din liturgia, 
incependu dela "Mantuiesce Domne poporul teu", etc. 
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Inse ca acesta cu atâta mai mare pietate si fregventia se se pota serba, 
fiecare preotu va face cunoscutu poporului seu mai nainte cu o septamana 
seau doue, in beserica, ca fiesce care sciendu mai nainte se pota lua parte la 
acesta lauda si multumită pentru atotu potintele Domniedeu, pentru atâta 
facere de bine spre intreaga nostra natiune. 

Care lucru, pietate si zelulu fiasice - căruia spre implenire parentiască 
incredintiendu-le, si benecuvântarea nostra cea archierească tuturora danduo 
si trimitanduo umiliteloru rogatiuni recomendatu remanu. 

Alu vostru 
Blasiu, 21/9 aprilie 1855 

De benevolitoriu, 
Eppulu Alexandru m.[anu] p.[ropria] 

Original, Direcţia judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale,fond Alexandn, 
Sterca Şulupu, act. 102, f. 1 - 4 

IL MITROPOLITA ALEXANDRU STERC'A ŞULUŢJU. CONFESIONE, 
NATIONALITA, POLITICA E STORIA. 

Riassunto 

11 mitropolita Alexandru Sterca Şuluţiu, dal inizio della sua attivita 
eclesiastica, si a mostrato molto interessato sull svolgin1ento di importanti 
dispute su temi politichi e nazionali. Ha saputo molto bene combinare, in 
modo tradizionale per la Transilvaniai i tre demersi politici, eclesiastici e 
nationali, i quali glia usati perlo scopo di alzare il prestigia della sua "natione" 
e per il guodoguo di una autonomia giustificata per varie basi. 

Anche se qualche storico l'han1esso in qualche oscurita, Alexandru Sterca 
Şuluţiu si impone treunite la chiarezza dello suo visione politica e nazionale 
vicino altre personalita del tempo. 

Verso la fine dello sua vita, Şuluţiu a capito, come i suoi proseguitori, 
chele legioni politiche dovevano essere giustificate con argumenti storici. 1n 
questo senso il mitropolita ha svilupatto una ricca attivita scientifica- storica, 
vicino a dei suoi amici, che l'ha usato per sostenere i suoi desideri nazionali. 

1n conclusione, il mitropolita, per le sue attivita, e diventato un vero esponente 
nel dominio della Chiesa ma anche nel dominio della politica e storia 



VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE DIN BIHOR 

de 
LUCIA CORNEA 

Lucrarea de faţă se situează în continuarea cercetărilor noastre de istoria 
fotografiei locale, cercetări parţial valorificate deja în ce priveşte vechile 
ateliere fotografice din Oradea şi cărora dorim acum să le aducem o necesară 
completare adăugând şi celelalte localităţi bihorene, oraşe şi comune mai 
importante, în care, începând din anii '70 ai secolului 19, au funcţionat ateliere 
fotografice stabile. 

Am constatat că cercetarea istoriei atelierelor fotografice din cuprinsul 
judeţului este o întreprindere mult mai dificilă decât cercetarea istoriei atelierelor 
orădene. Pe de o parte, presa cotidiană provincială, sursă importantă pentru această 
temă, este mai slab reprezentată decât presa orădeană. Este vorba, de pildă, de 
Belenyesi Lapok [Foaia beiuşeană] şi Beiuşul la Beiuş, dar Beiuşul a apărut la 
început, în 1921, cu o bună frecvenţă, pentru a deveni apoi din ce în ce mai 
sporadic şi a-şi înceta în cele din urmă apariţia în 1930. A existat apoi ziarul 
Marghita în anii '30 ai secolului trecut, dar această publicaţie reprezintă la ora 
aceasta o raritate în colecţiile noastre publice. La Salonta s-a tipărit Szalontai 
Lapok [Foaia salontană], dar, deşi ziarul a apărut pe o perioadă îndelungată, 
colecţia sa este, de asemenea, rară. La Săcuieni, aproximativ în perioada 
1910-1915 a apărut Szekelyhidi Hirlap [Jurnalul de Săcuieni], care, după 
ce că a avut o durată de apariţie scurtă, este şi extrem de rar. 

Pe de altă parte, în colecţiile publice de fotografie istorică la care am avut 
acces se păstrează mult mai puţine fotografii produse în ateliere din judeţ. 
La acest capitol ne-au fost de folos, în ordinea numărului de fotografii păstrate, 
colecţia Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, a Fototecii Istorice a 
Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, a Muzeului Memorial "IosifVulcan" 
şi a Muzeului Deri din Debrecen. 

În al treilea rând, există, este adevărat, colecţiile particulare, dar, după 
cum se ştie, accesul la albume de familie şi la colecţii particulare (în afara 
celor aparţinând unor colecţionari cunoscuţi) este în general aleatoriu. 

Din punct de vedere metodologic, am crezut că este mai practic şi mai 
util să înşirăm aceste ateliere sub forma unui repertoriu, pe localităţi. Atât 
înşiruirea localităţilor cât şi a atelierelor urmează ordinea alfabetică. Am notat 
şi eventualele conexiuni existente între diferitele ateliere, mai ales în ce 
priveşte continuitatea lor, succesiunea diferitelor firme în acelaşi local. 
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Astfel, am identificat până la ora aceasta 46 de ateliere din: Aleşd ( un 
atelier), Beiuş (13), Diosig (4), Marghita (7), Salonta (12), Săcuieni (3), 
Tinca (5) şi Valea lui Mihai ( 1 ). Observăm că, în mod firesc, cele mai 
multe ateliere au funcţionat în cele două oraşe ale judeţului, Beiuş şi 

Salonta. 
Menţionăm că adresele şi numerele de casă care apar în această lucrare 

sunt cele folosite în epocă. 
Perioada de funcţionare a atelierelor n-a putut fi stabilită întotdeauna cu 

exactitate. Pentru unele, n-am avut la îndemână pentru datare decât 
fotografiile, majoritatea nedatate, pe care le-am găsit în colecţii publice sau 
particulare. Am recurs în acest caz la datarea lor, fie şi aproximativă, în urma 
analizei elementelor de mobilier şi de modă vestimentară din imagine, precum 
şi a stilului mărcii de atelier. 

A rezultat faptul că cel mai vechi dintre atelierele fotografice bihorene 
este cel aJ lui Karolyi J6zsef din Diosig care funcţiona deja aproximativ în 
jurul anului 1870. Urmează Szabo Sa.odor din Beiuş, la 1875. Repartizarea 
atelierelor pe perioade cronologice este următoarea: anii 1870-1900 (7), 
perioada 1900-l 920 ( 15), anii 1900-1925 (3 ), perioada interbelică (15), anul 
1947(6). 

Am observat că unele ateliere şi-au încetat activitatea în jurul anului 1920. 
Este vorba mai ales de filialele ale căror ateliere de bază se aflau pe teritoriul 
Ungariei şi care şi-au încetat activitatea ca urmare a instituirii noii frontiere 
de după Tratatul de la Trianon (Bekes Gyula din Salonta, Jgnaczy Geza din 
Săcuieni etc.). Pe de altă parte, au existat şi fotografi care, în aceeaşi perioadă, 
optând pentru cetăţenia ungară, s-au «repatriat» sau au emigrat (fotograful 
Fischer din Beiuş). O altă observaţie se referă la anul 1947 când s-au 
înregistrat înmatriculări masive de noi firme. Dintre acestea însă majoritatea 
au avut o existenţă efemeră. 

Ar fi greşit să credem că în atelierele fotografice din provincie au lucrat 
doar fotografi de mâna a doua. Printre proprietarii de ateliere fotografice din 
Bihor s-au numărat câţiva foarte buni profesionişti. De pildă, Karolyi şi 

Pelikan, ambii de la Diosig, erau cunoscuţi veterani ai fotografiei şi foarte 
buni profesionişti. Un alt profesionist recunoscut a fost Munkacsi Lajos din 
Beiuş, amintit la 1896 într-o cunoscută agendă a fotografilor 1 şi pe care îl 
putem considera şi ca reprezentant timpuriu al fotografiei turistice în zona 
Beiuşului, alături de Iuliu Czaran. Alte ateliere bihorene erau de fapt ateliere
filială deschise de fotografi la fel de cunoscuţi, aşa cum a fost cel al lui Bekes 
Gyula la Salonta. 

'F. Zs., p.236 
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Structura producţiei atelierelor fotografice bihorene este cea obişnuită. 
Primează în general, pentru toate epocile, portretele şi fotografiile de grup, 
apar apoi treptat şi alte categorii - fotografia artistică, fotografia turistică, 
fotografiile pentru legitima~i, fotografia de reportaj etc. - pentru ca, în perioada 
interbelică şi în primii ani de după cel de-al doilea război mondial, o bună 
parte din veniturile atelierelor fotografice să provină din măririle de fotografii. 
În ce priveşte fotografia artistică, au existat chiar inovaţii în domeniu care au 
pornit din mediul provincial bihorean. Este vorba de un nou procedeu de 
iluminare folosit de fotografii Zsak şi Feher din Salonta, procedeu menit a 
potenţa impresia artistică2 . 

În perioada interbelică, datorită accesibilităţii aparaturii, atât ca preţ cât 
şi ca mod de utilizare, numărul atelierelor fotografice a crescut mult, acestora 
adăugându-li-se şi un număr din ce în ce mai mare de fotografi amatori. 
Lucrul acesta este vizibil mai ales în localităţile mai mari ale judeţului, aşa 
cum erau cele două oraşe - Beiuş şi Salonta. În consecinţă, comerţul local s
a adaptat imediat, orientându-se şi spre articole necesare fotografilor, atât 
profesionişti cât şi amatori. Un exemplu ni-l oferă Tipografia Szekely din 
Salonta care vindea în I 922, alături de diverse produse de papetărie, şi 

cartoane pentru fotografii3. 
În condiţiile creşterii numărului fotografilor amatori, menţinerea, ba 

chiar lărgirea clientelei, devenise o necesitate stringentă pentru 
profesionişti. Pe lângă concurenţa amatorilor, care priva atelierele 
profesioniste de realizarea câtorva categorii de fotografii aducătoare de 
venituri importante şi care până atunci fuseseră apanajul lor (fotografii 
de familie, fotografii de grup, fotografii de reportaj etc.), atelierele 
profesioniste din judeţ mai suportau şi concurenţa atelierelor din Oradea 
care-şi trimiteau agenţii prin judeţ pentru a racola clientelă. Numeroase 
ateliere orădene aveau agenţi special angajaţi pentru a realiza astfel de 
munci. Astfel de acţiuni aveau loc mai ales în zilele de târg săptămânal 
din oraşele şi comunele mai mari ale judeţului. Un exemplu este cel al 
atelierului Dr~jkovits J. E. din Oradea care, în 1923, pe perioada verii, în 
anumite zile ale săptămânii, se deplasa la Beiuş pentru a face fotografii\ 

Pe parcursul cercetării am identificat şi câţiva fotografi amatori, ale căror 
nume credem că nu e lipsit de interes a fi amintite în această lucrare, existând 
posibilitatea ca în viitor informaţiile deţinute în legătură cu persoana şi 
activitatea lor să fie completate. Unora nu le cunoaştem deocamdată decât 

1 Sz. L.. 1923, nr.65, 22 ma11ie, p. l 
'lbid„111. I 922. m·. 203, p.2 
'Bei11ş11/. 1923, nr. 16- I 7, 6 mai, p.6 
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numele, din câte un anunţ în ziar referitor la vânzarea sau cumpărarea de 
aparatură fotografică ( aşa cum era Greguss la Salonta, în 19205

). Alţii sunt 
menţionaţi în ghidurile fotografice vechi, cum e cazul lui Linter Ăkos, medic 
veterinar şi fotograf amator în Tinca la 1896<•_ Există în schimb şi persoane 
care s-au remarcat în mişcarea fotografilor amatori, din ce în ce mai animată 
şi mai activă deja în jurul anului 1900. Aşa a fost Bogdândy Sândor, funcţionar 
de stat la Salonta, personaj foarte activ care a editat şi un îndrumător pentru 
fotografii amatori, foarte apreciat în epocă, dovadă că, după prima ediţie, 
apărută în 18 99, a mai scos-o şi pe a doua în 19007. 

În lucrarea de faţă apar de multe ori şi amănunte în aparenţă 
nesemnificative despre activitatea atelierelor bihorene. Le-am păstrat, pentru 
a reda cât mai fidel atmosfera de epocă. 

Cercetarea noastră prilejuieşte şi corectarea unor greşeli care s-au strecurat 
în bibliografia de specialitate (Szakacs 1 997, Mikl6si-Sikes 200 I), mai exact 
în repertoriile apărute până acum care fac referiri şi la fotografia istorică din 
Transilvania, greşeli datorate mai degrabă vehiculării şi prelucrării unei 
informaţii extrem de stufoase. Sunt de fapt mici inadvertenţe pe care le-am 
corectat în cuprinsul prezentului repertoriu. Ca exemplu, dorim să dăm aici 
cazul atelierului Zsak Jeno din Salonta. În bibliografia consultată atelierul 
este atestat pentru anul 18568

. Ar fi fost extraordinar să existe un atelier 
fotografic stabil la Salonta în 1856. Din păcate, nu este aşa. Greşeala provine 
de la existenţa, în colecţiile Fototecii Istorice a Muzeului Naţional Ungar 
din Budapesta, a unei reproduceri fotografice realizată de fotograful Zsak 
după un portret al poetului Arany Janos de Barabas Mikl6s, datat 1856. Data 
realizării picturii a fost astfel transferată, din grabă, şi asupra reproducerii 
fotografice. De fapt, atelierul a func~onat în perioada interbelică ( circa 1925-
1930). 

Am indicat în această lucrare, pentru cercetătorii interesaţi de producţia 
atelierelor fotografice bihorene, şi locurile de păstrare unde pot fi găsite 
fotografiile studiate de noi. 

În încheiere, dorim să subliniem faptul că, poate şi mai mult decât în 
cazul istoriei fotografiei orădene, unde lucrurile sunt în mare deja cunoscute, 
istoria atelierelor fotografice din cuprinsul judeţului Bihor rămâne o temă 
deschisă, care, în mod sigur, va mai suporta pe parcursul cercetării numeroase 
completări şi chiar corecturi. 

5 Sz.L., 1920, nr.146, 3 iulie, p.2 
• F. Zs., p.251 
7 Bogdândy Sandor, /Jtmutaras miikedvelofenykepes:ek res:ere [Îndmmăror pentru fotografii 

amatori), Edilia a II-a, Nagyszalonta, 1900 
• Szakăcs I 997, p.148, reluat de Mikl6si-Sikes 2001, p. 220 
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Atelierul funcţiona deja în 19129
. A continuat să funcţioneze în perioada 

interbelică. În I 94 7 el se afla în proprietatea văduvei fotografului 10 Era profilat 
pe portrete, fotografii de grup şi fotografii de reportaj. Fotografii produse în 
acest atelier se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. 

BEIUŞ 

Benedek Mozes 
Atelierul funcţiona deja în 1912 11

• 

Csere Sandor 
Atelierul funcţiona deja în 1904 12

• 

Erdelyi Ferenc 
Atelierul este atestat după 190013

. Acest atelier este repertoriat doar în 
Mikl6si-Sikes 2001. Nu este amintit de nici un alt autor, iar pe parcursul 
cercetării noastre nu am întâlnit nici o fotografie produsă în acest atelier. 
Presupunem, prin urmare, că este vorba de o greşeală şi că informaţia s-ar 
referi de fapt la atelierul Erdelyi Jeno. 

Erdelyi Jeno 
Atelierul a funcţionat în primii ani ai secolului 20, circa 1900-1915. Era 

profilat pe portrete, fotografii de grup şi fotografii de nuntă. Fotografii produse 
în acest atelier se păstrează în colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. 

Fischer 14 

A funcţionat până în 1924, fiind, se pare, un atelier profitabil. În 1923 
proprietarul, dorind să emigreze, s-a hotărât să-şi vândă atelierul, 
împreună cu toate dotările şi cu locuinţa aferentă15 . Astfel, în 1924, 

9 Cfmtar 1912, p.97 
10 Compass 1947. p.188 
11 Cfmtar 1912, p.97 
12 Cfmtar 1904, p.114 
"Mikl6si-Sikes 200 I, p.119 
14 vezi şi atelierul Foro-Sre/11ţa 
"Fotografia, 1923, nr:6, 30 iunie, p.11 
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atelierul Fischer a fost preluat de fotograful Titu Birţ, care i-a schimbat 
numele în Foto - Ste/11ţaH'_ 

FotoArta._11 
Este fostul atelier Foto - Steluţa preluat de fotograful Alexandru Tufan în 

septembrie 1925, căruia noul proprietar i-a schimbat numele în Foto Arta. În 
noua formulă, atelierul practica o reducere de preţ de 15% pentru funcţionari 
şi elevi 18

. 

Foto "MIMOSA" 
Atelierul s-a deschis în toamna anului 1925 în Casa Gera, pe strada 9 

Vânători, la nr.6 19
. La deschidere, atelierul beneficia de dotare modernă 

pentru epoca respectivă şi executa fotografii artistice, dar şi măriri de 
fotografii în cărbune, ulei sau pastel. Practica reduceri de preţ la fotografiile 
pentru camete de identitate. Atelierul mai funcţiona încă în 193 6. A lucrat 
în principal portrete, fotografii de grup, cărţi poştale ilustrate. Fotografii 
produse în acest atelier se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor 
din Oradea şi în colecţii particulare din Oradea. 

Foto - Steluţa20 

Este fostul atelier Fischer din Piaţa dr.Ciordaş preluat în 1924 de 
fotograful Titu Birţ, care i-a schimbat numele. Atelierul a funcţionat până în 
192521 . A practicat reduceri de preţ pentru funcţionarii publici şi pentru 
studenţi. 

Foto Szekeres 
Atelierul a funcţionat în perioada interbelică. Era profilat pe portrete. În 

colecţia Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea se găseşte 
o fotografie produsă în acest atelier. 

Gere Sandor 
Atelierul funcţiona deja în 1902 şi a continuat să funcţioneze până în 

anii '20 ai secolului trecut. Era profilat pe portrete, fotografii de grup, 
fotografii de nuntă, dar şi pe fotomontaje de mari dimensiuni, cum erau 

16 Bei11ş11/, 1924, nr.41, 2 noiembrie, p.3 
17 yezi şi atdim1I Foto- Steluţa 
18 Bei11ş11/, 1925, nr.37, 13 septembrie, p.3 
19 Ibidem, nr.42, 4 noiemb11e, p.3 
,o vezi şi atdierul Foto Arta 
"Bei11ş11/, 1925, ru·.37, 13 septemb11e, p.3 
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de pildă tablourile de absolvire. Pe acestea din urmă semnează Alexandru 
Cere, Fotograf 22

. Cartoanele erau comandate la firma S. Wachtl din Viena. 
Fotografii produse în acest atelier se păstrează în colecţiile Secţiei de 

Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, ale Muzeului Memorial 
"Iosif Vulcan" din Oradea, precum şi în colecţii particulare din Oradea. 

Munkacsi Lajos 
Atelierul funcţiona deja în 189623 şi continua să funcţioneze în 190 I. 
Până la ora aceasta nu am întâlnit în colecţii publice nici o fotografie 

originală provenind din acest atelier, ci doar într-o colecţie particulară 
din Oradea. Marca atelierului, imprimată pe cartoanele special comandate 
la litograful K. Krziwanek din Viena ne informează că fotograful Munkâcsi 
era posesorul unor medalii primite cu ocazia unor expoziţii la care 
participase la Szekesfehervâr, Pecs şi Szolnok. De la fotograful Munkâcsi 
au rămas de asemenea 14 reproduceri după clişeele sale, apărute în 
monografia comitatului Bihor datorată lui Borovszki S. 24

. Judecând după 
conţinutul acestor imagini (vederi panoramice, peisaje, monumente ale 
naturii, căi ferate, vestigii de monumente istorice, clădiri, vederi de oraş, 
aspecte etnografice), credem că-l putem considera pe Munkâcsi şi un 
reprezentant ·al fotografiei turistice în Bihor şi îndeosebi în zona Beiuşului, 
alături de Iuliu Czârân. 

Szabo Sandor 
Atelierul este atestat în jurul anului 187525

. Fotografii produse în acest 
atelier se păstrează în Fototeca Istorică a Muzeului Naţional Ungar din 
Budapesta [Magyar Nemzeti Muzeum Tărteneti Fenykeptara]. 

Zsunk Pal 
Paul Zsunk a avut între 1900 - 1907 atelier fotografic la Oradea26

. S
a mutat ulterior la Beiuş. Atelierul din Beiuş a funcţionat aproximativ 
între anii I 908 -1917. A produs portrete, fotografii de grup, tablouri de 
absolvire. Pe tablourile de absolvire, de dimensiuni mari, semnează «Paul 
Zsunk,Jotografist». Fotografii şi tablouri de absolvire produse în acest 
atelier se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, a 

22 vezi tabloul cu Octavanii Gimnazi11/11i superior greco-catolic român din Beiuş în anul şcolar 
1903-/904, în colecţia Muzeului Memorial "Iosif Vulcan" din Oradea 

2., F. Zs., p.236 
'-' Borovszki I 90 I, passim 
2., Szakâcs 1997, p.143 
26 Comea 1999, p.75 
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Muzeului Memorial "Iosif Vulcan" din Oradea, precum şi în colecţii 

particulare din Oradea. 

DIOSIG 

Erdohati Geza 
Atelierul funcţiona în 194727 . În colecţiile studiate nu am întâlnit nici o 

fotografie produsă în acest atelier. 

Karolyi Jozsef u 
Atelierul funcpona deja în jurui anului 18 7029

. Despre Kâ.rolyi J 6zsef ştim că 
în 1882 apărea pe lista abonaplor ·revistei de specialitate Fenykepeszeti Lapok 
[Foaia Fotografică] editată la Cluj de cunoscutul fotograf Veress Ferenc. 

Nu se ştie exact când s-a asociat cu fotograful Pelikan (poate în jurul lui 
1884), dar după ce timp de câţiva ani au funcţionat ca asociaţi, aproximativ 
în jurul anului 1896 Karolyi a rămas din nou singur la conducerea atelierului. 
În 1903 atelierul Karolyi din Diosig funcţiona încă. În 1899 îşi comanda 
cartoanele la firma A. Mall din Viena. Ca şi în cazul altor ateliere vechi, şi de 
la acest atelier s-au păstrat în principal portrete, aflate astăzi în colecţiile 
Muzeului Deri din Debrecen, ale Fototecii Istorice a Muzeului Naponal Ungar 
din Budapesta, precum şi în colecţii particulare. 

Karolyi şi Pelikan 
Atelierul a funcţionat aproximativ în perioada 1884-1895. 
Despre Pelikan Kâ.roly ştim că era şi pictor academist şi că a avut un 

atelier fotografic la Oradea începând din 1872, la început în asociaţie cu 
fotograful Knapp Mihaly, iar din 1873 singur30

. La acea dată Pelikan era 
considerat deja un veteran în ale fotografiei, cu cunoştinţe profesionale 
dobândite prin marile oraşe ale Europei, chiar înainte de sosirea sa la Oradea 
poposind mai multă vreme în atelierul celebrului fotograf vienez Friedriech 
Luckhardt, în calitate de conducător tehnic al atelierului31 acestuia. 

În 1883, revista Fenykepeszeti Lapok [Foaia Fotografică] îl amintea pe 
Pelikan ca fotograf voiajor32

, ceea ce înseamnă că la acea dată el renunţase 
deja la atelierul din Oradea. 

21 Compass 1947, p.202 
28 Vezi şi atelierele Karolyi din Marghita şi Karolyi şi Pelikân din Diosig. 
29 Vezi fotografie în colec~a lui Deri M,,z,,um din Debrecen, Ăltalânos torteneti adattâr, nr.inv.88.41-b 
30 Cornea 1997, p.121 
"Bihor, 1872, 11.r.29, 24 februarie 
"F. L., 1883, nr.2, februarie, coperta 3 
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Cât despre fotograful Karolyi J6zsef, despre acesta ştim că a participat, 
în septembrie 1885, la Budapesta, la şedinţa de deschidere a Asociaţiei de 
Instruire şi Ajutorare a Tinerilor Fotografi [Fenykepesz ffjak Onkepzo es 
Segelyegyesiilete ]33

. 

Nu ştim cu exactitate când a încetat existenţa atelierului Karolyi şi 
Pelikan la Diosig, dar la 1896 Karolyi figura deja ca fotograf profesiorust 
la Marghita. 

În ce priveşte producţia atelierului Karolyi şi Pelikan din Diosig, 
aceasta s-a axat în principal pe portrete. Cartoanele erau comandate la 
firma Eisenshiml &Wachtl din Viena. 

Fotografii produse în acest atelier se mai păstrează astăzi la Fototeca 
Istorică a Muzeului Naţional Ungar [Magyar Nemzeti Muzeum Tărteneti 
Fenykeptara] din Budapesta, precum şi în colecţii particulare din Oradea. 

Sipos Imre 
Atelierul funcţiona deja în 191234

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

MARGHITA 

Feher Ferenc 
Atelierul funcţiona deja în 190435

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Gombos 
Atelierul funcţiona deja în 193636

. Asigura şi prelucrarea clişeelor aduse 
de fotografii amatori, care-şi puteau cumpăra tot de-acolo şi rolfilmele. În 
colecţiile studiate nu am întâlnit nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Karolyi J6zsef37 

Atelierul este menţionat în 189638
. A funcţionat probabil până în 

1898. Fotograful a mai avut un atelier în Diosig, în asociaţie cu 
Pelikâ.n Karoly, aproximativ între 1884-1895 şi a revenit la Diosig 
în 1899. 

"Ibidem, 1885, nr.9, septembrie, p. I 80-182; Mikl6si-Sikes 200 I, p. I 80 
34 CfmtarI912, p.97 
"Cfmtar 1904, p.114 
36 Marghita, 1936, nr.22, 12 iunie, p.3 
"Vezi şi atelierele Karolyi ş, Pelrkan din Diosig şi Karolyi din Diosig. 
"F. Zs., p.244 
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Kiss Andrei (soţia lui) 
Atelierul funcţiona în 194739

. În colecţiile studiate nu am întâlnit nici o 
fotografie produsă în acest atelier. 

Konkoly Sandor Jozsef 
Atelierul funcţiona deja în 191240

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Spuller Janos 
După unele surse bibliografice, atelierul principal al lui Spuller Janos s-ar fi 

aflat la Carei, unde a funcţionat timp de mai multe decenii, aproximativ între 
1870-1920. În jurul anului 1880 a deschis un atelier la Marghita41

. În 1886 atelierul 
din Marghita încă funcţiona ( era interesat de cumpărarea, respectiv vânzarea de 
aparatură şi instrumentar fotografic) şi se pare că acolo se afla în acea perioadă şi 
locuinţa fotografului42

. Nu ştim dacă în perioada respectivă a mai păstrat şi atelierul 
din Carei. În orice caz, pe verso-ul cartoanelor folosite în această perioadă (lucrate 
la firma Leopold Tiirkel din Viena) atelierul din Carei nu apare menţionat, de 
aceea înclinăm să credem că aproximativ între anii 1880-1890 Spuller a locuit şi 
a lucrat la Marghita. Mai târziu, fotograful a deschis ateliere şi la Şimleu! Silvaniei 
(1900-191 O), Zalău (1900-191 O) şi Debrecen (1915-1920). 

În atelierul din Marghita, Spuller a lucrat cu predilecţie portrete şi fotografii 
de familie. Fotografii provenind din atelierul său se păstrează în Fototeca 
Istorică a Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, la Muzeul Ţării Crişurilor 
din Oradea, precum şi în colecţii particulare din Oradea. 

Vajda Ştefan (soţia lui) 
Atelierul funcţiona în 194743

. În colecţiile studiate nu am întâlnit nici o 
fotografie produsă în acest atelier. 

SALONTA 

Bekes Gyula 
Atelierul său principal se afla la Gyula, unde a funcţionat aproximativ în 

perioada 189()44 - 1930. Pe lângă acesta, a mai deschis şi numeroase ateliere
,. Compass 1947, p.211 
• 0 Cfmtar I'! 12, p.97 
u Szakacs 191/7, p.141 
"F. L., 1886, nr.6, iunie, p.141 
"Compas.r l '147, p.211 
"Am întâlnit o fotografie datată 25 decembrie 1899 într-o colec)ie particulară din Oradea. La ora 

aceea fotograful Bekes de\inea deja titlul de.fotograf al c11rţ1i arh1d11cel11i Iosif 
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filiale, printre care s-a aflat şi cel din Salonta. Primul atelier-filială deschis a 
fost cel de la Bekescsaba care funcţiona deja în 190445 şi a continuat să 
funcţioneze până în jurul anului I 920. Tot în jurul anului l 904 este datat şi 
atelierul de la Oroshaza46

. În 1918, în asociaţie cu fotograful Stojkovits Ivan, 
Bekes a deschis un atelier şi în Arad47

. 

Atelierul de la Salonta a funcţionat aproximativ în perioada l 910-1925. 
Bekes Gyula era un fotograf cunoscut şi apreciat, deţinând şi titlul de 

fotograf al curţii arhiducelui Josfl În 190 l, când s-a redactat cunoscuta 
monografie a comitatului Bihor datorată lui Borovszky Samu4

~, Bekes a 
fumizat câteva clişee pentru ilustrarea v'71umului. Imaginile cu care a participat 
la acest volum înfăţişează personaje şi realităţi din hinterlandul Salontei: 
păstori, conace moşiereşti etc. 

Fotografii produse în atelierul din Salonta (portrete, fotografii de familie) 
se mai păstrează astăzi în colecţiile lui Bihari M1izeu111 din Beretty6ujfalu, 
ale Fototecii Istorice a Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, precum şi 
în colecţii particulare din Oradea. 

Bordas Ghizela 
Atelierul funcţiona deja în 194749

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Csike>s Maria 
Atelierul a funcţionat în perioada interbelică, circa 1928 - l 93050

. În 
colecţiile studiate nu am întâlnit nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Foto "Davidovits" 
Proprietarul atelierului era fotograful Ştefan Davidovits, unul din cei trei 

fraţi Davidovits, toţi fotografi şi originari din Salonta. Atelierul a funcţionat 
între 1931 [anul înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie Oradea] şi 
1944 pe str. Regele Ferdinand nr.4, iar după 1944 în localul din Piaţa Libertăţii 
nr.21 [adresă din 1946]. 

Imediat după înregistrarea firmei, la 18 septembrie 1931, Ştefan 
Davidovits l-a angajat şi înregistrat ca ucenic pe fratele său Ladislau51

. 

"'vezi .:olec(ia de fotografii a Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, fotografia cu 
nr. inv. 7409, datată 1904 

•• Szakacs I 997, p. I 09 
"Mikl6si-Sikes 2001, p.95-96 
"vezi Borovszky 1901, passim 
'" C:0111pass 194 7, p.222 
'
0 ANDJB,fo11d 232, <los. 2, f. 353 

" lbid,·111, f.4 7 J 
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În 1944, Ştefan Davidovits, evreu fiind, a fost deportat. A avut şansa să 
supravieţuiască şi să revină din lagăr, stabilindu-se la Oradea unde avusese de 
asemenea un atelier fotografic înainte de 194452

. În martie 1946 a cerut săi se 
restituie localul vechiului său atelier din Salonta, restituire pe care a şi obţinut-o 
prin hotărâre judecătorească în ianuarie 194 753

. 

Fotografii produse în perioada interbelică în atelierul Foto "Davidovits" din 
Salonta am cercetat în colecpi particulare din Oradea. 

Foto Fehfr'i-1 
Atelierul funcpona în anii 1925 - 193055

. Proprietarul firmei era fotograful 
Feher Jozsef, născut în 1892·'6. Atelierul era profilat pe portrete şi fotografii de 
grup. Fotografii produse în acest atelier am văzut în colecpi particulare din Oradea. 

Foto NOVEREK 
Atelierul funcpona deja în 1932. Era profilat pe portrete. Fotografii produse 

în acest atelier se mai păstrează în colecpi particulare din Oradea 

KORZO fenykepeszet [Foto KORZO] 
Atelierul func~ona deja în 193 5. Era profilat pe portrete. Am văzut fotografii 

produse în acest atelier în colec~i particulare din Oradea . 

Merges Janos 
Atelierul de la Salonta este atestat după 189557

. Se pare că era un atelier
filială, căci în acea perioadă atelierul principal al fotografului se afla la Oradea 
unde a funcponat între anii l 896-19225

~. Pe de altă parte, un fotograf cu numele 
Merges Janos este semnalat şi la Gherla (în 1897) şi la Cluj (în 1899), în ambele 
locuri ca fotograf stabil. 

Rubin Ismail 
Fotograful Ismail59 Rubin s-a născut în 1875. 
Atelierul său, situat lângă hotelul Centra/6°, a funcţionat aproximativ în 

perioada.I 919 - 193061
. În 1919 vindea un aparat foto de 12 x 16,5 şi dorea 

"Cornea 1999,p.52 
"ANDJB,fond65, dos. 13, f.108 
" vezi şi atelierul Zsak şi Feher 
'-' AND1B,Jo11d 232, dos. 2, f. 353 
56 ANDJB,Jo11d I O, dos. 153 - Lista electorală comunală ( 1925 ), [ 28 
" Mikl6si-Sikes 200 I, p. 167; atelierul este amintit şi în Cfmtar 1904, p.114 
58 Cornea 1999, p.62 
59 În alte surse apare cu prenumele Samuel I ANDJB,Jond 232, dos. 2, f. 353) 
60 Sz.L., 1922, nr.247, 29 octombrie, p.2 
61 ANDJB,Jo11d JO, dos. 153, f. 67; ANDJB,Jo11d 232, dos. 2, f. 353 
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totodată să angajeze o ucenică02 . În toamna anului 1922 dorea să angajeze 
din nou o ucenică63 . Din presa epocii aflăm şi câteva din preţurile pe care le 
practica: un set de trei fotografii format carte de visite pentru legitimaţii 
costa 30 de lei, iar un set de şase fotografii artistice format carte poştală 
costa 50 de lei64

. Se mai executau în atelier şi măriri de fotografii de diferite 
dimensiuni, până la cele de mărime naturală. În colecţiile studiate nu am 
întâlnit nici o fotografie produsă în acest atelier. 

WiHfel S. & Co. 
Atelierul a funcţionat aproximativ în perioada 1880-189065

. Am întâlnit 
fotografii produse în acest atelier în colecţii particulare din Oradea. 

Zsak Jeno66 

Fotograful Zsâk s-a născut în 189567
. 

În bibliografia consultată atelierul său este atestat pentru anul 185668
, 

ceea ce este greşit. Greşeala provine de la existenţa, în colecţiile Fototecii 
Istorice a Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, a unei reproduceri 
fotografice realizată de fotograful Zsâk după un portret al poetului Arany 
Jânos de Barabâs Mikl6s, datat 1856. Data realizării picturii a fost astfel 
transferată, din grabă, şi asupra reproducerii fotografice. De fapt, atelierul a 
funcţionat în perioada interbelică ( circa l 925-193069

). Era profilat pe portrete. 
Am întâlnit fotografii produse în acest atelier în colecţii particulare din Oradea. 

Zsak es Feher 
Atelierul a funcţionat aproximativ în perioada 1906 - 192470 pe Râk6czi

ut [în perioada interbelică str. Regele Ferdinand] la nr.4, în Casa Csikos71
. 

Ulterior, cei doi asociaţi s-au despărţit, deschizându-şi fiecare atelier propriu. 
În 1923, în atelierul renovat şi modernizat, având acum «aspect de atelier de 
oraş mare» se făceau şi inovaţii tehnice în domeniul fotografiei artistice, 
unul din proprietari [ care anume, relatarea nu specifică] aducând o 
perfecţionare aşa-numitei expuneri Rembrandt, cu scopul de a potenţa 
impresia artistică. Inovaţia a fost remarcată şi recunoscută de presa de 

62 s~. L., I 919, nr.123, 12 octombrie, p.2 
6' Ibidem, 1922, ,u-.264, 19 noiembrie, p.3 
"'lbidPm, 1921, 6 martie, p.3 
.,, Szakâcs 1997, p.148 
66 vezi şi atelierul Zsak es Feher 
61 ANDJBJond JO, dos. 153, f.87 
68 Szakacs 1997, p.148, reluat în Miklosi-Sikt:s2001, p. 220 
69 Al\'DJBJolld 232, dos. 2, f. 353 
70 AJ',;TIJB,fo11d JO, dos. 148, f. 2 
71 S~. L., 1923, nr.50, 4 martie 
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specialitate, care a reprodus mai multe imagini realizate cu noul procedeu72
. 

Pe lângă fotografiile obişnuite, acest atelier mai executa şi fotografii mărite, 
colorate cu ulei, acuarelă sau pastel, precum şi înrămări de fotografii. În 
acea perioadă îşi făcea ucenicia la firmă un student care dorea să-şi însuşească 
profesia de fotograf pentru a se putea întreţine pe perioada studiilor. 

Am întâlnit fotografii produse în acest atelier în colecţii particulare din Oradea. 

SĂCUIENI 

Biro Francisc 
Atelierul este semnalat ca funcţionând în 192573 şi apoi în 194?7➔. 

În 1925, fotograful Bir6 dorea să-şi vândă atelierul, despre care afirma 
că este <~fără concurenţă», de unde s-ar putea trage concluzia că în acea 
epocă atelierul său era unicul atelier fotografic din Săcuieni. În colecţiile 
studiate nu am întâlnit nici o fotografie produsă în acest atelier. 

lgnaczy Geza 
Fotograful a avut ateliere în Ungaria la Kisvarda (l 904-1919), Mateszalka 

şi Beregszasz (19 I O- I 93 5), iar ateliere-filiale la Tokay, Băile Szobrancz, 
Nagykall6 şi Nyirbator (1910-1935). 

Atelierul din Săcuieni era tot un atelier-filială75 . Conform surselor 
bibliografice consultate, ar fi funcţionat aproximativ în perioada 1910-
19357(,. În privinţa anului 193 5 ne exprimăm însă îndoiala. Întrucât cea 
mai mare parte a atelierelor lui lgnaczy se afla pe teritoriul Ungariei, ne 
îndoim că şi-ar fi păstrat atelierul-filială din Săcuieni şi după trasarea 
noii frontiere. Cu atât mai mult cu cât fotograful Bir6 afirma în 1925 că 
atelierul său nu are concurenţă la acea oră în Săcuieni [vezi, mai sus, 
atelierul Bir6 Francisc]. Coroborând toate aceste informaţii, nu ni se pare 
exclus ca Bir6 să fi cumpărat poate atelierul lgn(u:zy cândva în jurul 
anului 1920. 

Lakatos Iosif 
Atelierul funcţiona deja în 194777

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

"Sz. l., 1923, nr.65, 22 martie, p. l 
"Fo1ografia, 1925, nr. I, 31 ianuarie, p.14 
,, Compass I 947, p. 218 
"În Nanasi 2003, p. 178 se afinnă d înainte de primul război mondial în Săcuieni ti.mcţionau două 

ateliere fotografice. Nu indică însă sursa infonnaţiei. 
'" Szakacs 1997, p.122; Miklosi-Sikt-s 2001. p. 138 
77 Compass 1947, p.218 
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TINCA 

Bozo Jozsef 
Atelierul funcţiona deja în I 9127

~. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Klein Simon 
Atelierul funcţiona deja în 190479

. O fotografie de grup produsă în acest 
atelier există în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. 

Ki:>teles Janos 
Atelierul funcţiona deja în 1912~0 În colecţiile studiate nu am întâlnit 

nici o fotografie produsă în acest atelier. 

Silaghi Ioan 
Atelierul funcţiona deja în perioada 1943-194781

. Am întâlnit fotografii 
produse în acest atelier în colecţii particulare din Oradea. 

Vinter Janos 
Atelierul funcţiona deja în 191282

. În colecţiile studiate nu am întâlnit 
nici o fotografie produsă în acest atelier. 

VALEA LUI MIHAI 

Feldmann Aladar 
Atelierul a funcponat aproximativ în perioada 1925 - 1934, «în casa doamnei 

\kster» 83
. Oforta atelierului consta în portrete, fotografii de nuntă, fotografii de familie 

şi de grup, portrete şi fotografii cu copii, fotografii pentru legitim$ şi paşapoarte «la 
cele mai convenabile preţuri», măriri de fotografii «În orice culoare şi mărime» 
indiferent de vechimea fotografiei. Această ultimă menpune sugerează că avem 
de-a face fie cu un atelier vechi, fie cu succesorul unui atelier vechi. Atelierul 
Feldmann era deschis toată ziua, iar la cerere fotograful se deplasaşi în provincie. 

Fotograful Feldmann era abonatM în 1925 la revista de specialitate 
Fotografia care apărea la Alba Iulia. 

"C{mtar 1912, p.97 
1• Cfmtar 1904, p.114 
"° C{mtar 1912, p.97 
81 Compass 1947, p.232 
82 Cfmtar 1912. p.97 
8' A/111anah11/ ... Valea lui Mihai 1934, p.63 
""Fotografia, 1925, nr.3, 31 martie, p.20 
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ANC!ENS ATEL/ERS PHOJ'OGHAP/1/QUES DE BIHOR 
Resume 

Cet ouvrage se place a la suite de nos recherches d'histoire de la 
photographie locale, recherches deja valorisees partiellement a propos des 
anciens ateliers photographiques d'Oradea. Nous y apportons maintenant un 
complement necessaire, en y ajoutant d'autres localites de Bihor, villes et 
communes d'une certaine in1portance, dans lesquelles ont fonctionne, depuis 
les annees '70 du XIX.< siecle, des ateliers photographiques stables. 

En etudiant l'histoire des ateliers photographiques du departement de 
Bihor, nous avons vecu Ies difficultes d'une telle entreprise. D'une part, la 
presse quotidienne provinciale, source d'infomiation in1portante pour ce 
theme, est moins representee par rapport a la presse parue a Oradea. D'une 
autre part, dans Ies collections publiques de photographie historique que 
nous avons etudiees, on conserve moins de photographies produites dans 
des ateliers de Bihor. N ous avo ns utilise, d' apres le nombre de photographies 
conservees, la collection du Departement d'Histoire du Musee du Pays des 
Criş d'Oradea, la collection de la Phototheque Historique du Musee National 
Hongrois de Budapest, la collection du Musee Memorial «Iosif Vulcan» 
d'Oradea, et la collection du Musee Deri de Debrecen. On doit souligner 
ensuite le fait que l' acces aux albums de familie et aux collections privees, 
excepte pour les collections appartenant a des collectionneurs deja connus, 
se fait en general d'une maniere aleatoire. 

Du point de vue methodologique, nous avons considere plus pratique et 
plus utile de passer en revue ces ateliers sous forme de repertoire, suivant 
l'ordre alphabetique des localites. La liste des ateliers suit egalement l'ordre 
alphabetique. Nous avons aussi note Ies eventuelles relations existant entre 
differents ateliers, certains d'entre eux etant Ies successeurs d'entreprises 
anc1ennes. 

Les adresses et les numeros de maison qui apparaissent dans cel article 
sont ceux de l'epoque. 

On ne peut pas toujours se prononcer avec exactitude sur la periode de 
fonctionnement des ateliers. Pour certains d' eux on n' a eu aucune autre source 
d'information, saufles photographies, dont la plupart ne sont pas datees. On 
Ies a datees, ne seraitce qu'approxirnativement, en analysant Ies elements 
de mobilier et de mode vestirnentaire figurant sur les irnages, ainsi que le 
style de la marque d'atelier figunu;it au verso. 
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11 serait faux de croire que dans Ies ateliers photographiques de Ia province 
ont travaille seulement des photographes de competence moindre. Panni Ies 
proprietaires d' ateliers photographiques de Bihor on peut compter quelques 
bons professionnels: J6zsef Karolyi et Karoly Pelikan de Diosig, Lajos 
Munkacsi de Beiuş etc. D' autres ateliers de Bihor etaient en fait des 
ateliers-filiale ouverts par des photographes tres connus tels que Gyula Bekes 
et son atelier de Salonta. 

Pour l'entre-deux-guerres, on remarque deja la concurrence des 
photographes amateurs qui commern;aient a priver Ies ateliers professionnels 
de certaines categories de photographies qui, autrefois, leur avaient apporte 
d'in1portants revenus: photographies de famille, de groupes, paysages, 
photographies de reportage. Les ateliers professionnels de Bihor ont supporte 
aussi la concurrence des ateliers d'Oradea qui envoyaient leurs agents dans 
la province pour racoler de la clientele, pratique qui se rencontrait surtout Ies 
jours des foires hebdomadaires dans Ies villes et Ies villages du departement. 

Au cours de la recherche ont ete identifies quelques photographes 
amateurs dont Ies noms sont aussi mentionnes dans cet article. 

Pour Ies chercheurs interesses par la production des ateliers 
photographiques de Bihor nous avons indique aussi Ies lieux de conservation 
et de provenance des photographies etudiees. 

L'histoire des ateliers photographiques de Bihor reste un theme toujours 
ouvert. Certainement, au cours de la recherche, il supportera encore de 
nombreux complements et meme des corrections. 
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Portretul unui tânăr, perioada interbelică, 
atelier Foto Szekeres - Beiuş, 8 x 13 cm 
Portrait d'un jeune homme 
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, 
nr. inv. 8653 

Portretul unui bărbat, 
atelier Gere Sdndor - Beiuş, circa 
1905, 10 x 14 cm 
Portrait d'unjeune homme 
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, 
nr. inv. 8666/68 
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. Marca atelierului Karolyi Josef din 
Diosig, pe verso-ul unei fotografii datată 
în jurul anului 1870, format carte de 
visite 
La marque de I' atelier Karolyi J6zsef 
de Diosig, vers 1870 
© Deri Muzeum - Debrecen, 
nr. inv. 88.41-b 
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Marca atelierului Karolyi J6zsef din 
Diosig, pe verso-ul unei fotografii datată 
în jurul anului 1880, format carte de 
visite 
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La marque de I' atelier Karolyi J6zsef 
de Diosig, vers 1880 
Colecţie particulară - Oradea 
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Bărbat cu bicicletă, atelier Bekes Gyula 
- Salonta, circa 1910, 10 x 14,5 cm 
Homme a bicyclette 
Colecţia autoarei 

Fotografie de nuntă, atelier 
Foto Davidovits - Salonta, 1932, 8,5 x 
13,5 cm 
Photographie de noces 
Colecţia autoarei 



Vechi ateliere fotografice din Bihor 

Tablou de absolvire, 1928, atelier Foto Feher - Salonta, 17 x 23 cm 
Photographie de fin d' etudes 
Colecţie particulară - Oradea 
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Portretul unei tinere, 1932, atelier Foto 
N6VEREK - Salonta, 8,5 x 13 cm 
Portrait d'une jeune femme 
Colecţia autoarei 

Portretul unei tinere, 1935, atelier 
KORZO - Salonta, 
Portrait d'une jeune femme 
Colecţia autoarei 
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Portretul unei tinere fete, 1927, atelier 
Zsdk Jeno - Salonta, 8 x 13,5 cm 
Portrait d'une jeune fille 
Colecţie particulară - Oradea 
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Portretul unei tinere, circa 1906, atelier 
Zsdk şi Feher - Salonta, 8,5 x 13,5 cm 
Portrait d'une jeune femme 
Colecţia autoarei 
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Portretul unei tinere, circa 1880, atelier 
Karolyi şi Pelikan - Diosig, 5,5 x 9 cm 
Portrait d'une jeune fille 
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, nr. 
inv. 8666/58 

Portretul unei tinere, circa 1885, atelier 
Spuller Janos - Marghita, 6 x 9 cm 
Portrait d'une jeune fille 
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, nr. 
inv. 8666/29 



ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL ÎN TRANSILVANIA 
DUALISTĂ 

de 
RADU MILIAN 

I. Situaţia Învăţământului românesc la mijlocul secolului trecut 

Mijlocul secolului al XIX-iea, respectiv perioada cuprinsă între anii 1848 
şi pactul dualist, reprezintă epoca celui mai puternic avânt al şcolii româneşti 
din Transilvania. Cu preţul unor mari jertfe, românii pun pe picioare o modestă 
reţea şcolară pe care o vor apăra cu străşnicie în anii dualismului. 

În cifre, se constată o creştere a numărului de edificii şcolare, de la 691, 
(între anii l 840-1844), la 762 în anul 185 l. În anul 1858 erau 98 l de şcoli, 
iar în anul 1865, 1625. Aşadar, mai mult decât o dublare într-un deceniu şi 
jumătate. Pe întregul teritoriu locuit de români în nordul Carpaţilor, fără 
Bucovina, creşterea este asemănătoare: de la 1274 de şcoli în anul 1844, la 
2569 în anul 1870. 1 

Raportând aceste cifre la numărul populaţiei, situaţia este cât se poate de 
rea. Iată ce spun statisticile anului 1844: la o populaţie catolică de 283. 978 
de locuitori existau 283 de scoli; pentru 688. 088 de uniţi avem 31 O şcoli, 
pentru 493.625 de. protestanţi erau 113 l de şcoli, iar pentru 622.784 de 
ortodocşi func~onau doar 286 de şcoli. Deci, la 776.603 catolici şi protestanţi 
existau 13 54 de scoli, una la 574 de locuitori. Pentru 1.31 O. 872 de uniţi şi 
neuniţi existau 596 de şcoli, deci una la 2.199 de locuitori.2 

Disproporţia era flagrantă numeric, iar din punct de vedere calitativ era 
catastrofală. Maghiarii aveau şcoli superioare, biblioteci, licee, şcoli teologice, 
învăţători de toate gradele, profesori şcoliţi în Europa, ce puteau ridica cultural 
naţiunea maghiară. Pentru români modestele şcoli ale Blajului, puzderie de 
şcoli mărunte, modeste. Mai existau câteva şcoli răzleţe pe pământul crăiesc. 
Condiţiile de funcţionare ale şcolilor româneşti erau proaste. Puţine aveau 
local propriu şi învăţător. Cei mai mulţi învăţători erau improviza# din preot, 
dascăl, diacon şi cantor. De asemenea, din lipsă de spaţii, şcolile erau 
improvizate în casele dascălilor sau alte locuri de prisos ale sătenilor. 
Învăţământul era sumar; scris , citit, elemente de aritmetică şi gramatică, 
credinţe. Frecvenţa era redusă, fluctuantă. Învăţătorii sau dascălii erau plătiţi 

'Sare şi şcoli româneşti din Transilvania la miji. sec. XIX ( /867-1875). ed. Dada, Cluj-Napoca. 1994 
2 D. Prodan, Transilvania şi iar Transilvania, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975 
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din contribuţii ale părinţilor, bucate sau lemne de foc. În unele cazuri, nu 
erau plătiţi deloc. 

Pentru a avea o idee despre cum arătau şcolile româneşti din Transilvania 
în secolul trecut, redăm mai jos câteva descrieri ale şcolii din Pianul de Jos, 
judeţul Sibiu, din anul 1805: "Localul de şcoală, o casă cufundată în pământ, 
cu bănci de scânduri, bătute pe pociumbi. Pe o parte stăteau fetele, pe alta 
băieţii. Ferestrele cât palma. Din cauza fumului şi a colbului, dascălul s-a 
betejit la ochi şi a părăsit dăscălia."3 Altă mărturie ne oferă Dimitrie Tichindeal, 
în anul 1813: "De voieşti să ştii în sat, unde e şcoala, nu întreba pe nimeni, ci 
du-te şi apoi vei afla o casă, nu departe de biserică, dezgrădită, descoperită, 
cu ferestrele sparte şi cu hârtie lipite; să ştii că acea este şcoala. "4 Un alt 
exemplu îl putem da în privinţa învăţătorilor. În localitatea Laz, în anul 183 8 
era învăţător Silvestru Marcu. " ... Silvestru Marcu ţine şcoală cu copii în 
casa lui. Era opincar de meserie. Între croitul opincilor îi învaţă "buchile" pe 
care le scriau şi pe mai cu cărbune. Scrisoarea cu pană de gâscă şi cu cerneală 
din ţârţălan de arin şi din sămânţă de boz, peste care turnau puţin oţet. Cărţi: 
Bucoavna, Catehismul, Psalmii." 

Acele condiţii grele se întâlneau şi în alte p~ ale Transilvaniei, ale Banatului 
şi ale Crişanei. Ele se vor men~e până târziu, în a II-a jumătate a secolului al 
XIX-iea. Pentru a ajunge la învăţătură, părinţii îşi trimit copii la gimnazii şi licee 
străine: Viena şi Roma; sau ale reformaţilor şi catolicilor din Transilvania. În 
acestea însă, numărul elevilor români era mic. De exemplu, în anul 1847, în 
Colegiul Reformat din Orăştie, din 178 de elevi, 53 erau de origine română. 
Românii însă se cam fereau de aceste şcoli, care practicau prozelitismul. 

Pe domeniile nobiliare, nu cunoaştem dacă au existat şcoli româneşti sau 
nu. Oricum, nobilii maghiari nu se prea interesau de cultura românilor, sau 
în cel mai fericit caz încercau să-i înveţe scrisul şi cititul în limba maghiară. 
Încet însă, odată cu apariţia episcopiilor unită şi ortodoxă, preocupările pentru 
şcoală ale românilor se vor intensifica. În afară de Beiuş şi de şcolile Blajului, 
doar in Făgăraş mai aveam o singură şcoală, cu un singur dascăl, susţinuţi 
de principesa Suszana Lorantfi. 5 

Cu toate că învăţământul sătesc era ca şi inexistent, şcolile Beiuşului şi 
ale Blajului îşi continuau opera de luminare a poporului. 6 Gimnaziul de la 
Beiuş, apărut prin strădania episcopului greco-catolic Samuil Vulcan în anul 
1828, este transformat în anul 183 7 în liceu. Acesta atrăgea tineri din toată 
Transilvania şi chiar din Bucovina. Aceste oaze de cultură au fost însă atacate 

'ldid .. p. 153 
•I.Lupaş, Din i.,toria Transilvaniei, ed. Eminescu, Buc .. 1998 
5 D. Prooan, op. cit., p. 153 
• C. Pavel, Şcolile Beiuşului, Beiuş, ed. Diecesană, 1923, p. 130-133 
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de autorităţile maghiare sistematic, încă din perioada premergătoare revoluţiei 
de la 1848 Începând cu anul 1841 se încearcă introducerea limbii de predare 
maghiară la liceul din Beiuş 7, iar din 1842 autorităţile hotărăsc, ca în timp de 
l O ani limba maghiară să fie introdusă în toată Transilvania. Răspunsul 
românilor a fost elocvent. Într-o scrisoare adresată autoritătilor, S. Crainic de 
la Blaj afirma: "În şcolile din Blaj, limba română nu va putea fi înlăturată 
prin altele, nici în zece sute de ani, nu în l O ani, cum vrea legea, dar niciodată 
până in vecii vecilor şi nu, că ei nu se vor putea supune unei legi din care au 
rezultat ruina şi pieirea scumpei noastre naţionalităţi." De asemenea, el spunea 
că o astfel de lege i-ar transforma pe români într-o "turmă de vite"x_ 

Revoluţia de la 1848 nu rezolvă problemele românilor din Transilvania. 
După încercările nereuşite de uniune forţată a Transilvaniei la Ungaria, 
absolutismul care a urmat, a lăsat mână libera românilor pe teren cultural. 9 

În ceea ce priveşte şcolile, ele sunt scoase de sub jurisdicţia episcopului 
romano-catolic din Alba Iulia, unde ajunseseră în urma unui ordin al 
guvernului ardelean din anul 183710 . Episcopul Andrei Şaguna a organizat 
şcolile confesionale începând cu anul 1850. În primăvara acelui an, el 
convoacă sinodul bisericesc care hotărăşte: "Deşi comunităţile noastre 
parohiale au fost într-o stare materială foarte rea, totuşi multe dintre ele au 
ridicat şcoli pentru copii săi, în care se învaţă cetirea, scrierea, învăţătură 
creştinească şi datorinţele supuşilor către împăratul. Dar multe sunt încă în 
sfera aceasta, care au lipsă de îndreptare şi covârşire şi adică: învăţători bine 
pregătiţi, cărţi scolastice bine întocmite, casă de şcoală, cuvenita înzestrare a 
învăţătorilor şi a şcoalelor şi aşezarea inspectorilor şcolari. Adunarea aceasta 
bisericească cunoaşte mărimea şi ponderasitatea creşterii tinerimei şi a 
pregătirii învăţătorilor, ... se pronunţă pentru creşterea ei continuă ... " 11 . 

Rezultatele nu sunt totdeauna pe măsura aşteptărilor. De aceea, medicul dr. 
Pavel Vasici, numit din partea guvernului la propunerea lui Şaguna consilier 
de şcoală, face în anul 1856 o inspecţie a şcolilor din Ardeal. Tabloul zugrăvit 
în raportul său este sumbru. lată câteva concluzii: "Necapacitatea celor mai 
mulţi învăţători, care abia ştiu citi şi scrie, puşi în comune în funcţii pe bază 
de favoruri, în timp ce acei învăţători bine pregătiţi, nu-si pot câştiga existenţa. 
Dotaţia rea a învăţătorilor, care variază intre 40 şi 300 de florini, unele comune 
sărace îşi dau toată silinţa pentru plata învăţătorului; altele bogate dimpotrivă 

'Ibid., p. 131-151 
8 1. Lupaş, op. cit, p. 259-260 
9 L. Triteanu, Şcoala noastră, 1850-19/6, Sibiu, 1919, p. 4 
to I. Lupaş, op. cil., p. 151-152 
11 G. Sirna, Şcolile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Dzvoltarea ei istorică. şi situaţia ei 

actuală, Institutul de arte grafice Carol Gohel, Buc. 1915, p. 4 
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privesc aceasta ca pe un lucru colateral". Lipsa de cărţi este un lucru destul 
de grav. "Aşa cum trebuie plugarului să aibă pluguri ... şcolarul, cărţi 

potrivite". Si cel mai sărac şi le poate agonisi numai dacă : "va bea cu un 
fărtălau de rachiu pe săptămână mai puţin" Necercetarea şcoalelor din partea 
parohilor şi protopopilor este un lucru de neiertat. De asemenea, se constata 
că părinţii în loc să-şi trimită copii la şcoală îi trimit cu vitele. În concluzie, 
Pavel Vasici arata că, pe săteni nimic nu-i poate îndupleca să-şi lase copii la 
şcoală, decât învăţatul cântărilor bisericeşti. De aceea, învăţători trebuie să 
fie ataşaţi bisericii. Singura cale de urmat pentru învăţământul românesc, 
este calea confesională. Şcoala creştinească poporală, trebuie să înainteze 
spre binele bisericii, statului şi al familiei. 12 

II. Organizarea Învăţământului confesional românesc din 
Transilvania, În a-II-a jumătate a secolului trecut. 

Pentru a schimba faţa învăţământului românesc din Transilvania, după 
1856, se vor face o serie de investiţii de către biserică pe tărâm şcolar: edificii 
şi manuale noi, mobilier mai bun, îmbunătăţirea pregătiri învăţătorilor. În 
anul 1853 se introduce în şcoli studiul mai temeinic al gramaticii limbii române 
(Manualul lui S. Popovici-Barcianu). Un an mai târziu (l 854), se introduce 
şi obligativitatea studierii limbii germane, pe baza unor cărţi scrise în 
conformitate cu cerinţele şcolii româneşti (Ahecedan,l nemţesc şi gramatica 
româno-germană de S. Popovici-Barcianu, l 855). Tot în acel an se introduce 
studiul geografiei (Manualul lui Visarion Roman) ; apoi Cunoştinţe istorice, 
statistice si istorico-naturale despre monarhia austriaca (1859). Începând 
cu anul 1861 se studiază Istoria română naţională (Al. Marinescu). Tot 
acum apar şi primele abecedare şi cărţi de citire modeme ( 1861, 1862); 
primele manuale de fizică (Zaharia Boiu) ş. a. Pentru a propaga în rândul 
oamenilor şcolii noutăţile în materie, apare prima revistă pedagogică Amicul 
şcoalelor (1860-1865). În afara de activitatea lui Şaguna, şcolile româneşti 
beneficiază şi de activitatea lui I. M. Moldovan, căruia învăţămantul primar 
de la Blaj îi datorează multe prin anii '60 ai secolului al XIX-lea13 Totuşi, 

şcolile nu erau organizate pe baza unor principii recunoscute, după cum o 
astfel de organizare le lipsea şi bisericilor celor două confesiuni. Din rapoartele 
înaintate de protopopi consistoriilor, reiese că în intervalul de timp 1850-
1865 au fost înfiinţate în Ardeal 3 3 9 de şcoli confesionale ortodoxe. Episcopul 
Şaguna scria în Istoria bisericii, voi. II, p. 214, că la I 860, numărul şcolilor 

12 lbid., p. 10 
13 L. Trite.anu, op. cil, p. 17-18 
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din eparhia sa trecea de 600. 14 Acestea, la un număr de aproximativ 650. OOO 
de români ortodocşi. 15 

Situaţia şcolară a românilor ia o întorsătură deosebită după anul 1867, 
anul semnării pactului dualist austro-ungar. Două au fost legile care au 
influenţat puternic naţionalităţile din Transilvania: Legea Naţionalităţi/or şi 
Legea Jnvăţămant11/11i, ambele adoptate de guvernul maghiar în anul 1868. 16 

Cel care a organizat învăţămantul în Ungaria a fost baronul Iosif Eotvos, 
numit Ministru al Învăţămantului şi Cultelor în primul guvern maghiar dualist. 
El trece prin Parlamentul maghiar o lege care prevedea obligativitatea 
învăţământului primar, între 6 şi 15 ani. Legea lăsa însă libertate părinţilor 
de a-si trimite copii la orice şcoală vor, căci atât statul cât şi confesiunile, sau 
persoane particulare, primeau dreptul de a deschide şcoli Dintre toţi, numai 
comuna politică era obligată să intreţină şcoli . Limba de instrucţie o stabileau 
susţinătorii şcolii. Ea putea fi cea vorbită de copii şi părinţi, sau oricare alta. 
Planul de învăţămant era stabilit de cei care au înfiinţat şcoala, cu condi~a ca 
el să conţină şi materiile predate la şcolile de stat. Şcoala poporală trebuia să 
aibă două cursuri: cel de toate zilele, cu 6 clase, pentru copii de la 6 la 12 ani; 
cel de repetiţie cu 3 cursuri, pentru copii de la 12 la 15 ani. De asemenea, 
durata anului şcolar trebuia să fie aceeaşi. Şcolile confesionale intrau sub 
conducerea şi supravegherea autorită~lor bisericeşti. Statul avea numai dreptul 
de supremă inspec~e. 17 Această lege de organizare a învăţământului poporal 
din Ungaria şi Transilvania, denumită Legea XXXVIII/I 868, stabilea o serie 
de principii de autonomie locală. Ne referim în special la paragraful 80 al 
legii, care stabilea ca limba de predare, atât în şcolile confesionale, cât şi în 
cele de stat, să fie limba maternă. Acelaşi lucru îl prevedea şi articolul de 
lege XLIV /1868, sau "Legea pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor". 
" ... toţi cetăţenii patriei, de orice naţionalitate, care locuiesc în mase mai mari, 
se pot cultiva în apropierea ţinutului locuit de ei în limba maternă, până la 
începerea unei culturi mai înalte, academice." 18 

Aceste concesii erau normale, deoarece şcolile confesionale reprezentau 
peste 80% din totalul şcolilor, iar statul dualist, confruntat cu dificultăţile 
constituirii sale, nu-şi putea permite imediat gestionarea acestora. Pentru 
Transilvania, cifrele vorbesc de la sine: în anul 1858 existau 2.398 de şcoli 
poporale, cu peste 90.000 de elevi. Dintre acestea 460 erau germane, 957 

"G. Sirna, np. cit., p. 10 
15 V. Linga, l'rnb/,,111,, fi111dn111P11tn/p nlP 1i-a11si/i•n11iPi. ed. 'Tipocart Braşov S. A.·•. Braşov, 1995. p. 

290 
1

• Gh. Platon, !srona Modernă a Românie,. ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1985, p. 408 
17 L. Trite.inu, op. cit., p. I 8-19 
"l\l. Păcurariu, Biserica orrodoxă şi guvernele Ungariei în anii d11alis11111/11i. Orade.t, ....... p. 133 
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maghiare şi 981 româneşti (din care peste 600 ortodoxe, cu 33.229 elevi). 19 

Legea, pe lângă ajutoarele şi concesiile pe care le face naţionalităţilor, ascundea 
şi o serie de capcane. Alături de şcolile confesionale întretiunte de biserică, 
legea instituie şi alte două categorii de scoli: de stat şi comunale. Aceste şcoli 
sunt întretinute în întregime de către comunităţi, dar depind de stat. Legea le 
acorda favoruri importante, dar majoritatea au limba de predare maghiară. 
Numărul acestora putea spori pe seama şcolilor confesionale. Dacă în decurs 
de 6 ani de la promulgarea legii, şcolile confesionale nu ajungeau să aibă 
parametrii tehnici necesari (înaltimea, lărgimea, luminozitatea, un număr de 
elevi maxim stabilit sau nu respectau întocmai planul de învăţământ), după 
trei avertismente erau transformate în şcoli comunale. Ameninţarea plana 
mai ales asupra şcolii româneşti, deoarece resursele proprii ale românilor 
erau mai limitate decât ale naţiunilor dominante. Din datele extrase dintr-un 
memoriu şcolar întocmit la Blaj în anul 1873, reiese că pentru a se putea 
întreţine, şcolile elementare din Transilvania ar fi avut nevoie de aproape un 
milion de forinţi anual, iar pentru a se întreţine la nivelul cerinţelor, ar fi 
trebuit cel puţin dublu. Pe de altă parte, legea lui Eotvos, deşi împingea 
povara învăţământului primar asupra confesiunilor, supunea şcolile unui 
control foarte sever din partea statului. Pentru aceasta se în:fiintează comisiile 
şcolare comitacense, şi Corpul inspectorilor şcolari de stat; laînceput unul pentru 
2-3 cornitate, apoi 2-3 pe comitat. Având în spate întregul "eşafodaj statal", ei 
vor domina net forurile bisericeşti naţionale, iar cei mai zeloşi vor cutreiera toate 
satele Transilvaniei, luând măsuri pentru a grăbi procesul de asimilare 
naţională. Aceasta lege a fost numai începutul unui lung sir de reglementări 
menite să micşoreze ponderea învăţământului în limbile naţionalităţilor. 20 

Episcopul Andrei Şaguna se foloseşte cu abilitate de prietenia sa cu 
baronul Eotvos ( erau foşti colegi de şcoală) şi insistă pe langă ministru, pentru 
a aproba "Statutul organic al bisericii ortodoxe. "21 Actul a fost elaborat în 
Congresul Naţional Bisericesc, ţinut în anul 1868 la Sibiu. Proiectul a fost 
prezentat ministrului în data de 24 aprilie. A fost susţinut de deputaţii români 
Vincentiu Babeş, George Ionovici, Ioan Puşcariu, Alexandru Mocioni, Aurel 
Maniu, Sigismund Borlea, Aloisiu Vlad. În Casa Magnaţilor, proiectul a fost 
susţinut de Sigismund Pop şi Andrei Şaguna. Pe baza acestui proiect a fost 
elaborată Legea din data de 24 iunie 1868 În cauza celor de confesiune 
greco-orientală, prin care mitropolia română devine egală în drepturi cu cea 
sârbească. Prevederile legii din 1792 se extind şi asupra ei, în sensul că, pe 

1
• lbid., p. 132 
wsateşişco/i ..... ....... ,p. 16-17 
21 Marina Lupaş Vlasiu, Asprete din istoria Tra11sill'll11iei, Institutul de Istorie Naţională, Sihiu, 

1945, p. 233-244 
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langă egalitatea în drepturi intre credincioşii ortodocşi şi cei de alte confesiuni, 
legea stabileşte autonomia provinciei metropolitane. Se acordă Congresului 
Naţional Bisericesc dreptul de a reglementa problemele bisericeşti şi şcolare 
în limitele legii. Congresul, un veritabil "parlament al românilor", era alcătuit 
din deputaţi mireni şi laici. Congresul avea drept de decizie în organizarea 
adunărilor bisericeşti şi diferendele judecate de tribunalele ordinare. La 16 
septembrie 1868, se deschide primul Congres Naţional pe baza noii legi 
(arhiereii, 30 de deputaţi ai clerului, 60 de mireni şi I O deputaţi din confidii). 
În deschidere, Şaguna precizează: Congresul este " ... reprezentantul legal şi 
canonic al întregii provincii metropolitane, prin urmare e competent a aduce 
şi conduce treburile administrative, economice, bisericeşti, şcolare şi 
fundaţionale." Propune congresului un "proiect de regulament pentru 
organizarea trebilor bisericeşti, şcolare şi fundaţionale ", pe baza căruia o 
comisie de 27 de deputaţi a elaborat Statutul organic al bisericii ortotloxe 
române clin Ungaria şi Tra,uilvania. Proiectul prevedea deplina autonomie 
şcolară şi bisericească; introducerea limbii române în toate corespondenţele 
oficiale cu guvernul şi autoritatea publică, înfiinţarea a două episcopii, la 
Oradea şi Timişoara. Proiectul a fost sancţionat de către împarat după unele 
modificări, la 28 mai 1869. Şaguna a reuşit astfel ca Mitropolia ortodoxă 
română, înfiinţată pe baza unui act promulgat de împărat, să fie asigurată 
printr-un articol special de lege al dietei maghiare. 22 Mitropolitul Şaguna a 
reuşit astfel, printr-o mişcare abilă să salveze şcolile confesionale şi biserica 
ortodoxă din Transilvania. Iată ce scria despre acest lucru C. Stere, în Via,ta 
Românească, în 1909: "Marele Mitropolit Şaguna, prin Statutul organic al 
bisericii ortodoxe române a reuşit să dea o organizare atât de largă şi de 
adânc democratică, încât nu i-am putea găsi o analogie decât doar în 
organizarea unei parohii engleze, sau a unui "tawship" american. 23 

Următorul pas al Mitropolitului Şaguna a fost reorganizarea 
învăţământului naţional ortodox în toată Transilvania. Aşa apare 
Regulamentul provizoriu pentru atlministrarea învăţământului naţional, 
care trebuia supus Congresului la o dată stabilită ulterior. 

Regulamentul avea 46 de articole, grupate pe trei părţi: Partea I Şcoala 
(localul, frecvenţa, obiecte de învăţământ). Partea a II- a Condi,tii de numire 
a învă,tătorilor; partea a III-a Organizarea inspecţiilor. 

Partea I, Şcoala. Articolul I arăta caracterul confesional şi na~onal al 
şcolilor poporale româneşti înfiinţate de românii ortodocşi. Art.II obliga 

22 N. Bo~şan, I. Lumperdan, Ion-Aurel Vlad, Etnie şi co11fesi1111e în Tran.,ifrania, sec. XIII-XIX. 
Funda~a "Cele trei Crişuri"', Oradea, 1994, p. 185-186 

23 Marina-Lupaş Vlasiu, op. cit., p. 233-234 
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consistoriul să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea 
şcolilor naţionale şi confesionale. La art.III erau prevăzute condiţiile ce 
trebuiau îndeplinite de Comitetele parohiale, în ceea ce priveşte edificiul 
şcolar, frecvenţa şi planul de învăţământ. Articolele 4, 5 şi 6 stabileau 
caracteristicile tehnice ale sălilor de curs (luminozitate, spaţiul, umiditatea şi 
distanţa dintre localul şcolii şi satele arondate). 

Referitor la frecvenţă, elevii între 6 -12 ani erau obligaţi să urmeze 
cursurile zilnic, iar intre 12-15 ani, duminica şi la sărbători. Vara, de cel 
puţin 2 ori pe săptămână iar iarna de 9 ori. Dacă duminica nu exista timp 
destul pentru astfel de activităţi, se continua în cursul săptămânii. Articolul 
1 O îl obliga pe preot să-i îndrume pe copii la şcoală, arătându-le folosul 
învăţăturii. De asemenea, trebuia să raporteze Consistoriului care părinţi nu
şi trimit copii la şcoală şi să stabilească pedepsele (gloabe). Inspectoratul 
local era obligat să execute asupra părinţilor pedepsele prevăzute atât în 
prezentul regulament, cât şi în legea din 1868 (pentru prima absenţă 50 de 
creiţari, a doua I florin, apoi 2 florini, şi la a treia 4 florini. La a cincea 
absenţă, copilul era dat în grija unui tutore, părintelui revenindu-i cheltuielile 
de întreţinere - art.12). Inspectoratul cercual avea obligaţia să cerceteze dacă 
judele comunal a încasat amenzile şi să facă raport Consistoriului. 

Regulamentul indica şi materiile obligatorii în şcolile confesionale: Religia, 
Citirea şi Scrierea, Aritmetica cu cifre şi din cap, Cunoaşterea măsurilor, 
Gramatica română, Elemente de fizică şi istorie naturală, Geografia şi istoria 
patriei, Economie practică şi grădinărit, Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti, 
Cântarea bisericească şi naţională, Deprinderi de gimnastică şi exerciţii 
militare. La art.16 se prevedeau reguli de conduită în şcoala şi în afara ei, 
întreţinerea materialelor didactice şi mobilierului, care cădeau în sarcina 
părinţilor. La art.19 se stabilea că pentru copii săraci, cărţile puteau fi 
cumpărate din fondul de amenzi. 

Vacanţele au fost stabilite la 4 luni pentru şcolile săteşti, 3 luni pentru 
cele de la oraş; putând fi scurtate dar nu lungite. Lunile august-septembrie 
erau luni de repaos total, în rest numai zile libere de sărbători şi cu prilejul 
muncilor agricole. În vacanţe, în fiecare Duminică, elevii din grupa mare 
erau obligaţi să rămână 2 ore după slujbă la biserică, iar ceilal~ după-masa. 

1n partea a II-a, art.27-41, regulamentul se referă la învăţători. Aceştia 
trebuiau să aibă studii de specialitate, cu diplomă (Testimoniu de calificare). 
Ei erau obligaţi să obţină aprobarea Consistoriului până la data de 4 iunie 
1870. Parohiile îşi puteau alege profesorii dintre cei examinaţi de Consistoriu. 
Abaterile disciplinare puteau fi pedepsite doar de Consistoriu, după o anchetă 
prealabilă. Parohiile care puteau asigura un salariu mai mare decât altele, 
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aveau drept de alegere a învăţătorului. Învăţătorul trebuia sprijinit de preot, 
care era responsabil şi de înaintarea acestuia în grad. Salariu era stabilit prin 
contract, între 40 de coroane şi 120 de florini anual. De asemenea, comW1ităţile 
trebuiau să asigure locuinţă şi grădină învăţătorului. Contractele nu puteau fi 
anulate. 

Partea a IIl-a, art. 42-47, reglementa activitatea de inspecţie şcolară. 
Aceasta era efectuată de preotul paroh şi delegaţii Consistoriului, care 
trimiteau rapoarte Senatului şcolar. Inspectorii cercuali, numiţi în 4 iulie 1870, 
aveau datoria să verifice cel puţin o dată pe an fiecare şcoală din cercul lor. 
inspectorii erau renumeraţi cu cate 2 florini pentru fiecare inspecţie. Membrii 
senatului şcolar aveau obligaţia să inspecteze şi ei şcolile, dar regulamentul 
nu stabilea numărul acestor inspecţii. Regulamentul prezentat a intrat în 
vigoare în anul I 870. 2-1 

După adoptarea statutului, se trece la reorganizarea întregului învăţământ 
confesional din Transilvapia, în sensul alinierii la lege şi a W1ificării metodelor 
pedagogice, precum urmează: şcoala poporală va avea trei clase şi fiecare 
clasă avea 2 ani sau două despărţăminte. Materia de învăţământ era impărţită 
pe clase şi despărţăminte. În clasa I-a se învaţă Religia -6 ore, Exerciţii de 
limbă -4 ore, Scriere, citire - 9 ore, Socoata - 5 ore, Cântarea şi gimnastica 
În clasa a II -a se studiau: Religia- 7 ore, Exerciţii de limbă- 2 ore, Scrierea 
şi citirea - 7 ore, Gramatica- 3 ore, Geografia - 2 ore, Cântarea şi gimnastica. 
În clasa a 3-a se studia pe două despartaminte: orele erau grupate astfel: 
Religia - 5 ore în despărţământul I şi 3 ore în despărţământul II, Scriere, 
citire 5-3 ore, Gramatica 3-3 , Socoata 3-3 ore, Geografia 2-2 ore, Istoria 2-
2 ore, Istoria naturală 2-2 ore, Fizica 0-2 ore, Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti 
0-2 ore, Economia 2-2 ore. Cântarea bisericească se făcea cu toate clasele de 
2 ori pe saptamână, câte o jumătate de oră. Cântarea naţională la fel, dar 
numai o jumătate de oră. Pentru gimnastică, elevii erau împărţiţi în 2 grupe 
şi se făcea în fiecare săptămână câte o jumătate de oră. 2

' Anul şcolar începea 
la 1 octombrie şi se termina la 31 iunie. Luna iulie era rezervată examenelor. 
Cursurile se ţineau zilnic: 5 ore , 3 dimineaţa şi 2 după-masa. Anul şcolar 
avea 2 semestre: primul ţinea până în februarie, cu examen de sfârşit de 
semestru în martie. După examen, continua Semestrul II. 26 Structura anului 
şcolar şi programele de învăţământ îşi propuneau reducerea analfabetismului, 
care atingea cote alarmante. În anul 1869, 63% din populaţia Ungariei era 
neştiutoare de carte. 9, 7% nu ştiau să citească şi să scrie27

. Pentru români 
24 AN - DJBh. Bihor Jond Proropop1ar11/ Ortodox Bei11ş. dos. 43/1870, f. 23-40 
L' P. Radu, Conrrib11ţ11 la de::volrarea învăţămânru/11/ în Banar. Arad, 1975 
'" l/Jid., p. 170-171 
"Leon Jean Constantinescu, C/rntiunra Trrmsilva11iri,_Buc., ed. Jurnalul Literar, 1997, p. 134-148 
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situaţia era şi mai îngrijorătoare, (70%). Intenţia reducerii analfabetismului 
la sate era lăudabilă. Autorităţile ecleziastice s-au lovit însă de numeroase 
greutăţi: lipsa de manuale, lipsa materialului didactic, învăţători insuficient 
pregătiţi. Din această cauză, la multe din şcolile poporale româneşti, o serie 
de obiecte din planul de învăţământ, mai ales din ramura realistă, nu se 
predau28

. Cel mai mare accent se punea pe Cântatul naţional şi bisericesc; 
Religie, Scris şi citit29

. An de an, organele superioare bisericeşti făceau apel 
la respectarea planului de învăţământ. În majoritatea cazurilor, rapoartele 
comisarilor şcolari constatau lipsurile şi propuneau remedierea lor, pentru a 
evita aplicarea unor sancţiuni. Încet dar sigur, preocupările pentru 
îmbunătăţirea conţinutului învăţământului încep să dea roade. Dacă în prima 
jumătate a sec. XIX se foloseau în şcoli manuale tipărite la Viena şi Buda, 
adesea simple traduceri, după 1850 ele sunt înlocuite de cele elaborate de 
autorii români. Pentru greco-catolici exista o tipografie la Blaj, încă din sec. 
XVID, iar pentru cei ortodocşi se înfiinţează o tipografie la Sibiu, în anul 
1850. Puţin mai târziu s-au înfiinţat tipografii diecezane la Arad, Caransebeş 
şi particulare la Braşov, Gherla, Arad şi Lugoj. 30 Dintre autorii de manuale 
tipărite la Sibiu, îi amintim pe : Zaharia Boiu, Visarion Roman, Ioan Popescu, 
Vasile Petri, D. Petrovici-Barcianu, Ion Dariu, Demetriu Dogariu, Teodor 
Ciontea ş.a. Pentru a ne face o imagine asupra acestor manuale, iată care au 
fost titlurile celor folosite în şcolile confesionale ortodoxe: Istoria biblică, 
Sibiu 1875; Catehismul mic, Sibiu 1876; Întâia carte de citire de Ion Popescu, 
Sibiu 1875; A doua carte de citire - Ion Popescu, Sibiu 1875; Geografia 
Ungariei- N. Pop, Braşov 1876; Istoria Ungariei - N. Pop, Braşov 1875; 
Drepturile şi datorinţele civile, Sibiu 1874; Compun,/ in şcoala poporală, 
I.Popescu, Sibiu 1875; Sistemul metric - V.Petri, Sibiu 1876; Elemente de 
geometrie - l.lacobescu, Bucureşti 1873; Istoria naturală, Emeric Andrei, 
Timişoara 1876; Elemente de istorie naturală - D. Nanian, Bucureşti 1874; 
Fizica- Teodor Roşu, Gherla 1872; Curs de practica grădinăritului-G. Vintila., 
Bucureşti 1871; Gimnastica - G.Mocean, Bucureşti 1873. 31 Unele din aceste 
manuale aveau o pronunţată orientare ştiinţifică. Până în anul 1907, nu era 
obligatoriu ca manualele folosite în şcolile confesionale, să aibă aprobarea 
Ministeriului lnstruc~unii din Budapesta. Acesta însă putea interzice manualele 
considerate ostile ideii de stat maghiar. Pe baza acestui drept, au fost interzise 
manuale valoroase din şcolile confesionale şi comunale româneşti, sub motiv că 
ar cuprinde învăţături contrare statului. Ordinul nr.14011 /6 iunie 1877 interzice: 

28 Ibid., p. 24 
29 D . .I. A. N., dos cil., f. 71 
"'P. Radu. op. cil., p. 180 
" Jbid . . p. 182 
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Tucudescu Ioan -Istoria românilor, manual didactic pentru şcoalele poporale 
române, Arad 1876; Vlădescu G. - Elemente de geografie.fizică şi politică, 
Ed. 3-a, Bucureşti 1868; Laurian Treboniu-Jstoria românilor din timpurile 
cele mai vechi până fn zilele noastre, Buc. 1873. Idem, Atlante geografic, 
după L.Bonnefont, adaptat pentru şcoalele române, Buc.1868; Selegean Silviu 
- Manual de geogafie pentru tinerimea şcolară, Viena 1871; Moldovan I. 
M. -Istoria patriei pentru şcoalele poporale române din Ardeal, Blaj 1871; 
Rusu I.V -Elemente de istoria Transilvaniei, Sibiu 1865; Draghici Meletie 
- Istoria Ungariei, Timişoara 1874; Vama Dimitrie - Geografia ţărilor de 
sub coroana Ungariei, Sibiu, 1875; Visarion Roman - Carte de lectură 
românească pentru şcoalele române, Sibiu, 1873; Stefan Pop -Legendariu 
şi exerciţii de limbă pentm clasa a 2-a, Blaj, 1872; Vasile Petri-Elementariu 
sau Ahecedariu pentru şcoalele româneşti. compus după principiile 
scriptologiei, Sibiu, 1874. Pe urmă au fost interzise şi altele: Lecturariu 
românesc de Aron Pumnul, şi Legendariu de Ioan I.Papiu, Gherla, 1874. La 
6 mai 1896 s-a alcătuit o altă listă care punea la index 65 de cărţi româneşti 
printre care şi D. Bolintineanu - Viaţa lui Ştefan Vodă cel Mare. Buc. 1863, 
si Legende noi, Buc.1862. 3

" O scurtă privire asupra titlurilor de mai sus, ne 
face să ne dăm seama de ce ungurii le-au considerat periculoase pentru ordinea 
de stat existentă la acea dată. În afară de preocupările în ceea ce priveşte 
materialul didactic, au existat preocupări şi pentru mai buna pregătire a 
învăţătorilor. Dacă până spre jumătatea sec.XIX, puţini învăţători aveau studii 
de specialitate, în a doua jumătate a secolului, tot mai mulţi învăţători erau 
absolvenţi de "preparandie", cu ·"testimoniu de calificare", adică absolvenţi 
ai unui colegiu pedagogic cu diplomă. Situaţia şcolilor normale în Ungaria 
secolului trecut, unde se puteau pregăti aceştia, era aceasta: existau 91 de 
şcoli normale; 49 pentru băieţi şi 42 pentru fete. Alături de acestea mai existau 
9 pentru educatoare şi 7 pentru profesorii de la şcolile de stat. Ultimele 16 
sunt toate ungureşti. O statistică din anul 1912 arăta că dintr-un total de 
4. 774 de elevi ai acestor şcoli, 419 erau români. Dintre ei, 369 mergeau la 
şcoli româneşti iar restul, la cele ungureşti. Dintre cele 91 de şcoli normale, 
doar 7 erau româneşti: 3 ortodoxe şi 4 greco-catolice. Cea mai veche şcoală 
normală românească a fost înfiinţată în anul 1812 la Arad, prin nenumărate 
stăruinţe la împărat. Motivul fondării a fost confesional, împăratul dorind 
generaţii de cetăţeni credincioşi, nicidecum creşterea culturii româneşti, 
naţionale, care a fost meritul dascălilor de acolo. A doua a fost cea de la 
Sibiu, care s-a dezvoltat din cadrul seminariului teologic (I 853 ). În anul 

"[bid. , p. 184-185 , mai vezi: M. Emi1u,scu, Tra11silwmia rnb dualismul Austo-U11ga1; ed. 
Sakulum, Buc„ 1897, p. 101-162: AN-DJ Bihor. dos. cit., f. 25 
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1849 a fost înfiinţată din fonduri grănicereşti, o preparandie la Orlat susţinută 
doar 2 ani. Peste I O ani se înfiintează o nouă preparandie la Năsăud, susţinută 
până in anul 1868, când s-a mutat Ia Gherla, fiind preluată de Consistoriul 
greco-catolic. În anul 1868, baronul Eotvos, pe baza legii din 1868, înfiintează 
pentru români o preparandie de stat la Deva, care, deşi a beneficiat o perioadă 
de profesori foarte buni, a fost maghiarizată cu timpul, încât în anul 1880 a 
ajuns ungurească. Cea dintâi şcoală normală greco-catolică s-a deschis la 
Blaj, a doua la Gherla, în anul 1869, a treia Ia Oradea. Iniţial, preparandia 
din Blaj funcţiona pe langă Seminarul Teologic de acolo. Dintre cele 3 
preparandii greco-catolice, 2 erau doar în parte romaneşti (Oradea şi Gherla). 
Cele mai importante materii (Istoria, Geografia, Constituţia patriei, Maghiara 
şi Economia) erau predate în limba maghiară. 33 Pregătirea elevilor în aceste 
şcoli era făcută temeinic. Cursurile durau 3 ani, erau dotate cu biblioteci 
întreţinute din fondurile bisericeşti. Planurile de învăţământ erau riguros 
stabilite. Dăm ca exemplu Planul de învăţământ al Institutului Teologic 
Andreeanu din Sibiu, secţiunea Pedagogică, supus spre aprobare în anul 
1877. 

Anul I: Doctrina religiunii (istorie bisericească), 3 ore; Limba matemă-
3 ore; Istoria naturală (mineralogia şi botanica) - 3 ore; Pedagogia 
( antropologia şi psihologia) - 3 ore; Geografia şi istoria - 3 ore; Matematica 
- 3 ore; Muzica vocală şi instrumentală- 6 ore; Desen şi caligrafie - 2 ore; 
Gimnastică - 2 ore. 

Anul II: Doctrina religiei (mărturisirea ortodoxiei)- 3 ore; Limba maternă 
- 3 ore; Gramatica maghiară şi germană - 2 ore; Geografia şi istoria -3 ore; 
Matematica - 3 ore; Istoria naturală (zoologia, zootehnia şi pomologia) - 3 
ore; Pedagogia ( didactica şi metodica specială) - 3 ore; Muzica vocala şi 
instrumentală- 3ore; Desenul şi caligrafia- 2 ore; Gimnastica- 2 ore. 

Anul III: Doctrina religiei - 2 ore; Limba maternă - 3 ore; Gramatica 
maghiară şi germană - 2 ore; Caligrafia şi istoria (şi constituţia) - 3 ore; 
Matematica - 3 ore; Fizica- 3 ore; Pedagogia, cu aplicaţii în şcoala practică 
- 5 ore; Muzica vocală şi instrumentală- 3 ore; Desenul şi caligrafia- 2 ore; 
Gimnastica - 2 ore; pentru Religie, Limba maternă, Geografie, Istorie, 
Matematica şi Fizică se prevedea şi metodica predării. Calificativele erau la 
fel ca şi în şcolile poporale (F.B; E; B; S; I) Spre sfârşitul secolului se vor 
introduce materii noi: Legumăritul; Contabilitatea; Lucrul de mână; 
Psihologia; Istoria pedagogiei, Instrucţiunea practică; Chimia şi Igiena. 34 

Deoarece nu toate şcolile beneficiau de învăţători foarte bine pregătiţi 

"L. T1itranu, op.cil., p. 75 
"1-d. Păcurariu, Două mie de ani de învăţământ tolog,c la Sibiu ( 1-86-1986). Sibiu. 1990. p.82-85 
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profesional, dar şi pentru discutarea diverselor probleme apărute în cadrul 
procesului de învăţământ, începând cu anul 1857 se vor ţine anual conferinţe 
învăţătoreşti. Prima s-a ţinut la Timişoara. Ele durau o zi, cel mult 2 şi 

participau toţi învăţătorii arondaţi la cercul respectiv. Erau deschise de 
reprezentantul episcopului, în prezenţa inspectorului şcolar districtual. La 
aceste conferinţe se fa.cea un schimb de păreri asupra unor probleme metodice, 
pe baza unui referat prezentat de unul din participanţi. Exista obiceiul ca 
după referat să se ţină lecţii practice. Din documentele unor astfel de 
conferinţe, se poate constata că se punea accentul pe îmbunătăţirea metodei 
de predare, rezolvarea problemenelor care frământau şcoala poporală (lipsa 
de materiale, metodica, frecvenţa, criza financiară, relaţia cu statul şi 

comunitatea, etc.). Referindu-se la aceste discuţii în cadru organizat, Andrei 
Şaguna spunea că ele urmează "metoda de instruire reciprocă a renumiţilor 
pedagogi englezi Bell şi Lancastru"35

. Fiind considerate ca mijloc al 
îmbunătăţirii metodelor didactice, aceste consfatuiri nu introduceau clasificări. 
Deşi utile la început, după vreo I O ani de activitate, cercurile încep să stagneze. 
Din acest motiv, spre sfârşitul secolului se încearcă găsirea unor noi forme 
de organizare. Ministrul îi va obliga pe învăţători să participe la cursuri practice 
ţinute în Ungaria, de obicei vara. Acestea erau costisitoare şi neinteresante 
pentru români, deoarece se discuta mai ales metodica predării limbii maghiare. 
O metodă alternativă a fost organizarea în cursul anului 1875 a unui curs 
pedagogic la Sibiu cu durata de 18 zile. De-abia în anul 1898 se reintroduc 
conferinţele învăţătoreşti. 36 Din rândul învăţătorilor români, unii s-au fa.cut 
remarcaţi prin preocupări metodice. În acest sens merită semnalată lucrarea 
învatatorului Ioan Vancu, Conspect săptămânal al materialului de 
Învăţământ, propus În şcoala poporală română, care a apărut la Arad in 
anul 1894; prezentat în numărul trecut al revistei Crisia 

Cu toate eforturile depuse, nu în toate şcolile poporale se respectau 
programele de învăţământ. Cauzele erau multiple: sărăcia, ignoranta, 
nepăsarea organelor bisericeşti. Consecinţa însă, era una singură. Şcolile care 
erau găsite în neregulă după inspecţia de stat, după un termen de gratie, erau 
închise şi în locul lor apăreau şcoli comunale sau de stat cu limba de predare 
maghiară. Acestea sunt motivele pentru care, mişcarea pentru învăţământ 
naţional avansează repede. Ea porneşte din centrele episcopale. Se dau 
dispoziţii, se constituie "Senatele şcolare", protopopii cutreieră satele şi îi 
lămuresc pe oameni, iau hotărâri, numesc dascăli. S-au păstrat foarte multe 
documente care atestă aceasta. De exemplu, în eparhia Gherlei, sătenii vor 

"Arhivele Mitropoliei Sibiului, Circulara nr. 6211870, apud. Popeangă. op.cit., p. 204 
36 AN- DJBh.,fond cit., dos. 18/1990, f. 25 
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ca "şcoala lor să fie şi să rămână confesională pentru tot viitorul, împreună 
cu dascălul" . De aceea se vor îngriji să cumpere manuale, să-şi trimită copii 
la şcoală, să repare clădirea şi să plătească dascălul37 . Satele fac declaraţii 
pompoase intitulate la fel: "Solemna declaraţiune", etc. Iată ce citim în 
declaraţia Bocsei Române, satul unde s-a născut Simion Bamuţiu, redactată 
la 7 decembrie 1869: "cu ajutorul lui O-zeu, subscrişii membrii aleşi ai 
comitetului comunei Bocsa Română şi antiştii bisericeşti ai aceleiaşi, facem 
cunoscut tuturor cuveniţilor aceea că, având noi şcoală poporală, pre aceea 
de religiune greco-catolică, iar de naţiune română, în comună pură română, 
ca confesională şi română voim a fi de pe fii pe fii, până vor exista români pe 
lume, română ca şi până aci." Fruntaşii satului, între care şi rudele lui Bămuţiu, 
se ofereau să susţină şcoala, să o mărească, să-i îmbunătăţească starea prin 
contribuţii generale, prin gloabe aruncate asupra părinţilor care nu-şi trimiteau 
copii la şcoală, prin alte gloabe ale judecătorilor săteşti, să ridice în viitor un 
nou edificiu, după lipsa dreaptă, totdeauna cu carele şi pălmi le. 38 De asemenea 
problemele şcolare ocupă un loc tot mai mare între problemele protopopilor. 
Se organizează conferinţe, se trimit formulare tipizate pentru a se întocmi 
statistici cu privire la situaţia la învăţătură, pregătirea dascălilor, starea 
edificiilor şcolare, salarii (legea stabilea un salariu minim de 300 florini/an, 
mărit prin legi succesive , plus locuinţă, lemne, alimente. Baremul putea fi 
rareori atins.) Forumurile bisericeşti, în confruntare tot mai dură cu legile 
etatizante care impuneau condiţii de neatins în organizarea şcolilor, dau 
adevărate lupte, atât cu autorităţile şcolare, cât şi cu mentalităţile ţăranilor 
români. Darea culturală cerută satelor, nu ajunge pentru adaptare la cerinţiile 
legii. De aceea, se suplimentează din fondurile bisericii, se creează fundaţii 
culturale, cu scopul ajutorării învăţământului ( exemplu fundaţia "Jinga" )39

; 

sunt donate cărţi pentru bibliotecile şcolare. Mişcarea este însă subminată de 
autorităţile de stat, care nu doreau întărirea învăţământului românesc. Pe 
lângă obstrucţiile autorităţilor, o serie de rapoarte menţionează şi alte 
impedimente, care vin dinăuntrul comunităţilor: slaba pregătire a unor 
învăţători, dezinteresul unor învăţători supleanţi, lipsa manualelor, dezinteresul 
preotului şi al satului pentru plata învăţătorului. 40 Desigur, se putea cere ajutor 
statului, însă acest ajutor era condiţionat de transformarea şcolii în şcoala 
comunală sau de stat, ceea ce însemna automat limba de predare maghiară. 

Inspectorii şcolari de stat intră în activitate încă din anii 1869-1870. În 
lungile călătorii de inspecţie, ei scriu rapoarte incomparabil mai "întunecate" 

37 Sate şi şcoli... . . p. 23 
" lbid., p. 23-24 
39 D.J.A.N. Bihor.fond cit., dos. 55/1787, f. 44 
'° Sate şi şcoli ... p. 28-30 
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decât Consistoriile bisericeşti. Ei scriu la Blaj, Sibiu, sau Gherla despre 
inexistenta ori proasta îngrijire a edificiilor şcolare, frecvenţa redusă, durata 
mult mai scurtă a anului şcolar Mult mai grav era însă faptul că, din cele 11 
materii prevăzute în programă, nu se predau decât scrisul. cititul. socotitul 
si religia în majoritatea şcolilor. De asemenea, se constata lipsa unei metode 
clare de lucru, cursurile de repetiţie nu existau, iar la terminarea şcolii, copiii 
rămâneau cvasianalfabeti. Soluţia preconizată (după 3 avertismente) era 
transformarea şcolii în şcoala comunală. În multe cazuri, şcolile au fost închise 
fără avertismente prealabile. De exemplu, în eparhia Gherlei, cu 540 de parohii 
şi 249 de şcoli confesionale, 62 riscau să fie închise. 41 

În faţa acestor ameninţări, românii işi strâng forţele şi hotărăsc să-şi 
menţină prin orice mijloace învăţământul naţional. Expresia cea mai înaltă a 
acestor hotărâri, este congresul şcolar de la Blaj, desfăşurat între 1-7 iunie 
1873, sub preşedinţia mitropolitului Ioan Vancea şi a lui Gheorghe Bariţiu. 
Reţinem din declaraţia oficială a congresului: "Dacă învăţământul va rămâne 
şi pe viitor în tot acelaşi veşmânt, tot în acelaşi spirit în care e astăzi, va face 
din şcolile nostre confesionale tot atâtea instituţii maghiarizante". S-a hotărât 
crearea unui fond bănesc diecezan pentru ajutorarea comunelor sărace; 
mărirea salariului învăţătorului la cel puţin 200 fl.; fie măcar şi prin contopirea 
funcţiei de cantor cu aceea de dascăl; susţinerea de şcoli comune pentru 2-3 
sate, acolo unde nu poate fi susţinută una în fiecare sat. Măsurile se pun 
repede în practică, se întocmesc liste , care apoi sunt trimise spre aprobare 
Ministerului de Instrucţie. De exemplu, în eparhia Blajului existau 265 de 
comune care îşi puteau susţine singure şcoala, iar 327 trebuiau să se grupeze 
câte 2-3. În zona Clujului, din 27 de comune, doar 10 îşi puteau susţine 
singure şcoala. Mişcarea de regenerare dă roade repede. Românii din 
Transilvania vor dispune în anii 1875-1876 de 5 seminarii pedagogice 
(peparandii proprii); zeci de manuale, 5 reviste pedgogice, numeroase societă# 
didactice; numeroase fonduri şcolare şi aproape 3. OOO de şcoli încadrate de 
numeroşi învăţători. De exemplu, în zona Sibiului, protopopiatul ortodox cu 
20 de parohii avea în'l 879, 16 edificii şcolare noi, 2 în construcţie, în valoare 
de 81. 73 O fl. Protopopiatul greco-catolic avea 19 scaii confesionale, cu 17 
şcoli de piatră. În fostele sate iobăgeşti, sărace, saltul, deşi nu e la fel de 
spectaculos, totuşi există. În regiunea Mun#lor Apuseni existau în 1879, 5 
clădiri noi, 7 modernizate potrivit legii, deşi la congresul din 18 73, una singură 
îndeplinea condiţiile de funcţionare. Se înregistrează îmbunătăţiri şi în ceea 
ce priveşte plata învăţătorilor. Satele preferau plata în produse şi bani. Dacă 
în 1869, retribuţia medie convertită în bani a unui învăţător era de 74 fi.lan la 

"lbid., p. 31, mai vezi: V. Moga, Scrieri i.,toria, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p. 299-303 
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greco-catolici şi 79 la ortodocşi (romano-catolicii plăteau 13 2 fl., iar 
reformaţii 198 fl.); se ajunge la 306 fl. respectiv 379 fl.(1895). În acelaşi 
an, media retribuţiei în cele 975 de scaii de stat era de 768 fl., iar în cele 
1. 965 de şcoli comunale de 848 fl. Lutheranii plăteau 526 fl. De asemenea, 
nivelul de pregătire este altul. În anul 1879, în protopopiatul ortodox al 
Sibiului, din 27 de învăţători, 16 absoviseră preparandia. În Apuseni, 4 
învăţători erau calificaţi, 5 erau preoţi şi doar 4 suplinitori fară studii. 
Singurul capitol unde nu s-au înregistrat 4cprogrese notabile a fost 
frecvenţa; care era de 33% la greco-catolici şi 31 % la ortodocşi în anul 
I 869. Ea se va menţine cea mai scăzută din Ungaria şi în anul 1889: 
60,8% faţă de 85,6% la maghiari, 90,8% la germani şi 84, 7% la slovaci. 
Rapoartele semnalează ca motive ale frecvenţei reduse sărăcia, 
exploatarea economică a copiilor, dezinteresul părinţilor. Din aceste 
motive numărul ştiutorilor de carte români din Ungaria, nu se ridica în 
1890 decât la 14, 1 % ( 19, 9% la băieţi şi 8,2% la femei ). 

Spre sfârşitul veacului, mulţi considerau biserica răspunzătoare de 
proasta stare a ştiinţei de carte la români. Totuşi, după 1868, modelul 
ortodox de organizare a învăţământului confesional era privit cu admiraţie 
şi s-a încercat copierea lui de către greco-catolici , dar nu cu acelaşi 
succes. 43 

În jurul anului 1900 însă, tot mai mulţi oameni de cultură ardeleni şi 
tot mai multe publicaţii, doreau un învăţământ naţional unitar, eliberat de 
sub tutela bisericii. Deşi era recunoscut rolul bisericii ca apărătoare a 
naţionalităţii, laicizarea şcolii era considerată factor de progres44

. 

III. Legile de maghiarizare 

Eforturile de modernizare a învăţămânului românesc din Transilvania 
au fost împiedicate de politica de maghiarizare forţată prin învăţământ, 
promovată de toate guvernele Ungariei dualiste. La o simplă enumerare, 
constătam ca numărul legilor restrictive la adresa învăţământului românesc 
este destul de mare: 18 76 - autorizarea introducerii şcolilor de stat 
maghiare în locul celor româneşti considerate necorespunzătoare; 1879 
- obligativitatea predării limbii maghiare în şcolile confesionale, 1881 -
obligativitatea predării limbii maghiare în grădiniţe; 1882 - obligativitatea 

" lbid., p. 34-44 
"Mario Ruffini, lsoria românilor din Transill'ania, ed. ··rroteus", Buc., 1993, p. 212 
..,V Popeangă, Şcolile romineşti din Transilvania şi lupta pentru unire(} R67-l918). ed. Did., Buc., 

1974, p. 71 
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cunoaşterii limbii maghiare în preparandii; 1886 - introducerea 
obligativităţii limbii maghiare în şcolile medii; 1893 - legea salarizării; 
1904 - crearea noţiunii de "şcoală ilicită" ; 1907 legea App6nyi; 1913 -
legea electorală; I 917 - zona culturală. ~5 

În anul 1876, începe acţiunea de înfiinţare a şcolilor comunale. 
Statul maghiar înfiintează astfel de şcoli atât în zonele unde nu existau 

şcoli confesionale, dar şi unde existau, mai ales în satele mixte, pentru a-i 
atrage pe copii români. Toate fondurile disponibile erau dirijate acestui scop. 46 

Prima mare lovitura la adresa românilor este legea Trefort (articolul de lege 
XVill/1879 ), elaborat de ministrul cu acelaşi nume. Proiectul prezentat 
parlamentului maghiar, prevedea printre altele, ca în termen de 6 ani, limba 
maghiară trebuie să fie introdusă în toate şcolile elementare. Toţi învăţătorii 
trebuiau să-şi însuşească această limbă. ~7 Proiectul a fost votat cu toata opoziţia 
deputaţilor români şi a protestelor. Începând cu 30 iunie 1882, nici un învăţător 
nu mai putea primi diplomă dacă nu ştia limba maghiară. De asemenea, s-au 
introdus în toate şcolile confesionale româneşti, între 3 şi 6 ore de limbă 
maghiară săptămânal. 48 De asemenea, limba maghiară a fost introdusă şi în 
grădiniţe. 49 In anul 1883 se votează Legea pentm instmc,tia fn şcolile medii 
(legea XXX), care privea numai învăţământul mediu sau secundar. Acesta 
afecta gimnaziile româneşti de la Blaj, Braşov, Beiuş şi Năsăud. Legea 
prevedea introducerea obligativităţii predării Limbii şi literaturii maghiare, 
iar în clasele 7-8, ea se preda în limba maghiară. Limba maghiară devenea 
obiect de examen la maturitate. Diplomele erau redactate în limba maghiară, 
iar un reprezentant al ministerului asista la examen. De asemenea, 
reprezentanţii ministerului aveau drept de control la gimnaziile confesionale 
româneşti, încalcând astfel autonomia bisericii. so Împotrivirea românilor s-a 
manifestat chiar prin nesupunere civică, cum ar fi înlocuirea steagului maghiar 
cu cel românesc pe clădirea gimnaziului din Beiuş, cu prilejul vizitei 
episcopului romano-catolic L. Schlauch din Oradea. Drept represalii, elevul 
care a schimbat steagul şi trei profesori au fost arestaţi, iar limba de predare 
la clasele superioare a devenit maghiara ( cu excepţia Limbii române şi 
Religiei}5 1. 

"D. Berindei, el. C11lt. Între Rom. Şr Trans .. în St11dii şi 111ateriale de /stane Modernă, ed. Acad., 
Buc. 1979. p. 171-185 

'
6 G. Sima, op.cit., p. 15 
'' Şt. Pascu, Transilvania în /11111ina da1elor geopolitice. istorrce şi stat., tip. Lumina. Blaj, 1944, 

p.246 
"Fr. Păcuraru, op.cit, p. 137-142 
"P. Teodor şi colahoratorii. Mr1110ra11d1111111/ ... , ed. li-a, ed. Progresul Românesc, Buc .. 1994 p.51-52 
'° Fr. Păcuariu, op. cit., p. 142 
"Ibid., p. 145 
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La 19 ianuarie 1891, începe discuţia în camera deputaţilor asupra unui 
proiect de lege ce urmărea intensificarea maghiarizării; anume Legea azi/efor 
(grădiniţe/o,) de copii. Proiectul, care a fost votat, obliga toate comunele să 
înfiinţeze grădiniţe, altfel spus azile de copii. Părinţii care nu erau capabili să 
vegheze asupra copiilor erau obligaţi să-i trimită acolo de la vârsta de trei 
ani. Cum populaţia românească din Transilvania era cea mai săracă, era 
obligată să-şi trimită copii la maghiarizare. Acolo învăţau să recite şi să cânte 
în maghiară, limbă care se vorbea cel puţin jumătate de zi. Sistemul nu s-a 
generalizat însă, datorită excesului de zel. Cultele nu s-au înteles cu privire 
la rugăciunile comune. Ministrul Kaloky, îngrijorat de rezervele lui Carol I la 
înnoirea tratatului secret cu Austro-Ungaria, a stăruit personal ca legea să nu 
se aplice. 5

" 

O altă lege restrictivă pentru români a fost Legea penim salarizarea 
Învăţătorilor, introdusă în dezbaterea camerei la 26 aprilie 1893 şi votata 
câteva zile mai târziu. Potrivit legii, şcolile confesionale şi comunale trebuiau 
să întregească salariul învăţătorilor, ridicându-l la 600 fl. anual pentru un 
învăţător "ordinar" (definitiv) şi la 400 fl. pentru un învăţător ajutător. 
Comunele care nu puteau întregi salariul, puteau face apel la stat. În schimbul 
ajutorului, şcoala era transformată în şcoală comunală sau de stat, ceea ce 
însemna automat limba de predare maghiară. 53 Contele App6nyî a propus 
ca în cazul abaterilor disciplinare ale învăţătorilor împotriva statului, 
ancheta să o desfăşoare comisia administrativă a comitatului. Dacă doi 
sau trei învăţători erau înlăturaţi succesiv din motive politice, ministrul 
avea dreptul să închidă şcoala şi să deschidă în locul ei una de stat. La 
discuţiile din casa magnaţilor au luat cuvântul toţi cei trei episcopi 
ortodocşi romîni ( Mitropolitul Miron Romanu de la Sibiu, Episcopul 
Ioan Meţian de la Arad şi N. Popa de la Caransebes). Nu s-a reuşit 
respingerea proiectului. 54 Biserica trebuia să cheltuiască sume imense cu 
întreţinerea învăţătorilor, mergând până la 246.105 fl. anual. Legea a pus 
în dificultate în special comunele care, la încheierea contractelor pe baza 
legii din 1868 au înscris sume false, pentru ca şcolile să nu fie închise. 55 

Era nevoie de o subvenţie de 34. 699 fl., sumă pe care biserica cu greu o 
putea strânge. Referindu-se la această situaţie, presa maghiară scria : 
"ori să devii maghiar pentru a putea beneficia de învăţătură, ori să-ţi 

păstrezi caracterul şi să devii analfabet". 56 

"V Stoica, Suferinţe în Ardeal, ed. IIJ-a,., ed. Murion lmpex S.R.L.. Cluj-N, 1994, p.142 
"lbid., p. 156 
"G. Sima, op. cit., p. 19,20 
"Fr. Păcurariu, op.cit., p.148-149 
,. G. Sima, op.cit., p. 21 
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Paralel se încearcă maghiarizarea numelor, trimiţându-se circulare prin 
protopopiate şi şcoli, îndemnând elevii şi profesorii să-şi schimbe numele,. 
pentru a da dovadă de "patriotism, curaj şi fuziune cu patria maghiară". ·' 7 

În anul 1904, sub guvernul Tisza, se introduce în discuţia camerei 
proiectul de lege Berzeviczy, propus de Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, cu 
acelaşi nume. Potrivit acestuia, în învăţământul primar urmau să se introducă 
17 ore de Limba maghiară săptămânal, rămânând doar 15 pentru celelalte 
obiecte. ~x Conducătorii bisericilor din Ungaria, au fost invitaţi în mai 1904 la 
o consfătuire la Budapesta. Episcopii români au respins categoric proiectul. 
Oricum, guvernul Tisza a căzut şi odată cu el şi proiectul . În schimb, creste 
exigenţa la examenele de atestat (în ceea ce priveşte însuşirea limbii 
maghiare). 

Ofensiva împotriva şcolii româneşti este criticată nu numai în adunări 
populare, ci şi în programele politice naţionale. Memorandum-ul cuprinde 
de exemplu, un capitol întreg dedicat problemei bisericii şi şcolii. 59 Împotriva 
acestor legi se manifestă şi P. N. R., care în conferinţa din 1881, cere oprirea 
ofensivei statului împotriva învăţământului românesc şi recunoaşterea 
dreptului la educaţie. 60 

Apogeul politicii de maghiarizare forţată prin şcoală a fost atins de legile 
lui App6nyi, Ministrul al instrucţiunii, în anul 1907. Legile doreau desfiinţarea 
şcolilor confesionale româneşti, sârbeşti şi slovace; înlocuirea lor cu şcoli de 
stat în limba maghiară. El aduce în parlament 2 proiecte de legi. Unul pentru 
salarizarea Învăţătorilor; iar celalalt stabileşte raportul de drept şi salariile 
Învăţătorilor de la şcolile comunale si confesionale. Ambele proiecte, care 
au dus la vii discuţii în cameră (mai ales că, din anul 1905 P.N.R. adopta 
tactica activistă), au fost votate, fiind sancţionate de împărat în mai 1907 şi 
puse imediat în aplicare. Potrivit acestora, învăţătorul era declarat "oficiant 
public", fiind obligat să jure credinţă statului maghiar (art. I). Potrivit 
jurământului, învăţătorul era dator să dezvolte şi să întărească în elevi spiritul 
de ataşament faţă de patria maghiară (art.17). La art.19 se cerea ca după 
terminarea celui de-al 4-lea an de şcoală, elevul să se poată exprima prin viu 
grai şi prin scris în limba maghiară. 61 Ceea ce este interesant însă, este că 
potrivit art.14, întreţinerea şcolilor, plata învăţătorilor, cade tot pe seama 
comunei bisericeşti. Edificiile şcolare, fundaţiile de sprijin, tot venitul scolii, 
trebuia predat statului. În schimbul acestora, statul se obliga să pună, pe cât 

"Jean L. Constantin, op.cit., p. 154 
"lbid., p. 144 
59 V. Stoica, op.cir., p. 143 
00 Pompiliu Teodor şi colab. op.cit., p. 323-323 
•• Titus Podea, Tra11silva11ia, ed. Fundaliei Culturale Române, Buc., p. 60 
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e rn putinţă în posturi, învăţători de religia majorităţii locuitorilor. 6
~ De 

asemenea, prevederile privitoare la salarizare priveau acelaşi scop ascuns, 
trecerea şcolilor pe seama statului, prin salariile prohibitive pentru comunităţile 
româneşti. Salariul unui învăţător era fixat la 1. OOO coroane anual, cu gradaţii 
din 5 în 5 ani, de I 00 sau 200 de coroane, care se ridicau până la I OOO de 
coroane. Ca şi până atunci, comuna era obligată să asigure locuinţă, lot şi 
alimente învăţătorului. Dacă se dorea, printr-o cerere se putea cere ajutorul 
statului, în condiţiile art.19. De asemenea, se cerea predarea unor materii în 
limba maghiară (Maghiara, Istoria, Aritmetica, Geografia şi Constituţia), după 
planul de învăţământ şi numărul de ore elaborat de stat. Registrele scolii 
trebuiau redactate în ungureşte. Statul putea interveni în numirea învăţătorilor 
şi în cazul abaterilor politice. 63 

Urmările legii au fost multiple. Multe şcoli româneşti au fos1 nevoite să 
ceara întregirea salariului. De asemenea, multe au fost închise. Într-o statistică 
din anul l 91 O, se arăta că, în toată Transilvania s-au închis 420 de şcoli 
româneşti. 64 Pentru a face faţă legii, în octombrie 1909, are loc un Congres 
Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei. S-a votat un 
nou regulament privind organizarea învăţământului în şcolile poporale, care 
ţinea seama de prevederile legii. De asemenea, darea culturală sporeşte în 
unele cazuri până la 180% faţă de impozitul datorat statului. 65 De parcă nu 
era de ajuns, legea 46/1908 interzice responsabililor şcolilor comunale să 
perceapă taxe şcolare de la elevi. Legea le punea la dispoziţia statului, prin 
ajutorul la întregirea salariului. 66 ln anul 1909, App6nyi dă un decret privind 
sh,diul religiei În limba maghiară. Din anul 1913, învăţătorii sunt subordonaţi 
administraţiei, în sensul că primesc calificative după cunoşterea şi promovarea 
limbii maghiare în şcoală şi în afara ei. Tot în acel an, printr-o lege electorală 
!ipecială, elevii care terminaseră 6 clase primare, puteau să voteze. Pentru a 
primi drept de vot, trebuiau să treacă un examen în faţa unei comisii 
ministeriale, care, de fapt testa cunoştinţele de limbă maghiară. Un exemplu 
în acest sens este examenul ţinut la Şcoala Normală din Sibiu, în anii 1917/ 
1918, când datorită calificativului de la Limba maghiară, nici un elev nu a 
primit drept de vot. 67 

Urmările legilor de maghiarizare au fost în general acestea: creşterea 
numărului de analfabeţi şi micşorarea numărului de şcoli româneşti. În anul 

62 G. Sima, op.cil., p. 21-13, mai vezi: Fr. Păcurariu, op.cil., p.154 
63 lbid., p. 27-28 
"'Fr. Păcurariu. op.cit., p. 155 
h< [bid., p. 159 
•i6 lbid., p. J 57 
67 .I. L. Constantinescu. op.cil., p. 144 
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1906 de exemplu, analfabetismul la români era de 39,2% iar la maghiari de 
33,5%. Efortul de maghiarizare a însemnat de fapt şi reducerea numărului 
de scoli de stat acolo unde era nevoie de ele, pentru a crea scoli de stat 
românilor, care oricum nu le frecventau. 68 La finele secolului XIX, românii 
aveau 1.356 de şcoli confesionale ortodoxe şi 1.196 greco catolice. Interesant 
este însă felul în care au evoluat în timp, comparativ cu ale altor naţionalităţi: 

Anul Şcoli de stat Şcoli comunale Şcoli confesionale Şcoli private 

1868 479 13319 
1881 318 1686 13683 173 
1882 368 1763 13745 184 
1894 882 
1896 1359 1910 13430 252 
1912 3051 1381 11927 276 

Anul Limba maghiară Limba romană Limba română şi maghiară 

1872 7991 2878 
1877 7024 2773 
1882 7597 
1896 9948 2284 709 
1912 13199 2257 

Deci, în timp ce numărul şcolilor maghiare s-au dublat, românii au cu 
621 mai puţine. Existau 600 de şcoli de stat în teritoriile locuite de români, 
afară de cele comunale. De asemenea, dintre copii români cu vârsta între 6-
12 ani, 230.855 fregventau şcoala. Dintre aceştia, 169.296 în şcoli româneşti, 
60.080 în cele ungureşti, 696 în cele nemţeşti. Din categoria de vârstă de 12-
15 ani, 48.470 copii frecventează şcoala, din care 8.222 la şcoli ungureşti şi 
32 la scoli nemţeşti. 69 Pentru a înţelege mai bine această stare de lucruri, 
trebuie să menţionăm că ungurii formau doar 54,4% din populaţia Ungariei 
iar românii 16, 1 %, potrivit recensământului din 1910.70 

Ultima mare încercare de maghiarizare, sortită dealtfel eşecului, a fost 
proiectul numit zona culturală. La începutul primului război mondial, în Transilvania 
existau 2.655 de şcoli poporale ortodoxe şi greco-catolice. În primii ani ai 

•• lbid., p. 183-19 
•• L. Triteanu, op.cit., p. 38 
70 lbid., p. 37-38 
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războiului, pentru a atrage bunăvoinţa României s-a încercat ameliorarea situaţiei 
învăţământului românesc. Guvernul Tisza nu a reuşit însă acest lucru. După ce la 
guvernare ajunge Weckerle Sandor şi Ministrul al instrucţiunii App6nyi Albert, se 
reia ofensiva împotriva şcolii româneşti. Preconizata zonă culturală era considerată 
un scut protector faţă de România. Ea cuprindea o serie de judeţe de-a lungul 
graniţei cu România, şi anume: Caraş Severin, sudul Hunedoarei, Făgăras, Sibiu, 
Braşov, Târnava Mare, iar din octombrie 1917 şi Bistriţa Năsăud. 71 În aceste 
judeţe, toate şcolile româneşti trebuiau etatizate. Biserica îşi pierdea dreptul de 
control, Limba română era redusă la 6 ore săptămânal, plus Religia. Învăţătorii 
trebuiau să cunoască perfect limba maghiară. Ministrul motivează aceste preluări 
prin fuga preoţilor şi învăţătorilor în România şi dezertările din armata maghiară. 
Însă nu numai şcolile din regiunea amintită au beneficiat de acest regim. Măsuri 
dure s-au luat şi împotriva instituţiilor teologico-pedagogice româneşti. Cele de Ia 
Sibiu şi Blaj sunt evacuate la Oradea. Toate sunt încadrate cu comisari imperiali cu 
drept de decizie şi control. Se are în vedere eliminarea caracterului românesc al 
acestora. 72 În octombrie 1917, contele Appony îl numeşte pe baronul Emil Horvath 
comisar regal pentru reglementarea problemelor şcolare şi confesionale româneşti. 
Prin măsurile aplicate, dispar 507 şcoli confesionale româneşti, adică 23% din 
total. De asemenea, se trece în bugetul statului suma necesară înfiinţării în zona 
culturală a 1.600 de şcoli de stat şi a încă 800 scoli Froebel în judeţele învecinate. 
În primele luni ale anului 1918, se suprimă subvenţia acordată bisericii şi unui 
număr de 238 de şcoli din zona culturală. Opera distructivă asupra învăţământului 
românesc va înceta datorită retragerii baronului Horvath ( din cauza neînţelegerilor 
cu nunţiul apostolic din Viena) şi prăbuşirii imperiului austro-ungar.73 

Legile de maghiarizare au avut urmări dezastruoase pentru învăţământul 
românesc din Transilvania. Ele au fost confirmate chiar şi de Institutul Maghiar 
de Statistică , într-un studiu din anul 1918. 

Şcoli cu limba de predare 

Maghiară 

Română 

Germană 

Slovacă 

Sârbă 

Ruteană 

71 Fr. Păcurariu, op.cit., p. 164 
" lbid., p. I 71 
n !bid., p. 165- 177 

1871 

5818 
2878 
1232 

2547 

1886 1890 

8267 8994 
2473 2582 
668 674 
1349 1115 
289 312 
288 211 

1895 1900 1918 

9693 10325 14014 
2340 2157 2578 
462 383 417 
759 528 322 
158 135 256 
94 93 47 
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Cu toate obstacolele puse în cale de legiuitori, elitele culturale şi bisericeşti 
ale Transilvaniei, au căutat continuu să ridice nivelul pregătirii şcolare a 
românilor. Cu rezultate mai bune uneori, mediocre în alte cazuri, a doua 
jumătate a secolului XIX, a însemnat un efort continuu de modernizare a 
învăţământului românesc din Transilvania. Ceea ce nu s-a reuşit din cauze 
străine voinţei românilor, s-a împlinit după I decembrie 19 I 8. 

L n7vSEIGNFMENTCONFESSJONNEL DANS LA TRANSYLVANIE DUAJJSTE 
Resume 

Jusqu'f la moitie du XIX""'' siecle, le reseau scolaire en Transilvanye 
etait assez modeste. L' etat n' entretenait pas d' ecoles rournaines. Les seules 
ecoles roumaines par I' eglise. Par exemple, en 1844, le rapport entre la 
population hongroise et celle allemande de T ransylvanie et le nombre d' ecoles 
etait f 574 habitants. En ce qui concerne Ies roumains, ils avaient une ecole 
pour 2.199 habitants. 

La situation se redressera dans la deuxieme moitie du siecle, quand, par 
I' effort du clerge, on va construire et moderniser plusieurs ecoles dans les 
regions habitees par Ies roumains. 

Le metropolite Andrei Şaguna a le râle le plus important dans 
l 'organisation de l' enseignement confessionnel roumain pour l' administration 
de l' enseignement roumain. Apres 1870, celui - ci devient definitif. 

L' enseignement roumain de Transilvanye dans la deuxieme moitie du 
XIXcnie siecle est soumis i un considerable proces de l'hongroirisation qui 
annule la plupart des efforts de l'eglise. Par consequent on a en f faire avec 
un augmentation du nombre des analphabetes, qui a atteint 39,2% entre Ies 
roumains de Transylvania en 1906. Le probleme sera resolu apres 1918. 





ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA UNIUNII BĂNCILOR 
ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA, ''SOLIDARITATEA"(1907-1918) 

de 
LlJCIAN DRONCA 

La sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX, s-a conturat în cadrul 
sistemului financiar-bancar românesc din Transilvania un curent de reformă. 
Situaţia s-a datorat unor deficienţe constatate în funcţionarea multor bănci 
româneşti, ceea ce a impus necesitatea constituirii unui organism suprabancar, 
care să le coordoneze activitatea. Falimentul unor institute de credit româneşti 
în 1903 a impus şi mai mult această orientare. În condiţiile în care funcţionau 
în Transilvania sisteme bancare specifice fiecărei naţiuni (maghiară, săsească, 
română), băncile mixte fiind excepţii, autorităţile de resort de la Budapesta 
manifestau, în noul context economico-financiar de la începutul secolului 
XX, marcat de crize ciclice, tendinţa de a instaura un control obligatoriu şi 
asupra băncilor naţionalităţilor. Acesta a fost în perioada anterioară aproape 
inexistent, datorită prevederilor liberale ale Legii comerciale ungare din 1875. 

În urma a cinci conferinţe ale directorilor băncilor româneşti din 
Transilvania, desfăşurate între 1898-1907, Uniunea "Solidaritatea" s-a 
conturat sub forma unei însoţiri ( asociaţii), alcătuite în temeiul Legii XXXVII 
din 187 5. 1 Până la constituirea ei, băncile româneşti au avut un for diriguitor, 
Delegaţiunea, care activa în perioada dintre aceste conferinţe. Principala 
atribuţie era controlul operaţiunilor băncilor asociate, prin intermediul unor 
revizori-experţi. Deciziile enunţate erau însă benevole, impunându-se 
necesitatea unui organism ale cărui decizii să fie executorii2. 

Subscrierile pentru intrarea în "Solidaritatea" s-au încheiat la 31 mai 1907, 
iar adunarea de constituire a fost convocată la Sibiu, iniţial pentru 29 iunie. 

Delegaţiunea a mai decis ca lucrările legate de secretariatul ei să fie 
încredinţate lui Dominic Raţiu, contabil-revizor al "Albinei". Lui Dr. Cornel 
Diaconovich i s-a acordat o despăgubire de 2.000 K din fondul Delegaţi unii 
băncilor, pentru cheltuielile suplimentare pe care le-a avut cu editarea "Revistei 

1 "Revista economică"' (Sibiu), IX, 1907, nr. I 7, p. I 77. 
2 Pentru problematica conJerin\elor diredorilor de bănci româneşti din Transilvania şi etapa premergătoare 

înfiinţării Uniunii bancare "Solidaritatea··. vezi Mihai D. Dre,cin,Înjiin/area Uniunii bancare "Solidaritatea·· 
şi sistemul bancar românesc din Transilvania în anii 1892-19()7, în "Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie··, Cluj-Napoca, XX, 1977. p. 221-238: Vasile Dobrescu, Sistemul de cr,,dit românPsc din 
Transi/,.ania, 1872-1918, Ed. Universită~i '·Petru Maior"', Târgu Mureş, 1999, p. 173-180: ldem, Banca 
""Albina" şi reforma sistemul11i românesc de credit din Transilvania la s(ârşit11I secol11l11i al XIX-iea ş, 

incep11111I secolului X\', în "Studia Universitatis Petru Maior", ser.ies I-I.istoria, nr. 2, 2002, p. 199-2IO. 
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economice", care apărea la Sibiu din 1899 (i-a urmat în funcţia de editor 
Ioan I. Lapedatu). De asemenea, a fost înaintată o somaţie către o serie de 
bănci care au rămas restante în privinţa taxelor pentru respectivul fond. 3 

Adunarea generală de constituire a Uniunii bancare "Solidaritatea" a avut 
loc la Sibiu, însă doar la 16 iulie 1907. Întrunirea a fost prezidată de Partenie 
Cosma, asistat de Dominic Raţiu în calitate de notar şi de Dr. Tiberiu 
Brediceanu şi Dr. L. Lemenyi, ca verificatori ai procesului verbal. Au participat 
reprezentanţi de la 31 de bănci, care deţineau în urma subscrierilor realizate, 
l 06 părţi fundamentale ("cote"). Fiecare rrţembru avea dreptul la un vot, 
indiferent dacă deţinea una sau mai multe _cote. Conform raportului 
fondatorilor, numărul membrilor înscrişi în noua asociaţie a fost de 68, care 
deţineau 189 părţi fundamentale a 200 coroane (K), reprezentând o sumă 
totală de 16.612,90 K Aceasta a fost depusă la "Albina", banca care avea de 
fapt rolul principal în coordonarea procesului de reformă al sistemului bancar 
românesc din Transilvania. 

Adunarea generală a aprobat constituirea Uniunii "Solidaritatea". A fost 
adoptat, cu mici modificări, şi proiectul de statut. Apoi a fost aleasă direcţiunea, 
care s-a compus din următorii directori de bănci: Partenie Cosma ("Albina"), 
preşedinte; Ilie Trăilă ("Oraviţana"), vicepreşedinte; Romulus Cărăbaşiu 
("Timişana"), Andrei Cosma ("Silvania"), Ioan I. Lapedatu ("Ardeleana"), 
Dr. Coriolan Pop ("Bihoreana"), Sava Raicu ("Victoria"), Dominic Raţiu 
("Grăniţerul") şi Dr. Gavril Suciu ("Haţegana"). Comitetul de supraveghere 
a fost compus din: Nicolae Ivan, preşedinte ("Vatra"), Dr. Nicolae Comşa, 
notar ("Casa de păstrare" din Sălişte), Mateiu C. Jiga ("Furnica"), Voicu 
Harnzea ("Lipovana") şi Petru Stoica ("Sentinela"). 

În final, adunarea generală a stabilit diurnele revizorilor experţi la 20 K 
şi decontarea cheltuielilor de călătorie cu ocazia deplasărilor pentru efectuarea 
controalelor la diversele bănci. 

Imediat după adunarea generală, direcţiunea şi comitetul de supraveghere 
ale "Solidarităţii" s-au întrunit într-o şedinţă comună, în care s-au luat 
dispoziţiile necesare pentru oficializarea activităţii asociaţiei. Membrii 
direcţiunii şi-au legalizat în aceeaşi zi semnăturile la notarul public, în scopul 
înregistrării firmei. Direcţiunea a numit o nouă comisie de revizori experţi, 
formată din: Iosif Diamandi ("Bihoreana"), Iosif Lissai şi Ioan Vătăşan 
("Albina"), Iosif Oncioiu (filiala "Albina" din Braşov), Ioan Perian 
("Qraviţana"), Sava Raicu ("Victoria"), Dominic Raţiu (transferat de la 
"Oraviţana" la "Albina") şi Aurel Şterca Şuluţiu ("Nădlăcana"). Postul de 

' "Revista economid .. (Sihiu). IX, 1907, nr. 18, p. 186-189. 
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secretar a fost încredinţat lui Dominic Raţiu, iar cel de casier lui Constantin 
Popp.~ 

Adunarea de constituire a Uniunii "Solidaritatea" a aprobat şi statutele 
acesteia. În deschiderea lor se preciza: <<Sub numirea "Solidaritatea", 
asociaţiune de institute financiare ca însoţire; în limba maghiară: 
"Solidaritatea", penzintezetek szăvetsege mint szăvetkezet", se înfiinţează, 
în temeiul articolului de lege XXXVIl din 1875 (Legea c:omercială din 
Ungaria-n.n. L.D:) şi pe timp nedeterminat, o însoţire cu responsabilitate 
limitată a institutelor de credit şi economii, societăţi pe acţii sau însoţiri din 
patrie.>> Sediul asociaţiei a fost stabilit în Sibiu. Scopul ei era "promovarea 
prosperării solide a băncilor însoţite". În acest sens, a fost stabilit un adevărat 
program de activitate: intermedierea afacerilor comerciale de bancă, în special 
cumpărarea şi vinderea de efecte publice, precum şi mijlocirea a tot felul de 
credite pentru institutele asociate; stabilirea de norme generale unitare în 
privinţa contabilităţii, controlului şi bunului mers al afacerilor administrative 
ale băncilor; supunerea la un control periodic a contabilităţii şi administraţiei 
acestora, prin revizori experţi instituiţi anume pentru acest scop; studierea şi 
propunerea de norme generale pentru consolidarea şi prosperarea institutelor 
membre; înfiinţarea de aşezăminte şi întreprinderi economice şi financiare; 
editarea unui organ central de publicitate, eventual şi alte publicaţii, pentru 
studierea problemelor economice ale uniunii şi popularizarea cunoştinţelor 
social-economice şi financiare. 

Averea asociaţiei se compunea în principal din capitalul social, format din 
cotele fundamentale ale membrilor, care erau egale ca valoare, în sumă de 200 
K. Acest capital urma să fie plasat în hârtii de valoare sau în depuneri la "bănci 
solide", eventual şi în alte operaţiuni financiare considerate sigure. Averea 
"Solidarităţii" se mai compunea din taxele de înscriere ale membrilor, care s-au 
stabilit la" %o ale capitalului social al institutelor membre. Cu suma taxelor de 
înscriere, după acoperirea cheltuielilor de fondare, s-a format un fond de rezervă, 
care s-a fructificat în aceleaşi condiţii ca şi capitalul social. La averea societăţii 
se adăugau şi taxele de revizuire. Administrarea fondului de rezervă se fă.cea 
în următoarele condiţii: 50 % din venitul acestuia se capitaliza iar restul de 50 % 
se folosea pentru susţinerea însoţirii şi pentru acoperirea cheltuielilor reclamate 
de scopurile pe care le urmărea În cadrul acestora intrau cheltuielile şi diurnele 
revizorilor. La fondul de cheltuieli se adăugau şi veniturile capitalului social. 

Fondul de rezervă era proprietatea însoţirii. Membrii nu aveau dreptul în 
nici o împrejurare să dispună de bani din acesta. În caz de dizolvare, rezervele 

" Idem, IX, 1907, nr. 29, p. 273-274. 
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urmau să fie folosite pentru un scop public, în sensul deciziilor luate de 
adunarea generală. 

Membru al "Solidarităţii" putea deveni orice institut financiar, societate 
pe acţiuni sau asociaţie, înfiinţată în sensul articolului de lege XXXVIl din 
1875, cu obligaţia publicităţii şi înscrierea în registrul firmelor la un tribunal 
regal ungar. Calitatea de membru se putea obţine printr-o cerere scrisă, 
adresată direcţiunii însoţirii, în care respectivul institut declara că se supune 
prevederilor statutare, deciziilor adunării generale şi ale direcţiunii şi că va 
plăti toate taxele ce i se vor impune. Cota fundamentală şi taxa de înscriere 
trebuiau înaintate odată cu cererea de a fi primit ca membru. Excepţie de la 
aceste reguli au făcut membrii care au participat la adunarea generală de 
constituire. Aceştia au fost datori să achite cotele fundamentale şi taxele de 
înscriere cel mai târziu după 30 de zile de la data întrunirii acesteia. 

Asupra primirii sau respingerii cererilor diverselor bănci pentru a fi 
acceptate ca membri, decidea direcţiunea cu o majoritate de 2/3 a voturilor 
prezente. Deciziile se comunicau în scris institutelor interesate, fără 
specificarea motivelor în caz de respingere. Contra acestei din urmă decizii 
se putea depune o reclamaţie la adunarea generală proximă, care cu o 
majoritate de 2/3 a celor prezen~ cu drept de vot putea eventual admite cererea 

Calitatea de membru înceta: dacă însoţirea era desfiinţată; dacă un 
membru îşi anunţa în scris la direcţiune retragerea cel puţin cu 6 luni înainte 
de sfârşitul anului şi după ce şi-a îndeplinit toate îndatoririle faţă de casa 
înso~rii pentru anul respectiv; dacă un institut membru se desfiinţa sau ajungea 
în stare de faliment; dacă un institut membru era exclus. Excluderea avea loc 
în condiţiile în care un institut membru, somat fiind, nu a satisfăcut în termen 
de o lună îndatoririle sale faţă de casa centrală a "Solidarităţii" sau ducea o 
activitate împotriva intereselor acesteia. Decizia de excludere era luată de 
direcţiune cu majoritate de voturi şi se comunica în scris institutului respectiv, 
cu indicarea motivelor care au determinat această măsură. În contra acestei 
decizii se putea depune o reclamaţie la proxima adunare generală, rară însă 
ca până la întrunirea acesteia institutul exclus să-şi poată exercita drepturile 
care derivau din calitatea de membru. Adunarea generală, cu o majoritate de 
2/3 a voturilor, putea anula decizia de excludere. În caz de menţinere a 
acesteia, institutului vizat urma săi se restituie cota fundamentală în termen 
de un an de zile de la data la care a încetat de a mai fi membru, în măsura în 
care nu a avut datorii la casa uniunii. 

Membrii "Solidarităţii" aveau ca drepturi: să participe prin reprezentanţii 
lor în adunările generale ale însoţirii, cu drept de vot; să prezinte propuneri 
independente, care să fie luate în ordinea de zi a adunărilor generale, cu 
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condiţia să le înainteze direcţiunii cel puţin cu 8 zile înainte de convocarea 
acestora: să ceară revizuirea afacerilor prin revizorii experţi ai însoţirii; să 
participe la lucrările secţiunilor şi conferinţelor ei, unde puteau lua cuvântul 
şi înainta propuneri; să ceară informaţii şi explicaţii de la organul de conducere 
anume constituit în acest scop, în tot felul de probleme de specialitate (se 
intenţiona constituirea unui birou de informaţii); să primească publicaţiile 
însoţirii; să folosească biblioteca şi sălile de lectură ale acesteia. 5 

Membrii "Solidarităţii" aveau ca îndatoriri: să respecte statutele, deciziile 
adunărilor generale, ale direcţiunii şi să promoveze interesele uniunii; să 
plătească cota fundamentală, taxele de înscriere şi cele de revizuire; să supună 
operaţiunile lor, cel puţin o dată la doi ani, unui control temeinic, prin revizorii 
experţi; să pună la dispoziţia direcţiunii toate datele care i s-ar cere, relative 
la administraţia, organizarea şi rezultatele afacerilor lor, iar în termen de 3 O 
de zile de la adunările lor generale să înainteze bilanţul şi încheierea conturilor 
în trei exemplare. 

Cotele fundamentale erau considerate proprietatea membrilor. În caz de 
desfiinţare a însoţirii, membrii erau consideraţi ca şi creditori ai ei, dar urmau 
să fie ultimii despăgubiţi. Pe tot timpul funcţionării "Solidarităţii", cotele 
membrilor nu puteau fi sechestrate de creditorii lor. Doar în caz de desfiinţare 
a uniunii, dacă averea ei nu ajungea pentru acoperirea angajamentelor luate, 
se foloseau cotele fundamentale ale membrilor. 

Fiecare membru răspundea pentru obligaţiile asociaţiei numai cu cota 
plătită. Îndatoririle pe care le luau nu îi afectau în administrarea şi organizarea 
lor internă independentă. De asemenea, institutele membre nu aveau nici un 
fel de responsabilitate reciprocă între ele şi nu erau împiedicate în libera lor 
acţiune şi concurenţă în privinţa afacerilor. 

Organele de administraţie ale Uniunii "Solidaritatea" erau: adunarea 
generală, direcţiunea, comitetul de supraveghere, revizorii experţi şi 

secţiunile. 6 

"Solidaritatea" a fost înregistrată la 22 august 1907, prin decizia nr. 5.4 79 
a tribunalului regesc din Sibiu. Noua instituţie românească a consolidat pe 
plan economic poziţiile întărite de liderii românilor ardeleni pe plan politic, 
prin adoptarea în 1905 a activismului ca formă de manifestare a Partidului 
Naţional Român. 7 

La 17 noiembrie 1907, direcţiunea "Solidarităţii" a ţinut o şedinţă plenară, 
luându-se act de înregistrarea firmei. Biroul direcţiunii a fost însărcinat să 

' ldr111, IX, 1907, nr. 30, p. 283-285. 
6 ldr111, IX. 1907. nr. 3 L p. 290-291; '·Anuarul băn.:ilor române•· (Sibiu), IX, 1908. p. 192-193. 
7 Mihai D. Drecin, op.cit., p. 238. 
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adreseze băncilor româneşti un apel, în care să fie invitate să se înscrie ca 
membri şi să subscrie un număr cât mai mare de cote fundamentale. Au fost 
aprobate şi două proiecte de regulament, unul pentru funcponari şi altul pentru 
secţiunile "Solidarităţii". S-au luat dispoziţii referitoare la editarea şi 
redactarea pe viitor a" Revistei economice" şi a" Anuarului băncilor române" 
( care apărea din 190 I la Sibiu). Redactor al "Revistei economice" a fost 
numit, cu începere de la I ianuarie 1908, Constantin Popp, în locul lui I. I. 
Lapedatu.~ De la I ianuarie 1908 revista nu a mai apărut săptămânal (apărea 
în această formă din 1901, după ce în primii ani a apărut lunar), ci de două 
ori pe lună. Pentru perioada încheierii bilanţurilor, în lunile ianuarie, februarie 
şi martie urmau să apară suplimente săptămânale. Preţul abonamentului a 
rămas fixat I a 12 K. 9 

În cadrul şedinţelor direcpunii "Solidarităpi" care au urmat, au fost primip 
de fiecare dată noi membrii. În şedinţa din 2 august 1908, biroul a fost însărcinat 
să elaboreze o decizie privind concurenţa dintre bănci şi înfiinţarea de noi institute, 
care nu a încetat, unele constituindu-se cu capitaluri neînsemnate. Ca dovadă a 
încrederii publicului în asocierea băncilor româneşti a fost faptul că mai multe 
bănci au reuşit să îşi majoreze între timp capitalul social. 10 

La 12 februarie 1909 a avut loc o altă şedinţă a direcţiunii "Solidarităţii", 
la Sibiu. În locul lui Dominic Ratiu, care s-a mutat din localitate, a fost ales 
Constantin Popp. Acestuia i s-au încredinţat şi agendele de notar ale şedinţelor. 
De asemenea, a devenit vacant şi postul de secretar, care a fost încredinţat 
lui Ioan I. Lapedatu. Direcpunea l-a însărcinat să pregătească, până la proxima 
şedinţă, un proiect de propunere către adunarea generală cu privire la 
concurenţa dintre băncile româneşti şi înfiinţarea altora noi. I. I. Lapedatu a 
redactat şi un proiect de regulament pentru revizorii experţi ai uniunii. 
Direcţiunea a decis multiplicarea acestuia şi trimiterea lui la toţi membrii, 
spre a se pronunţa asupra conţinutului. De asemenea, a fost adus în discuţie 
un proiect care s-a aflat doar colateral în atenţia conferinţelor anterioare, 
privitor la înfiinţarea unei bănci româneşti de asigurare. Totodată, s-a reamintit 
că la l februarie 1909 a fost lansat un apel către institutele membre pentru a 
contribui, fiecare în măsura posibilităţilor, la adunarea unei sume de bani în 
vederea angajării unui "specialist pentru conducerea sistematică şi practică 
a educaţiunii economice a poporului nostru." Acesta ar fi urmat să se afle 
permanent în serviciul" Astrei", pentru a se deplasa în cadrul despărţămintelor, 
în vederea susţinerii de prelegeri economice. 11 

• "Revista e.:onornică·' (Sibiu), IX, 1907, nr. 51. p. 449-450. 
" Idem, IX. 1907, nr. 52, p. 459-46 I. 
10 Idem, X, 1908, nr. 32, p. 317. 
11 ldrm, XI, 1909. nr. 8, p. 107-108. 
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Pentru 20 mai 1909 a fost convocată o nouă şedinţă a conducerii 
"Solidarităţii", în paralel cu cea a comitetului de supraveghere. Secretarul 
l. l. Lapedatu a prezentat noul proiect de regulament pentru revizori şi 
un chestionar în privinţa aspectelor pe care trebuiau să le urmărească în 
activitatea şi în rapoartele lor. Noul regulament avea menirea să stabilească 
cercul de activitate, drepturile şi datoriile acestora, să fixeze relaţiile dintre 
ei şi institutele pe care le controlau, precum şi normele după care să se 
facă revizuirile 12

. Acestea se realizau la cererea institutelor interesate, 
care se înainta în scris biroului "Solidarităţii", cu indicarea datei operaţiunii 
precum şi dacă institutul solicita un anume revizor sau lăsa această decizie 
la latitudinea conducerii uniunii. Revizorii erau calificaţi ca persoane 
abilitate în afacerile tehnice şi administrative de bancă. Alegerea lor se 
făcea pe timp nedeterminat, iar numărul lor era variabil, după necesităţi. Ei 
se puteau prezenta la diversele institute doar ca organe independente şi 

externe. Nu puteau să revizuiască activitatea institutelor la care erau membrii 
în direcţiune, în comitetul de supraveghere sau funcţionari. De asemenea, 
nu puteau activa ca revizori experţi, consecutiv, la acelaşi institut. Despre 
rezultatul revizuirii ei trebuiau să facă un raport în care să evidenţieze 
problemele constatate şi să facă propuneri pentru îndreptarea acestora, 
precum şi altele care ar fi servit intereselor institutului supus verificării. 
Raportul putea fi înaintat şi direcţiunii "Solidarităţii", dar cu acordul 
institutului interesat. Cercul de activitate al revizorilor avea în vedere 
problemele de contabilitate, administraţie, inventar şi bilanţ, precum şi al 
diferitelor ramuri de afaceri. În acest scop, a fost elaborat şi un chestionar 
amănunţit privind aspectele care trebuiau urmărite la verificarea fiecărei 
poziţii din bilanţ. 13 

A fost prezentat şi un proiect de propunere elaborat de secretar relativ la 
fondările de noi bănci şi concurenţa dintre acestea. Direcţiunea a aprobat şi 
propunerea pentru realizarea unui curs practic de vară destinat funcţionarilor 
de bancă. I. I. Lapedatu a fost însărcinat să ia legătura cu specialişti români, 
pentru a-i angaja în calitate de conferenţiari. Legat de această problemă, 
direcţiunea a subliniat că "nici de astădată nu intenţionăm a face vreun lucru 
prea mare"14, făcând aluzie la tentativele anterioare eşuate. Aceeaşi soartă a 
avut-o şi noul proiect. 

Un alt punct de discuţie a fost problema constituirii unui birou central al 
"Solidarităţii", secretarul fiind însărcinat cu studierea acesteia. 

12 Primul Normariv pemru revizorii experţi a fost stabilit la I O octombrie 1903. ( v„z; Mihai D. 
Drecin, op. cir., p. 230). 

13 "R~vi~ta ~conomică·' (Sibiu). XI. 1909, nr. 22, p. 260-265. 
" [d„111, XI, 1909, nr. 22, p. 260. 
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La 31 mai 1909 a avut loc prima adunare generală a Uniunii 
"Solidaritatea", în Sălişte, la invitaţia direcţiunii "Casei de păstrare" de aici, 
care îşi sărbătorea 3 5 de ani de existenţă. Rezultatele activităţii direcţiunii de 
până la această dată au fost relevate, chiar în propriul raport, ca fiind modeste. 
Ca o problemă de administrare internă, plata diurnelor revizorilor experţi a 
fost trecută din sarcina casieriei "Solidarităţii" în aceea a institutelor care 
cereau rev1zutrea. 

În privinţa constituirii de noi bănci, considerată a fi fără nici o justificare 
economică, adunarea generală a "Solidarităţii" a cerut institutelor asociate 
să nu mai iniţieze şi să nu mai sprijine noi fondări, decât acolo unde erau 
reclamate de necesităţi reale. De asemenea, se recomanda să se procedeze 
pe cât posibil la fuzionări, întrucât descentralizarea afacerilor de credit afecta 
în măsură însemnată clientela. S-a atras de asemenea atenţia băncilor asociate 
ca în operaţiunile pe care le practicau să se mărginească la raionul lor de 
activitate, urmărind nu cantitatea, ci siguranţa şi soliditatea veniturilor. Se 
recomanda, doar în cazuri excepţionale, angajarea în sfera industriei şi 

comerţului. 15 

În şedinţa direcţiunii "Solidarităţii" din 19 decembrie 1909 a fost analizată 
propunerea lui Romul Simu ca asociaţia să se ocupe şi de situaţia tovărăşiilor 
economice. Pe baza raportului prezentat de secretarul I. I. Lapedatu, s-a 
decis alcătuirea unui tratat cu îndrumări practice despre felul, organizarea, 
conducerea şi administrarea tovărăşiilor, de redactarea căruia urma să se 
ocupe o comisie compusă din Dr. Amos Frâncu, Vasile C. Osvadă, Romul 
Simu şi Constantin Popp. De asemenea, I. I. Lapedatu a fost însărcinat să 
pregătească pentru proxima adunare generală a "Solidarităţii" un proiect de 
rezoluţie relativ la înfiinţarea, sprijinirea şi supravegherea tovărăşiilor. 

A fost abordată şi problema înfiinţării biroului special, care avea menirea 
să acorde informaţii atât băncilor şi cercurilor financiare străine despre 
institutele asociate cât şi să adune informaţii despre persoane şi firme de pe 
teritoriul lor de activitate. De aceste informaţii urma să se folosească orice 
institut membru. S-a hotărât consultarea în acest sens a băncilor, mai ales în 
privinţa cotei cu care ar fi dispuse să contribuie la activitatea acestui birou. 

Chestiunea cea mai aprofundată a fost aceea a pregătirii constituirii băncii 
de asigurare româneşti, luându-se în discuţie asigurările contra focului şi de 
viaţă, pe baza unor prezentări făcute de Dr. Aurel Onciul. 

În cursul anului 1909, instituţia revizorilor experţi a suferit unele 
modificări în privinţa componenţei sale. În acest organism au intrat la această 
dată: Nicolae Căciulă ("Economul"), Iosif Diamandi ("Bihoreana"), Mateiu 

15 ldr111. XI. 1909. nr. 21. p. 245-249. 
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C. Jiga ("Furnica"), Iosif Lissai şi Ioan Vătăşan ("Albina"), Liviu Magdu 
("Timişana"), Ioan Moldovan ("Victoria"), Iosif Oncioiu ("Albina", filiala 
Braşov), loan Perian ("Oraviţana"), Sava Raicu ("Victoria"), Dominic Raţiu 
("Albina", filiala Lugoj), Aurel Şuluţu ("Nădlăcana"). 16 

Problema asigurării pensiilor pentru funcţionari a preocupat anterior şi 
Delegaţi unea băncilor, dar ea se afla în suspensie şi în 191 O. Un exemplu de 
organizare fusese oferit în anul precedent prin înfiinţarea de către cercurile 
fin an ci are maghiare a "Penzintezetek orszagos nyugdij egyes Lil ete" 
("Reuni unea regnicolară de pensii a institutelor de bani") Funcţionarii 

principalelor bănci maghiare s-au grupat în jurul acesteia, în frunte cu fostul 
ministru de finanţe, Ladislau Lukacs, care deţinea funcţia de preşedinte. Taxele 
de contribuţie la această reuniune erau de l O " %, la care se adăuga ., % 
proviziune de manipulare, din salariul fiecărui funcţionar participant. 

Pentru băncile româneşti continuau să fie luate în calcul fondurile de 
pensii organizate anterior, separat de fiecare bancă, fiind enunţate şi alte 
soluţii pentru asigurarea pensiei funcţionarilor, precum cumpărarea de realităţi, 
case, moşii, procurarea de hârtii de valoare, de acţiuni de la marile bănci etc. 
Aceste mijloace nu ofereau însă destule garanţii. 17 Uniunea bancară 
"Solidaritatea" nu s-a implicat în această chestiune, tratând-o tot mai mult ca 
pe o problemă internă a fiecărui institut. 

La 5 iunie 191 O, direcţiunea uniunii bancare româneşti s-a întrunit în şedinţă, 
aducând decizii în privinţa înfiinţării unei bănci de asigurare cu capital românesc, 
a numirii de noi revizori experţi şi a constituirii unui birou de informaţii în legătură 
cu banca de asigurare. A fost stabilit, de asemenea, un proiect de rezoluţie prin 
care băncile erau invitate să sprijine mişcarea pentru înfiinţarea de însoţiri. 18 

Această şedinţă a constituit un preambul al întrunirii la 25 iunie 191 O a celei de
a doua adunări generale a Uniunii bancare "Solidaritatea", care a avut loc la 
Braşov. În cadrul acesteia au fost reprezentate 45 de institute membre. Direcţiunea 
a venit cu primele propuneri concrete în vederea iniţierii acţiunii pentru întemeierea 
W1ei societăţi de asigurare, cu concursul material şi moral al băncilor asociate. 
Capitalul urma să fie acoperit prin subscriere din partea publicului iar ceea ce 
rămânea neacoperit urma să fie completat de membrii, în proporţia capitalurilor 
lor sociale. Cu executarea acestor decizii a fost însărcinat biroul "Solidarităţii". 

De asemenea, băncile asociate au fost invitate ca, în cercul lor de activitate, 
să sprijine înfiinţarea de însoţiri, îndeosebi de producţie şi valorizare şi să le 
supravegheze ulterior în activitatea pe care o desf'aşurau. 

16 ldf'm, XI, 1909, nr. 52, p. 502-503. 
17 Idem, XII, 1910, nr. 3, p. 18-19. 
18 Idem, XII, 1910, nr. 23, p. 240. 
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Conducerea "Solidarităţii" a fost autorizată să procedeze în continuare la 
constituirea unui birou de informaţii în legătură cu banca de asigurare. 
Cheltuielile necesare pentru constituirea acestuia urmau să fie suportate de 
uniune. În acord cu aceste decizii s-a exprimat şi comitetul de supraveghere. 19 

Având ca exemplu activitatea uniunii băncilor româneşti, slovacii au iniţiat 
şi ei în 191 O o acţiune de înfiinţare a unei însoţiri care grupa cele câteva zeci 
de bănci pe care le deţineau la data respectivă. 20 

Problema băncii de asigurare a constituit din nou obiectul şedinţei 
direcţiunii "Solidarităţii" din 30 octombrie 191 O. Aici au fost analizate textul 
definitiv al statutelor şi prospectului de fondare. Sediul băncii a fost stabilit 
în Sibiu. 21 În 1911, preocupările privind înfiinţarea băncii de asigurare 
româneşti au intrat în linie dreaptă, fiind activată în anul următor22 . 

În paralel, conducerea "Solidarităţii" s-a preocupat de îmbunătăţirea 
activităţii revizorilor experţi. La 9 ianuarie 1912, Partenie Cosma, în calitate 
de preşedinte, a convocat la Sibiu o conferinţă comună a acestora. La aceasta 
au participat revizorii Nicolae Căciulă, IosifDiamandi, Mateiu C. Jiga, Iosif 
Lissai, Liviu Magdu, Traian Marcu (secretar la "Sentinela"), Ioan Moldovan, 
Constantin Popp, Ioan Popovici ( dirigentul filialei "Timişana" din Recaş) şi 
Ioan Vătăşan. Au asistat şi Sava Raicu, care, deşi nu mai era revizor, a fost 
invitat datorită reputaţiei sale deosebite, precum şi Ioan I. Lapedatu în calitate 
de secretar al "Solidarităţii". Lapedatu a adus în discuţie mai multe chestiuni. 
În primul rând au fost analizate rezultatele anterioare obţinute prin revizuiri, 
care erau apreciate că şi-au atins scopul. Băncile au făcut uz de instituţia 
revizorilor experţi în număr mare şi activitatea lor a determinat îmbunătăţirea 
aspectelor tehnice şi administrative de la institutele verificate. Activitatea 
revizorilor a fost extinsă prin decizia acestei conferinţe şi în privinţa aprecierii 
normelor după care se conduceau diversele bănci în politica lor de afaceri, 
întrucât înainte nu erau revizuite decât aspectele legate strict de contabilitate. 
Ei urmau să insiste cu deosebire ca băncile să nu-şi imobilizeze activele, să 
nu folosească în mod iraţional creditele străine şi să nu se angajeze în afaceri 
care nu erau în proporţie cu resursele şi natura capitalurilor pe care le 
administrau. De asemenea, să se preocupe ca în conducerea lor să activeze 
doar persoane calificate. Revizorii experţi erau invitaţi ca în activitatea pe 
care o depuneau să dea atenţie acţiunii de fuzionare a băncilor, prin acordarea 

19 Idem, XII, 1910,nr. 24, p. 245-248; idem, XII, 1910,nr. 27, p. 269-271; idem, XII, 1910, nr. 28, p. 
277-279. 

JJJ "'Tribuna" (Arad), XIV, 1910, nr. 243, p. 8. 
" "Revista economică'' (Sibiu), XII, 1910, nr. 45, p. 414. 
22 Vezi pe larg, Mihai D. Drecin, Tentativă şi re11şită în înfiinţarea primei "Banei de asig11rare" cu 

capital românesc din Transilvania (I 857-191 I). în "Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor 
româneşti din Transilvania (1867-1918)". voi. I, Ed. Dacia. Cluj Napoca, 1996, p. 145-182. 
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îndrumărilor necesare. Relativ la selecţionarea revizori lor, s-a făcut 
propunerea ca aceştia să fie recrutaţi doar pentru această activitate, fără a fi 
funcţionari la alte bănci. Direcţiunea "Solidarităţii" a decis convocarea 
conferinţei revizorilor anual, cu prilejul adunărilor generale 2

' 

În cadrul aceleiaşi conferinţe, Constantin Popp a propus ca pentru 
introducerea unei contabilităţi uniforme să fie adoptat un model de bilanţ, 
recomandat de Banca Austro-Ungară. Acesta sugera atât ordinea de aranjare 
a conturilor cât şi denumirea lor. Propunerea lui Constantin Popp a fost 
acceptată. Bilanţul model prezentat de Banca Austro-Ungară recomanda la 
capitolul "active" înscrierea următoarelor conturi: casa, cambiile, 
împrumuturile ipotecare cu amortizare, cambiile cu acoperire ipotecară, 
obligaţiunile asigurate cu ipotecă ( cu garanţi), conturi curente cu acoperire, 
împrumuturi pe amanete (lombard), efecte, imobile (realităţi), poziţii 
tranzitoare (specificate după ramurile de afaceri). La capitolul "pasive" se 
înscriau: capitalul societar, fondul de rezervă, fondul special de rezervă ( cu 
indicarea scopului acestuia), fondul de pensii, depunerile spre fructificare, 
reescontul, cont-curentul creditorilor, împrumuturile ipotecare cu amortizare 
( cedate), poziţiile tranzitoare (specificate după ramurile de afaceri) şi profitul 
net. 24 

La 11 aprilie 1912, direcţiunea "Solidarităţii" a ţinut o altă şedinţă la 
Sibiu, în cadrul căreia a fost adoptată o decizie în privinţa acţiunii cooperative, 
care a fost înaintată şi "Astrei" spre analiză. Conducerea uniunii bancare 
româneşti exprima recunoştinţa sa faţă de sprijinul pe care l-a primit acţiunea 
cooperatistă din partea boierului basarabean Vasile Stroescu, dar a considerat 
că "poporul nostru nu e pregătit şi nici împrejurările în care trăieşte nu sunt 
întru totul prielnice unei acţiuni cooperative ... " De aceea se recomanda 
"Astrei" să aibă în vedere în principal propaganda, formarea de conducători 
şi educaţia economică a sătenilor şi doar apoi să urmeze înfiinţarea de însoţiri. 
Direcţiunea Uniunii "Solidaritatea" considera că această acţiune nu trebuie 
să pornească din partea "Astrei", ci de la băncile româneşti. Cooperativele 
care urmau să se înfiinţeze erau preconizate să activeze îndeosebi în sfera 
producţiei şi comerţului, întrucât se sublinia că necesităţile de credit erau 
acoperite în măsură suficientă de bănci, care serveau în cea mai mare parte 
tocmai creditul agricol. 25 

La 15 iunie 1912 a avut loc la Caransebeş a doua conferinţă a revizorilor 
experţi, care a continuat de fapt lucrările conferinţei din 9 ianuarie. Ioan I. 

n "Revista economică"' (Sibiu), XIV, 1912, nr. 15, p. 209. 
2J lde111, XIV, 1912, nr. 2, p. 9-13. 
25 Idem, XV, 1913, nr. 35, p. 402-405. 
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Lapedatu a adus în discuţie o serie de amănunte legate de înlăturarea unor 
defecte organizatorice constatate la băncile româneşti. El a insistat mai puţin 
pentru un sistem de contabilitate uniform, despre care aprecia că i se pare un 
fapt aproape imposibil. De aceea, a îndemnat revizorii să urmărească folosirea 
corectă a sistemelor de contabilitate aflate deja în uz, fără a determina o 
schimbare a formei acestora, care a îngreunat munca la mai multe bănci. În 
privinţa administraţiei, se recomanda revizorilor să fie exigenţi, ma~ ales în 
verificarea modului de administrare a casei, valorilor cât şi a relaţiilor existente 
între conducători, cenzori şi funcţionarii băncilor. În privinţa redactării 
bilanţurilor, se sublinia necesitatea eliminării intereselor restante şi ale altor 
diverşi debitori, de la care nu existau garanţii sigure că se vor încasa creditele 
acordate. Aceste precizări erau recomandate pentru o reflectare corectă a 
resurselor de care dispunea o anumită bancă. Abia apoi urma să se stabilească 
profitul net, în funcţie de rezervele latente, care puteau asigura susţinerea 
acestuia şi pentru momente excepţionale. În activitatea din perioada următoare 
se recomanda revizorilor să urmeze o serie de principii: reducerea de către 
bănci a creditelor de reescont în limite normale; continuarea formării de 
rezerve de efecte; cercetarea specială a afacerilor excepţionale în care s-au 
angajat unele institute, expunându-şi părerea concretă în legătură cu acestea; 
să insiste ca fiecare bancă să-şi întărească rezervele proprii şi să reducă 

dividendele nejustificate. Pentru a se uşura activitatea revizorilor, biroul 
"Solidarităţii" a primit însărcinarea să pregătească o instrucţiune pentru 
compunerea bilanţurilor, care să se trimită tuturor membrilor din direcţiunile 
şi comitetele de supraveghere ale băncilor româneşti. 

În aceeaşi zi a avut loc şi adunarea generală a "Solidarităţii", în care s-au 
discutat propuneri privind alegerea a câte unui specialist în organele 
administrative ale băncilor asociate. Acestea erau apelate de asemenea să 
contribuie pe cât posibil la ajutorarea locuitorilor din Banat, afectaţi de 
inundaţii. De asemenea, s-a decis ca în adunările viitoare ale "Solidarităţii" 
să se ~nă câte 2-3 prelegeri de interes pentru institutele membre. 26 

La 21 martie 1913, direcţiunea "Solidarităţii", întrunită în şedinţă, a decis 
convocarea celei de-a treia conferinţe a revizorilor. Aceasta a avut loc în 
iunie 1913, la Sebeş ul-săsesc, în localul Băncii "Sebeşana". 27 Având în vedere 
dificultăţile economice ale anului precedent, această conferinţă a decis 
intensificarea controalelor prin specialiştii uniunii. Secretarul Ioan I. Lapedatu 
a propus şi înfiinţarea unui concordat al băncilor, cu scopul sprijinirii reciproce 

26 Idem, XIV, 1912,nr. 25, p. 288-293; "Drapelul"(Lugoj),XIL 1912,nr.64,p. 2. La această adunare 
au participai şi ti.mc1ionari din România: prol'esorii Costescu. V. Vârcol şi N Herăscu (lo!i din Turnu Severin). 

27 "Revista economică" (Sihiu), XV, 1913, nr. 13, p. 214. 
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în situaţiile financiare dificile. Lapedatu a stabilit în raportul său două genuri 
de sarcini pe care trebuiau să le îndeplinească revizorii: sarcini tehnico
administrative şi de bilanţ şi sarcini cu privire la politica financiară şi de 
bancă. S-a constatat lipsa resurselor financiare pentru instituirea a unu sau 
doi revizori permanenţi, fiind menţinută în continuare practica numirii lor pe 
timp de un an, dintre funcţionarii activi. 2~ 

A fost reluată problema biroului de informaţii. Acesta era conceput acum 
şi pentru mijlocirea de afaceri, dar pe contul şi riscul celor care i le încredinţau. 
Cercul de activitate al biroului de informaţii a fost stabilit la: procurarea, 
adunarea şi punerea la dispoziţie de informaţii comerciale exacte pentru cei 
interesaţi; să ţină evidenţa, să facă cunoscut şi să intermedieze cumpărarea, 
vânzarea, arendarea şi subarendarea de realităţi, drepturi (regalii, folosinţe, 
păşunat, pescuit etc.) şi întreprinderi de tot felul; să mijlocească cumpărarea 
şi vânzarea de maşini şi produse agricole, de materii prime şi mărfuri şi să se 
ocupe de plasarea produselor industriale; să mijlocească obţinerea unor servicii 
şi plasamente de forţă de muncă; să dea informaţii directe sau să recomande 
specialişti în probleme de contabilitate, expertize, anchete etc.; să editeze o 
foaie periodică de informaţii. Biroul urma să fie instalat în clădirea Băncii 
"Alb~na" din Sibiu. 29 În această formă însă, proiectul biroului de informaţii a 
continuat să întâmpine dificultăţi. 30 

Următoarea şedinţă a direcţiunii "Solidarităţii" a avut loc la 28 martie 
1914 la Budapesta, întrucât Partenie Cosma se afla aici, participând la lucrările 
Fundaţiei "Gojdu". În aceeaşi perioadă era proiectată o conferinţă a direcţiunii 
"Reuniunii regnicolare a băncilor maghiare", în privinţa modificării legilor 
de credit. Era avută în vedere preconizata introducere de către Ministerul de 
Finanţe a obligativităţii plasării unei părţi a depunerilor spre fructificare în 
efecte de stat cu dobândă fixă. 

Direcţiunea "Solidarităţii" a abordat şi problema zidirii noului edificiu 
pentru şcoala comercială română din Braşov, la care se spera că băncile 
româneşti vor contribui cu aproximativ 100.000 K. A fost reluat şi proiectul 
biroului de informaţii al băncilor, în legătură cu care conducătorul numit al 
acestuia, Petru Manole, a prezentat un raport detaliat. Biroul de informaţii 
era preconizat să se înfiinţeze în continuare în legătură cu "Banca Generală 
de Asigurare". Relaţia era concepută nu numai pentru ca aceasta să dispună 
de asiguraţi ci şi de informaţii privind caracterul, capacitatea de plată şi averea 
celor care făceau parte din cercul ei de activitate. 

28 "Românul" (Arad), III. 1913. nr. 126, p. 7. 
'" "'Drapelul" (Lugoj), XIII. 1913, m·. 72, p. 2. 
30 ldr111, XIV, I 914. nr. 63. p. 3: "Românul" 1Arnd'1, IV. 1914. nr. 129. p. 5. 
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Problema constituirii unui birou similar a reprezentat încă din 1904 şi o 
preocupare a" Asociaţiei regnicolare a băncilor ungare", care nu a reuşit însă 
să-l activeze. 31 În final, au fost discutate proiectatele modificări în legile de 
credit ale Ungariei, cu intenţia de a le preveni din iniţiativă privată prin 
aducerea de reforme potrivite. 32 În toamna 1915 a fost dat însă publicităţii un 
nou proiect, care a stabilit controlul obligatoriu pentru toate băncile cu 
capitaluri proprii de până la 20.000.000 K, faţă de proiectul original, care 
reclama acest control numai pentru băncile cu capitaluri proprii de până la 
I O.OOO.OOO K De asemenea, se dădea de înţeles că pentru băncile care căutau 
să se sustragă controlului obligatoriu organizat de stat, se va găsi o altă 
modalitate de a li se impune revizuirile externe. 

La 22 mai 1914, înaintea începerii adunării generale a "Solidarităţii" din 
acest an, I. I. Lapedatu a susţinut o conferinţă în care evidenţia reformele 
care mai erau necesare a se realiza în activitatea băncilor româneşti. 

În 22 iunie 1914 au avut loc la Sibiu şedinţa plenară a direcţiunii 
"Solidarităţii, conferinţa revizorilor experţi şi adunarea generală. Şedinţa 
direcţiunii, prezidată de Partenie Cosma, a decis reorganizarea biroului 
uniunii, prin închirierea unui local propriu şi angajarea unui funcţionar 

, permanent. O altă problemă a fost aceea a constituirii unui serviciu special 
pentru însoţirile de credit săteşti. "Astra", care a continuat din 1912 acţiunea 
ei cooperatistă, a adresat "Solidarităţii" o cerere pentru a-i sprijini 
cooperativele pe care le-a înfiinţat, controlându-le prin revizori experţi şi 

intermediindu-le acordarea de credite. Uniunea bancară a răspuns pozitiv şi 
a decis organizarea unui serviciu special. 

Problemele privitoare la biroul de informaţii şi la concordatul băncilor, 
deşi au fost reluate, nu s-a luat nici o decizie în privinţa lor. 

Conferinţa revizorilor experţi a avut o parte publică, la care a participat 
şi guvernatorul Băncii Austro-Ungare din Sibiu, losefWeingart. l. I. Lapedatu 
a prezentat o dare de seamă despre activitatea revizorilor din anul precedent. 
Această conferinţă nu a luat decizii concrete. A avut loc şi o întrunire privată 
a acestora, despre care nu se cunosc însă detalii. 

Adunarea generală a "Solidarităţii", care s-a întrunit în sala festivă a 
Muzeului "Astrei", a analizat situaţia financiară pe 1913. Direcţiunea a fost 
autorizată să numească în continuare un număr corespunzător de revizori. 33 

După declanşarea primului război mondial, problemele luate în discuţie 
de către direcţiunea "Solidarităţii" s-au referit tot mai mult la măsurile 

" ·-orapelul" (Lugoj), X, 19 IO, m·. 84, p. 2. 
" "Re\'ista economică·· (Sibiu) X\'l, 1914, nr. 14, p. 206-207. 
"ld,,111, XVI, 1914,nr. 27, p. 329-331. 
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preconizate în cercurile guvernamentale faţă de băncile naţionalităţilor. 
La 7 noiembrie 1915, într-o întrunire de la Arad, a fost discutat noul 
proiect al guvernului relativ la înfiinţarea Centralei institutelor financiare, 
care ignora problema. controlului obligatoriu prin instituţii autonome. 
Direcţiunea asociaţiei bancare româneşti a fost nevoită în cele din urmă 
să declare că este de acord cu controlul obligatoriu proiectat, dar cerea 
ca acesta să fie general şi extins asupra tuturor băncilor care se vor ataşa 
centralei, fără excepţie. Se avea însă în vedere înaintarea unei propuneri 
ca "Solidaritatea" să fie încredinţată cu reprezentarea centralei 
guvernamentale în raport cu băncile româneşti. Se dorea ca în cadrul ei 
să fie consideraţi şi revizorii români. 34 Proiectul aprobat de Parlamentul 
ungar a prevăzut ca, în mod excepţional, revizorii reuniunilor de control 
existente să poată fi delegaţi şi ca revizori ai centralei înfiinţate de guvern. 
În urma acordului dintre opoziţia parlamentară şi guvern, controlul 
obligatoriu a fost decretat numai pentru institutele care foloseau credite 
de la centrala respectivă. S-a stabilit că aceasta se constituie doar pe o 
perioadă de 5 ani, după care urma să fie lichidată, dacă corpurile 
legiuitoare nu luau o altă decizie. Pentru executarea acestor dispoziţii, 
Ministerul de Finanţe s-a adresat tuturor băncilor din Ungaria. 

Poziţia adoptată de conducerea "Solidarităţii" a fost să invite băncile 
româneşti să intre în relaţii cu centrala de la Budapesta, dar exclusiv prin 
intermediul ei. Ideea esenţială care se urmărea era ca "Solidaritatea" să fie 
încredinţată de centrala maghiară cu controlul membrilor proprii şi revizorii 
români să fie recunoscuţi de această centrală. 35 

Stăruinţele nu au rămas rară rezultat. Statutele centralei au fost modificate 
în sensul că revizorii reuniunilor de control existente puteau fi angajaţi în 
mod excepţional ca revizori ai noii instituţii, iar reuniunile de control care au 
funcţionat ca atare puteau fi împuternicite din partea centralei cu revizuirea 
membrilor lor. "Solidaritatea" a fost susţinută în aceste demersuri de 
"Asociaţi unea regnicolară a institutelor de bani W1gare", aflată sub conducerea 
fostului ministru de finanţe, L. Lukacs. Ca urmare, "Solidaritatea" a intrat şi 
ea în rândul membrilor acestei reuniuni, individual, fără ca aceasta să aibă o 
influenţă asupra membrilor proprii. Este evident că s-a preferat această 
formulă de compromis, a cooperării cu o instituţie autonomă maghiară 
similară, ca mijloc de contracarare a controlului direct, venit prin centrala 
înfiinţată de guvern. În organele acesteia nu au ajuns însă mai mulţi 
reprezentanţi de la băncile româneşti. Abia un singur loc, în comitetul 

" Jdr111, XVII, 1915, nr. 46, p. 438-439. 
"lde111,X\llll, 1916.ru.17,p.208-209. 
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administrativ, a fost rezervat institutelor româneşti, în care a fost ales I. I. 
Lapedatu. 36 

În privinţa conferinţelor revizorilor experţi, după izbucnirea războiului 
ele nu s-au mai putut întruni. Activitatea de control a continuat însă, prin 
suplinirea revizorilor mobilizaţi pe front cu funcţionari rămaşi în activitate. 
Băncile au continuat să se supună în mod regulat controlului extern. 37 

În august 1916, ca urmare a intrării României în război de partea Antantei, 
armata română a pătruns în sudul Transilvaniei, fapt care a ridicat problema 
evacuării pentru băncile româneşti. A fost şi cazul "Albinei", care s-a mutat 
în localul "Băncii comerciale ungare din Budapesta". 3~ Situaţia a fost 
remediată în scurtă vreme, prin mersul favorabil pentru Monarhie al 
operaţiunilor militare, soldate cu ocuparea Bucureştiului, în 16 decembrie 
1916. 

Problema băncilor evacuate a fost discutată în şedinţa direcţiunii 
"Solidarităţii" din 29 aprilie 1917, care s-a ţinut la Arad. După reluarea 
activităţii normale, biroul "Solidarităţii" s-a interesat, printr-o intensă 
corespondenţă, dacă băncile care au fost nevoite să facă acest lucru posedă 
toate registrele, dacă au avut pagube sau nu, dacă puteau funcţiona fără 
probleme şi realiza încheierea conturilor. Direcţiunea "Solidarităpi" s-a ocupat 
de fiecare din băncile asociate de pe teritoriul evacuat (30 de bănci societă~ 
pe acţiuni şi 12 însopri săteşti). Apoi biroul uniunii a decis sistarea moratoriului 
în privinţa depunerilor către aceste bănci. Dobânzile la creditele ipotecare 
mai vechi de 3 ani s-a recomandat a fi reeşalonate, dacă timpul care depăşea 
această perioadă legală expira pe durata războiului sau a anului care ar fi 
urmat imediat după încheierea păcii. De asemenea, s-a cerut ca licitaţiile 
execuţionale pe imobile să se admită nu numai pentru datoriile ipotecare 
bazate pe emisiunea de scrisuri funciare, ci şi pentru altele, însă numai în 
cazul în care respectivii debitori nu se aflau mobilizaţi pe front. De asemenea, 
s-a recomandat ca termenul pentru subscrierea datoriilor cambiale să se amâne 
faţă de cei mobilizaţi, cu un an după încheierea păcii. Faţă de alţi debitori 
cambiali, s-a lăsat la aprecierea băncilor să-şi reclame interesele lor când 
considerau. 

A fost discutată şi problema revizuirilor. În 1915, acestea au fost cerute 
de 18 institute. La 13 dintre acestea ele s-au putut efectua, iar la celelalte au 
trebuit să fie amânate, din cauza greutăţilor de călătorie şi a lipsei unui număr 
suficient de revizori. 

'
6 ldm,, XVIII, 1916, nr. 34, p. 336. 

" ldr·111, XVIII, 1916. nr. 19, p. 228-229. 
38 Mihai D. Dru:in, Banca "Albina·· din S1/m1. 1ns1illl/ie naţională a româmlor Transilvăneni, Ed. 

Dacia, Cluj-Napoca. 1982, p. 210-211. 



Î11fii11flll"<'ll şi acti,,itatea { 'niunii hâ11cilor rm11âneşti din Transilvania "Solidari/li/ea" 217 

Tot în această şedinţă, I. I. Lapedatu a fost însărcinat cu redactarea unui 
istoric al ''Solidarităţii", la împlinirea a I O ani de activitate. 39 Bilanţul 

"Solidarităţii" la această dată evidenţia ca o reuşită constituirea "Băncii 
Generale de Asigurare" şi ca nerealizare, biroul de informaţii, care nu s-a 
putut activa din cauza declanşării războiului. Sub egida asociaţiei băncilor 
româneşti a continuat apariţia "Revistei economice", a "Anuarului băncilor 
române" şi a "Bibliotecii băncilor" Tot ca o acţiune aparte, "Solidaritatea" a 
continuat adunarea de mijloace materiale pentru zidirea unui nou edificiu al 
Şcolii comerciale din Braşov. 

Posibilităţile de care a dispus "Solidaritatea" pentru realizarea acestor 
obiective au fost însă modeste. Ea a lucrat cu un buget de abia 3.000 K, 
singurele venituri de care putea dispune. Acţiunile ei au fost stânjenite de 
iniţiativele cercurilor guvernamentale de a impune un control de la centru. 
Situaţia i-a fă.cut să se simtă ameninţaţi şi pe saşi, care au trecut la 
reorganizarea propriei lor asociaţii, în care au urmărit să reunească toate 
întreprinderile organizate ca societăţi pe acţiuni şi nu doar institutele de credit. 
Acestea contribuiau însă Ia scopurile asociaţiei săseşti cu sume de ordinul 
sutelor de mii de K anual. 

Conjunctura creată a determinat şi uniunea "Solidaritatea" să se angajeze 
într-o acţiune de reorganizare. În acest scop preconiza şi angajarea de noi 
funcţionari, care să lucreze exclusiv în serviciul ei. De aceea, se dorea 
constituirea unui birou separat, care reclama însă un buget de minim 8.000 
K anual. Pentru acoperirea cheltuielilor, direcţiunea "Solidarităţii" a stabilit 
cotizaţii anuale asupra membrilor săi, reprezentând I /I O %o din capitalul lor 
social, dar în aşa fel încât cotizaţia anuală să fie de cel puţin 20 K şi cel mult 
I 00 K. 40 Sumele erau modeste, în condiţiile în care, spre exemplu·, asociaţia 
institutelor săseşti a decis ca taxele de revizuire să fie de ½ % din câştigul 
anual al membrilor, însă cel puţin de 50 K. 

Problema reorganizării "Solidarităţii" a fost reluată în şedinţa direcţiunii 
acesteia din 7 decembrie 1917. A fost proiectat un buget de 7.800 K anual, 
care urma să se acopere parte din dobânzile capitalului de cote, parte prin 
cotizaţiile anuale de la diferitele bănci. 41 

Adunarea generală a "Solidarităţii" din iunie 1918 s-a preocupat de 
obişnuitele probleme. S-a constatat că fondurile pentru zidirea unui nou sediu 
al Şcolii comerciale române din Braşov au fost adunate, ridicându-se la 
95.378,82 K. A fost expusă situaţia băncilor refugiate în 1916, care şi-au 

'
9 ·"Revista economic,i ·· (Sibiu). XIX, 1917, nr. 18, p. 217-218. 

,a ldr111. XIX, 1917, nr. 48. p. 449-4.'i I. 
" ldr111, XIX. 1917. nr. 48. p. 453-454. 
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putut relua pe deplin activitatea nom1ală doar în primăvara anului I 9 I 7. Publicapile 
"Revista economică" ( a cărei apari pe a fost întreruptă în 1916 şi reluată de la 1 
ianuarie 19 I 7) şi "Anuarul băncilor române" au încheiat un bilanţ cu deficit, 
despre care se spera în perspectivă că va fi echilibrat. 42 Biroul de informapi al 
băncilor româneşti nu a putut fi constituit nici până la această dată. 

Au existat o serie de cauze pentru care nu s-a reuşit înlăturarea tuturor 
defectelor constatate la băncile româneşti. În primul rând, nu s-a putut constitui 
un for cu autoritate, care să impună efectiv băncilor româneşti respectarea 
principiilor stabilite. Enunţarea acestora nu a fost suficientă iar aplicarea lor 
a rămas la libera apreciere a conducerilor diverselor institute, care le acordau 
de regulă mai mult o importanţă teoretică si se simţeau adesea dispensate de 
a le pune în practică. 43 Delegaţi unea conferinţelor băncilor româneşti până în 
1907 şi apoi nici chiar Uniunea "Solidaritatea" nu au avut suficientă putere 
executivă pentru a determina punerea în practică a măsurilor preconizate. 

În al doilea rând, eşecul reformei sistemului financiar-bancar românesc 
din Transilvania s-a datorat lipsei de mijloace materiale suficiente, la care s
a adăugat slaba autoritate morală a iniţiatorilor săi, determinată de numărul 
redus al specialiştilor implicaţi în acest proces. 

THE CREATION AND THE lABOUR OF THE „SOLIDARITATEA" 
UNTON OFTHE ROMAN/AN BANKS IN TRANSYLVANIA (1907-1918) 

Su111111a,y 

At the end of the l 9th century - beginning of the 20th century, within the 
framework of the Roman.ian financial-bank.ing system in Transylvan.ia, a 
refom1 stream w as outlined. The situation was caused by certains defficiencies 
found in the functioning of severa! Roman.ian banks, which led to the necessity 
to constitute a superbanking body to coordinate their activity. This body was 
constituted in Sibiu, on July l 6111, 1907, as the "Solidaritatea" Un.ion of the 
Roman.ian Banks in Transylvan.ia. The leading body was made up of severa! 
directors of the main Roman.ian banks in Transylvan.ia, amongst which the 
mast in1portant was Parten.ie Cosma ("Albina" BankJ. The activity of the 
"Solidarity" association ain1ed at coordinating and checking the activities of 
the members banks with the help of expert auditors, the activity being debated 
periodically within general assemblies. 

The banking Un.ion "Solidaritatea" consolidated on an economic levei 
the positions strengthened by the Roman.ian leaders of Ardeal on a politica! 

" ldP111. XX, 1918, nr. 24, p. 270-272. 
" Ioan I. Lapedatu, Probleme l'iiroare ale băncilor noa.Hre, Tipografia l'opo1ului, Sibiu. 1913, p. 27. 
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level by adopting activism as a means ofexpression ofthe Romanian National 
Party. In this way, they sought to avoid the interference of the state with the 
credit system of the nationalities, as other nations in the Austro-Hungarian 
Empire did. 

Under the patronage of "Solidaritatea", an office that mediated business 
for the member banks was constituted. But due to the reduced financial means, 
some of the aims of this association could not be reached such as the issue 
conceming systemization of the employees' pensions who worked for the 
member banks, the constitution of common funds for cultural ain1s, a.s.o. 

During the First World War, "Solidaritatea" was compelled to tightly 
collaborate with the Hungarian institutions of financial control, which was a 
prerequisite of its survival. 





POZIŢIA SOCIALIŞTILOR ROMÂNI DIN UNGARIA, 
TRANSILVANIA ŞI BANAT FAŢĂ DE REVOLUŢIA MAGHIARĂ 

DIN 1919 

de 
GABRIEL MOISA 

Socialiştii români au avut atitudini diferite faţă de revoluţia bolşevică din 
Ungaria. Unii dintre aceştia s-au raliat acesteia încadrându-se ca membrii 
combatanţi pe frontul luptei revoluţionare. În această categorie se regăsesc 
mai ales cei care au fost surprinşi de derularea evenimentelor în Ungaria. 
Ceilalţi socialişti români, mai ales cei din Transilvania, nu au agreat mişcarea 
bolşevică fiind adepţi ideilor socialiste democratice. Alt lucru care i-a deosebit 
esenţial a fost faptul că primii s-au împotrivit unirii Transilvaniei cu România, 
dorind o Transilvanie în cadrele unui stat maghiar comunist, în spiritul ideilor 
internaţionalismului proletar, în timp ce ceilalţi au fost susţinătorii unirii 
Transilvaniei cu România, mai mult aceştia numărându-se printre membrii 
Consiliului Dirigent şi cei mai de seamă fruntaşi politici români ardeleni 
militanţi pentru unire. Au fost însă şi socialişti din actualul spaţiu românesc, 
mai ales bănăţeni care s-au manifestat împotriva unirii. Ei erau însă prea 
puţini şi slab organizaţi pentru a putea influenţa hotărârea finală1 • 

Datorită diferenţelor de opinii fundamentale dintre socialiştii români şi 
cei unguri, acestora adăugându-li-se o mână de cetăţeni români din România 
care trăiau prin Budapesta şi Ungaria2, după proclamarea republicii lui Karoly 
Mihalyi social democraţia din Transilvania s-a separat de cea din Ungaria3

. 

Cu toate acestea, puternica propagandă bolşevică din Transilvania, mai ales 
în părţile sale vestice, a avut drept consecinţă rătăcirea vremelnică a unor 
socialişti originari din Transilvania cu rezidenţa în Ungaria. Folosiţi pe post 
de marionete ei au promovat în Transilvania interesele bolşevismului maghiar. 

În noiembrie 1918, în condiţiile destrămării monarhiei austro-ungare şi a 
şti care este linia care trebuia urmată în continuare, Comitetul Central al 
P.S.D Român a trimis trei delegaţi, I. Flueraş, I. Mihuţ şi T. Albani, 

1 K. Hitchins, The Rwnanian Socialists and thr Hungarian Soviet Republic, în Revolution and 
perspective. Essays 011 the H1111garirm SoFiet Republic of 1919, Un.iversity of California Press, Berkeley, 
London, 197 I, p. 11 O 

2 Adevărul, an XIV, nr. 51, 23 dec.1918-5 ian. 1919 
'Arhivele Na\ionale. Direc~a Jude1eană Bihor. Colecţia de documente, lnv. 886, Dos. 209, f. I ( în 

continuare AN.D . .J.B ) 
'F. Tănăsescu. I arian/a bolşevică a rev1zionism11l11i ungar 1918-1919, în Arhivrlr 

totalitarismului, an 111, nr. I, I 995, p. 5 
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reprezentanp ai grupului Iosif Jumanca-loan Flueraş, să se întâlnească cu cei doi 
miniştrii socialişti din noul guvern Karolyi, Ernest Garany şi KWlfy Szigmond. 
Acest lucru era cu atât mai imperios necesar a fi lămurit cu cât Transilvania se 
pregătea de unire cu ţara. Participant la întâlnire, Tiran Albani povesteşte 30 de 
ani mai târziu, într-o scrisoare adresată la Oradea lui Ioan lsaiu, derularea acestei 
întâlniri şi de ce s-au separat socialiştii români din Transilvania definitiv de tovarăşii 
lor din Ungaria5

. Tiran Albani scria lui I. lsaiu că socialiştii W1guri au tratat cu 
indiferenţă şi de sus pe colegii veniţi din Transilvania spW1ându-le acestora că 
trebuie să fie alături de ei pentru păstrarea Ungariei mari şi revolupa proletară6 . 

Acest lucru li s-a părut de neacceptat, fiind, spW1ea Albani, una dintre cauzele 
care au detenninat părăsirea tovarăşilor maghiari, socialiştii români considerând 
la acel moment că în prim plan era totuşi emanciparea naponală şi crearea W1ui 
stat naponal român. În plus, Tiran Albani susţinea în scrisoarea din 1950 că 
masele din Transilvania nu ar fi putut trece atWlci la revolupa socialistă pentru că 
nu erau pregătite7 . În aceste condipi socialiştii transilvăneni s-au apropiat de 
naponal-români pentru a concura la realizarea unirii. Socialiştii maghiari nici nu 
concepeau ca Transilvania să nu facă parte din statul maghiar iar părerea 
"tovarăşilor maghiari(. .. ) care au fost induşi fn eroare de către istoricii maghiari 
spunând că românii din Transilvania s-arftfurişat printre Carpaţi din Valahia"8 

a deranjat foarte tare şi a detenninat pe socialiştii transilvăneni să se rupă de 
aspiraţiile celor unguri. 

Cum calea socialiştilor români transilvăneni s-a separat de ceilalţi tovarăşi, 
la sfatul unor socialişti unguri, s-a convocat un aşa zis Congres al 
Internaţionaliştilor români din Budapesta9

· care trebuiau să se erijeze şi în 
reprezentanţi ai muncitorilor şi ţăranilor din Transilvania în condiţiile în care 
grupul Jumanca-Flueraş a refuzat să meargă alături de ei, pentru a se constitui 
o organizaţie oficială. Deşi şi-au luat şi W1 nume, Facţiunea Socialistă 
lntema,tională Română din Transilvania, Banat şi Ungaria, editând chiar şi 
un ziar, Glasul poporului, activitatea lor a fost limitată în mare măsură la 
Budapesta şi Ungaria. Foarte puţină influenţă a avut această organizaţie asupra 
românilor. Totuşi în Oradea şi Bihor, câţiva comunişti români şi membrii ai 
acestei organiza~i internaţionaliste nou create, au reuşit să experimenteze 
pentru scurtă durată o revoluţie bolşevică. 

În zilele de 31 decembrie 1918 şi I ianuarie 1919 s-au desfăşurat aşadar 
la Budapesta lucrările congresului Facţiunii Socialiste Internaţionale Române 

'AN.D.J.B, Colecţia de docume111e, Inv. 886, Dos. 209, f. 1-6 
6 /bidem, f. 4 
'Ibidem, f. 5 
'Ibidem. f. I 
9 Adevăntl, an XIV, nr. 5 I, 23 dec. 1918-5 ian.1919 
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din Transilvania, Banat şi Ungaria. La conducerea lucrărilor au fost desemnaţi 
de către un anume Creţulescu ( se pare creierul acestui congres) următorii: 
Traian Novac din Timişoara, Grigore Gogu din Viena, Ion G Dobrescu din 
Budapesta, Saşa Demian din Arad şi Ilie Cărăbuş din Budapesta. Printre 
participanţi se mai regăseau următorii: Lobonţ, Munteanu, Kagan, Athanasiu, 
Ştrengar, KomsteinW. În a doua zi a lucrărilor Congresului s-a propus 
excluderea din mişcarea socialistă românească a grupului Jumanca-Flueraş, 
erijându-se din acel moment în reala mişcare socialistă românească. Motivul 
excluderii era cât se poate de serios în concepţia celor adunaţi în noaptea de 
Revelion la Budapesta: la l Decembrie l 918 votaseră unirea Transilvaniei 
cu România, Flueraş şi Jumanca fiind astfel acuzaţi că nu vor binele poporului 
din moment ce au votat unirea cu statul burghezo-imperialist român. Binele 
poporului putea fi obţinut numai în cadrele Ungariei proletare din care şi 
Transilvania trebuie să facă parte. 

Rezoluţia Congresului protesta de asemenea contra hotărârii de la Alba 
Iulia întrucât decizia nu ar fi fost luată de adevăraţii delegaţi ai poporului ci 
de "clica ciocoilor burghezi din Ardeal "u_ Ca atare grupul Jumanca-Flueraş, 
raliindu-se deciziei de la Alba Iulia, au trădat socialismul intemational. În 
final, delegaţii la congres au considerat că românii din Ungaria, Transilvania 
şi Banat trebuie să-şi alcătuiască un stat federal independent sovietic şi să 
lupte pentru dezrobirea clasei muncitoare numai prin lupta de clasă unită cu 
muncitorimea internaţională 12

• 

De la bun început Facţiunea Socialistă Internaţională Română a avut o 
existenţă destul de firavă. În Ungaria mai activa un grup comunist organizat 
românesc încă dinainte de l 918. Acesta era elementul cel mai radical din 
mişcarea socialistă română şi cei mai înfocaţi partizani ai Republicii Sovietice 
Ungare. Conducătorii proaspetei Facţiuni înfiinţate pe 1 ianuarie 1919 erau, 
cu foarte puţine excepţii, persoane rară importanţă în mişcarea socialistă 
românească şi au sfârşit încâteva luni prin a fuziona cu grupul comuniştilor 
români din Ungaria, mult mai putemic13

. 

Mulţi dintre comunişti fuseseră înainte membrii ai mişcării social
democrate. În timpul războiului majoritatea au fost înrolaţi în armata austro
ungară. Rămaşi în prizonieratul rusesc, apoi sovietic, internaţi în lagăre ei au 
devenit sub influenţa evenimentelor de acolo, comunişti convinşi şi foarte 

10 F. Tănăsescu. loc cil., p. 73-74 
11 Ibidem, p. 76 
12 lbidem 
"K. Hitchins, The mmanian socialists and the Hun.~arian Soviet Republic, în Re,,o/ution and 

perspectives. Essays 011 t7u Hungarian Soviet Republic of 1919, University Press of California, 
Berkeley, London, 1971. p. 127-128 
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încrezători în revoluţia mondială 14 • Istoricul american Keith Hitchins, 
cercetând într-o anumită perioadă a apropierii sale de istoria românilor această 
chestiune, consideră că o influenţă mare asupra grupului comunist român l
a avut şi colaborarea cu social-democraţii unguri în mai multe oraşe din 
Rusia de Est şi Sud în primăvara anului 1918. Aceştia au creat chiar organizaţii 
comune. Cea mai importantă dintre acestea a fost grupul maghiaro-român al 
Partidului Muncitoresc Social-Democrat Internaţional din Omsk. Până în 
mai 1918 acesta avea un număr de 3 200 de membri 1. 

Socialiştii radicali români aflaţi din motive de prizonierat în Rusia în anii 
1917-1918 mai aveau şi alte organizaţii proprii. Între acestea s-au remarcat 
îndeosebi Partidul Ţărănesc Revoluţionar Român, înfiinţat la Moscova în ianuarie 
1918 de către mai mulţi transilvăneni, prizonieri ai armatei ruse. După ce au fost 
instruiţi special într-o şcoală politică înfiinţată la Moscova şi prin coloanele 
oficiosului partidului Foaia ţăranului aceştia trebuiau să facă propagandă 
bolşevică în lagărele cu prizonieri români din armata austro-ungară astfel încât la 
întoarcerea acasă să contribuie la declanşarea revoluţiei mondiale15 . 

După încheierea păcii de la Brest-Litovsk cei mai mulţi prizonieri au început 
să se întoarcă acasă unde au găsit un teren foarte propice exprimării ideilor 
bolşevice. Cei mai mulţi dintre ţăranii prizonieri s-au întors însă la casele lor 
neânţelegând practic foarte mult din ideologia comunistă. Au fost însă şi cazuri 
inverse. Partidul Comunist Ungar, creat la 24 noiembrie 1918, a încercat să 
organizeze sub tutela sa secţii comuniste pe naţionalităţi, alcătuite exclusiv la 
început din foştii prizonieri. Ei trebuiau să devină aripa dură a grupului comunist. 
În cazul românilor acest lucru s-a reuşit la 26 decembrie 1918, la Budapesta, 
unde un mic grup de activişti s-au constituit în Grupul Comunist Român din 
Budapesta. Acesta şi-a închegat şi un program în 1 O puncte, care amintea prin 
limbaj şi intenţii de manifestele comuniste ruseşti şi maghiare16

. Pe scurt acesta 
prevedea: confiscarea tuturor terenurilor şi inventarului agricol din proprietatea 
bisericii şi a moşierilor mari şi mijlocii precum şi a tuturor băncilor, fabricilor, 
minelor şi a altor industrii care din acel moment urmau a fi administrate de ţărani 
şi muncitori, separarea bisericii de stat, dezarmarea armateii regulate, a 
jandarmeriei şi poliţiei, transferul puterii de stat către sfaturile muncitorilor, 
soldaţilor şi ţăranilor şi instaurarea imediată a dictaturii proletariatului17

. Scurtă 

vreme au scos şi un ziar al grupului comunist intitulat Steagul Roşu. 

"lde111, The R11ssia11 Rn•olutio11 a11d the R11ma11ia11 Socialist Moveme11t, 1917-1918, în Slavic 
RPvie,c, XXVII, 2, 1968, p. 278-281 

"Idem, Socialiştii români şi Republica Sovietică Ungară, în Idem, Mit şi realitate în istoriografia 
românească. hucureşti, 1997, p. 199 

16 lbide111, p. 200 
17 ***, Doc11mPntc din istoria P.C.R, I 9 I 7-1922, voi. I, Bucureşti, 1956, p. 110-111 
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Proclamarea Republicii Sovietice Ungare la 21 martie 1919 a stârnit şi 
printre comuniştii români din Budapesta şi Ungaria un mare entuziasm. La 
23 martie 1919 toate grupurile comuniste româneşti au fuzionat într-o singură 
organizaţie intitulată Partidul Socialist Român din Ungaria. Acesta a salutat 
realizarea comuniştilor unguri şi s-a solidarizat cu revoluţia acestora 
participând activ la multe acţiuni revoluţionare 1 ~. Noua organizaţie comunistă 
a scos chiar şi o foaie intitulată Revoluţia socială10 . În fruntea acesteia s-au găsit 
Costică Athanasiu, Henri Kagan, W1 apropiat al lui Bela KW1, Iacob Creţulescu, 
Ana Creţulescu, George Avramescu, I. Silvăşan, cel care avea responsabilitatea 
asigurării legăturii dintre ~'îllpul comunist român şi guvernul Comisarilor poporului 
din Budapesta. În numărul său din I aprilie I 919, foaia Revoluţia socială lansa 
W1 amplu apel mW1citorilor pentru înrolarea în armata roşie intema~onală20_ S
au organizat centre de rercrutare pentru românii care doreau să se înroleze în 
această armată. Şefii celor două centre de recrutare situate în strada Lovarda, 
nr I şi strada Rosza, nr 61, erau Saşa Demian şi Henri Kagan. 

În primele zile de activitate acestea au înregistrat un oarecare succes. 
Peste 320 de persoane s-au înrolat în armata roşie revoluţionară21 . Cei mai 
mulţi erau însă oameni de o calitate îndoielnică dar şi dezertori din armata 
regală română care s-au refugiat în Ungaria: Locotenent Scarlat Alexandru, 
Sublocotenent Gheorghe Bută, Sublocotenent Simionescu etc„ În primele 
zile ale lunii aprilie I 919 s-a constituit un Regiment românesc aflat sub 
conducerea unui oarecare Grigore Gogu rezident la Viena. Comisarul politic 
al unităţii era Ioan Vrabie. După o scurtă instrucţie Regimentul a plecat, la 
cererea soldaţilor, pe frontul cehoslovac, aceştia refuzând să lupte cu armata 
română în zona de est a Ungariei. Recrutările au continuat şi un al doilea 
Regiment românesc era în câteva săptâmâni gata de luptă. Acesta era condus 
de un oarecare Aurel, fiul unui foarte sărac maistru cismar din Beiuş22 . Între 
comandanţii batalioanelor se mai găseau Gheorghe Pădureanu, Elek Koblos, 
Wilhelm Helvig, Ioan Vrabie. Mulţi dintre soldaţii şi ofiţerii celor două 
Regimente româneşti erau români doar în scripte. Ei erau mai degrabă străini 
sau în cel mai bun caz reprezentanţi ai altor etnii decât cea română din spaţiul 
transilvănean: unguri, evrei, ruteni. 

Înfrângerea Revoluţiei maghiare a făcut ca mulţi dintre comuniştii români 
din Ungaria să-şi facă pierdută urma. Cei mai mul~ au plecat în exil în Uniunea 

18 K. Hitch..ins, Socialiştii români şi Rep11blica Sovietică Ungară, în Idem, Mit şi rea/irate în 
istoriografia românească, Bucureşti, 1997. p. 204 

19 ***, În spriji1wl RPp11blicii Ungare a Sfalllrilor. Docwnenre şi Amintiri, Bucureşti, 1969, p. 33 
w Revoluţia socială. 1 a priit: 1919 
zi***, În sprijinul Republicii UngarP a Sfat11rilor. [)oc11111enre şi Amintiri, Bucureşti, 1969, p. 35 
"!bidl'III, p. 36 
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Sovietică şi nu se va mai auzi nimic de existenţa acestora. Unii însă vor 
reveni în mişcarea comunistă românească interbelică, vezi cazul Elek Koblos, 
cel care a devenit o vreme chiar şeful comuniştilor români între cele două 
războaie mondiale. 

LA POSIT/ON DES SOCIALISTES ROUMAINS D'HONGRIE. 
TRANSYLVANIE ET BANATA L'ECiARD DE LA Rli.VOLUTION 

HONG ROISE 
Resume 

Les socialistes roumains ont eu de diverses attitudes a l' egard de la 
revolution bolchevique de l' Hongrie. Quelgues-uns y ont adhere en devenant 
membres combatants sur le front de la lutte revolutionnaire. Dans cette 
categorie se trouvent surtout ceux gui ont ete surpris en Hongrie par le 
deroulement des evenements. Les autres socialistes roumains, notamment 
ceux de Transylvanie, n'ont pas agree le mouvement bolchevigue, etant les 
adeptes des idees socialistes democratigues. Une autre difference entre les 
deux categories a ete gue les premiers etaient contre l 'union de la Transylvanie 
avec la Roumanie, en desirant une Transylvanie dans le cadre d'un etat 
hongrois, dans l'esprit des idees de l'intemationalisme proletarien, en temps 
gue les autres etaient les soutenants de l'union de la Transylvanie avec la 
Roumanie, ceux-ci etant membres du Conseil Dirigeant et l'elite des 
politiciens roumains de la Transylvanie qui militaient pour l'union. Il y avaient 
aussi des socialistes de l'actuel espace roum_ain, surtout des gens de Banant, 
gui ont manifeste contre l'union. Mais ceux-ci n'etaient pas nombreux et 
bien organises pour pouvoir influencer la decision finale. 



REÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI ORTODOXE LA ORADEA 

de 
IOAN SORIN CUC 

Prezentarea unui segment de timp I 920-1921 din dezvoltarea bisericii 
Ortodoxe din Bihor rămâne o temă demnă de tratat, deoarece până acum a 
fost tratată doar tangenţial de I ucrările de specialitate apărute atât în perioada 
interbelică, cât şi în cea postbelică1 . 

După Unirea din 1918 a celor trei provincii româneşti: Basarabia, Bucovina 
şi Transilvania cu România, era evident faptul că organizarea unitară a întregii 
viep social-politice, economice, legislative şi bisericeşti, era condipa sine qua 
11011 pentru constituirea unui cadru prielnic dezvoltării României Mari. 

Organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române era necesară şi se 
impunea, deoarece felul în care era organizată şi condusă Biserica, dintr-o 
provincie a ţării sau alta, era cu totul diferit. 

În acest context de după 1918, are loc şi reînfiinţarea Episcopiei la Oradea, 
necesitatea ei fiind confirmată prin cuvânt regal, la l 0/23 mai 1919 cu ocazia 
vizitei regelui Ferdinand I la Oradea 2

• 

Formalităţile au început la 30 decembrie 1919/2 ianuarie 1920, dată la 
care Consistoriul din Oradea a înaintat Consiliului Dirigent' cererea pentru a 
lua în calcul în bugetul statului, suma necesară la organizarea Episcopiei4

• 

Starea materială precară a diecezei Oradiei şi necesităţile de ordin material 
pentru reînfiinţarea Episcopiei la Oradea au fost prezentate într-un Memoriu 
înaintat la data de 15/29 ianuarie 1920 regelui Ferdinand !5. 

1 Roman R. Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, Tipografia Diecesană, 1926. pp.277-278; Ştefan Meteş, 
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, Banat. Crişana, Maramureş, 1918-1928, voi. II, 

Bucureşti, Ed. Culturală Natională, 1929, pp. 759-781; Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vie/ii 
religioase a românilor, \'Ol. II, edilia a II-a, Bucureşti, Ed. Ministerului de Culte, 1930, pp. 304-305; 
Nicolae Firu, Monografia Bisericii s_r,nre, Adormiri (Biserica cu lună) din Oradea scrisă c11 prilej11I 
împlinirii a 150 ani de la întemeierea ei 1784-193 4, Oradea, Tipografia Diecesană, 1934, pp. 112-114; 
Mircea Păcurariu.1storia Bisericii Ortodoxe Române, \'Ol. III, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, 1918, pp. 424-425; idem Din via/a Bisericii Ortodoxe Române din 
1i·ans,lvania În ultimii 50 de ani (1925-1975) cu prilejul Semicentenarului Patriarl1iei Române, în Mitropolia 
Ardral11l11i, 1975, 20. nr.11-12, pp. 796-818: Gheorghe Liliu, Roman Ciorogari11. crirornl rein_fiin/atei 
Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, în Roman R. Ciorogari11 ( 1852-1936).Srndii şi Doc11mente, Oradea, 
Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1981, pp. 103-130. 

2 Roman R. Ciorogariu, op. cit., p. 278. 
'Consiliul Dirigent este acel organ care a instituit in Transilvania viala de stat în perioada 2 decembrie 

1918-4 aprilie 1920. 
4 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor.fond r.piscopia Orrodoxă Oradea, dos. 419, f. 51.(în 

continuare Bihor, dos .. f.) 
'Actele Sinoadelor Eparhiale ale Eparhie, Ortodoxe Române a Oră:ii-i\fari din anii I 920, 1921, 

1922, Oradea-Mare,1922. pp. 107-136. (în continuare A. S. E.l 
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Deşi a fost desfiinţat în 4 aprilie 1920, Consiliul Dirigent a mai ţinut 
câteva şedinţe, astfel, a înaintat la 7 aprilie 1920 o adresă Consistoriului 
din Oradea, în care se precizau instituţiile care trebuiau să susţină pe 
viitor demersurile de refacere a Episcopiei la Oradea, şi anume: Congresul 
Naţional Bisericesc ca for legislativ al Mitropoliei şi Ministerului Cultelor 
şi Artelor. 

Congresul Naţional Bisericesc, la data de 15/25 februarie 1920 a rediscutat 
hotărârea cu numărul 64 din şedinţa a V-a, ţinută la data de 5/18 oct. 19206

. 

Prin hotărârea 58/1920, Congresul a aprobat restaurarea Episcopiei la 
Oradea7

. 

Prin ordinul nr. 72/1920, Congresul a aprobat arondarea în 20 de cercuri 
electorale a teritoriului Consistoriului din Oradea, pentru alegerea deputaţilor 
sinodali şi a convocat primul Sinod eparhial pentru alegerea de episcopi. 
Acesta nu se putea întruni numai după apariţia legii referitoare la reînfiinţarea 
Episcopiei. Înainte de apariţia acestei legi s-au ţinut alegerile pentru deputaţii 
sinodali. În baza hotararii Congresului nr. 79/1920, Consistoriul a emis 
circulara cu nr. 227/1920, în data de 25 februarie/9 martie 1920, prin care 
aducea la cunoştinţa cercurilor electorale data şi modul de desfăşurare ale 
alegerilor~. 

În uruia desraşurării alegerilor, deputaţii mireni şi clerici, au participat la 
ultimul Sinod Eparhial comun din Arad în sesiunea din 1920, luna aprilie. 
Consistoriul din Oradea a decis ca ei să participe numai la dezbaterile 
privitoare la anul 1919. Astfel, de la sfârşitul anului 1919 şi începutul lui 
1920, s-au încheiat legăturile administrative cu dieceza Aradului. 

Proiectul de lege pentru Restatornicia în Ardeal a vechii episcopii din 
Oradea-Mare, a fost depus în Senat de către O. Goga, ministrul cultelor şi 
artelor, în data de 23 iulie 19209

. Proiectul a fost susţinut de Mitropolitul 
Primat Miron Cristea şi senatorul protopop Horvat Andrei. 

Din analiza discuţiilor din Senat referitoare la acest proiect, putem 
conchide faptul că discutarea s-a făcut numai de către reprezentanţii bisericii, 
politicienii votând doar acest proiect. Senatul a adoptat în unanimitate, cu 67 
voturi, proiectul1°. Proiectul a fost prezentat în Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 13 august 1920, raportorul acestui proiect de lege fiind N. Firu 11. Proiectul 

6 Pentru informalii suplimentare vezi Sorin Cuc, lstoric11l Co11sis1ori11/11i din Oradea-Ve/en/a până la 
încep11tul seco/11l11i XX. în Buna •·estire, Revistă bisericeasd a Protopopiatului Ortodox Român Beiuş, 
1999. 7, nr. 7-8. p. I 9. 

1 Protocolul Congreml11i Naţional Bisericesc, Sibiu, 1923, pp. 50-52. 
• Bihor, dos. 419, f. 45. 
9 A. s. E., p.137. 
'° Ibidem, p. 157. 
11 Bihor, dos. 4 I 9, f. 41. 
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de lege a fost susţinut prin cuvântări de către dr. Ioan Brosu şi părintele Elie 
Da.ia.nu. Proiectul a fost adoptat cu 132 voturi pentru şi 3 împotrivă 12 • 

Proiectul a fost sancţionat de către regele Ferdinand I prin Decretul Regal 
nr. 3655 din 30 august 1920 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 14 
septembrie 1920 13

. În baza acestei legi, cu consensul Mitropolitului Ardealului 
N. Bălan, pe temeiul articolului 98 din Statutul Organic, a fost convocat 
primul Sinod Eparhial Extraordinar al eparhiei, prin circulara cu nr. 1108, 
din 15/28 septembrie 192014

. 

Şedinţa primului Sinod eparhial s-a ţinut în data de 1/14 octombrie I 920, 
ora 11 30 Au urmat alte două şedinţe, una în 1/14 octombrie 1920, ora 1 rYJ şi 
alta în 2/15 octombrie, ora 16°0 În aceste trei şedinţe, s-au luat următoarele 
hotărâri: aprobarea raportului Consistoriului, prelungirea mandatelor 
reprezentanţilor mireni din Consistoriu până la sesiunea sinodală din 1921, o 
nouă arondare a diecezei, s-a votat bugetul pe anul 1920 până la 31 martie 
1921, s-a numit o comisie pentru împărţirea fondurilor comune cu dieceza 
Aradului, s-a numit o comisie pentru redactarea unui regulament intern pentru 
Sinodul din Oradea, şi s-au luat măsuri pentru dobândirea unei reşedinţe 
episcopale15

. 

Sinodul Eparhial Extraordinar pentru alegerea de episcop s-a ţinut în 
data de 3/16 octombrie 1920, în Biserica Ortodoxă din Oradea (Biserica "cu 
lună").Preşedintele acestui Sinod a fost Mitropolitul Ardealului N. Bălan. 
Din cei 60 de deputaţi, 5 5 au fost prezenţi, iar din aceştia 54 au votat pentru 
funcţia de episcop pe arhimandritul Roman R. Ciorogariu, iar unul pentru 
protopopul militar Ioan Papp. Roman R. Ciorogariu a mulţumit Sinodului 
pentru încrederea acordată şi a declarat că primeşte "jugul uşor a lui Hristos". 
In aceeaşi zi s-a făcut cercetarea canonică a nou alesului episcop. 

Atentatul de la Senat, comis la 8 decembrie 1920, a cărui victimă a fost 
şi nou alesul episcop de Oradea, a zădărnicit pentru un timp planurile de 
hirotonire şi instalare a sa. Abia în primăvara anului 1921, la 13/26 martie, în 
capela Sfintei Mitropolii din Bucureşti are loc hirotonirea arhimandritului 
Roman întru arhiereu, de către Mitropolitul Ardealului, N. Bălan. 

Învestitura conferă din partea statului jurisdicţia episcopului asupra 
teritoriului şi a fost primită în data de 16/29 martie 1921, în Sala tronului din 
Palatul Regal, prin încredinţarea cârjei arhipăstoreşti şi a unei diplome regale, 
semnată de regele Ferdinand I şi O. Goga, ministrul cultelor şi artelor16

. 

12 A. S. E., p. 177. 
"Monitorul Oficial, nr. 129, 14 septembrie 1920, p. 4438. 
14 Bihor, dos. 419, f. 50. 
"A.S.E., p. 202. 
16 A. S. E., p. 183 
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Instalarea de episcop s-a realizat în data de 19 septembrie / 2 octombrie 
1921, în Biserica Ortodoxă din Oradea, în prezenţa Mitropolitului Ardealului 
N. Bălan şi a numeroase personalităţi. S-a citit gramata mitropolitană prin 
care se confirmă din punct de vedere canonic - legal după rânduielile 
bisericeşti - noul episcop. 

În urma acestor fapte s-a reînfiinţat, la Oradea, Episcopia Ortodoxă, iar 
Biserica "cu lună" devine catedrală prin ridicarea ei la acest rang. 

Acest moment al reînfiinţării Episcopiei este descris de presa vremii în 
reportaje ample. Articole în serie dedicate acestor momente întâlnim în 
"Beiuşul" şi revista de cultură "Cele trei Crişuri". 

În anii care au urmat, Episcopul R. R. Ciorogariu a dat prestigiu şi 
strălucire acestei instituţii. 

LE RETABLISSEMENT DE L'EVECH/{ ORTHODOXE A ORADEA 
Resume 

Les demarches pour la fondation de l' Eveche Ortodoxe d'Oradea 
commencent depois l'annee 1919, a 16ccasion de la visite du roi Ferdinand I 
a Oradea. Dans l'annee 1920; on a mis eu discussion le probleme de 
l'organization d'un futur eveche dans le Conseil Dirigeant et le Congres 
N ational de l' Eglise. Pendant Ies mois juillet - aofit 1920, le pro get de la loi 
de refondation a ete vate par le parlement, signe par le roi et a 14 septembre 
1920 il a ete publie dans le Monitoire Officiel. Roman R. Ciorogariu a ete 
elu eveque d'Oradea. 



ACTIVITATEA EDITORIALĂ A REUNIUNII CULTURALE 
''CELE TREI CRIŞURI" ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

de 
RADU ROMÂNAŞU 

Reuniunea culturală "Cele Trei Crişuri" a fost întemeiată în toamna anului 
1919 la Oradea, din iniţiativa colonelului George Bacaloglu, în colaborare 
cu un grup de intelectuali locali, în frunte cu Roman Ciorogariu, Radu 
Demetriu, Andrei Crişanul, Aurel Lazăr, Nicolae Zigre, etc1. 

Explicaţia apariţiei sale trebuie căutată în noile condiţii create după 
momentul 1918, când are loc o trecere de la militantismul cultural subsumat 
idealului unităţii politice spre unul al modernizării şi deschiderii, al reformelor 
culturale, care vizau cuprinderea largă a socialului, aşa cum arăta Vasile 
Pârvan, spre instituirea " culturii sociale". Astfel începe să fie vehiculată 
ideea potrivit cărea cultura şi personalităţile culturale devin exigibile în larga 
acţiune de culturalizare a maselor2. 

În această viziune a încercat să se încadreze şi activitatea editorială a 
Reuniunii culturale" Cele Trei Crişuri", care alături de alte mijloace de 
promovare a culturii( şezători artistico- literare, conferinţe, serbări, 
concerte, organizarea de biblioteci şi muzee, etc.) a urmărit să ridice 
nivelul cultural al populaţiei româneşti bihorene, să întărească conştiinţa 
naţională a acesteia, într-o zonă multietnică, unde minorităţile dezvoltau 
o cultură bine închegată3 • 

Indiscutabil, Reuniunea s-a exprimat cel mai bine în peisajul editorial 
bihorean interbelic prin revista ,Cele Trei Crişuri, care odată cu apariţia 
sa( 15 aprilie 1920) a devenit organul ei de propagandă culturală. George 
Bacaloglu, directorul acesteia, declara intenţia sa de a posta revista în 
tradiţia Familiei, editată de Iosif Vulcan4

• 

Încă de la începuturile sale, revista prezintă publicului cititor crezul său 
cultural: "În vremuri atât de grele, faţă de înmulţirea zilnică a necesităţilor şi 
a problemelor revista "Cele Trei Crişuri" va continua să desraşoare activitatea 
sa românească şi latină, pentru a impune tot mai departe, conştiinţa unei 

1 Aurel Tripon, Monografia almanah a Crişanei -J11deţ11l Bihor, Tipografia Diecezană, Oradea, 
1936,p. 179 

2 *** C11lt11ră şi societate în epoca modernă, Edirura Dacia. Cluj- Napoca, 1990, p. 273 
3 [011 Bradu,Re11ni11nea c11/turală ·· Cele Trei Criş11ri"' din Oradea, în Contrib11ţii culturale bihorene, 
Comitetul de Cultură şi Educa\ie Socialistă al jude\ului Bihor, Oradea. 1974, p. 190 

'Viorel Faur, Contribuţii la c11noaşterea istoriei Bihornl11i. voi. L Editura Muzeului Jude\ean Bihor, 
Oradea, I 970, p. 1 O I 
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munci bine împlinite, a unei realizări de care, pe zi ce trece se simte tot mai 
imperioasă nevoie"5

. 

Perseverenţa cu care a fost condusă de George Bacaloglu a făcut din 
Cele Trei Crişuri o revistă de elită, apreciată pe plan naţional şi internaţional. 
În coloanele ei s-au tratat probleme dintre cele mai variate. Au fost publicate 
numeroase articole istorice şi literare, întregite cu ilustraţii desprinse din viaţa 
cotidiană interbelică şi din peisajul românesc. De asemenea, nu erau neglijate 
evenimentele politice, sociale şi culturale consumate în ţară şi străinătate, ce 
erau grupate sub titlul de "Noutăţile zilei", apariţia diverselor reviste culturale 
din &omânia, cărţile tipărite de diverse edituri româneşti şi străine, toate 
informaţiile fiind analizate şi comentate cu înalt profesionalism6

• 

Fiecare număr al revistei cuprindea o anumită temă desraşurată şi suspnută 
prin articolele diferiţilor scriitori din ţara întreagă. Astfel s-a prefigurat o 
emulaţie spirituală de care a beneficiat nu numai populaţia din zona graniţei 
de vest, ci şi restul regiunilor ţării, care nu întotdeauna cunoşteau realităţile 

de pe întreg teritoriul României Mari7
. 

Colectivul redacponal a cuprins la început doar câteva personalităp dornice 
de a înviora atmosfera spirituală din ţinutul Crişanei. Numele iniţiatorilor 
Roman R. Ciorogariu, Ghe. Bacaloglu şi Al. Pteancu s-au confundat cu 
destinul revistei. 

În cele două decenii de existenţă a acesteia se pot evidenţia două perioade: 
una este cuprinsă între anii 1920-193 3, iar cealaltă se desraşoară între 193 3-
1940. Ultima perioadă amintită este marcată de transformarea profilului ei 
în Anale culturale, deoarece un aer academic adia printre coloanele ei, 
specializate în probleme care necesitau numai intervenţii docte. Totuşi, şi în 
intervalul 193 3-1940 sunt publicate materiale de literatură şi poezie populară, 
sub semnătura lui Mihail Sadoveanu şi D. Caracostea. 

Prima etapă, este categoric perioada de glorie a revistei. Într-un interval 
foarte scurt, numărul colaboratorilor devine impresionant. Putem enumera 
doar cele mai recunoscute nume din viaţa culturală a vremii: Lucian Blaga, 
Ion Agârbiceanu, Mihail Dragomirescu, Eugen Lovinescu, Gala Galaction, 
Victor Eftimiu, Cincinat Pavelescu, Emil Isac, Emanoil Bucuţa, Constantin 
Rădulescu-Motru. Acestora li se adaugă colaboratorii locali Gheorghe 
Ciuhandru, Aurel Lazăr, Eugeniu Speranţia, Gheorghe Tulbure. Revista 
devine un teren unde se vehiculau idei şi diverse formule artistice, se 
confruntau opinii, totul sub nota echilibrului şi al bunului gust. 

'Cele Trei Crişuri, 1936, nr. 3-4, p. 55 
6 Ibidem, nr. 9-10, p. 155 
1 Ibidem, 1931, nr. 5-6, p. 75 
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În anul 1933, când se atinge apogeul acestei publicaţii, în paginile ei apar 
materiale semnate de alte nume prestigioase: I. Al.Brătescu-Voineşti, 
Gh.Bogdan-Duică, I. Bianu, Ovid Densuşianu, Dimitrie Gusti, Cezar 
Petrescu, Sextil Puşcariu, Ion Pilat, George M. Zamfirescu , Elena Farago, 
etcf. De altfel, Reuniunea încă de la constituirea sa a acţionat în vederea 
colaborării scriitorilor din întreaga ţară la cea mai importantă publicaţie editată 
de ea- Cele Trei Crişuri. Acest fapt reiese şi dintr-un document emis la 16 
septembrie 1920 şi trimis oficialităţilor bucureştene, din care rezulta dorinţa 
societăţii culturale orădene de a-i populariza pe toţi scriitorii ţării9 . 

Ca urmare, pe adresa redacţiei revistei au sosit din diverse zone ale ţării, 
scrieri care aparţineau unor domenii diverse: nuvele, povestiri, poezii ( şi 
poetul Alexandru Macedonski a trimis redacţiei spre editare una din poeziile 
sale), cântece populare, articole de geografie, istorie, critică literară, filosofie, 
tehnică, medicină, precum şi informaţii culturale din ţară grupate în scr;sori 
bănăţene, scrisori din Ardeal şi scrisor; sătmărene 10 • 

Corespondenţa care propunea spre publicare o poezie sau anumite 
articole era formulată în general simplu, dar sugestiv: "Trimit aceste versuri 
- nota l.N.Pârvulescu din Piteşti - pentru revista dumneavoastră, încercând 
să restabilesc iarăşi legături cu publicaţiile literare ... " 11

. 

Revista primea, de asemenea, anunţuri de la alte societăţi culturale sau muzee, 
care doreau să informeze publicul dintr-o anumită parte a ţării despre manifestările 
ce doreau să le organizeze. Ele trimiteau aceste note informative bazându-se şi 
pe faptul că revista Cele Trei Crişuri va realiza şi o mică propagandă culturală în 
jurul lor, astfel încât publicul să fie tentat să participe la acele întruniri, conferinţe 
sau expoziţii avute în vedere de respectivele asociaţii. La 22 ianuarie 1925, revista 
primea din partea direcţiei Muzeului Militar Naţional din Bucureşti un anunţ în 
care se prezenta organizarea, inventarul şi sediile muzeului. Toţi românii erau 
invitaţi să le viziteze atât la Bucureşti, cât şi în secţiunile sale militare din 
principalele oraşe ale ţării: Timişoara, Oradea, Cluj, Sibiu, Cernăuţi, Chişinău, 
Iaşi, Craiova, Constanţa. Fiind un admirabil instrument de educaţie şi propagandă 
naţională, revista Cele Trei Crişuri recomanda românilor să viziteze muzeul. 
Vizitarea sa - arăta revista - "ne evocă trecutul nostru vitejesc, valoroasa 
participare a ţării noastre în războiul mondial, ca şi contribuţia noastră eroică 
pentru apărarea cauzei comune"12

• 

8 Viorel Horj, Semicentenaml revistei "Cele Trei Crişuri ... În Crişana, 1970 nr. 80, p. 2 
9 Lucia Biehz, Un document inedit referitor la Marea Reuniune ",ele Trei Crişuri" din 

patrimoniul Mu:::eului Naţional de istorie, În Crisia, 1987, p. 353-355 
10 Arhivele Naţionale-Direc1ia Jude1eană Bihor( în continuare AN-DJBh),fond Reuniunea Culturală 

"Cele Trei Crişuri", dos. 23, f. 220 
11 Ibidem, f. 23 I 
12 Cele Trei Crişuri, 1925. nr. 2, p. 37 
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Revista, luând un avânt din ce în ce mai mare şi sesizând tot mai mult 
nevoia de cultură a cititorilor săi, a înfiinţat şi la Bucureşti (str. Regală nr. 18) 
o redacţie a Celor 11-ei Crişuri. În acest mod s-a reuşit o conectare mai 
rapidă la viaţa culturală ce pulsa în capitală,de aici revista ajungând într-un 
timp mult mai scurt, la Cernăuţi şi Chişinăul3_ Ea a oglindit, în paginile 
semnate de cele mai autorizate condeie, crâmpeie de viaţă din cuprinsul 
Bucovinei şi Basarabiei 14

. 

Într-un timp relativ scurt, Cele Trei Crişuri a reuşit să devină una dintre 
cele mai evoluate reviste, ca fond şi formă, nu numai în ţară ci şi peste hotare. 
Revista, care avea drept scop consolidarea vieţii spirituale la graniţa de vest 
a ţării, a îmbrăţişat pe lângă problemele de interes naţional românesc şi una 
dintre cele mai dureroase probleme, aceea a românilor de peste hotare şi, în 
special, cea a românilor transnistrieni. Cele Trei Crişuri şi-a întins influenţa 
din 1928, dar mai ales din decembrie 193 5 şi în această regiune, unde factorii 
socio- politici nu permiteau o dezvoltare normală a vieţii culturale româneşti1.,_ 

Se simţea, din ce în ce mai acut, necesitatea colaborării mai energice a 
tuturor publicaţiilor româneşti, în vederea sincronizării eforturilor de 
promovare a culturii. O iniţiativă notabilă, a avut revista Ilustraţia din 
Bucureşti, care s-a adresat lui George Bacaloglu, la 6 martie 1926 prin 
următorii termeni: "Stimate confrate ... vă propunem un schimb între revistele 
noastre şi anume: noi vom publica la rubrica "Bibliografii" sumarul revistei 
dumenavoastră la fiecare apariţie şi vă rugăm ca şi dumneavoastră să tipăriţi 
pe cel trimis de noi", se cerea în continuare şi un schimb de anunţuri cu 
privire la preţul abonamentului, publicităţii, etc16

. 

Un alt apel, de aceeaşi factură sosea la redacţia revistei, în 9 iunie! 926, 
de la publicaţia săptămânală Radio-România. În nota trimisă direcţiunii se 
specifica că radiofonia românească este neglijată faţă de alte ţări europene: 
"Pentru ca să înlăturăm în parte acest neajuns, vă propunem schimbul 
revistelor noastre rugându-vă să extrageţi din Radio-România tot ceea ce 
credeţi că poate interesa publicul dumneavoastră cititor. .. Nădăjduim că în 
acest mod să putem trezi cu colaborare binevoitoare, interesul publicului 
pentru radiofonie, care departe de a fi o simplă distracţie, este azi o adevărată 
necesitate socială şi naţională ... " 17 . 

La 28 ianuarie 1926 sosea de la Praga o altă ofertă de colaborare culturală 
între revista orădeană şi o agenţie de presă cehoslovacă, cu secţii pentru 

"Ibidem, 1930, nr.3, p. 50 
u lbide111, 1937, nr. 7-8, p. 152 
"Ibidem, nr. 11-12, p. 238-239 
16 AN-D .TBh.fond Re1111111nea C11/t11ra/ă "Cele 7i-ei Crişuri"", dos. I, f. 28 
17 lbidr111, f. I 16 
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ţările din Europa Centrală şi Balcani. Aceasta avea şi o secţie românească, 
înfiinţată în 15 noiembrie 1925, care edita pentru ziarele româneşti un buletin 
zilnic, ce era trimis revistei Cele Trei Crişuri încă de la primul număr. Tot 
această secţiune culegea ştirile de propagandă românească din ziarele 
româneşti, care apoi erau publicate în presa ţărilor străine. În acest scop, 
agenţia de presă dorea "să ne expediaţi şi dumenavoastră ziarul în mod 
regulat" 1g. 

În momentele de criză financiară, care puneau în pericol existenţa 
revistelor culturale, unitatea factorului românesc se evidenţia cel mai bine. 
În anul 1927, George Bacaloglu a fost nevoit să ceară ajutorul primăriei 
municipiului Târgu Mureş, pentru acordarea unei subvenţii. Răspunsul 
serviciului financiar al urbei mureşene a fost prompt: " ... Luând în considerare 
opera îndeplinită prin această revistă şi reputaţia ei de opt ani, se hotăreşte 
acordarea revistei Cele Trei Crişuri un ajutor - subvenţie în sumă de 2000 
de lei ... " 19

. 

Într-o situaţie de certă criză, George Bacaloglu a adresat o scrisoare 
Ministerului Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale, mai precis 
preşedintelui Cooperativelor de producţie şi de consum, prin care cerea să 
fie ajutată "materialiceşte această Reuniune spre a-şi putea duce mai departe 
munca întreprinsă, pentru binele neamului nostru". Ajutorul putea îmbrăca 
forma unor subvenţii sau abonarea la revista Celor Trei Crişuri2°. 

Toate aceste neajunsuri şi impasuri au fost depăşite cu numeroase 
sacrificii, Reuniunea continuând să se afirme în spaţiul cultural românesc ca 
o punte de unire sufletească între toţi românii. Astfel, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de apariţie a ziarului Universul, revista şi Reuniunea "Cele Trei 
Crişuri" a transmis o telegramă celui mai vechi cotidian românesc, prin care 
îi evidenţia rolul de purtător şi animator al slovelor, care au zidit sufletul 
naţional21 . 

Revista a fost la fel de "simţitoare" şi cu oficiosul românilor din Statele 
Unite şi Canada, care împlinea 30 de ani de existenţă în 193 5. Însufle~tă de 
această mare sărbătoare, revista Cele Trei Crişuri a închinat un număr special 
ziarului românesc America 22

• 

Şi în momentele mai dificile, revista a fost alături de cititorii săi, propagând 
încrederea într-un viitor mai bun În evenimentele anului 1932, legate de 
pretenţiile revizioniste maghiare, Cele Trei Crişuri a luat o atitudine fermă 

"Ibidem, f. 3 
19 Ibidem, f. 45 
zn Ibidem, f. 8 
21 Cele Trei Crişuri, 1933, nr. 5-6, p. 71 
"Ibidem, 1935, nr. 7-8, p. 114 
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faţă de stările de fapt, criticând agitaţiile nejustificate ale Ungariei. Marile 
manifestaţii antirevizioniste de la graniţa de vest, şi de la Bucureşti, au fost 
prezentate amplu în paginile revistei. Reuniunea nu a abdicat de la ideea 
colaborării cu elementul minoritar pe o platformă culturală comună, însă 
revizuirea Tratatului de la Trianon nu putea fi luată în discuţie. Atitudinea ei 
a rămas fermă în această privinţă: " ... trebuie respectată pacea - şi ea nu va 
putea trăi decât respectând alcătuirea tratatelor. .. care au îndeplinit legea 
sfântă a naţionalităţilor"23 . 

Revenind la sfera vieţii culturale, revista Cele Trei Crişuri a organizat -
sub titlul "Premiile noastre" - un concurs de creaţie literară (nuvelă) desfăşurat 
în anul 1924. Şi de această dată sacrificiile financiare au fost mari în mijlocul 
unor greutăţi materiale ce păreau insurmontabile. Totuşi, revista a aşteptat 
un rod spiritual de la scriitorii intraţi în competiţie, care prin creaţiile lor 
puteau să realizeze o emulaţie spirituală folositoare literaturii. Ocupantul 
locului întâi obţinea 5000 lei, al doilea I OOO şi al treilea 500 lei. În sensul 
apropierii de cultura maghiară, redacţia revistei a acordat alte trei premii de 
câte I OOO de lei fiecare pentru traducerea nuvelelor premiate în limba 
maghiarăN. 

Comisia de lectură a primit 56 de manuscrise, ceea ce a depăşit aşteptările 
Reuniunii. Locul întâi a fost ocupat de nuvela "Biata Juliska" de Maria 
Staiculescu, pe locul doi la egalitate situându-se nuvelele "Dureri înăbuşite" 
de Dem. Gălman, "Blestemul" de Alex. Mănciulescu şi "Amăgiri" de Alice 
Gabrielescu. Alte 12 manuscrise au fost aprobate pentru publicare. 

Entuziasmul cu care au fost întâmpinate aceste premii de către concurenţi 
este evidenţiat de cuvintele unuia dintre laureaţi: "gestul revistei 
dumneavoastră este nepreţuit, cu atât mai mult cu cât aţi dat posibilitatea de 
a se afirma unor talente tinere, rămânându-vă dumneavoastră mulţumirea de 
a fi iniţiatorii acestui concurs, al unei minunate înţelegeri a timpului în care 
trăim"25 . 

Şi presa internaţională a recunoscut eficienţa activităţii pe teren naţional 
a revistei Cele Trei Crişuri. În urma numeroaselor articole dedicate 
evenimentelor internaţionale, aprecierile străinătă~i după 16 ani de muncă 
rodnică au fost pe măsură: librăria Pion din Paris, printr-o adresă trimisă la 
redacţie, solicita un schimb de publicaţii şi îşi exprima dorinţa de a strânge 
raporturile cu revista şi instituţia Cele Trei Crişuri ; ziarul Messaggero din 
Roma a evidenţiat şi el într-un articol propaganda iniţiată de Reuniune pentru 

"Ibidem, 1932, nr. 11-12, p. I 10 
2-1/bidem, 1924,nr. 10,p. I 
L< AN-D .IBh,Jond Reuniunea C11/t11ra/ă "Cele Trei Crişuri .. , dos. 7, f. 6 
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răspândirea culturii italiene în România, în vreme ce Universitatea din 
California (Los Angeles) solicita trimiterea revistei Cele Trei Crişuri în Statele 
Unite declarându-se pentru o colaborare între cele două instituţii2 b. 

Pentru a argumenta aceste iniţiative întreprinse de presa internaţională, 
prezentăm în continuare o trecere în revistă a unor însumări de titluri, care se 
regăseau în mai multe numere ale Celor Trei Crişuri: România şi Societatea 
Naţiunilor (în limba română şi franceză), Franţa şi România (limba română, 
limba franceză), Pro-fraio Congresul Presei Latine ( 1927, în limbile română, 
franceză, italiană), Uasarabia. Un deceniu de la Unire (1918-1928), 
Dobrogea. Se111ice11te11arul ei (1878-1928),Ardealul şi Banatul. un deceniu 
de la unire (1918-1928). Românii de peste hotare. Probleme culturale. Arta 
românească. Umorul românesc. Fe,neia ro,nână. A.\pecte de vară, Teatrul 
românesc. Două centenare: Romantismul şi Mistral. A:,,pecte ale spirit11l11i 
contemporan. N11vela românească, Privire asupra literaturii române. 
Crăci11nul şi datinile româneşti. Armata noastră (tineret111), Un an de la 
Restaurare (Închinat M.S. Regelui Carol al II-iea), Căsătoria Domniţei 
Ileana. Jstoric11l Caste/11!11i Pele ş. Congresul Jnte17Jar/amentar. Par/amentul 
popoare/o,: Dţferite limbi. Aspecte de la Congres11I inte17Jarlamenta1: 
Sărbătorirea d-lui Goga. Pagini literare şi de artă dramatică, Curente 
politice europene. Masacrul de la Nistru 27

. 

Trebuie, de asemenea, să menţionăm numerele speciale închinate de 
revista Cele Trei Criş11ri Congresului latin şi interparlamentar, Franţei, 
Străjeriei, Teatrului românesc, Expoziţiei şi Pavilionului românesc de la Paris, 
şi altor probleme culturale şi naţionale28 . 

Reuniunea s-a bucurat şi în ţară de multe aprecieri.Numeroase 
personalităţi politice şi culturale româneşti din perioada interbelică au vizitat 
sediul Reuniunii şi revistei Cele Trei Crişuri, aceasta ca o recunoaştere a 
rolului jucat de institu~a de cultură bihoreană în peisajul cultural transilvănean 
şi naţional. 

Printre oaspeţii de seamă îi menţionăm pe: Alexandru Vaida-Voevod, 
Constantin Angelescu, Nicolae Iorga, Gh. Crişan, Ştefan C. Ioan, Bogdan 
Duică, Victor Antonescu, Iosif Pop, Titu Constantinescu, Maria şi Cella 
Delavrancea-Lahovary, C. Naumescu, membrii unui cor cehoslovac, C. 
Bacaloglu, etc29

. 

La 18 martie 1923, Adunarea generală a Reuniunii a votat o hotărâre 
importantă în ceea ce priveşte acţiunea de propagare a cuvântului tipărit la 

26 Cele Trei Crişuri, 1935. ru·. 7-8, p. 116 
"Ibidem, 1934, nr. 3-4, p. 40 
"Ibidem, 1938, 1u·. 3-4, p. 77 
29 Ibidem, 193), nr. 1-2. p. 40-41 
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sate şi anume editarea unei reviste specifice intitulată Cele 'frei Crişuri pentru 
JJopor, sub conducerea lui George Bacaloglu. Ca directorul general, a fost 
numit Gheorghe Tulbure, în funcţia de secretar general fiind ales D. Gâldău. 
Se specifica faptul că revista apărută până în 1923 va rămâne numai pentru 
"literatura aleasă", iar cea nouă îşi va propune să răspândească lumina culturii 
111 sate, prin utilizarea unui limbaj accesibil sătenilor 30

. 

Revista Cele Trei Crişuri pentru popor s-a stăduit să cuprindă în paginile 
sale problemele variate cu care se confruntau satele româneşti interbelice 
din Bihor, Maramureş şi în general din toate regiunile în care "românii au 
fost lăsaţi în părăsire şi în întuneric de vechii stăpânitori". 

Pe lângă acţiunea de culturalizare a satelor, revista a urmărit "să 

dezgroape şi să scoată la lumină comorile ascunse şi atât de bogate ale 
sufletului popular". Acesta se dorea fi recuperat din poveştile, cântecele, 
glumele şi snoavele româneşti sau din "alte produse de veacuri ale talentului 
poporal, atât de bogat înzestrat de la fire"31

. 

Pentru culegerea acestora, din "colibele" de la ţară, revista a luat hotărârea 
de a stimula prin acordarea unor premii pe cei angajaţi în culegerea 
materialului folcloristic şi poetic din satele bihorene. 

Astfel, suma de I OOO lei s-a acordat pentru cea mai bună colecţie de 
cântece, doine, hore, strigături din popor transcrise în graiul originar şi în cea 
mai fidelă formă populară. Un alt premiu viza cea mai bună colecţie de 
credinţe, superstiţii, datini şi obiceiuri poporale, culese de asemenea "cu grijă 
şi transcrise în chip de povestire curată şi nefalsificată"32 • 

Revista Cele Trei Crişuri pentru popor, ca organ de presă a secţiei a 
treia a Reuniunii, ce îşi propunea propaganda culturală la sate, dorea să închidă 
între paginile sale"tot ce priveşte viaţa satelor şi tinde la luminarea ţăranului 
nostru: cuvinte de povaţă şi îndrumare culturală,sfaturi economice şi 

gospodăreşti, legende, poveşti, întâmplări, fapte istorice, cântece, zicale, 
anecdote, cântece şi credinţe din popor, ştiinţă popularizată, tălmăciri de legi 
şi orânduieli de ţară, viaţa sătenilor din alte ţări, frumuseţile şi bogăţiile ţării 
noastre, povestiri cu tâlc din viaţa noastră şi a altor neamuri, ştiri de folos şi 
învăţătură de la noi şi din toată lumea etc"33

• 

Spre exemplificare, iată ce articole cuprindea un număr al revistei Cele 
7,·ei Crişuri pentru popor: La naşterea Mântuitorului (de G.A. Petre), Când 
umbla Dumnezeu cu Sân Petru pe pământ (de Gh. Tulbure), Cântec de 
stea, Românii din Ardeal, până la Mihaiu-Viteazul ( de Riza Alex), Nasul şi 

'° Ibidem, 1923. nr. 3, p. 48 
·,i AN-D JBh.Jond Reuniunea Cul111rală "Cele 1i·ei Cnşw'i". dos. 7. f. 6 
"Cele Trei Cnşuri, 1925. nr. 4, p. 73 
"Cele Trei Crişuri pent/"11 popor. 1925. nr. 3, p. 2 
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gura ( de George Bota), Pregătirea grâului ( de Ioan G. Botez), Folosul şcoalei 
( de Emil Asan), Despre multe holi lumeşti -- nesţfilitice ( de dr. Pană), Veşti 
din lume şi ţară3"'. 

Se observă o încercare de acoperire a realităţilor din diverse domenii, 
pentru ca ţăranul român să poată să ţină pasul cu cerinţele vremii,fiecare 
articol având o valoare cultural-educativă. 

De altfel revista a fost în permanent îmbunătăţită, pentru a corespunde 
cât mai mult scopului propus35

. 

Abonamente gratuite pentru cele două reviste au primit şcolile primare 
din următoarele comune bihorene: Cefa, Vaşcău, Vadu-Crişului, Batăr, 
Tileagd, Tulea, Salonta-Mare, Ciumeghiu, Beiuş. Beneficiau de gratuitate 
şi o serie de organizaţii studenţeşti din ţară şi străinătate, pentru cele din 
urmă, revistele ajungând la Sofia, Viena, Praga, Roma, Berlin, Paris şi chiar 
pe continentul american. De asemenea, micilor înjghebări culturale şi de 
lectură ale elevilor liceelor din ţară, li se făceau abonamente gratuite36

. 

Indiscutabil, revista satelor a fost organul popular de presă al Reuniunii, 
care a răspândit cultura la sate şi a promovat sentimentul naţional şi în rândurile 
locuitorilor din mediul rural37

• 

Noul organ de propagandă pentru săteni a apărut în conformitate cu 
prevederile statutare, bucurându-se de o primire caldă din partea presei şi a 
cititorilor de la sate. Se făceau zilnic abonamente, semn că populaţia rurală 
era receptivă la cuvântul românesc scris pe înţelesul ei. 

Pentru menţinerea acestei stări de spirit s-a apelat la preoţii şi învăţătorii 
care funcţionau în mediul rural pentru organizarea unei acţiuni de 
recomandare şi răspândire a publicaţiei printre săteni3 ~. În acelaţi sens trebuie 
să amintim şi eforturile lui Gheorghe Tulbure, care pe lângă redactarea revistei 
pentru popor, a acţionat şi în direcţia editării unor broşuri ce conţineau " o 
lectură atrăgătoare şi de folos" pentru săteni , grupând în general povestiri 
moralizatoare. O primă apariţie s-a concretizat la tipografia " Cele Trei 
Crişuri" în anul 1925, sub titlul Povestiri cu tâlc, autorul propunându-şi ca 
următoarele broşuri să formeze o bibliotecă specială pentru săteni intitulată 
" Biblioteca poporală a Crişurilor"39 . 

În jurul revistei culturale Cele Trei Crişuri s-a început, încă din martie 
1922, o mişcare de apropiere a culturii române faţă de cea maghiară. La 

"lbidr111, 1926, ru: 12, p. I 
35 AN-D .IBh. Fond Re11ni1111ea C11lrurală "Cele Trei Cnş11ri", dos. I. f. I O 
36 !bidr111, dos. 7, f. 2 
"Cele Trei Criş11ri, 1935, nr. 1-2. p. 43 
38 lbid,m,, 1923. ru·. 10, p. 164 
39 Gheoqµ1e Tulbure. l'ol'estiri rn tâlc, Tipografia "Cde Trei Crişuri"', Oradea, 1925, p. 3 
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început au existat câteva fapte izolate, concretizate prin câteva traduceri 
reciproce din cele două literaturi➔0 . 

Un pas concret realizat pe tărâmul apropierii între români şi maghiari, a 
fost organizarea unei societăţi a scriitorilor, gazetarilor şi artiştilor de toate 
categoriile, fără nici o diferenţă de naţionalitate. Scopul noii societăţi era 
cunoaşterea literaturii româno- maghiare prin traduceri şi înfiinţarea unui 
club comun, în cadrul căruia să se organizeze conferinţe săptămânale, care 
să ia în dezbatere diverse probleme istorice, literare şi culturale specifice 
epocn. 

Statutele societăţii au fost votate cu prilejul unei Adunări generale. A 
fost ales, prin vot secret, un comitet local, în fruntea căruia au fost desemnaţi 
ca preşedinţi activi Iren de Pâlffy şi M. G. Samarineanu, iniţiatorul acestei 
idei➔ 1 • 

Unul din obiectivele majore pentru care a militat asociaţia s-a materializat 
în cursul lunii decembrie a anului 1 922, prin editarea unei reviste cu un 
conţinut literar, artistic, teatral şi social întitulată Aurora, care a apărut la 
Oradea într-o redactare bilingvă româno-maghiară. Aceasta îşi propunea să 
publice cât mai multe traduceri din limba română în cea maghiară şi invers, 
urmărind cu o deosebită atenţie şi mişcarea artistico-teatrală din ambele părţi, 
prin bogate cronici şi recenzii. Despre Awvra s-a vorbit mult în acea perioadă 
şi, desigur, a fost un eveniment semnificativ, care s-a petrecut pe scena 
culturală a Transilvaniei➔2 . 

În paginile revistei s-au publicat interviuri cu fruntaşii culturii şi politicii 
maghiare din Transilvania. George A. Petre şi Alexandru Olteanu au militat 
ferm pentru schimbul cultural între cele două popoare. Aceste demersuri au 
avut rolul de a strânge legăturile de colaborare între intelectualitatea română 
şi cea maghiară pe scena culturală a Bihorului interbelic. ➔3 

Ca rezultat al acestei înţelegeri şi conlucrări a apărut o antologie din 
poeţii români moderni, ale căror versuri au fost traduse în limba maghiară de 
Keresztury Sandor. În replică, un scriitor maghiar orădean a pregătit în anul 
1922 o culegere de nuvele din cei mai reprezentativi scriitori români44

. 

Colaborarea culturală a înregistrat noi momente semnificative la sfârşitul 
lunii iunie 1923, când la Oradea a apărut o antologie a poeţilor moderni 
maghiari, transpusă în româneşte de Iustin Ilieşiu. Au fost traduse versuri 
din peste 25 de poeţi unguri, un loc important ocupând poeziile lui Ady Endre 

•°Cele Trei Criş11ri. 1922, nr. 15, p. 239 
"Ibidem, nr. 5-6. p. 96 
"Ibidem, nr. 15, p. 239 
"lbidrm, J 939, nr. 9-10, p. I 84 
"lbidr111, 1922, nr. 12, p. J 
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şi Babits Mihaly. Volumul s-a intitulat Laura, şi a fost legat într-o copertă 
lucrată artistic de pictorul Ghiţia45 . Revista Cele Trei Crişuri a continuat 
acţiunea prin editarea în februarie 1926 a unui volum de poezii şi nuvele din 
literatura română, pe care le-a tradus în limba maghiară40 . Dintre scriitorii şi 
poeţii români echivalaţi în ungureşte amintim pe: Eminescu, Coşbuc, Vlahuţă, 
Sadoveanu, Rebreanu, Blaga, etc. 

Din păcate în calea acestor colaborări culturale s-au ridicat o serie de 
piedici. Cea dintâi a venit chiar din partea oficialităţilor, care nu agreau ideea, 
pe motivul că aceasta a sosit prea timpuriu într-o fază a societăţii în care nu 
exista încă condiţiile concrete pentru realizarea apropierii româno- maghiare. 
Pe de altă parte exista şi o oarecare lipsă de încredere reciprocă, generată de 
deosebirile artistice şi ideologice dintre scriitorii maghiari. Astfel, Ligeti Emă, 
fost redactor la Napkelet, a inventariat aceste dificultăţi şi a propus editarea 
W1ei reviste în limba română, care să se ocupe exclusiv de cultura maghiară. Un 
alt reprezentant al părţii maghiare Daday Lorant îşi manifesta neîncrederea 
faţă de apropierea româno-maghiară apreciind rezultatele obţinute ca fiind 
slabe. Acestor dificultăţi li s-au adăugat şi cele financiare, astfel că revista îşi 
încetează apariţia în iunie 1 923. A reapărut în anul următor fiind redactată 
numai în limba maghiară47 .Viaţa Aurorei n-a fost lungă( nici un an de 
existenţă), însă ea a încercat să ajungă în toate mediile culturale care înţelegeau 
scopul sincer pentru care a militat4

~. Fără îndoială, experienţa revistei orădene 
nu a fost izolată. Au existat şi alte publica~i bilingve: Culisele( Cluj), Cimbora( 
Satu Mare), dar se pare că revistaAu,vra s-a remarcat prin programul ei pe 
care a dorit să-l aplice în viaţă în mod consecvent. Dacă n-a reuşit în întregime 
n-a fost vina redactorilor ci a împrejurărilor de moment49

. 

Activitatea editorială a Reuniunii "Cele Trei Crişuri", a intrat într-o nouă 
fază de acţiune culturală prin achizi~onarea unei tipografii care a început să 
funcţioneze din anul 1922, alături de o editură proprie, în acelaşi timp 
înregistrându-se eforturi pentru deschiderea unei librării, toate urmând să 
poarte acelaşi numele simbolic de "Cele Trei Crişuri". Era un pas însemnat 
pe drumul concretizării mai multor pW1cte din programul cultural al ReuniW1ii, 
care s-a angajat într-o muncă dezinteresată pentru completarea treptată a 
multor necesităţi contribuind, în limitele puterii sale, la efortul general de 
ridicare culturală sesizabil la nivelul întregii ţări50 • 

'·' Ibidem, I 923, nr. 6, p. 100 
'

6 /bidem, 1925,nr. 12,p. 193 
47 Nae Antonescu, Reviste din Tra11sih•a11ia, Biblioteca revistei Familia, Orndea, 2001, p. 291-292 
•• Stelian VasilesL-u, O experienţă a dia/og11/ui interetnic: revista "Aurora "( I 922-1923), în 

Aurora, 1993, nr. I, p. 20 
'
9 Nae Antonescu, op. cit., p. 292 

5° Cele Trei Crişuri, 1922, nr. 1-2, p. 28 
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Astfel, în editura "Cele Trei Crişuri" au apărut o serie de broşuri ale 
secţiei de propagandă "Crişul Negru", care rememorau evenimente majore 
ale istoriei naţionale. Până în anul 1925 s-au elaborat următoarele broşuri: 
Praznicul u11irii 11eamului (de Gh. Tulbure), Răsboiul României (scris pentru 
popor, de Ovidiu Herlea), Vechimea şi originea elementului românesc În 
părţile Bihariei Bihorului (de N. Iorga), Adunarea de la Alba Iulia. 1 
Decembrie 1918 şi Colinde (de Alex. Crina), Frumosul ca Înaltă s1ţferinţă 
( de Eugeniu Speranţia), De lafraţ;i de departe. Omagiul M.S. Regina Maria 
cu ocazia dezvelirii monumentului din Oradea-Mare la 13 octombrie 1921, 
Omagiul lui I. C. Brătianu ( cu prilejul comemorării centenarului naşterii lui, 
la 29 mai 1921, de N. Batzaria51 

), Generalul Eremia Grigorescu (de Ion 
Ursu52

), Date noi asupra Revoluţiei lui Horea În Bihor- 1784 (de Nicolae 
Fim'~). Deşi tipărite de multe ori în condiţii grafice modeste, aceste broşuri 
au devenit accesibile din ce în ce mai mult unei pături sociale largi, care 
treptat s-a dovedit a fi receptivă la astfel de iniţiative culturale54 

Pentru anul 1926 a fost editată broşura nr. 11, intitulată Un precursor al 
unită,tii: Josţf Vi,lcan (de Octavian Goga). Era, de altfel, conferinţa susţinută 
de poet cu ocazia comemorării cărturarului bihorean, în cadrul unui festival 
artistic organizat de Reuniunea "Cele Trei Crişuri" la 11 ianuarie acelaşi 
an.1s_ 

Până în 1939, editura a tipărit 16 broşuri (publicaţii de propagandă 
naţională) şi numeroase materiale omagiale, care au avut un rol important în 
promovarea spiritului naţional românesc56

. Conţinutul acestora exprima, în 
mod vădit "cerinţele istorice" şi culturale, care au determinat înfiinţarea 
Reuniunii. Mai târziu s-a renunţat la ideea publicării broşurilor, conducerea 
având la dispozi#e organe de presă mult mai rapide şi mai cuprinzătoare pentru 
realizarea legăturii permanente cu cititorii interesa# de cultură şi de istorie57

• 

Tot în editura tipografiei Cele Trei Crişuri s-a publicat şi volumul de 
poezii traduse din poe#i maghiari moderni de Iustin Ilieşu, care a militat 
sincer pentru o apropiere culturală firească între români şi maghiari58

. 

În anul 1923, activitatea publicistică realizată de George Bota, cunoscut 
de societatea orădeană pentru numeroasele sale articole publicate în revista 

" Ibidem, 1925. nr. 3, p. 52 
"Ibidem, nr. 2, p. 36 
53 Ibidem, nr. 8-9, p. 137 
'"Lucia Cornea, Activitatea editorială românească în Bihor în perioada interbelică, în Crisia, 

1986, p.101 
'' Cele Trei Crişuri, 1926, nr. 3-4, p. 64 
16 Ibidem, 1939, nr. 9-10, p. 186 
57 Ion Bradu, op.cit., p. 190 
58 Cele Trei Crişuri, 1923, nr. 10, p. 164 
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Cele Trei Crişuri, s-a concretizat într-un volum intitulat Puncte de vedere (filosofie, 
psihologie, pedagogie), ce a fost tipărit de aceeaşi editură. Volumul, cu un conţinut 
eterogen, se adresa specialiştilor din domeniile enumerate, critica timpului 
apreciind fiecare articol ca fiind scris cu un acut simţ de observaţie59 • 

Cu prilejul jubileului de I O ani al "Celor Trei Crişuri" s-a avut în vedere 
editarea unei lucrări comemorative şi a unui "Almanah" (pe 1930), care să reflecte 
întreaga viaţă culturală a regiunii de la graniţa de vest a ţării60 . 

Un alt moment semnificativ din activitatea editorială a Reuniunii s-a remarcat 
în cursul anului 1936, când "Cele Trei Crişuri" a prezentat publicului larg un 
stand de carte foarte interesant, cu prilejul "lunii Bucureştilor". Aşezat în centrul 
Pavilionului Fundaţiilor Culturale Regale, standul a fost obiectul de atracţie pentru 
vizitatori. 

O parte a acestuia a fost destinată scrierilor istorice, care evidenţiau latinitatea 
limbii şi poporului român, în vreme ce un colţ al standului era ocupat de o serie 
de cărţi vechi ce purtau semnăturile unor personalităţi româneşti precum: Eliade 
Rădulescu, I. Brătianu, B. Delavrancea, 1.L.Caragiale,Vasile Alecsandri, Take 
Ionescu,Mihai Eminescu, Gh Sion etc. 

Numeroşii vizitatori ai Pavilionului Fundaţiei Regale au fost impresionaţi de 
activitatea Reuniunii "Cele Trei Crişuri", care a depus un efort considerabil pentru 
selectarea materialului, mai ales prin conducătorul acesteia. 

Importanţa activităţii Reuniunii şi a revistei a fost remarcată şi de regele 
Carol al Il-lea Acesta, după cea vizitat standul de carte orădean l-a felicitat pe 
directorul G. Bacaloglu, prezentându-l preşedintelui Cehoslovaciei, Eduard 
Benes61

. 

După această succintă prezentare a activităţii editoriale a Reuniunii, se 
impune şi formularea unor aprecieri cu privire la rolul revistei Cele Trei Crişuri 
în peisajul cultural interbelic, ea fiind un veritabil mijloc de culturalizare pentru 
toţi românii. 

Ceea ce era pe vremuri pentru toţi românii revista Familia editată de Iosif 
Vulcan, un izvor de fortificare sufletească, a devenit, sub un alt raport, în condiţiile 
României Mari, revista Cele Trei Crişuri. 

Atunci când frământări politice sterpe captau interesul marelui public 
dornic de senzaţional, revista Cele Trei Crişuri îşi deschidea coloanele 
problemelor româneşti din părţile vestice ale ţării, demonstrând mereu, cu 
date şi cifre, că dincolo de interesele politice efemere, există interese 
permanente româneşti care se cer a fi cultivate62

. 

·'
9 lbide111, nr. 7,p. 115-116 

""Ibidem, 1929. nr. 3-4, p. 53 
61 Ibidem, 1936, nr. 5-6, p. 81-82 
62 Ibidem, 1939, nr. 9-10, p. 183 
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Cronicile revistei Cele frei Crişuri, îmbrăţişând mişcarea culturală de 
pe graniţa de vest, unde "lupta se dădea mai înverşunat între ceea ce a fost şi 

ceea ce trebuia să fie, sunt buletine de îmbărbătare, sunt îndemnuri şi 

stimulente pentru această luptă". Ele reprezentau un bun sufletesc, care întărea 
moralul "trupei luptătoare" şi îi potenţa energia03

. 

Apariţia Celor Trei Crişuri a adus în spaţiul bihorean interbelic puterea 
exemplului care a dovedit că un program cultural se poate realiza acolo 
unde convingerea adâncă şi tenace urmăreşte un ideal nobil(,~. Revista nu a 
fost doar o tribună românească în partea de vest a ţării, ci mai mult o carte 
românească cu învăţături bune şi pentru cel ce trebuie să-şi aducă aminte de 
neamul lui şi de cultura acestuia, dar mai ales pentru cei chemaţi să cunoască 
şi să se adapteze la realităţile statului naţional român unitar. 

Pentru a fi mai convingătoare, revista Cele Trei Crişuri a inaugurat o 
serie de numere privind o singură chestiune, oferindu-i cititorului posibilitatea 
de a pătrunde în profunzimea spiritualităţii naţionale, manifestată în artă, 
literatură, politică, economie, etc65

. 

Deşi evenimentele tragicului an 1940 au determinat diminuarea activităţii 
grupării redacţionale, revista a continuat să apară, însă cu o oarecare 
neregularitate. 

În condiţiile politice noi, coloanele revistei prezintă cele mai felurite regiuni 
străine. Era o tactică aplicată de Cele Trei Crişuri, pentru a nu-şi atrage 
adversitatea celor care deţineau puterea politică. 

Atunci când teritoriile de nord-vest ale României au fost eliberate ( toamna 
anului 1944), drumul spre Oradea a fost deschis pentru revistă, dar abilităţile 
utilizate în intervalul absenţei devin obstacol insurmontabil66

. 

Reuniunea şi revista Cele Trei Crişuri s-au evidenţiat timp de două decenii, 
prin dorinţa ferm exprimată şi aplicată de a îmbrăţişa şi susţine tot ce era 
simţire, gând şi literă românească la graniţa apuseană a ţării. 

Intelectualitatea, ţărănimea şi slujitorii altarelor, au găsit în paginile acestei 
reviste un sănătos îndreptar moral, dar şi un puternic mijloc de susţinere a 
ideii de promovare a culturii la graniţa de vest a românismului67

. 

Activitatea editorială a Reuniunii, alături de celelalte forme de activitate 
a depus un efort considerabil pentru propagarea culturii în toate segmentele 
sociale româneşti. Acest fapt s-a concretizat doar atunci când membrii şi 
colaboratorii Reuniunii au înţeles că interesul personal şi efemerul succes 

63 Ibidem, 1927, nr. 5, p. 89 
"'Ibidem, p. 182 
o.s Ibidem, 1938, nr. 1-2, p. 3 
66 Eugeniu Speran1ia, 50 de am de la întemeiere- Cele Trei Crişuri, în Familia, I 970, nr. 4, p. 17 
61 Cele Trei Crişuri, 1940, nr. 1-2 p. 3 
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politic trebuie sacrificate pentru a lăsa loc faptei dezinteresate şi 

întreprinzătoare,care putea conduce spre propăşirea spirituală. Spre acest ţel 
au fost chemate şi naţionalităţile conlocuitoare.Exclusivismul şi xenofobia 
nu îşi aflau rostul în cadrul unei asociaţii culturale, care urmărea să canalizeze 
într-o singură forţă toate energiile viabile creatoare de cultură. 

Reuniunea culturală" Cele Trei Crişuri" a înţeles noile realităţi survenite 
în societatea românească după momentul 1918, când cuvântul tipărit începea 
să rupă chingile unei restricţii impuse în mod arbitrar de stăpânirea străină, 
cartea în general nemaifiind apanajul unui cerc strâmt de privilegiaţi. Alături 
de alte societăţi culturale( Casa Naţională a.Judeţului Bihor, despărţămintele 
bihorene ale Astrei, etc.), Reuniunea a avut un rol important în procesul de 
răspândire a cuvântului scris în societatea rurală bihoreană, care prin 
intermediul său se putea transforma la nivel mental şi 

comportamental.Cursurile de alfabetizare iniţiate la nivelul întregii ţări, au 
deschis ţăranului drumul spre studierea cărţilor, ceea ce echivala cu 
descoperirea unei lumi noi în care se regăsea şi el. 

Rezultatele concrete de pe vastul câmp cultural au fost lăsate generaţiilor 
mai tinere,care în concepţia societăţii culturale orădene, trebuiau " să ducă 
mai departe o luptă care se dovedeşte atât de folositoare pentru binele naţiei. 
Fiindcă nu e de-ajuns să te bucuri de ceea ce ţi-a fost încredinţat. .. Tăria e în 
râvna de a şti să păstrezi şi păstrând să îndrepţi pe calea desăvârşirii tot ceea 
ce rămâne strâns legat de cultură ... "6

~. 

THE PRINTJNG ACTIVJTY OF THE REUNJON ., CELE TREI 
CRIŞURI'' Dl/RING THE !NTERWAR PERIOD 

Summa,y 

The cultural Reunion "Cele Trei Crişuri" was created in the automn of 
1919 in Oradea from the initiative of a group of local intellectuals. Its ain1 
was the cultural emancipation of Romanians from the western boundary within 
the new realities created after the moment of 1918. 

For achieving this purpose, the Reunion acted through the intermediate 
of specific means of cultural spreading ( artistic and literary reunions, 
conferences, festivities, concerts, organization of libraries and museems ), an 
in1portant role having also the printing activity through which the Roumanian 
word printed was spread in Roumanian society from the interwar period. 

No doubt that the Reunion was the best expressed in the cultural bihorean 
interwar landscape through the magazine Cele Trei Crişuri which become in 

68 Ibidem, 1935. nr. 1-2. p. -16 
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the same time with its appearance from 1920 its organ of press. Within its 
pages severa! various problems were dealt with. lt was publisched various 
historical and literar articles, completed through the prezentation of politica!. 
Social aud cultural happened in the country and abroad. Each number of the 
magazine included a certain topic presented and sustained through the 
intervention of his different writers of the country. 

Around the magazine Cele Trei Crişuri was started alsa the action of 
making closer the Romanian- Hungarian cooperation through the intem1ediate 
of culture. A first step was achived through the creation of the magazine 
Aurora ( 1922-1923) with bilingual articles which encouraged the process 
of reciproca! translations from the two literatures. 

Starting with the year 1923, the Reunion edited a magazine destined 
mostly at the problems of Romanian village, being entitled Cele Trei Crişuri 
pentru popor. 

Another aspect of the printing activity was the printing of some brochures 
regarding the national propaganda ( until the year 1939 were printed 16 
brochures of this type) which contributed to the promotion of Romanian 
culture. 

Beyond al! the difficulties whit which the Reunion was confronted, it can 
be noticed an energic cultural activity initiated of by this for the cultivation of 
Romanian population from the western boundary of Romania. 



HIBLIOTECA PUBLICĂ DIN ORADEA ÎN PERIOADA 1920-
1930. ÎNCEPUTURILE BIBLIOTECII ROMÂNEŞTI 

de 
IUDITA CĂLUŞER, ANA ILEA 

Oradea se înscrie între oraşele din Transilvania cu un bogat trecut în 
privinţa existenţei unor valoroase biblioteci încă din secolul al XV-iea, când 
era unul din principalele centre umaniste ale vremii. Au rămas însă prea 
puţine urme scrise despre bibliotecile unor instituţii ecleziastice, culturale 
sau ale unor personalităţi, deşi acestea au fost depozitarele unor cărţi de 
circulaţie europeană, în timp s-au fragmentat, s-au risipit, comorile lor, 
ajungând pe căi până azi necunoscute. 

Interesul din ce în ce mai crescut pentru lectură a dus la înfiinţarea spre 
sfârşitul secolului al XIX-iea a unor biblioteci comunale sau populare, care 
funcţionau în cadrul şcolilor comunale de cartier, pentru uzul profesorilor şi 
elevilor, iar mai apoi pentru întreaga populaţie a zonei. 

La începutul secolului XX se pune tot mai acut problema înfiinţării la 
Oradea a unei biblioteci publice, ceea ce se realizează practic în 1911, cu 
ocazia Congresului Asociaţiei muzeelor şi bibliotecilor, care s-a ţinut la 
Oradea. Această bibliotecă va funcţiona fără întrerupere până astăzi, 
traversând uneori momente istorice de grea încercare, îşi va spori mereu 
fondul documentar oferit publicului orădean, menţinându-se ca unul din 
principalele focare de lumină şi cultură ale oraşului. 

Nu ne vom opri în demersul nostru asupra istoricului biblioteci până în 
1919. Despre această perioadă a publicat bibliotecarul Bodnar Janos o broşură 
cuprinzătoare privind înfiinţarea bibliotecii, Regulamentul bibliotecii din 1911 
şi câteva rapoarte asupra activităţii acesteia, pe mai mulţi ani. 1 Mai recent, 
Ioan Lenghel, Liviu Borcea şi Constantin Mălinaş au publicat articole privind 
biblioteca publică din Oradea. 2 

În studiul actual încercăm prezentarea începuturilor bibliotecii publice 
româneşti din Oradea, după actul de la l Decembrie 1918, pe baza 

1 Bo<lnâr Jânos. A Nagyvaradi ny,lvanos k6nJ·vrar keletkezese es miikodesenek elsd esztendeje 
(Conslitwrea bibliotecii p11b!tce din Oradea şi prim11/ său an de fimcţionare).Oradea, I 9 I 3; Idem, 
Nag_narnd ,•aros 11yilvimos kănyl'laranak ,,vi jelese (A1111ar11/ Bibliorecii publicP din Oradea), 
Oradr·a,19I3-/916, Anuarele pe anii I 9 I 7-19 I 9 sunt în manuscris) 

2 Ioan Lenghel. Biblioteca publică din Oradea.în C'onrribuţii c11/turale bihorene. Oradea, 1974: Liviu 
Borcea, Î11ap11111rile bibliolffii publice la Orad<'a, în Biblioreca "Gheorghe Şinca(· -buletin metodic, 
Oradea. ianuarie 1994, nr. I (5), p. X-15: Constantin l\lălinaş, 90 de ani de lectură publica la Oradea„ în 
Biblioteca B11c11reştilor, Bucureşti, nr.8-1 O. august-oc1ombrie 2002 
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documentelor existente în arhivaBihliotecii "Ghe01ghe Şincai „ şi în fondurile 
Primăriei municipiului Oradea şi Episcopiei ortodoxe române, păstrate la 
Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale 

Întrucât în fondul documentar al bibliotecii publice orădene, la sfârşitul 
anului 1920, nu se păstra nici o carte în limba română, după unirea 
Transilvaniei cu România era imperios necesară organizarea unei biblioteci 
româneşti. În mod oficial, problema înfiinţării unei asemenea instituţii la 
Oradea, sau completarea bibliotecii existente cu o secţie românească, s-a 
discutat în şedinţa Consiliului municipal din 21 aprilie 1921, la propunerea 
prim - jurist consultului oraşului, dr. Dimitrie Mangra. 3 Cu această ocazie s-a 
emis hotărârea nr. 53 81, având următoarele prevederi: 

1. Alocarea de către primărie a sumei de 20. OOO lei, în scopul achiziţionării 
de cărţi şi periodice româneşti. Biblioteca românească urma să funcţioneze 
în cadrul bibliotecii publice existente. 

2. S-a desemnat o comisie ad-hoc fonnată din primarul oraşului, dr. 
Coriolan Bucico, din notarul şef, dr. Ioan Voştinar şi din dr. Dimitrie Mangra., 
însărcinată cu organizarea în cel mai scurt timp a bibliotecii româneşti. 
Consiliul cere primarului să ia măsuri pentru constituirea Comitetului, numit 
special pentru organizarea bibliotecii. 

3. În vederea dezvoltării ulterioare, consiliul decide constituirea unui fond 
bănesc al bibliotecii, din donaţiile benevole ale locuitorilor oraşului şi ale 
principalelor instituţii. În acest sens Serviciul financiar urma să facă propuneri 
concrete. 

4. Consiliul solicită primarului să înainteze adrese Academiei de Ştiinţe, 
Ministerului cultelor, ministrului Octavian Goga, personal, deputaţilor şi 
senatorilor şi să le ceară să sprijine necondiţionat această activitate culturală 
a consiliului orăşenesc, în vederea primirii în mod gratuit a cărţilor româneşti. 

5. Consiliul cere primăriei să întocmească adrese tuturor editorilor de 
publicaţii din ţară precum şi celor mai cunoscuţi autori de cărţi, cu rugămintea 
să trimită măcar câte un exemplar gratuit în beneficiul bibliotecii, din 
periodicele şi cărţile lor, în scopul dezvoltării culturii româneşti în ac~astă 
parte a ţării. 

6. În momentul constituirii bibliotecii româneşti urma să se numească şi 
personal de specialitate. 
Acestea au fost principalele prevederi ale actului de constituire a bibliotecii 

româneşti. Un rol deosebit în organizarea bibliotecii şi în achiziţia de carte l-a 
avut Comisia bibliotecii (Comisiunea), organ de coordonare, supraveghere şi 

3 Arhiva Bihliotecii Jude\ene ·'Ghcorgh~ Şincai'' Oradea, dosar 19/J 921. f 79-80 
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îndrumare a activităpi bibliotecii, înfiinţat în anul 1912, care îşi continuă activitatea, 
urmând a se reorganiza şi completa cu noi membrii. 

În şedinţa Comisiei din 21 iulie 1921 se dezbat cele mai arzătoare 
probleme privind organizarea bibliotecii româneşti.~ În primul rând se prezintă 
raportul de activitate al bibliotecii pe anii 1919-1920, de către directorul 
instituţiei, Bodnar Janos. Se propune apoi completarea Comisiei cu 
reprezentanţi din partea Academiei de Drept, Liceului "Emanuil Gojdu", 
Arhigirnnaziului premonstratens, Reuniunii "Cele Trei Crişuri," precum şi 
reprezentanţi ai altor şcoli, asociaţii şi ai tuturor confesiunilor. Comisia ajunge 
astfel la un număr de 28 de membrii'. Membrii acesteia au propus primăriei 
orădene să ceară guvernului o sumă de bani pentru cumpărarea de cărţi, 
arătând totodată că până în acel moment, la un număr impresionant de apeluri 
către diferite instituţii şi persoane cu potenţial financiar, au răspuns doar 
nouă, cu suma totală de 2.425 Iei, ceea ce însemna foarte puţin, pentru 
demararea acţiunii de achiziţie a cărţilor româneşti. 

O altă problemă în atenpa Comisiei a fost şi cea a localului bibliotecii, întrucât 
spapul în care funcpona aceasta în strada Rimanoczi nr. 3 c, nu era suficient 
pentru a putea adăposti şi secpa română. Comisia a propus mutarea bibliotecii la 
primul etaj al clădirii Alimentapei publice din strada Vasile Alecsandri nr.3 (fostă 
Teleky azi a Primăriei), tot acum s-a prezentat un plan concret de amenajare şi 
dotare a noului spapu precum şi evaluarea corectă a fondului de carte. În toamna 
aceluiaşi an, Primăria a făcut demersurile necesare pentru eliberarea spapului 
destinat bibliotecii şi a alocat 7.000 lei pentru amenajare şi 3.000 lei pentru 
mutare. 7 

"Ibidem f. 167- I 69 
5 Ibidem, dos. I 9/1921, f.181, 187-188, 192. Lista nominală a membrilor desemna~ pentru a face parte 

din Comisia bibliotecii orăşeneşti, ca reprezentanţi ai cdor mai importante institu~i locale: I. Dr. Adorjan 
t\nnin, avocat- autoritatea administrativă. 2. Alesandru Nuliu- Liceul "Emanuil Gojdu" 3. Nicolae A\•Tam, 
profesor- Cercul profesoral 4. Bodrnir Janos, directorul bibliotecii 5. Dr. Ioan Boroş, avocat- Baroul avocaţilor 
6.Dr. Coriolan Bucico, primarul oraşului Oradea 7. Vasile Chirvai, profesor-Congr. Municip. R. Dr. Victor 
Fildan- prim notar judeţ 9. Augustin Fritea, profesor- Şcoala normală de stat 10. Hegedils Ărpâd, profesor
Liceul izraelit 11. Horv,ith Janos, învă!ător- Corp. învăţătorilor 12. Ioan V. felu. comerciant- Camera de 
Comerţ şi Industrie 13. Dr. Aurel Maghiar, asesor- Consistoriul ortodox roman 14. Dr. Dumitru ~fangra, 
prim jurist consult- Congr. Municip. 15. Ioan Mărcuş, învăţător- Corp.înv. 16. Mihail Samarineanu-··cele 
Trei Crişuri·• I 7. Iuliu Mutii, profesor- Şcoala lndu~trială IR. Dr. l\agy Vil mos, profesor, Biserica reformată 
19. Dr. Nemethy Gyula, profesor- Societatea de Istorie şi Arheologie 20. Nosz Gusztav, profesor- Societatea 
Szigligeti 21. Olivia Niculescu, profesoară- Liceul de fete 22. Dr. Osvald Arisztid, profesor- Arhigimnaziul 
premonstratens 23. Sebestyen Dezsii. învăţător- comunitatea izraelită 24. Dr. Sigmod Andor, profesor
Academia de drept 25. Zamboro,·szk)' Dezsii, învăţător- Biserica romano- catolică 26. Ioan l.Jrsan, învăţător
Corp. îm·. 27. Pavel Voştinar, profesor- Congr. Municip. 28. Sabin Anca, Şcoala de Arte şi Meserii 

• Ibidem, dosar 302, [I 5-16 În însemnările ulterioare ale istoricului Petru Dej eu se menfionează că 
ini\ial (I 911) biblioteca a funcţionat în edificiul ş,-olii civile comunale, la etajul I, cu o sală de lectură de 32 
de locuri. După câteva mutări temporare, oraşul a închiriat pe şase ani un local cu cinci încăperi în strada 
Rimanoczi nr. 3 în care a Iimcţionat biblioteca până în 1921, când a fost mutată pe strada\'. Alecsandri nr. 3; 
Ioan Lenghel, op. cil.,p.379, nota I 

1 Ibidem, dosar I 9/1 92 I, f. I 78 
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În IW1a octombrie l 92 l a început mutarea bibliotecii în noul local, compus 
din opt încăperi, din care două săli de lectură, separat pentru adulţi şi pentru 
tineret, cinci depozite pentru cărţi, sală pentru periodice, birou pentru director, 
garderobă, o cameră pentru personalul de serviciu şi un coridor lung cu 
dulapuri de cărţi, cu uşi de sticlă. Pentru dezvoltarea bibliotecii în perspectivă 
se avea în vedere întreaga clădire, incluzând aici şi parterul. În folosul 
bibliotecii au fost donate şi bunuri mobile (mobilier şi o maşină de scris) în 
valoare de 4. 500 lei, care au aparţinut iniţial Asociaţiei funcţionarilor 

orăşeneşti şi a Învăţătorilor, care s-a dizolvat în vara anului 1921. 
Pentru achiziţionarea de carte românească s-au reluat apelurile adresate 

unor mari instituţii financiare, de credit, fabrici, întreprinderi industriale şi 
persoane particulare din oraş şi din ţară, pentru a face donaţii în acest scop. 
Cu toate acestea rezultatele n-au fost pe măsura aşteptărilor După cum rezultă 
din raportul directorului bibliotecii, prezentat în şedinţa Comisiei din 2 
decembrie 1921, ~ în urma celor aproximativ 800 de apeluri expediate în 
cursul anului respectiv, au răspuns favorabil doar Banca Comercială cu o 
contribuţie de 500 lei, Casa de Păstrare cu 250 lei, Banca "Bihoreana" cu 
500 lei, Consistoriul ortodox cu 1.000 lei şi câteva persoane fizice, suma 
totală nedepăşind 2.500 lei. Ministerul Muncii a donat 59 broşuri în valoare 
de 430 lei, iar Ministerul Agriculturii, 64 de volume. 

Tot în cadrul acestei şedinţe a Comisiei s-a prezentat oferta învăţătorului 
Nicolae Firu pentru achiziţionarea de către bibliotecă a 3 97 volume de carte, 
cu suma de 20.000 lei. Pentru evaluarea cărţilor oferite s-a numit o comisie 
formată din dr. Mihail Samarineanu şi profesorii Iuliu Mut şi Iuliu Nemeth, 
care să examineze şi evalueze oferta la faţa locului. Dintr-un raport ulterior 
aflăm că această comisie a propus cumpărarea a numai 70 de volume, carte 
de istorie şi literatură clasică, dacă ofertantul va accepta un preţ mai 
convenabil. 9 

În noile condiţii Comisia a pus şi problema numirii prin concurs a unui 
nou director al bibliotecii, persoană cu calificare universitară, cu bune 
cunoştinţe de biblioteconomie, cu vârsta între 24-55 ani, cunoaşterea perfectă 
a limbii române, ţinută morală corespW1zătoare şi care să nu mai îndeplinească 
nici o altă funcţie. În luna decembrie 1921 s-au înscris la concurs cinci 
persoane: Commer Antal, preot romano - catolic din Ceica, Bodnar Janos, 
director interimar al bibliotecii (fără pregătire universitară şi care atunci îşi 
însuşea limba română) lncze Bela, profesor din Sighetu) Marmaţiei, dr. Pop 
Virgil, profesor de liceu şi dr. Palady Leontin, directorul Şcolii civile de băieţi, 

'Tbidrm, f.193-203 
9 Ibidem, dosar 20/1922. f.237-238 
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care îşi retrage ulterior cererea. 10 La recomandarea lui Nicolae Avram, cu 
şase propuneri pentru şi patru contra a fost desemnat ca director al bibliotecii 
dr. Virgil Pop, un intelectual cu o vastă cultură europeană şi bun cunoscător 
al literaturii române şi maghiare. 

Până la sfârşitul anului, primarul a emis decizia de numire a lui Virgil 
Pop în funcţia pe care o va ocupa şi onora cu cinste până în anul 1930, când 
se pensionează. Ne-au palv'enit puţine informaţii despre viaţa şi activitatea 
acestuia până a ajunge la biblioteca din Oradea. Din însemnările lui Petru 
Dej eu, păstrate în Arhiva bibliotecii, aflăm că acesta s-a născut în 1865 şi era 
fiul notarului din comuna Chişindia, judeţul Arad. Nu cunoaştem unde şi-a 
făcut studiile, doar că în anul 1904 era doctor în ştiinţe de stat ( Utrinsque 
iuris) şi deţinea o funcţie în cadrul Ministerului Instrucţiunii din Bucureşti. 
După moartea părinţilor a beneficiat de o moştenire considerabilă care l-a 
ajutat să plece la studii în străinătate, la Roma, Berlin şi Paris, unde a absolvit 
Facultatea de Ştiinţe oculte, filozofie şi teozofie. Apoi a întreprins o călătorie 
în America, stabilindu-se la New-York. După izbucnirea primului război 
mondial s-a întors în ţară, s-a stabilit la Budapesta, ocupând postul de translator 
la Ministerul de Externe. După război a plecat la Chişinău, unde a practicat 
avocatura, iar în 1921, cu sprijinul generalului Traian Moşoiu, a venit la 
Oradea, în calitate de profesor şi apoi director al bibliotecii. 11 După numirea 
sa în această funcţie, primăria i-a atribuit drept locuinţă un apartament compus 
dintr-o cameră şi anticameră, în clădirea bibliotecii. La câţiva ani după 
pensionare, în 1934, Virgil Pop înaintează o cerere primăriei prin care solicită 
permisiunea de a ocupa apartamentul pe mai departe până la sfârşitul anului 
193 5. Luând în considerare că o perioadă a plătit o chirie exagerată ( 20-400 
lei pe an) că este pensionar, precum şi faptul că a donat bibliotecii 600 volume 
de carte în limba franceză, în valoare de 30.000 lei, Comisia interimară 
hotărăşte ca numitul să rămână în locuinţă, fără chirie, până la I noiembrie 
1934, dată la care era obligat să o predea autorităţii locale. Din puţinele 
documente pe care Virgil Pop le-a depus spre păstrare în arhiva Episcopiei 
ortodoxe române din Oradea, ne parvine informaţia că prin testamentul său 
din 193 8, lasă acestei episcopii, averea sa de peste 31 O. OOO lei, păstraţi în 
băncile orădene, precum şi casa din Bucureşti, moştenită de la sora lui Valeria, 
cu scopul constituirii unui fond destinat înfiinţării unei mănăstiri de călugăriţe 
ortodoxe române. Dispune ca banii aflaţi în numerar să se dea celor care-l 
vor îngriji până la moarte. Mai anexează şi două certificate de bancă în valoare 
de 22.000 lei, din care o parte să se distribuie de către primărie elevilor 

10 lbidrm, dosar 19/1921, p. 193 
11 Ibidem ,dosar 302, f.16-18 
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sârguincioşi care frecventau mai des biblioteca, iar o parte să intre în fondul 
mănăstirii ce urma să se înfiinţeze. Întrucât cu ocazia pensionării, din 41 de ani 
vechime în muncă, i s-au considerat doar 16, în mai multe rânduri se adresează 
Casei de pensii şi Înaltei Curţi de conturi din Bucureşti, precum şi primarului 
oraşului Oradea, cerând revizuirea pensiei, făcând referire expresă la cei 13 ani 
lucraţi ca traducător în ministerul ungar din Budapesta. Virgil Pop a rămas în 
Oradea până la sfârşitul vieţii, a murit în anul 1943, la vârsta de 78 de ani şi a 
fost înmormântat în Cimitirul municipal, lângă Capela Haşaş. 12 

Am considerat oportună prezentarea acestor sumare date legate de 
personalitatea lui Virgil Pop, om de o vastă cultură, cunoscător a mai multor 
limbi de circulaţie, cu o bogată experienţă acumulată în străinătate, fire 
dinamică şi întreprinzătoare, primul director român al bibliotecii din Oradea, 
de numele căruia se leagă începuturile bibliotecii publice româneşti de aici. 

Cu referire la personalul bibliotecii, trebuie să mai arătăm că în 1921 
funcţionau Bodnar J anos 13

, prim bibliotecar, care rămâne în instituţie până în 
1927, So6s Andrei, custode şi Zalder Vilma, copistă. 

Pentru o cât mai bună organizare şi funcţionare a bibliotecii, în şedinţa 
din 25 martie 1922, Comisia a luat în dezbatere vechiul Regulament al 
bibliotecii, pentru a-i aduce modificările şi completările necesare. 14 Prin acesta 
se stabilea denumirea instituţiei ca fiind Biblioteca publică a oraşului Oradea. 
Redăm în continuare câteva din prevederile acestui regulament: 

Scopul bibliotecii era: - dezvoltarea culturii publicului şi promovarea 
îndeletnicirilor ştiinţifice 

- sporirea sistematică a colecţiilor cu publicaţii privind istoria oraşului, a 
judeţului şi cele care cuprind cunoştinţe generale şi profesionale 

- susţinerea şi sporirea fondului bibliotecii se realiza prin sume de bani 
prevăzute în buget, sume rezultate din taxele de bibliotecă, subvenţia anuală 
ajudeţului, donaţii şi ajutoare. 

12 lbidrm, dosar 24. f. 184; D.J.B.A.N.Jond Episcopia onodoxă română Oradea. dosar 420, f. 1-24 
"Bodnâr Janos s-a născut în 19 septembrie 1876, în Tu11erebes, contitatul Ugocsa. Deţinea diplomă de 

invălător şi după un scurt stagiu în 1897 la Hodmezii\'asarhely, intre I 898-1912 ocupă timc\ia de director de 
şcoală elementară în Oradea. Din septembrie 1912 devine director al bibliotecii publice. Autor de căr\i şi 
articole dintre care amintim: Apam emlekezete (Memoriile 1a1ă/11i me11). Csâktornya, 1897; Fiildraj:.i 
ki:rdesek, (Problemr de gmgrajie}, Nagyverad, l900;Az iras 1anitasa a nepisko/aban (Predarea scrisului 
în şcoala e/eme111ară), 1'agyvarad, 1902; A szrileihaz mega: rsko/a modern neve/es(Ed11caţia modernă a 
case, familiare şi a şcolii). 1904; Taniigyi 11/\agok (Noutăţi din invăţămâ/11), Budapest, 1907; A gyernrek 
erkolcsok el:fillese (Decăderea moralei copiilor). Nagyv:irad, 1909; A s:iilei ha: es a: iskola (Casa 
părintească şi şcoala}, Bckescsaba, 1909; Biharvarmegye es Nagyvarad ,,aros foldrat::a (Geografia 
comitat11/11i Bihor şr a oraş11l11i Oradea). Budapest, 1911; Hahorr, a lathatat/an ellenseggel .(Ră:boi cu 
d11şmamd invr:ihil). NagyYarnd, 1912:A magyar tanilosagfeladatai a tt"idoves: ellenfolytatotl kfi:delemben 
(Ro/111 învătătorrlor maghiari în lupta dusă împotriva pne11111oniei). l 9 l4, apud Fehcr Dezso, Bihor: 
Bihannrgye, Oradea-N{lg_,wirad kulturtărterzete es ărrgdiakj{lill{lk emlekkăn1"1'e( Al111m1ah11I istorie, 
culturale şr a personahtăţilor din comitalul Bihor şi Oradea). Oradea, 193 7, p.21 O 

"ArhiYa Hihliotecii Jude\ene ''Gheorghe Şincai'' Oradea, dosar 20 1922, f 313-326 
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- Comisia hi/Jliotecii avea menirea de a conduce, supraveghea şi controla 
întreaga activitate a acesteia, se reînnoia din trei în trei ani, se întrunea în şedinţe 
trimestriale sau după caz. Stabilea regulamentul de serviciu al bibliotecii şi înainta 
primăriei propunerile necesare pentru bunul mers al întregii activităţi 

- personalul bibliotecii era format dintr-un director, un prim bibliotecar, unul 
sau mai mulţi custozi, un ajutor de custode, copişti şi personal de serviciu. Numărul 
posturilor în bibliotecă se stabilea în funcţie de necesităţi dar şi de posibilităţile 
financiare ale oraşului. Sunt prevăzute şi atribuţiile de serviciu ale angajaţilor. 

- biblioteca funcţiona conform orarului stabilit în regulamentul de serviciu: 
era la dispoziţia publicului prin sălile de lectură din incintă dar şi prin 
împrumuturile externe. Sălile de lectură puteau fi frecventate de orice persoană 
care împlinise vârsta de 16 ani, îmbrăcată decent şi care avea o purtare corectă. 
Elevii puteau frecventa sala de lectură numai cu autorizarea directorului şcolii. 

- cărţile se împrumutau numai pe bază de cauţiune şi o taxă specială de 
împrumut. Cei care primesc cărţi sunt răspunzători de conservarea integrală a 
acestora şi se obligă la despăgubiri în caz de distrugere sau pierdere. 

- profesorii, învăţătorii, funcţionarii de stat şi membrii Comisiei bibliotecii 
puteau frecventa biblioteca în mod gratuit, iar pentru împrumut plăteau o cauţiune 
stabilită de director 

- biblioteca era închisă una sau două IWli, în timpul verii, pentru lucrări de 
reparaţii, curăţenie şi legarea cărţilor 

La final regulamentul prevedea că în cazul în care din diverse motive oraşul 
ar fi silit să renunţe la susţinerea bibliotecii, toată averea mobilă şi imobilă trecea 
în proprietatea statului, pe baza unui contract, cu menţiunea expresă ca statul să 
păstreze biblioteca integrală pe teritoriul oraşului. 

Am dedus din documentele păstrate în arhivă că acest regulament de 
organizare şi funcţionare a bibliotecii a fost în vigoare până la apariţia Legii de 
organizare administrativă din 1925, după care urma să se elaboreze un nou 
regulament. 

O latură importantă a activităţii bibliotecii era achiziţia de carte, pentru sporirea 
fondului documentar şi, mai ales, constituirea unui fond de carte românească. 
Referindu-ne la fondul bibliotecii, după cum rezultă din registrul - inventar şi din 
rapoartele bibliotecarului, la sfârşitul anului 1920 biblioteca deţinea 14.642 titluri 
de carte, cu 23.438 volume, în valoare de 160.490 coroane.15 Trebuie să 
menţionăm că la această dată întregul fond de carte şi periodice ale bibliotecii 
publice din Oradea erau preponderent în limba maghiară, apoi germană şi mai 
puţin franceză, engleză şi italiană, neexistând nici o carte în limba română. 

"Ibidem, dosar 20/1922. f. 299 
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După cum am menţionat, în primăvara anului 1921 se pune problema 
organizării secţiei româneşti a bibliotecii. În ce priveşte achiziţia de carte, 
demersurile s-au limitat în cursul acestui an la expedierea a numeroase apeluri 
către instituţii şi persoane fizice, pentru donarea de carte românească sau 
acordarea de sprijin financiar, dar ofertele n-au fost prea generoase. În 
Registrul-inventar al bibliotecii, în ultimele două luni ale anului 1921, sunt 
înregistrate doar 28 de titluri de carte românească donate de Ministerul 
muncii, 36 titluri donate de Ministerul agriculturii şi revista Cele trei Crişuri. 
Cu toate că majoritatea cărţilor intrate în acest an au fost cumpărate, nu 
figurează între ele nici o carte în limba română. La sfârşitul anului 1921, 
după cum rezultă din raportul de activitate al bibliotecii, prezentat în şedinţa 
Comisiei bibliotecii din 25 martie 1922, fondul documentar al acesteia se 
ridica la 15.158 titluri, cu 23.899 volume în valoare de 91.892 lei. La acestea 
se mai adăugau şi următoarele depozite sau colecţii, cu un număr de 3. O 16 
volume, în valoare de 81. 999 lei: 

I. Biblioteca Reuniunii 111edico-:farmace11tice şi naturaliste a judeţului 
Bihor cu 1.300 volume 

2. Depozitul Societăţii Szigligeti cu: colecţia Edmund Rad!, cu l.044 
volume; biblioteca primitivă cu 656 volume şi Reliqvele Szigligeti cu 16 
volume, însumând I. 716 volume 

În raport se mai consemnează de asemenea că socotind paritatea leului I la 
20, valoarea cărţilor era de 2 milioane, iar întreaga avere a bibliotecii se ridică la 
3 milioane. În legătură cu înfiinţarea sec~ei române se raportează că există doar 
377 volume, din care o parte s-au achizi~onatîn primele luni ale anului 192216

• 

Acţiunea de constituire a fondului de carte românească se declanşează în 
forţă abia în anul 1922, prin iniţiativele lansate de noul director şi măsurile 
propuse de Comisia bibliotecii. În luna februarie, primarul lansează un 
călduros apel pentru sensibilizarea publicului orădean, cerându-i sprijinul şi 
concursul binevoitor în favoarea năzuinţei patriotice de a înzestra capitala 
Bihorului cu o bibliotecă publică românească- un loc public pentru delectare 
sufletească şi instrucţie, pentru ridicarea culturii populaţiei româneşti, aici la 
graniţa de vest a României 17 În urma acestui apel Societatea ''Tipografia şi 
Librăria Românească" din Oradea a înaintat bibliotecii cataloagele cu cărţile 
româneşti apărute la diferite edituri şi s-a angajat să le procure şi să le ofere 
spre achiziţie, la preţuri mai avantajoase. 

Comisia bibliotecii, în şedinţa din 25 martie, a propus primarului să ceară 
Ministerul Culturii un ajutor de 200.000 lei, iar subvenţia prefecturii pentru 

16 /bidl'III, f. 299- 303 
11 lbide111, f. 220 
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bibliotecă să se ridice de la 200 la 2. OOO lei. Tot acum, la propunerea 
directorului bibliotecii, s-a constituit o Comisie specială compusă din Ioan 
Voştinar, Dimitrie Mangra, Adorjan Armin, Iuliu Nemeth şi Virgil Pop, care 
să se preocupe de cumpărarea de cărţi, în primul rând româneşti, din suma 
de 72.675 pe care o aveau la dispoziţie. Comisia bibliotecii l-a autorizat pe 
directorul Virgil Pop să se deplaseze la Bucureşti, pentru a cumpăra cărţi 
româneşti de literatură şi ştiinţă, de la librării sau de la particulari. 

În cursul lunii aprilie directorul a plecat la Bucureşti, pentru 9 zile, timp 
în care a cumpărat peste 3 .200 volume de carte românească din toate 
domeniile, cu suma de 20.000 lei, sumă pentru care în Oradea i s-au oferit 
doar circa 300 volume. Pentru a trezi interesul instituţi\lor şi persoanelor din 
capitală, a publicat în ziarele centrale un impresionant apel în numele 
primarului orădean, a contactat diferite instituţii şi autorităţi, solicitând sprijin 
în achizi~a de carte. În urma demersurilor sale a obţinut ca donaţie 30 volume 
de la Academia Română, 400 volume de la Casa Şcoalelor şi de la ziarul 
"Universul" a primit Memoriile regelui Carol, în 17 volume. Cea mai mare 
parte a cărţilor au fost cumpărate de la Librăria Viaţa Românească din 
Bucureşti, dovadă fiind în acest sens factura de 19.641 lei plătită în două 
tranşe, în cursul anului 1922. Reuşind să câştige încrederea şi simpatia unor 
personalităţi şi autorităţi, directorul a beneficiat la cumpărarea cărţilor de un 
rabat comercial de 15-20%, iar Ministerul Comunicaţiilor i-a acordat o 
reducere de 50% pentru transportul vagonului de cărţi la Oradea. 

Pe lângă aceste realizări, în raportul său în urma deplasării la Bucureşti, 
directorul arată şi unele greutăţi cu care s-a confruntat în această acţiune. A 
semnalat, între altele, că unele opere ale literaturii clasice erau epuizate în 
librării şi se găseau numai la anticariate la preţuri mari, şi mai ales faptul că 
tot în acest timp se înfiinţau o serie de biblioteci româneşti în Transilvania, 
Bucovina şi Basarabia, ceea ce făcea să crească preţul cărţilor de la o zi la 
alta. Cu toate acestea, consideră că el a reuşit să cumpere cărţi de mare 
valoare şi la un preţ convenabil, punând astfel o temelie solidă bibliotecii 
româneşti din Oradea. 1~ 

Prin donaţii au intrat în bibliotecă în cursul anului 1922 un număr de 849 
volume, în valoare de aproximativ 1 O. OOO lei, între donatori înscriindu-se 
col. Gheorghe Bacaloglu de la revista "Cele Trei Crişuri, " cu 300 volume, 
în valoare de 3.000 lei, Iustin Ardelean cu 16 volume, în valoare de 2.110 lei, 
Academia Română cu I 00 volume, în valoare de 3. OOO lei, aceştia devenind 
membri fondatori ai bibliotecii întrucât donaţia fiecăruia a depăşit 2. OOO lei. 19 

'"lbid„111. f. 93-95 
19 /bidem. f. 88-89 
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Între donatori mai figurează ş1 Dezideriu Fe,er, Maior Iorgulescu, Librăria 
"Cartea Românească,. şi alţii. Donaţii în bani s-au primit de la Banca 
Naţională, 5.000 lei, Ministerul lnstrucţiurni Publice, IO.OOO lei, Banca 
Generală, 500 lei şi Nicolae Zigre. I 00 lei. (anexa nr. 5) Din partea statului 
nu s-a primit nici un ajutor. 

La sfârşitul anului 1922, conform inventarului, biblioteca deţinea 17.074 
titluri în 25.984 volume, în valoare de 142.276 lei, înregistrându-se un spor 
de 1916 titluri în 2.085 volume20

. Pe lângă acestea în bibliotecă mai exista şi 
depozitul Societăţii Szigligeli cu I. 716 volume, care se va mai păstra aici 
până în anul 1929, când pe bază de inventar şi proces- verbal s-a predat 
societăţii .În cursul anului au fost scoase din bibliotecă colecţia Reuniunii 
medicilor şi farmacişti/o,: precum şi cărţile aparţinând unor biblioteci 
populare, depuse aici provizoriu. 

Trebuie să menţionăm că în această perioadă la achiziţie s-au avut în 
vedere în primul rând cărţile româneşti, pentru a se putea deschide secţia 
română, dar în acelaşi timp s-au achiziţionat şi o serie de cărţi în limba 
maghiară sau alte limbi, după cum rezultă din înregistrările din Registrul
inventar şi după cum sublinia directorul într-un raport din 1925 "bibliotecii 
nu i se poate face nici un reproş că ar neglija interesele culturale ale 
minorităţilor. Dacă nu s-a putut cumpăra mai mult, e că suma din buget e 
foarte modestă faţă de preţul exorbitant de azi al cărţilor" 21 

Achiziţia de carte a continuat în ritm susţinut şi în următorii câţiva ani, 
astfel în anul 1923 au intrat în bibliotecă 2. I 03 volume, din care 1. 5 75 
româneşti şi 528 în limba maghiară, în valoare totală de 21.000 lei, fondul de 
carte cifrându-se la 18. 906 titluri şi 27.087 volume. 22 Majoritatea cărţilor 
româneşti se achizi~onau din Bucureşti, ofertele locale fiind foarte rare, de 
aceea directorul bibliotecii a făcut repetate deplasări în capitală pentru a 
completa fondul bibliotecii cu cărţi româneşti. Într-un raport din octombrie 
1929, acesta sintetizează activitatea de achizi~e pe ultimii opt ani, începând cu 
1922, când a demarat constituirea secţiei româneşti, arătând că în această 
perioadă biblioteca s-a îmbogăţit cu un număr de 7.987 volume din care 
6.294 româneşti şi l.693 străine, întregul fond al bibliotecii ajungândla33.380 
volume. Statistica men~onează existenţa unui număr de 6.299 de cărţi în limba 
română, 18. 700 în limba maghiară, 6.430 în limba germană, 3 00 în limba 
franceză, 904 italiană şi 661 engleză, în valoare de 8.500.000 lei23 (anexa 
nr. 4) 

lll [bidem, Registru- inventar nr. 35, f.49 
"lbidem, dosar22/1924-1925, f. 231 
22 Ibidem, Registru- inl'entar nr. 35 
"Ibidem, dosar 23/1927-1930, f. 21 A-220 
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Tot în anul 1922, an în care s-au pus bazele bibliotecii publice româneşti 
la Oradea, pe lângă achizipe, conducerea şi Comisia bibliotecii s-au preocupat 
şi de prelucrarea cărţ;lor, pentru a putea fi oferite publicului. Astfel în cursul 
anului au fost elaborate şi tipărite două cataloage, unul cu aproape toate 
cărţile româneşti achiziţionate şi unul cu cărţile străine. Clasificarea cărţilor 
s-a făcut pe secţii ( clase) şi subsecpi după specialităţi. considerată de iniţiatorul 
ei, directorul Virgil Pop, cea mai raţională clasificare uzitată în toate marile 
biblioteci din apus. (Paris, Berlin, Viena) 

Catalogul cărţilor româneşti intitulat "CataloRul a(labetic al bibliotecii 
publice a municipiului Oradea -Mare," cu 159 pagini, cuprindea: Secţia 
ştiinţifică românească şi Secţia literară românească, cărţile fiind clasificate 
în opt clase, fiecare având mai multe grupe: 

I. Ştiinţele religioase cu 1 -3 grupe 
11. Drept. Jurisprudenţă 1-3 
ID. Matematică, Ştiinţele naturii 1-5 
IV. Pedagogie şi filozofie 1-6 
V Istorie 1-5 
VI. Geografie 1-2 
VII. Literatură şi lingvistică 1-4 
VID. Mixte. Periodice 
Al doilea catalog cu 119 pagini cuprinde: 

- Secţia literatură maghiară- ... VII grupa 3 
- Secţia literatură străină- .. VII grupa 4 
La această clasificare a cărţilor se vor mai adăuga apoi două clase şi va 

rămâne în uz până după anul 1950, când se trece la reorganizarea bibliotecii. 
Atât achizipa de carte cât şi catalogarea se leagă în primul rând de numele 

directorului Virgil Pop, sprijinit în acţiunile sale de personalul bibliotecii, de 
intelectuali ai vremii ca Petru Dej eu, consilier la primărie în anii 1922- 1924, 
Dimitrie Mangra, Ion Voştinar, Iustin Ardelean şi alţi profesori care făceau 
parte din Comisia bibliotecii şi nu în ultimul rând de primărie, prin alocarea 
de fonduri şi de instituţiile şi persoanele donatoare din ţară, care au înţeles 
menirea şi importanţa fondării bibliotecii româneşti la Oradea. 

Alături de fondul de carte, vom face referiri şi la Colecţia periodicelor, 
despre care, însă, avem mai puţine informaţii, în aceşti ani de început. Pentru 
a se asigura integritatea şi completarea colecţiei, încă la începutul anului 
1922, la propunerea directorului, primarul a adresat un apel tuturor redac~ilor 
ziarelor locale româneşti şi maghiare, cerându-le să trimită bibliotecii, în 
mod gratuit, câte un exemplar din ziarele şi revistele lor, în interesul culturii 
şi informării generale, fără deosebire de naţionalitate. 
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Mijlocul principal de achiziţie a periodicelor l-au constituit abonamentele. 
În acest mod conducerea bibliotecii a căutat să-şi completeze colecţia cu 
cele mai importante reviste şi ziare care apăreau în oraşele mari ale ţării. 

Încă în primii ani biblioteca era abonată la: I iaţa Românească din Iaşi, 
Buletinul căr,tii, Ideea europeană, Gazeta poporului, ReFista penim toţi şi 
Neamul Românesc din Bucureşti, Înfrăţirea din Cluj, Carpaţii din Braşov şi 
toate periodicele locale. Numărul abonamentelor a crescut şi acestea 
cuprindeau periodice lunare, săptămânale şi cotidiene din diverse domenii. 
În anul 1928 biblioteca avea 38 abonamente, in valoare de 23 .280 lei, la 
periodice din Oradea, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova, Timişoara, Sibiu şi 

Paris.24( anexa nr. 8) E de menţionat însă faptul că un factor determinant care 
făcea fluctuant numărul abonamentelor era situaţia financiară a primăriei şi 

implicit a bibliotecii. 
Activitatea laborioasă de achiziţie şi prelucrare a publicaţiilor a fost 

încununată de succes prin deschiderea în I 923 a secţiei româneşti, a bibliotecii 
publice din Oradea. Subliniem însă că în mod practic nu era vorba de secţie 
română şi maghiară, în cadrul bibliotecii activitatea se desraşura în mod unitar 
în cele două săli de lectură şi la împrumut indiferent de naţionalitate, iar 
cărţile erau înregistrate în ordinea intrării lor în bibliotecă şi păstrate în depozite 
conform clasificării, cotele fiind trecute în Registrul - inventar, indiferent de 
limba în care erau scrise. 

Nu în ultimul rând, circulaţia căr,tii era o activitate tot atât de importantă 
şi eficientă a bibliotecii, dar în strânsă legătură şi interdependenţă cu achiziţia 
şi prelucrarea. Având în vedere personalul redus şi multiplele sarcini care le 
avea de îndeplinit, biblioteca era la dispoziţia publicului opt ore pe zi, înainte 
de masă între 9-12 şi după masă între 16-19. Pentru consultarea cărţilor, aşa 
cum prevedea regulamentul, se percepeau următoarele taxe: cauţiunea, taxa 
de citit şi biletele de citit, iar în caz de întârziere taxa de avertisment şi în caz 
de distrugere sau pierdere, taxa de despăgubire. Cadrele didactice şi 

funcţionarii de stat erau scutiţi de taxe, plăteau numai jumătate din cauţiune. 
În anumite situaţii directorul putea acorda reducere de taxe unor persoane 
rară posibilităţi materiale. 

Având în vedere cheltuielile mari ale oraşului efectuate pentru bibliotecă 
(localul şi achiziţia de carte) şi veniturile scăzute ale acesteia, din toamna 
anului 1922 taxele de bibliotecă s-au majorat astfel: cauţiunea de la 50 la 
100 lei anual, taxa de citit de la 20 la 200 lei pe an şi biletele lunare de la 1 la 
1 O lei. 25 

u Ibidem, dosar 23/1927-1930, f. 140 
25 Ibidem.dosar 20/1922, f. 90, 240 
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Din bilanţul bibliotecii pe perioada 1 aprilie 1922 - I aprilie 1923 
constatăm că veniturile acesteia din taxe, donaţii şi vânzarea cataloagelor se 
ridica la 84. 134 lei, pe când cheltuielile la 164. 706 lei. 2

h Raportul între 
venituri şi cheltuieli nu va rămâne acelaşi în timp, dar nu aprofundăm acum 
acest aspect. ( vezi anexa nr. l ) 

În ce priveşte circulaţia sau difuzarea cărţii, în măsura în care ne-au 
permis statisticile şi rapoartele vremii, am întocmit evidenţa cititorilor şi a 
cărţilor difuzate în perioada 1920- 193027 .(vezi anexele nr.2,7) 

Analiza datelor statistice pune în evidenţă o scădere drastică a numărului 
cititorilor la mijlocul acestei perioade, adică de la 25.934 în 1922, la 11.877 
în 1925, cifra care, cu mici fluctuaţii, se menţine până în 1930. Această 
diminuare a frecvenţei cititorilor nu dovedeşte un interes scăzut pentru lectură 
al publicului oraşului, ci dimpotrivă, ea datorându-se în primul rând organizării 
unui număr mare de biblioteci societare, şcolare şi particulare de împrumut 
în această perioadă. Referindu-se la acest aspect, în raportul de activitate pe 
1929, directorul bibliotecii invoca următoarele motive: 2

~ 

- Înfiinţarea în oraş a două biblioteci de împrumut -Hegediis şi Nagyvdradi 
Napl6 care au atras publicul cu cele mai noi romane 

- Înfiinţarea bibliotecilor centrului catolic a Societăţii Szigligeti, pe lângă 
licee, şcoli speciale şi diferite societăţi ( Astra ), Reuniunea culturală Cele 
Trei Crişuri 

- Creşterea taxelor bibliotecii (taxa de citit de la 20 la 200 lei, cauţiunea 
de la 25 la 100, sau de la 500- I OOO lei, după valoarea cărţilor) 

- Mijloacele modice de care dispune biblioteca pentru aprovizionarea cu 
cărţi, care au ajuns foarte scumpe şi faptul că biblioteca nu primeşte un 
exemplar gratuit de la tipografiile editoare precum Biblioteca Academiei şi 
Biblioteca Universitară din Cluj 

- Localul bibliotecii este situat pe o stradă zgomotoasă şi nu oferă 
publicului liniştea necesară pentru aprofundarea lecturii (propune asfaltarea 
segmentului de stradă din faţa bibliotecii) 

Din punct de vedere social, pe primele locuri între cititorii bibliotecii 
publice se situau funcţionarii, menajerele, elevii, industriaşii şi 

comercianţii.(vezi anexa nr. 6) 
Cu toate că de la an la an se constată o creştere a numărului cititorilor 

români, raportul pe naţionalităţi este în defavoarea acestora, faţă de maghiari 

26 [bidem, f. 90-91 
27 La înto,mirea anexelor pe lângă informa!iile oforite de arhiva Bibliotecii "Gheorghe Şin,ai,"Oradea 

am tăcut uz şi de rapoartele şi statisticile din arhiva Primăriei Oradea, vezi Direc1ia Jude1eană Bihor a 
Arhivelor Naţionale.fond Pmnăria 11111nic1p111/11i Oradea, inv. 98, dosar 11/1926, f. 63-82, 156-163 

18 Arhiva Bihliote,ii Judeţene "Gheorghe Şin,ai·· Oradea, dosar 2311927-1930. f 218-220 
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şi evrei, aceasta datorită compoziţiei etnice a populaţiei oraşului şi lipsei de 
exerciţiul lecturii al românilor până în 1920, când au fost excluşi de la lectura 
pubhcă susţinută de stat. 

Situaţiile anexate oferă posibilitatea a numeroase comentarii, analize şi 
concluzii privind activitatea bibliotecii publice din Oradea, în primul deceniu 
după Unirea Transilvaniei cu România. 

ANEXE: 
Anexa nr.I 

BILANŢUL BIBLIOTECII PE PERIOADA 
l APRILIE 1922 - l APRILIE 1923 

VENITURI: 
1. din taxa de citit. ................ 31.944 
2. din taxa de avertisment. ........ 1. 797 
3. din bilete de citit. .................. 205 
4. din taxa de despăgubire ............ 38 
5. din donaţii ...................... .4.530 
6. din vânzarea cataloagelor ....... l .850 
7. din cauţiune ..................... 23. 770 

Total.. .......... 84.134 

CHELTUIELI: 
1. restituirea împrumutului pe anul precedent. ..... 3.736 
2. vărsăminte la municipiu ........................... 17.064 - acesta este venit 
3. pentru cumpărarea de cărţi ........................ 37.172 
4. pentru legat şi tipărit cataloage .................. 3 8. 213 
5. pentru reviste ........................................... 343 
6. pentru curăţenie ....................................... .41 O 
7. pentru completarea mobilierului ................... 5.059 
8. pentru încălzit şi iluminat. .......................... 6.010 
9. pentru cheltuieli extraordinare ..................... 7.116 
1 O. timbre poştale ........................................... 50 
11. restituire cauţiune .................................. 22.575 
12. taxa de citit ........................................... 1.020 
13. cheltuieli personale ................................ 38.000 

Total. ..... .. . 164. 706 



Anexa nr. 2 

EVIDENŢA CITITORILOR ŞI A CĂRŢILOR CITITE 

CITITORI CĂRŢI 

ANUL LA SALĂ 1MPRUMUT TOTAL LA SALĂ 1MPRUMUT TOTAL 

1919 7.814 19.404 27.218 8.236 19.815 28.051 

1920 7.624 20.840 28.464 7.880 21.049 28.929 

1921 5.133 16.124 21.257 5.405 16.149 21.554 

1922 3.219 22.715 25.934 3.501 24.242 27.743 

1923 7.881 11.054 18.935 8057 11.308 19.365 

1924 20.000 24.000 

1925 2.596 9.281 11.877 2.628 9.306 11.934 

1926 9.858 9.865 

1927 

1928 2.626 9.174 11.800 2.626 9.174 11.800 

1929 2.490 8.933 11.423 2.490 8.933 11.423 

1930 3.247 10.213 13.460 5.350 8.110 13.460 



Anexa nr. 3. 

EVIDENŢA CITITORILOR PE CATEGORII SOCIALE 

MENA- INDUS- COMER- LIBER PROI' .. ŞI 
ANUL STUDENŢI 

ÎNVĂŢ. JERE TRIAŞI CIANŢI PROFES. 

1920 997 5.865 2.648 2.193 1.819 930 

1921 605 4.115 2.129 2.433 1.915 1.019 

1922 484 6.009 1.907 2.887 2.196 1.193 

1923 234 2.118 540 895 1.142 1.413 

1924 

1925 139 983 711 922 1.415 1.132 

1926 

1927 

1928 623 3.024 372 405 291 164 

1929 654 1.898 1.168 1.087 975 827 

ELEVI 

8.031 

4.486 

4.294 

7.182 

1.619 

2.612 

1.308 

FUNCŢIO-

NARI 

5.981 

4.455 

5.948 

4.751 

4.952 

4.309 

3.506 

TOTAL 

28.464 

21.257 

25.934 

18.935 

11.877 

11.800 

11.423 

N 
O\ 
N 



Anexa nr. 4. 

FONDUL DE CARTE 

CĂRŢI INTRATE EXISTENT LA SF.ANULUI 

DIN DINCUMPĂ- VALOARE 
ANUL TITLURI VOLUME VALOARE TITLURI VOL. 

DONAŢII RARE TOTAL 

1916 9.040 15.831 89.739 k. 

1917 9.989 16.910 96.322k. 

1918 11.041 19.342 109.398k. 

1919 14.125 22.913 142.240 k 

1920 379 461 14.642 23.438 160.490 k. 

1921 443 15.158 23.899 91.892 lei 

1922 1.916 2.085 50.384 17.074 25.984 142.276 lei 

1923 1.832 2.103 372 1334 18.906 27.087 174.928 lei 

1924 740 27.912 

1925 792 29.037 

1926 599 

1927 202 225 

1928 432 458 122 336 

1929 309 350 33.380 

1930 91 



ANcXA5 

EVIDENT A DONATORILOR 

ANUL DONATORUL NR.VOLUME VALOARE IN LEI DONAŢII IN LEI OBS. 

1921 Ministerul muncii 59 430 . 
Ministerul Agriculturii 64 387 

Zoltân Borossi 10 130 

Boldijăr Văradi 1 100 

Muzee 2 18 
. 

Banca Comercială -Oradea ... 500 

Casa de Păstrare -Oradea 250 

Banca Bihoreana-Oradea 500 

Consistoriul Ortodox I.OOO 

Liga Culturală 100 

1922 Col. Gheorghe Bacaloglu 300 3.000 Fondator 

Iustin Ardelean 16 2.110 Fondator 

Dezideriu Feher 18 238 

Librăria Cartea Românească 329 1.039 

Academia Română 100 3.000 Fondator 

D-na Huzela 35 312 



Silvia Regman 10 100 

Maior Iorgulescu 28 . 

Casa Şcoalelor 400 

Ziarnl "Universul" 17 

Banca Generală 500 

Nicolae Zigre 100 

Banca Naţională- Oradea 5.000 

Ministerul Instr.Publice 10.000 

1923 Academia Română 110 

Casa Şcoalelor-Bucureşti 232 2.134 

1925 Casa Şcoalelor-Bucureşti 261 

Ministerul Agriculturii 310 

Academia Română 50 

Primăria municipiului Oradea 160 Şi 4 
tablouri 

D-1 Lorincz 10 

Librăria Klein 20 

Ministerul Instrucţiunii 150 

Publice 



ANEXA 6. 

EVIDENTA CITITORILOR PE NATIONALITĂTI . ' . 
ANUL ROMÂNI MAGHIARI EVREI NEMŢI TOTAL OBS. 

1923 1798 8.911 8.139 87 18.935 

1924 18% 42% 40% 20.000 

1925 2.223 7.032 2.620 2 11.877 

1926 2.013 4.987 2.801 57 9.858 In 9 luni 

1927 

1928 

1929 2.601 5.099 3.152 571 11.423 



ANEXA 7. 

EVIDENŢA CĂRŢILOR CIIIIE DUPĂ PROFIL 

ANUL LITERA TIJRA ŞTIINŢA PRESA 

1920 24.584 3.354 991 

1921 18.600 2.216 758 

1922 24.505 2.670 568 

1923 

1924 76% 

1925 11.118 673 143 

1926 9.205 560 100 

1927 

1928 8.819 2.780 201 

1929 8.316 2.430 677 

1930 10.123 2.507 830 

TOTAL 

28.929 

21.554 

27.743 

19.365 

24.000 

11.934 

9.865 

11.800 

11.423 

13.460 

OBS. 

în 9 hmi 

N 
O\ 
-.J 



ANEXA.8. 

Tablou des1)re revistele şi ziarele abonate de bibliotecă J)e anul 1928 

Nr. Titlul Un,le Cum Câte 

crt. apare apare exemplare 

1. Monitornl Oficial Bucureşti zilnic 1 

2. Viata Românească Iaşi lunar 1 , 

3. Cele trei Crişuri Oradea lunar 1 

4. Revista Satelor Oradea lunar 1 

5. Societatea de mâine Cluj săptămânal 1 

6. Ţara noastră Bucureşti săptămânal 1 

7. Familia Oradea lunar 1 

8. Ideea Europeană Bucureşti săptămânal 1 

9. Gândirea Bucureşti lunar 1 

10. Ramuri Craiova lunar 1 

11. Universul literar Bucureşti săptămânal 1 

Abonament 

Lei 

2.000 

400 

300 

300 

I.OOO 

1.000 

400 

150 

500 

500 

500 

N 

°' 00 



12. Convorbiri literare Bucw-eşti săptămânal 1 500 

13. Adevărul literar Bucw-eşti săptămânal 1 100 

14. Vestitorul Oradea săptămânal 1 120 

15. Legea Românească Oradea săptămânal 1 150 

16. Universul Bucw-eşti zilnic 1 700 

17. Cuvântul Bucw-eşti zilnic 1 720 

18. Tribuna Oradea săptămânal 1 200 

19. Dreptatea poporului Oradea săptămânal 1 200 

20. Critica Bucureşti lunar 1 1.500 

21. Revista economică Sibiu săptămânal 1 500 

22. Duminica poporului Bucw-eşti lunar 1 100 

23. Infrăţirea românească Cluj săptămânal 1 300 

24. Graiul românesc Bucw-eşti lunar 1 100 

25. Korunk Cluj lunar 1 720 

26. Pasztortiiz Cluj lunar 1 300 



27. Erdelyi irodahni szemle Cluj 

28. Szinhaz es tă.rsasag Cluj 

29. Szinhazi ujsag Oradea 

30. Ex libris Cluj 

31. Zenei szemle (Jărossy) Timişoara 

32. Nagyvârad Oradea 

33. N agyvâradi napl6 Oradea 

34. N agyvâradi estilap Oradea 

35. Nagyvâradi fiiss ujsag Oradea 

36. L' independence Rournaine Bucureşti 

37. Les Annales Paris 

38. L' illustration Paris 

lunar 1 

săptămânal 1 

săptămânal 1 

lunar 1 

lunar 1 

zilnic 1 

zilnic I 

zilnic 1 

zilnic I 

zilnic I 

săptămânal 1 

bilunar I 

400 

800 

400 

120 

400 

800 

960 

960 

720 

I.OOO 

900 

1.900 

In total: 23.280 lei 

N 
-.I 
o 
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L/1 BIBLIOT!-JEQUE PUBLIQUED'ORADEA ENTRE 1920 ET 1930. 
LES DEBUTS DE LA HIBLIOTHEQUE ROUMAINE 

Resume 

La viile d'Oradea, !'un des principaux centres humanistes de l'epoque, 
jouit d'une riche tradition concemant l'existence de quelques bibliotheques 
de grande valeur deja au XVe siecle. Ces bibliotheques ont appartenu soit a 
certaines personnalites, soit a des institutions ecclesiastiques ou culturelles. 
Dans tous Ies deux cas, eiles avaient un circuit clos. 

L'interet pour la lecture determina au XIX' siecle la fondation de quelques 
bibliotheques publiques a acces illimite. 

C'est en 1911, a l'occasion du Congres de I' Association des Musees et 
des Bibliotheques que fut inauguree la premiere bibliotheque publique 
d'Oradea. 

Fondee sur des documents d'archives inedits, l'etude presente Ies debuts 
de la bibliotheque publique roumaine d' Oradea a la suite de la realisation de 
l' U nion de la Trans ylvanie avec la Roumanie. Les fondements de cette 
bibliotheque sont poses en 1921. L' auteur presente Ies demarches entreprises 
pour lui assurer un espace adequat, pour procurer des livres roumains, ainsi 
que des donnees concemant la cassification du fonds de livre, Ies evidences 
utilisees, l'embauchement et la formation du personnel necessaire. Le 
Re gle111e11t de la bibliotheque fut elabore en 1922. 

Les statistiques qui accompagnent l'etude iilustrent l'evolution du fonds 
de livre, le nombre des lecteurs qui ont frecquente la bibliotheque, la categorie 
sociale des lecteurs et leur nationalite, le nombre et le profil des livres sollicites. 

L'ouverture et le fonctionnement de cette bibliotheque apporta un souffle 
nouveau de culture roumaine dans la viile d' Oradea. 





O CONFERINŢĂ PROTOPOPEASCĂ GRECO-CATOLICĂ 
DESPRE PERICOLUL IMINENT AL COMUNISMULUI 

de 
CORINA MAGHEAR 

În preajma anului 1947, pe plan extern, era în plină des:faşurare războiul 
diplomatic care avea drept scop împărţirea lumii în sfere de influenţă. Politica 
stalinistă era în plină ascensiune, propunându-şi scopuri coercitive la nivel 
european. 

În România anului 1947, regele Mihai a trebuit să abdice în favoarea 
constituirii ulterioare a Republicii Populare Române, organism nedorit de naţiunea 
română. În vara aceluiaşi an au fost desfiinţate partidele din opoziţie: Partidul 
Naţional Liberal, Partidul Naţional Ţărănesc, iar spre toamnă, în acelaşi an, s
a ajuns la fuzionarea forţată a Partidului Socialist Democrat cu Partidul 
Comunist. 1 De aici încolo urma să conducă ideologia bolşevică care a fost pusă 
mai presus de religia creştină. Au fost etatizate şcolile, au fost confiscate averile 
Bisericii Române Unite, biserică care îşi încheie existenţa la I decembrie 1948 
prin desfiinţarea ei oficială. 

Această situaţie avea să se repercuteze în mod direct şi asupra vieţii şi activităţii 
Eparhiei greco-catolice de Oradea şi a prelaţilor ei. Astfel, unul dintre cei mai 
importanţi oameni ai eparhiei orădene era atunci episcopul Valeriu Traian Frenţiu 
(1922-1948), care a murit în anul 1952 în închisoarea de la Sighet.2 În 1940 a 
fost expulzat în România datorită faptului că s-a opus ocupării Ardealului. În 
acest timp a fost numit administrator apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia şi 
Făgăraş. 3 El s-a întors însă la Oradea după terminarea războiului. 

Odată cu ascensiunea comunismului, episcopul orădean începea să-şi pună 
probleme cu privire la existenţa Bisericii greco-catolice având ca precedent 
exemplul persecuţiilor care s-au petrecut în Ucraina 

Documentul pe care îl punem în discuţie nu este datat şi nici semnat. El 
reprezintă un discurs rostit cu ocazia unei şedinţe protopopeşti, încercând să 
pună în lumină pericolul dat de instaurarea comunismului în România 4 Chiar 

1 Vezi toată prohlematica la Bărhulescu, Mihai, Deletant, Dennis, Hitchins. Keith, Papacostea, Şerban, 
Teodor, Pompiliu, Istoria României, Bucureşti, 1998, pp. 475 - 480 şi 489 - 496; dar şi Scurtu, Ioan, 
Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866 - 1947), IV, Bucureşti, 2001, pp. 133 - 204: 

'*** Bisenca Română Unită. Două sute cincizeci de ani de istorie (II), Viata Creştină, Cluj-Napoca, 
1998,p.289 

'Ploscaru, Ioan. Lanţuri şi teroare(Il), Signata, Timişoara, 1994, p. 161 
'Direc1iajude1eană Bihor a Arhivelor Na1ionale, fond Episcopia greco - catolică de Oradea, dos. 

183, f. 13 - 21 
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dacă, mai înainte, subiectele acestor conferinţe erau de natură dogmatică şi 
în special ecleziastică, manifestările agresive ale regimului comunist au 
determinat instituţiile şi departamentele Bisericii să modifice tematica pentru 
a dezbate problematica ameninţătoare care se afirma. Astfel, a fost semnalat 
pericolul care se arăta a fi cel mai periculos de până atunci şi anume acela al 
instaurării regimului comunist care condamna însă.şi existenţa lui Dumnezeu 
şi astfel bazele întregului creştinism. 5 Autorul discursului se referă şi la alte 
ţări cum ar fi: Mexic, Spania şi Rusia în special, unde efectele bolşevismului 
au fost mai mult decât vizibile. Apoi se referă la chinurile şi torturile pe care 
le-au îndurat preoţii ortodocşi şi catolici din Rusia. Lucru esenţial este acela 
că prelaţii greco - catolici au extins întotdeauna problematica la parametri 
naţionali. Chiar dacă biserica a fost în pericol şi acest lucru a devenit, la un 
moment dat o certitudine, preopi au devenit preocupap de acest flagel care avea 
să nimicească, prin ideologia sa, spiritul umanităpi. Într-un loc, pe bună dreptate, 
comunismul a fost caracterizat ca "lepra veacului al XX -lea". 

Deci, pericolul fiind iminent, Biserica şi preoţii trebuiau să- şi păstreze 

nealterată credinţa, să studieze dogma bisericii liniştiţi, în casele parohiale, 
să pună bazele pe problemele de natură socială şi pastorală fără a fi deloc 
speriaţi de acel "Hannibal ante portas", adică de pericolul comunist care 
venea de la Răsărit. Încă de la începutul discursului era precizată 
incompatibilitatea funciară dintre Biserica Catolică şi bolşevism, acea 
duşmănie care provenea din chintesenţa acestor două sisteme, spunându-se 
clar că nici nu putea fi vorba de vreo împăcare între cele două la nici un 
nivel. 6 Ulterior, era discutată Biserica ortodoxă rusă care nu a avut forţa 
necesară şi nici credinţa de a se opune acestor iniţiative de bolşevizare şi a 
lăsat poporul creştin la îndemâna ideologiilor şi filosofiilor pernicioase, într
o rătăcire profundă. Deasemenea, a fost criticată şi atitudinea de forţă pe 
care a abordat-o în relaţie cu bisericile greco - catolice din Ucraina. 

Un alt pericol care era menţionat era acela al indiferentismului generalizat 
chiar printre acei care, anterior, au fost buni credincioşi. Noua societate care 
se instala, adică acea comunistă, a bulversat ordinea valorilor religioase şi 
sociale producând confuzie printre credincioşi: divorţurile şi concubinajele 
erau foarte frecvente şi morala era la pământ, preoţii erau din ce în ce mai 
respinşi de către comunităţi iar pământurile parohiale erau tot mai periclitate. 7 

De aceea se impunea solidarizarea tuturor preoţilor pentru a putea rezista 
încercărilor care se iveau. Astfel, se recomanda întrunirea Reuniunilor de 

'Ibidem, f. 13 
6 Ibidem, f. 14 
7 Ibidem, f. 17 - 18 
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pietate, a Societăţii Mariane şi a Prea~fintei Inimi a lui Isus, care aveau ca 
scop intensificarea vieţii religioase şi morale, punerea unui accent deosebit 
pe cateheză, atât la copii cât şi la adulţi dar şi promovarea prin tipărituri a 
unor valori creştine. O altă problemă o reprezentau sectarii, preoţii fiind sfătuiţi 
să trateze cu afabilitate toate atacurile venite spre biserica lor. Mesajul final 
este unul de încurajare, fiind prevăzut pericolul ce avea să se abată asupra 
bisericii.(vezi anexa) 

Fără îndoială că Biserica greco - catolică a conştientizat pericolul care se 
apropia - prigoana comunistă - fapt pentru care a încercat să se apere 
desraşurând mai multe dezbateri interne în cadrul unor conferinţe preoţeşti, 
protopopeşti şi episcopale dar a adoptat şi calea memoriilor oficiale către 
autorităţi pentru a semnala neregulile care se realizau.~ Chiar dacă în timpul 
lunii decembrie 1948 Biserica îşi încheie existenţa ei oficială, ea nu a încetat 
practic să fiinţeze în clandestinitate, ierarhii ei acceptând jertfa supremă pentru 
credinţa lor . 

ANEXA 

Pericolul iminent al comunismului. 
Paralelă Între vechea Rusie şi România de azi. 

Mult onorate Părinte Protopop, 
Precucemici Confraţi, 

Am fost obişnuiţi în adunările tractuale preoţeşti a asculta Diferite 
conferinţe, uneori Dogmatice alteori cu referinţă la pastoraţia preotului Din 
parohiile ce le conducem cu atât de mare răspundere în faţa Atotputernicului 
Dumnezeu al cărui Fiu iubit a spus Apostolilor şi urmaşilor lor, preoţilor: 
"Precum ni a trimis pe mine Tatăl aşa Vă trimit şi eu pe voi" Io. 20 21. 
"Drept aceea mergând învăţaţi toate popoarele, botezându-I pe ei ... învăţându
I să păzească toate câte am poruncit vouă şi iată eu cu voi sunt în toate zilele 
până la sfârşitul veacului. Mat. 28-19.20.-

Dar iată Preaiubiţi confraţi această sublimă chemare de Evanghelizare 
cu scopul bine definit ce reese din Ev. Sf. Marcu cap. 16-16 : "Celce va 

• Vezi pentru aceasta: Ştirban, Codru!a, Maria, Ştirban, M., Din i.rtoria Bisericii Române Unite 1945 -
1989), Satu - Mare, 2000, passim; Ploscaru, Ioan, Lanţuri şi teroare, Timişoara, 1993; Moisin, Anton, O 
gravă lovitură dată neamului românesc: calomnierea Bisericii române unite cu Roma greco - catolică, 

1996; Marcu, Vasile, Drama Bisericii Române Unite cu Roma (greco - catolică). Documente şi mărturii, 
Crater, 1997; Apan, Adrian, Două memorii ale episcopilor catolici împotriva mă.mrilor de suprimare a 
bisericii catolice, în Studia Universitatis Babeş - Bolyai, Theologia Catholica ,XLVII, 4, 2002, pp. 3 - 14 



'276 Cori11n Maghear 

crede şi se va boteza mântuise-va iară cel ce nu va crede osândise-va"- zic 
această chemare în zilele ce le trăim începe să fie din ce în ce mai îngreunată 
de potentaţii zilei cu sateliţii lor în frunte. - Simptoamele din ce în ce mai 
grave ce se ivesc pe zi ce merge ne dau de gândit. Unde vom ajunge? 
Duşmanilor bisericii li-s' au realizat pe un timp visul. Sunt liberi şi nestângeniţi 
în acţiunea lor criminală, de subminare a bisericii Domnului Isus. 

Deocamdată şi făţiş şi ocult dar sistematic, mai ales prin presă - atacă 

existenţa lui Dumnezeu - baza întregului creştinism. Dar şi pe teren neobosiţi 
sunt slugii Satanei în a ataca tot ce-I sfânt, mai ales biserica catolică şi pe 
păstorii ei, deoarece ei ştiu că: "bate-vom păstorul şi se vor risipi oile turmei" 
- Mat. 26-31. 

Dacă în trecut a fost primejdios comunismul cu ideile lui refractare -
opuse doctrinelor creştinismului; Dacă în trecut multe feţe bisericeşti cu fost 
îngrijorate de extinderea nefastă a celui mai odios şi nedretp dintre sistemele 
sociale de conducere a popoarelor, eliminând morala creştină şi binefacerile 
ce rees din religia creştină! 

Dacă în trecut orice preot după Inima lui Isus se cugeta cu groază şi I-se 
strângea inima de durere citind ce se petrec în ţările conduse de comunişti: 
Rusia - Spania , Mexico, adică la roadele bolşevismului, iată căci astăzi nu 
din ziare, în afara hotarelor noastre se petrec crime - jafuri - nedreptăţi, ci 
astăzi puhoiul scabros iudeo- francmazon a trecut şi peste ţara noastră; mai 
mult; şi-a aşezat traiul şi conduce nestingherit - rară voinţa poporului; acest 
neam eminamente creştin de aproape două milenii. 

Deci să nu fim îngrijoraţi de soarta bisericii Domnului? Să nu ne alarmăm 
când: "Hannibal ante portas"? ; Zic "ante portas" deoarece din tactică 
Diabolică încă n'au intrat pe poartă ci numai în afară de Sion. [ indescifrabil] 
ne garantează că nu vor intra ca în Spania şi alte părţi să nimicească tot ce-I 
sfânt? Odată terenul pregătit oare va întârzia ofensiva? Oare azi, acoliţii satanei 
sunt mai slabi decât eri? Oare cangrena, lepra veacului al XX-iea - veac de 
încercare pentru creştinismul decăzut ăn materialismul feroce şi îmbibat de 
necredinţă - această cangrenă nu macină zi de zi credinţa poporului nostru? 
N-o slăbeşte? Ba da! 

Deci pericolul este iminent! 
Ce vom face? Dogma bisericii o putem studia liniştiţi în casele parohiale, 

întărindu-ne în sîanta noastră credinţă. Problemele pastorale în general el 
avem în Hodegetică; se recere discutată, reliefată în special problema socială 
- pastorală pentru poporul nostru în cazul de faţă în timpurile actuale. 
Primejdia comunismului îmi va fi tema prezentă după ce vom face paralela 
între vecina noastră dela răsărit şi între situaţia din ţara noastră, iar la fine 
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câteva consideraţii: - vom arăta deci şi mijloacele - remediile cele mai eficace 
pentru a putea face faţă acestui pericol - a-l înfrunta şi a-I micşora şi anestezia 
loviturile. 

Preacucernici confraţi 

Accentuez de la început că: "orice învoială între catolicism şi comunism 
nu e posibilă dar ar fi o utopie. Creştinismul este pretutindeni duşmanul de 
moarte al bolşevismului clar. Această duşmănie între bolşevism şi creştinism 
este fundată în însăşi esenţa acestor două sisteme. Împăcare între aceste 
două nu există căci sistemele sunt esenţialmente contradictorii. 

Religia catolică este cea ma vajnică dintre religii - care nu se apleacă sub 
nici un motiv nici capetelor încoronate ex. Henric al Vill-lea al Angliei; în 
cauză de morală nici lui Lenin şi urmaşilor săi sub raport social - neadmiţând 

conducere fără respectarea principiilor religiei creştine ce emană din sf. 
Scriptură. Iată deci că religia catolică este mai atacată. 

E şi firesc ca un sistem care prin esenţa sa este materialist - făcând din 
proletariat Dumnezeul său - Dacă vrea să fie constant şi consecvent să vadă 
în religia catolică dusmanul său cel de moarte; iar dacă nu acţionează 
deocamdată direct, indirect ne aplică mereu lovituri ca să ne clatine, - mai 
ales să clatine poporul în credinţă - scoţându-l de sub ascultarea preoţilor. 

Cum s' a ajuns în Rusia de eri care deşi nu era catolică, dar ca ţară creştină 
ortodoxă să poată pătrunde aşa uşor ideile lui Karl Marx, Nietzsche, Engels? 
, cari nu erau sociologi ruşi? Cunoaştem epoca ţarilor Ruşi atotputernici şi 
mai ales clerul disident ortodox, la ce nivel religios - moral era atât el cât şi 
poporul rus. Un creştinism forţat - neconvins cu un cler nepregătit din firea 
sa pe bază dogmatică necapabil a da viaţă acelei biserici pe care de ex. 
scriitorul Maxim Gorki atât o ridiculizează. - lipsindu-I creştinismului ortodox 
asistenţa Spiritului Sf'ant ca tuturor popoarelor necatolice- ne având "Primatul 
Papal" ca dogmă fundamentală, pururi au rătăcit dela calea evangheliei, 
complăcându-se a face prozeliţi cu forţa pe ucrainienii gr. catolici şi Polonezi 
ocupaţi temporal de colosul Rusesc pravoslavnic! -

Ne cutremurăm citind numai martirajul fericitului Andrei Bobola! "Îţi 
vom smulge credinţa odată cu inima din piept dacă nu te lapezi de credinţa 
romană câine de papistaş", zbieră căpitanul ce-l tortura, la cari cuvinte fericitul 
Andrei Bobola reflectează: "Eu sunt preot catolic şi mai degrabă doresc să 
îndur moartea cea mai crudă decât să mă lapăd de Dumnezeu şi de credinţa 
cea adevărată". - Paznicii îl torturează îngrozitor zdrobindu-I şi dinţii, apoi 
îi spun: "Unde-ţi este Papa? , unde-ţi sunt Romanii" etc. iar sfântul Andrei: 
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"Voi trebuie să vă întorceţi căci de-ve-ţi rămânea îndărătnici în schisma voastră 
ve-ţi pieri pentru vecie; căiţi-vă şi vă întoarceţi la adevărata biserică!. 

Rugăciunile sf. Andrei şi a sf. Iosafat - să aducă dorita unire în c~edinţă 
a poporului rus, în trecut încercat şi în prezent tot aşa! - Sf. Andrei Bobola 
a zis: "ve-ţi pieri de nu vă-ve-ţi căi"- Dar poporul rus nu s' a căit începând cu 
marele cler ci au continuat cu îndărătnicie a vieţui în necredinţă. Bigotismul 
poporului rus a fost prielnic teren pentru propagarea ideilor iudeo
francmasonice a duşmanilor bisericii creştine indiferent să e catolică sau 
ortodoxă. Au atacat întâi unde era călcâiului lui Ahile, unde au crezut în 
reuşită - întâi Rusia apoi Maxico şi mai apoi în Spania catolică. -
Materialismul cras a lui Karl Marx şi urmaşilor săi cu ţelul vădit de 
exterminare a bisericii din partea logilor internaţionale francmasone au făcut 
din poporul rus o mare de sânge - au adus urgie acelui popor care dacă era 
condus altfel de ierarhia Bisericească poate n' ar fi căzut în cursa jidovilor 
pururi contrari evangheliei lui Isus Nazarineanul. - Au pierit în ce priveşte 
religia! -

Duşmanii creştinismului - comuniştii au înşelat buna credinţă a poporului 
rus în detrimentul creştinilor din Rusia şi în favorul acelora ce o propagau. -
-Când s' a trezit era prea târziu. Principiile de egalitate, fraternitate şi libertate 
nu s' au aplicat niciodată în Rusia ce a urmat ţarilor cari şi ei şi-au avut greşelile 
lor. 

Jidanii stăpâni s'au pus pe lucru, ajutaţi de pleava mojicilor inconştienţi 
- dornici de un traiu uşor, rară muncă. Din sudoarea proletarilor pe ascuns 
mergeau în Anglia milioane de ruble aur curat iar când erau bine asiguraţi 
fugeau peste hotare. Cunoaştem sumele fabuloase ale lui Bela Kun pentru 
propagarea comunismului în Ungaria. De unde? Propagandiştii iudeo
francmazoni au ămbibat poporul rus cu ideile libertăţii şi egalităţii - jefuind 
şi omorând pe boierii imperiului rus şi dându-le mojicilor pământ pe cari l
au luat apoi dela ei decretând că pământule el statului - ajungând la colhozuri. 

Le predicau că nu există Dumnezeu - suflet, rai - iad: "Să trăim bine 
până suntem pe pământ - jos cu popii - noi suntem liberi cugetători -
raţionalişti - laici; credem în utilitarism, materialism, naturalism, ateism -
nu e Dumnezeu - căci nimeni nu l-a văzut. 

Cu desvoltarea marei industrii - în urma invenţiei maşinilor cu aburi- au 
luat fiinţă chestiunea socială cu muncitorimea săracă: cu capitaliştii bogaţi şi 
exploatatori cu atâtea şi atâtea nedreptăţi. -

Atunci câţiva din conducătorii socialiştilor- tovarăşi ai Satanei, au aruncat 
în lume că religia e duşmanul poporului, că ea e iscodită de cei bogaţi ca să 
amăgească pe cei săraci în suferinţele lor, că religia e o afacere privată- cine 
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vrea o ţine ci nu, nu; iar unul dintre novatorii socialismului Karl Marx, a 
născocit teoria materialismului istoric după care tot ce se face în lumea aceasta 
se face din interes material. Că omul munceşte la câmp la fabrică pâine e 
adevăr. Dar mania crescătoare de copii, soldatul ce degerează ca santinelă la 
frontiera patriei, - martirii cu milioane chinuiţi şi ucişi pentru credinţa lui 
Hristos tot din interes material s' au făcut ?? -

Aceste idei au fost propagate în Rusia deci şi au prins! - A dispărut 
libertatea individului, a dispărut proprietatea individuală, a dispărut factorul 
absolut necesar al societăţii omeneşti - familia creştină; oamenii au ajuns 
simpli numeri - maşini în folosul sovietelor, a tiranilor ce-I conduceau! 

O I -idei de libertate, fraternitate şi egalitate la ce rezultate opuse a-ţi 
ajuns în Rusia - graţie iudeilor - socialiştilor binefăcători ai omenirii în teorie 
iar în practică ucigaşi ai popoarelor creştine - trădătorii Franţei - a României 
şi a altor popoare - cu jertfe ce nu se pot evaluai-

Morala liberă s' a întronat în Rusia imediat după anul 1922; desfrâul a 
luat proporţii nebănuite- familia s'a dismembrat, temelia statului s'a nimicit; 
au ajuns bieţii ruşi să mănânce clotani în raiul bolşevic! Să aduc numai câteva 
exemple dela un martor ocular şi auricular - fiul notarul de Bicaz: Nicolae 
Deac - fratele regretatului preot Emil Deac fost paroh în Supurul de Sus. 
"Am văzut în insulele Solovski patriarhi - Arhiepiscopi, Episcopi, prelaţi -
preoţi ortodocşi şi catolici înghiaţă până la genunchi - mâncând după de 
ovăs - torturaţi îngrozitor, şicanaţi până la moarte şi invitaţi să se lapede de 
Hristos! 

A fost şi el cu ei din 1919-193 9 ca prisonier îndurând atâtea mizerii şi 
spunând aşa lucruri ziarele nici pe departe nu ne-au putut informa. 

Autostradele ruse erau model, dar unde nu erau drumuri bune - nu aveau 
acces vizitatorii- acolo era jale şi ruină! 250-300 de muncitori, cari au cutezat 
să ceară mărirea raţiei de pâine erau înconjuraţi de motoare cu uruit grozav 
şi împuşcaţi - maltrataţi până la unul ! I Dar cei ce ascundeau grâu, cereale 
din averea colhozului? Executaţi pe loc ! De cine? Jidovii şi jidoavce - comisari 
ai poporului - agenţii G. P. -ului pe motiv că-s contrari regimului comunist!! 

Să ajungă aceste exemple autentice, căci, mult onoraţi confraţi, unul 
fiecare dintre noi cunoaştem şi mai multe din urmările comunismului în Rusia! 

Făcând paralelă cu ţara noastră oare cum ne prezentăm noi astăzi? Stăm 
bine în privinţa religiozităţii poporului nostru? Cu morala de azi ne împăcăm? 
suntem noi mai tari decât fraţii ruşi ca să ţinem piept loviturilor duşmanilor 
bisericii? Dacă nici la noi nu s' au aplicat principiile sociale ale enciclicei: 
"Quadragesimo anno", din cauza hrăpăreţilor capitalişti, oare vina nu o purtăm 
noi preoţii? Zic, vina tot pe noi o vor pune-o duşmanii creştinismului? 
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Am ajuns să vedem cu ochii să auzim să urechile că: "Domnii preoţi" 
sunt în slujba domnilor- că-s domni; că nu le trebuiesc preoţi nici biserică că 
preoţii sunt buni de luat nu de dat şi, iată că plugari noştri, foştii buni 
credincioşi, au ajuns ingineri agronomi ( - prin metamorfoză) împărţesc 
pământuri, fără nici un drept legal (- sunt pentru împroprietărire dar nu în 
forma aceasta), se ating de pământurile părintelui sufletesc ce are rezervat 
de stat o anumită întindere de pământ - ca avere individuală personală, însă 
ei nu şi nu, ca democraţi, întind lanţul - aplică parii la distanţă şi plugurile: " 
toate plugurile ară". 

Au ocazia sosirii "tovarăşilor" bunii noştri credincioşi şi-au jefuit pe 
părintele sufletesc: I-au luat vite, păsări de curte, lingerie, l' au devastat 
"nomina sunt odiosa", şi nu numai pe unul, cunosc cazuri concrete în Bihor 
din gura colegilor, apoi furturi - furturi şi restituţie'? nici vorbă. 

Brusc, au încetat cu mărturisirile acei ce cu lacrimi se apropiau de scaunul 
confesional - căci restitupa nu o vroesc. Ca urmare, ca să-şi adoannă conştiinţa 
I-au parte la "adunările sectare" - comuniste de la început, unde nimeni nu
l obligă la restituţie şi acolo permanente vorba numai de popa- care predică 
restitupa din motiv că ţine cu domnii - şi iată turma eşită din biserică îşi află 
odihnă în "adunarea sectarilor". Ce semne sunt acestea'? O preoteasă plângând 
- lângă Oradea într' o parohie îşi cerea feţele de masă înapoi de le vecinul lor 
şi oalele ca să poată pregăti, însă credem că le-a primit?? Nu şi nu ! 

Alt serrrr! Tiparniţele noastre în 4 ani n' au putut scoate decât un infim 
număr de cărţi, iar ziar doar Tribuna Ardealului şi Săptămâna. Azi avem 
cărţi, tipărite de unguri şi în Româneşte; de ex. "Scopul lui Dumnezeu" de I. 
P. Rutherford - autor - preşedintele societăţii; made în Rumania: 1945; în 
care prin "psyche" - atâta se tot documentează încât concluzia este mot-a
mot : "După Biblie animalele sunt la fel suflete, pentrucă ele au viaţă" , "Să 
mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe 
întinderea cerului". I Moise 1.20 

Altă carte: "Domnitorul drept", de acelaş autor - 1934 - la frag. I 5 
urmează: "Israeliţii au fost peste 1800 de ani poporul tipic al lui Dumnezeu" 
iar la pag. 4 7. Textual: "Preoţimea pretinde a servi pe Dumnezeu şi pe 
Christos "Faptele arată că atât preoţimea catolică, protestantă cât şi cea 
evreiască sprijinesc şi servesc societatea Naţiunilor = uneltirea diavolului 
etc. Asta-I presa. Am spus f. puţin. Sunt şi alte cărţi cari se silesc să abată pe 
credincioşi dela religia catolică, indicându-le religia lui Luther. 

O altă primejdie este că şi în trecut şi azi miniştri aparţin logelor masone, 
membri activi ai S[indescifrabil] . M. Bogdan Duică în cartea sa : "ovreii 
pământeni şi subpământeni"dovedeşte clar pericolul logelor masone din 
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România. Cum să nu sprijinească aceşti "domni" membri în loja: "Lumina 
No 534 - altul altă lumină purtând, cum să nu sprijinească presa din str. 
Sărindar şi de peste tot întinsul iubitei dar mult încercatei noastre ţări, când 
scopul este să fim o apă şi un pământ cu vecina noastră din Răsărit? 

Dacă în Rusia "comuniştii" de 22 de ani - întreagă falanga luptătorilor 
veniţi în Europa, pentru a alunga fascismul, milioane de oameni, nu sunt 
botezaţi, nu cunosc religia creştină, ori de au câte o cruciuliţă cei mai bătrâni 
- mai mult o poartă ca o relicvie împotriva accidentelor de pe front. Cum se 
realizează în Rusia idealul Masian: "Cine va crede şi se va boteza mântuise
va"'J Nici nu cred nici nu se botează! I 

Paralela'J La noi "botezaţii" - cu furturi pe conştiinţă şi crime - fără 

mărturisire se vor mântui? Cărora leve-ţi ierta păcatele. Io. 20.23. Poporul 
nostru nu-I bigot? E convins creştin'J Foarte puţini. Dar în ce priveşte morala? 
Stăm bine? Divorţurile se ţin lanţ, concubinatele ajung la modă şi la intelectuali 
şi la plugari. Au văzut morală liberă la Don - morală liberă practică şi ţaţa 

"Tiţa", şi democratul ţăran: "Mihai"! 
Oare lepra nu se extinde? Chiar dacă cercetează biserica - ea contează în 

privinţa mântuirii? "Neomalthusianismul e în floare"! I 
Pe faţă exclamă:Nu-mi trebuie copii. Am unul. Ajunge. Uşor îi este popii 

din ....... şi celui din ..... să predice; dar ei cei căsătoriţi?I-am răspuns: Eu am 
avut 3 în 4 ani. - Ori eu sau altul celibe nu putem schimba voinţa Domnului 
şi textul dela Facere 3 8.1 O : "Ci fapta pe care o făcea el a fost uricioasă în 
faţa Domnului şi Domnul l-a ucis pe el " - pe Onor. 

N-au vrut oare tovarăşii unguri din Becheni să-l omoare pe popa lor? Nu 
le trebuiesc domni. Apoi, oare suntem siguri cu salarul (pardon: pomana) 
dela stat? cu sesiile parohiale? 

Încă noi cei fără familii, mai fie vorbă, dar cei cu 4 - 5 copii la şcoli? 
Ne încredem în evlavia falsă a poporului ? Bine ar fi să fie poporul adânc 

creştin, ca de ex. în Franţa pe alocurea. -
Când ne va salariza poporul cu vica cea de gaz şi ce zic? - Ziua cea de 

ruşine nu ar fi tolerată, apoi să ne mai facem iluzii!? Azi că mai e puţin salar 
şi pământ; acei ce fac economie în regie proprie să spună ce venite contrag 
anual? Oare nu-s în deficit? 

Fiecare am îşi caută de ale sale. Popa de vrea să mânce? "lucre", căci 
numai munca branchială e muncă; munca intelectuală? cu "peniţa" - e 
domnie!! Să mai continui cu paralela? Ar fi prea mult. De sectari dai 
pretutindeni şi în tren: pe faţă! A dispărut (poate) acela ce a desfiinţat sectele 
în România. Acum "casele de rugăciune" şi "Ima haz" - sunt pepiniere în 
slujba duşmanilor bisericii. 
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Nu zic să ne temem, căci Biserica lui lsus: "porţile iadului nu o vor 
învinge"- Mat. 1618 însă afirm sus şi tare: "Să priveghem" să fim trezi şi să 
ne rugăm pentru turmă şi să activăm cu vreme şi fără vreme ca să nu pierdem 
turma încredinţată nouă, răscumpărată cu scump sângele lui Isus I 

lată deci după umila mea părere - după sumara paralelă- mijloacele mai 
eficace, pentru a putea face faţă primejdiei - ca să fim împăcaţi în conştiinţa 
- că orice se va întâmpla - datoria ne-am îndeplinit-o. Să divorţăm complet 
de acel "ln dolce famiente". Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului 
dela Apocalips cap. 3. vers. 16 "Iară fiindcă este stâmpărat, şi nici cald şi nici 
rece, te vom vărsa din gura mea" - şi vers. 18 "Sfătuiescu-te să cumperi dela 
mine aur lămurit din foc" - fericirea veşnică. 

Focul sacru al iubirii lui Christos să ne cuprindă inimile şi sufletele zilnic 
pentru mântuirea sufletelor atât de primejduite în mântuirea lor! 

Pe lângă viaţa morală sfântă-curată, pildă făcându-ne turmii: "Paşteţi" 
luaţi dară aminte de voi şi de toată turma peste care Spiritul Sfânt v'a pus pe 
voi episcopi ca să paşteţi biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 
scump sângele său "căci eu ştiu că după ducerea mea vor intra lupi grei între 
voi cari nu vor cruţa turma .... Privegheaţi. Fapte 20.28-29-31. -

Fiare cumplite scuipă cu venin asupra bisericii! Armis arma oponenda ! 
Suntem suprasaturaţi de sindicate- de organizaţii. Toţi cei răi se organizează, 
sunt solidari, tovărăşiile se înmulţesc. Noi suntem organizaţi? Suntem solidari? 
Noi preoţii ne iubim unul pe altul? Ne ajutăm? "Pieirea ta din tine 
[indescifrabil]" 

Salvarea noastră prin iubirea dintre noi se va înfăptui adăugând o activitate 
neobosită ca a Părintelui Pro din Mexic! De vom fi organizaţi vom fi tari, 
căci lozinca lor este prin secte: "Divide et impera". Să nu fie! 

Dacă pe teren material preoţii vor da concursul cooperativelor de consum 
- ca să oprească spolierea enoriaşilor săi. 

Pe teren spiritual se recomandă mai mult ca oricând Reuniunile de pietate; 
Societăţile Mariane şi a Preasfintei Inimi alui Isus! 

I Cap. I din statutele Reuniunilor Mariane , explicit ne convinge: 
"Reuniunile Mariane" sunt nişte societăţi religioase cari pe o cale plăcută şi 
atrăgătoare de suflete, au de scop intensificarea vie~i religioase şi morale: 
scop pe cât de universal pe atât de important căci el tinde la renaşterea totală 
a societăţii creştineşti. Atât Papa Sixt al V-lea cât şi Benedict al XIV-iea -
Pin X. Leo XIII, au sprijinit aceste reuniuni. Cuvintele lor sunt mângâietoare 
pentru reuniunile pii. S. Carol Baromeul Arhiepiscop de Milano, zicea: "De 
m' ar întreba cineva ce să facă ca să-şi mântuaiscă sufletul , nu I-aş putea 
recomanda un mijloc mai bun decât să intre în Reuniunea Mariană. 
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Se recere ca aceste Reuniuni să fie conduse sistematic: cu suflet. Să nu 
figureze numai pe hârtiei Cu Reuniunile de femei după vecernie se pot face 
adunări la şcoală; cu conferinţe şi alocuţiuni potrivite; ba şi în sf. biserică 
după rozar se poate desraşura o activitate rodnică. Dacă preotul poate acapara 
sufletele şi inimile mamelor creştine pentru o viaţă religioaso-morală - cu 
aceasta au câştigat enorm de mult. Se vor vedea în viaţa cotidiană efectele; 
ele îşi vor aduce copiii la biserică; ele îşi vor converti pe soţii lor, întorşi unii 
de pa fronturi, cu idei contrare principiilor religiei creştine. Cu ele se vor 
exopera colecte în favorul misiunilor şi Presei Bune; apostolatul caritativ tot 
prin ele se va putea lăţi. 

"Pe săraci pururea să-I aveţi cu voi" Matei-26. 11 
Sectele cu tendinţele lor de subminare a bisericii se vor putea nimici 

numai prin societăţile pii, cu "adunări în spirit catolic creştin. "Unde sunt doi 
sau trei adunaţi întru numele meu acolo sunt şi eu în mijlocul lor". Mat. 18. 
20. 

11. în Rusia s' a cucerit pentru comunism tineretul; care din şcoală a fost 
luat de sub aripa bisericii. Ca să fie asigurat viitorul nostru cu creştini 
practicanţi vom pune pond deosebit pe cateheză, iar cu adulţii după vecernie 
se vor executa căutări sfinte - li se va face cateheză bine pregătită şi 
documentare a Dogmelor bisericii atât de controversate de aceia ce valorează 
numai materia iar transcendentalul îl ignorează şi combat permanent. Al cui 
va fi tineretul al aceluia va fi ţara şi viitorul neamului!! 

La noi în ţară nu ruşii ci ungurii şi românii sunt mai periculoşi - aţâţaţi 

fiind de neamul lui Israel. 'Tari la cerbicie ... şi au omorât pe cei ce mai 
înainte vesteau venirea celui Drept". Fapte. 51. 52 ! 

Prin copii atragem şi inima părinţilor pentru religie, pentru o viaţă 
religioso-morală de model! Don Bosco ne serveşte drept exemplu ! 

ill. Apostolatul laic. Vom mobiliza mai mult ca până acum valorile morale 
din parohie - recrutaţi mai ales din Reuniunile de pietate. Elita astfel aleasă 
şi bine condusă ne va fi de un preţios ajutor pentru stârpirea viţiilor din parohie 
şi ca nişte santinel treze vor veghia să nu se lăţească în parohie cărţile sectarilor 
cari fac atâta rău bisericii. 

IV. Presa Bună. Ce mult poate o carte bună în casa creştinului. E un 
preot ce-l împintenă spre respectarea poruncilor - Dumnezeieşti. Cu zel 
mare, sporit ne vom îngriji să plasăm cărţile bune în famuliile creştine şi vom 
avea un folos real din aceasta. Bixadul - Soc. sf. Nechita apreoţilor dela 
Cluj, mai au un însemnat stoc de cărţi cari nu sunt cunoscute în multe parohii. 

V Pastoraţia individuală; tratarea prudentă din patria preotului cu 
elementele duşmănoase bisericii - cu tact şi afabilitate - va aduce foloase 
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mari bisericii. Să ştie şi să simtă acel enoriaş că preotul e "Părinte", care se 
interesează de lipsurile lui sufleteşti şi materiale şi că nu e un domn cu ore 
oficiale ci este ca un frate bun al lui - care eşit din popor - trăieşte pentru 
popor - izolat de oraşe cu bucurii şi distracţii profane şi închis în sate trăieşte 
numai pentru binele poporului. 

Un preot ce e popular - cu demnitate însă - se face iubit. Un coleg 
mergând la Baia-Mare să viziteze minele de aur - dând mâna cu toţi lucrătorii 
- cu mâinile negre l-a auzit vorbind: "De ar fi toţi preoţii aşa drăguţi ca 
acesta, ce bine ar fi". 

Nu funcţionari ci "Părinţi" să fim. Prin pastoraţia individuală - aici e 
secretul sectarilor: ce cu Biblia în buzunar stă la masa creştinului - vom 
alunga ciuma sectelor şi poporul nu va mai crede sectarilor, cari nu ne scot 
din epitete ca: "farisei", "având haine lungi"căci observând că ne interesăm 
de ei şi de viaţa lor, ne vor stima şi iubi şi sectarii se vor lovi de credinţa lor 
ca de o stâncă de granit. Poporul va fi alături de preotul său; turma cu păstorul 
vor fi una. Atunci nu se va mai împlini scrisul fostului ambasador francez 
Maurice Paleoloque în cartea : ''La Russie des Tsars pendant la grande 
querre". "Poporul socoteşte pe zi ce merge pe preoţii săi de funcţionari ... de 
cari se desparte cu dispreţ". 

Şi de vor veni zile grele - poporul ca în Spania şi Mexico va deschide 
bisericile şi se va debarasa de trimişii Satanei. Şi de se va întâmpla şi : "ve
ţi fi urâţi de toţi pentru numele meu ... căci vă vor da pe voi la judecată şi în 
adunările lor vă vor bate - ca oile în mijlocul lupilor: "fi-ţi dară înţelepţi ca 
şerpii şi blânzi ca porumbii, căci cel ce va răbda până în sfârşit acela se va 
mântui"!Mat. 10.16.22. 

Să nu ne temem de dânşii: "nu vă temeţi de cei care ucid trupul, iară 
sufletul nu-l pot ucide"Mat. I 0-28. Să-l mărturisim pe Domnul rară teamă, 
căci cu noi e dreptatea cu noi este Dumnezeu, deoarece: "cel ce-l mărturiseşte 
pe Isus înaintea oamenilor, mărturisii-va Domnul Isus înaintea Tatălui din 
ceruri". Mat. 10-32. 

Viaţa aceasta e o luptă: "N-am venit zice Domnul să aduc pace pe pământ 
ci sabie. Sabie împotriva păcatului şi a fărădelegii. Scris este că duşmanii lui 
Isus se vor stinge, cum se stinge fumul şi cum se topeşte ceara de faţa focului". 
Psalmi. 68.3 

Să priveghem I Priveghiaţi şi vă rugaţi. La datorie căci Isus ne-a spus. 
"Plata voastră multă va fi în ceruri" - "Să nu se tulbure inima voastră nici să 
se spăimânteze". Ioan 14-27. "Pericolule mare dar ajutorul Domnului e şi 
mai mare". Ce e cu neputinţă la oameni e cu putinţă la Dumnezeu. De vom 
face aşa vom putea zice ca sf. Apostol Pavel: "Luptă bună m' am luptat -
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cursul l' am plinit, credinţa am păzit, de acum cununa mării o aştept de la 
Domnul" 2 Tim. 4.7.8. Isus e cu noi: de cine ne vom teme'J De cine ne vom 
înfricoşa? "lată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului. Mat. 
28.29. - Cu Dumnezeu tot înainte. Dumnezeu fie cu noi - să se îndure de 
noi. Să ne păzească de cel viclean. El fie mărit în vecii vecilor. Amin. 

(Direcţia judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale, Fond Episcopia 
greco-catolică Oradea, Dos. 183, f. 12-21) 

UNA CONFERINZA ARCICHESALI GRECO- CA1THOLICHI:' SUL 
PER/COLO IMMINENTE DEL COMMUNISMO. 

Riassunto 

Nell'am10 1948, la Chiesa Greco-Cattolica di Romania e stata messa in 
illegalita dai regime communista, essendogli confiscate tutti gli avuti, ma 
anche le chiese. Avendo come precedente la sopressione della Chiesa Greco 
-Cattolica di Ucraina, I preti e gli gerarchi romeni haooo cercato di diffendire, 
di rinforzare nella fede tramite la promovazione di uno spirito religioso piu 
intenso tramite quale poter' resistere all'immistione bolcsevica. Senza dubio, 
tutti I loro sforzi si sono mostrati inutili perche Io slancio de] communismo a 
scacciato tutti li valori cristiani e con questi, anche la Chiesa. 





REFORMA AGRARĂ DIN ANUL 1945- PREAMBULUL 
PROCESULUI DE COLECTIVIZARE A AGRICULTURII 

ROMÂNEŞTI 
-Repere ale aplicăiii Reformei agrare în judeţele Nord-Vestului României-

de 
AUGUSTIN ŢĂRĂU 

Anul 1945 a însemnat un moment de cotitură în perspectiva relaţiilor 
agrare din România. Una dintre primele măsuri întreprinse de guvernul Petru 
Groza a fost legiferarea Reformei agrare. Prin Reforma agrară din 1945 au 
fost distribuite 1057674 ha la 796129 ţărani. La încheierea acesteia existau 
peste trei milioane de gospodării sub 5 hectare, ceea ce reprezenta un procent 
de 75% din totalul gospodăriilor. Desfiinţarea marii proprietăţi agrare a 
constituit una dintre etapele propuse de către ideologia comunistă în vederea 
pregătirii procesului de socializare şi colectivizare a agriculturii. Încă din 
toamna anului 1944, partidul comunist şi-a lansat intenţia de a promova, în 
cel mai scurt timp, o iniţiativă legislativă în legătură cu aplicarea unei reforme 
agrare. Printre punctele înserate în proiectul programului lor politic, publicat 
în ziarul Scânteia, figurau: Expmprierea marii proprietăţi de la 50 ha În sus 
şi Împroprietărirea cu acest pământ a ţăranilor fără pământ sau cu pământ 
pu,tin: Procurarea de inventar agricol penin, aceşti ţărani, pe seama marii 
proprietăţi şi a statului; Anularea datoriilor ţărăneşti către bănci şi către 
stat" 1

• În spatele acestor ispititoare promisiuni se ascundea, după cum se va 
vedea mai târziu, principalul mecanism de spoliere a lumii rurale, parte 
componentă a unui vast program de „bolşevizare" a României, preconizat 
de Moscova2. 

Ideea reformei agrare a avut şi o încărcătură profund populistă, prin 
intermediul ei urmărindu-se captarea simpatiei ţărănimii către programul 
politic lansat de F.N.D .. În şedinţa desf'aşurată în data de 24 ianuarie 1945, 
reprezentanţii de frunte ai coaliţiei, analizând oportunitatea aplicării ei, au 
conştientizat totuşi efectele negative ce vor decurge din materializarea acestui 
deziderat. Proiectul de lege a fost atent analizat, atât fondul său, cât şi forma 
pe care o va îmbrăca. Reprezentantul PSD, Lothar Rădăceanu, a sesizat 
posibilitatea scăderii producţiei agricole, dar a considerat-o ca fiind o 

1 Scânteia, nr. 6/26 septembrie 1944. 
2 Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Modelul stalinist de so1•ietizare a României, în Arhivele 

Totalitari.rmului nr. 3/1995, p. 28. 
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consecinţă temporară. ,,Poate că pentru moment producţia va scădea sub 
nivelul aceluia al marii proprietăţi - a subliniat el - dar ţăranul va consuma 
mai mult, căci văzându-se cu pământ, îşi va permite să se hrănească mai 
bine( .. ) aceasta va fi o temă favorabilă şi la ţară, unde ţăranii vor pământ, şi 
la oraş unde lumea se teme că va fi lipsită de pâine"3

. Comunistul Voinea, 
prezent la discuţii, a atras şi el atenţia asupra recului economic ce avea să 
urmeze, spunând: ,,Trebuie să avem grijă ca această reformă, eventual să nu 
ducă la o scădere a producţiei, căci atunci noi vom fi cei vinovaţi dacă oraşele 
nu vor fi alimentate, de asemenea, noi ne-am asumat răspunderea îndeplinirii 
convenţiei de armistiţiu, care în bună parte trebuie plătit din recoltă, adică 
din datoria de 300 milioane dolari, 140 milioane trebuiesc plătiţi din grâne"4

. 

Cu acest prilej a fost supusă discuţiei şi problema suprafeţei totale ce trebuia 
expropriată, deoarece aceasta era insuficientă pentru a satisface cererea 
numărului mare de îndreptăţiţi. Rezolvarea a fost găsită de Vasile Luca prin 
introducerea în calcul a terenurilor necultivabile şi a celor mlăştinoase, însă 
după ameliorarea şi asanarea lor. Tot el a fost acela care s-a împotrivit, pe 
urmă, exproprierii pământurilor bisericeşti. ,,Când popa va spune « ne ia 
pământul», e una, şi când va spune« azi ne ia pământul nostru şi mâine vă 
ia pământul vostru şi nevasta şi mai ştiu eu ce». e alta" - a argumentat 
acesta - ,,popii au multă influenţă asupra ţăranilor"5 • 

Pe data de 23 martie 1945, la nici două săptămâni de la preluarea puterii, 
guvernul Groza a dat publicităţii Legea nr. 187 pentru înfăptuirea reformei 
agrare. Măsura a fost hotărâtă în condiţiile în care ţara avea de plătit uriaşe 
despăgubiri de război Uniunii Sovietice şi se afla angajată cu forţele armate 
pe frontul occidental. Acestora li se mai adăugau nevoile de întreţinere ale 
armatei de ocupaţie sovietice şi cele reclamate de efortul de refacere 
economică pe plan intern6

. În faţa tuturor priorităţilor au prevalat însă 
directivele transmise de la Kremlin, care indicau în mod expres mijloacele 
de dezintegrare a marilor moşii7 . 

* * 
* 

'Arhivele Naţionale Istorice Centrale-Bucure~1i, fond Arhi,•a C.C. al P.C.R., dosarnr. 16/1945, f. 1-13. 
Apud: Arhivele Statului din România, România. Via/a politică în documente. 1945, Bucureşti. 1994, p. 87. 

• Ibidem, p. 85. 
5 Ibidem, p. 83. 
6 lbid„m, p. 80-93. 
7 Ioan C11iper, Florin Constantiniu, loc. cit; Gheorghe Zamfirescu, Sovietizarea României, o perspectivă 

geopolitică, în Arhi,•elt' Totalitarismului nr. 1/1995, p. 20. 
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După cum dovedesc documentele de arhivă, ţărănimea din judeţele nord
vestice ale ţării a trecut la exproprierea unor moşii încă din primele două luni 
ale anului 1945, cu mult înaintea lansării celor două apeluri-manifest transmise 
de către P.C.R. şi Frontul Plugarilor, la 9 şi 11 februarie 1945, prin care 
locuitorii satelor erau îndemnaţi să ocupe moşiile „pe cale revoluţionară"~. 
Din pură întâmplare, ocazionată de litigiile iscate de defectuoasa aplicare a 
legislaţiei reperatorii de după anul 1990, am depistat un document păstrat în 
arhiva Primăriei Popeşti cu privire la aplicarea reformei agrare pe raza 
comunei. Datat la I ianuarie 1945, documentul (registru - n.n. A Ţ.) poartă 
titulatura ,.Aplicarea Refor111ei Agrare În Ungaria şi Transilvania de Nord 
Comuna Popeşti '"9

, conţinutul acestuia fiind alcătuit din mai multe liste 
cuprinzând ţăranii împroprietărip pe moşiaAbapei de Molk, persoanăjuridică 
germană ( austriacă - n. n. A Ţ. ), expropriată în baza Convenpei de Armistiţiu 
încheiate de ţara noastră cu Puterile Aliate. Titlul unităţii arhivistice în cauză 
scoate în evidenţă duplicitara poziţie adoptate de autorităţile maghiare pro
comuniste care gestionau partea de Nord a judeţului Bihor. În primul rând 
trădează convingerea acestora într-o rezolvare favorabilă Ungariei a problemei 
Ardealului, conjugată probabil cu politica agrară cultivată forţele comuniste 
de la Bucureşti, dacă luăm în calcul programul F.N.D .. Privit dintr-un alt 
unghi, mesajul titulaturii poate la fel de bine să indice subordonarea faţă de 
un alt centru politic de comandă, foarte probabil Debreţinul. 

Cazul nu este singular. Locuitorii satelor maghiare din plasa Ugocea 
(Halmeu) au demarat la rândul lor acţiuni similare. Un proces verbal încheiat 
la şedinţa ,. Comisiei de plasă pentru Refor111a Agrară - plasa Ugocea
Halmeu ,. din I O ianuarie 1945 confirmă această realitate. Comisia ţărănească 
constituită ad-hoc hotărâse exproprierea unui număr de nouă proprietăţi 
însumând o suprafaţă de 409,558 iugăre, anume: moşia Szegedi Adalbert cu 
193 iugăre, moşia Lemeni Alexandru cu 14 iugăre, moşia Simo Ludovic cu 
59,958 iugăre, moşia Brenner Volf cu 33 iugăre, moşia Kiirthy Ecaterina cu 
2 iugăre, moşia Keller Samuilă cu 3,800 iugăre, moşia Hitler Solomon cu 
80,800 iugăre, moşia Vasadi Adalbert cu 8 iugăre şi moşia Nagy Desideriu 
cu 15 iugăre 10 . După numai cinci zile, pe adresa Prefecturii judeţului Satu 
Mare a fost trimis un memoriu în care erau exprimate primele cereri de 
împroprietărire formulate de locuitorii comunei Cornlăuşa din aceeaşi plasă 11. 

8 *** Afişcarea muncitorească. socialistă. democratică. Acti,•itatea Par1idu/11i Co1111111ist Român şi 
apărarea patriei la români. Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 605. 

9 Primăria Comunei Popeşti, dosar I 11945, .. Aplicarea Reformei Agrare în Ungaria şi Transilvania 
de Nord. Comuna Popeşti··, passim. 

10 Arhivele Na!ionale-Direc~a Jude1eană Satu Mare (în continuare AN-DJSM), fo11dPrefect11rap1deţu/11i 
Satu Mare, rola 447, dosar 38/1946, f. I. 
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Pentru uniformizarea lucrărilor de expropriere şi împroprietărire la nivelul 
întregului judeţ, deoarece acestea se aplicau diferit de la o localitate la alta, 
trebuiau emise grabnic norme generale. Acest lucru a fost posibil de abia 
după momentul revenirii Ardealului în vechile frontiere ale României. 
Prefectul Sătmarului a emis Ordonanţa din 12 martie 1945, prin care erau 
fixate cele dintâi criterii necesare aplicării reformei. Conform acestora, aveau 
prioritate la împroprietărire „acei care luptă pe frontul împotriva fascismului, 
familiile lor, văduvele şi orfanii războiului eliberator, precum şi cei care au 
fost deportaţi de fascişti cu familiile lor" 12

. În acelaşi document, populaţia 
era asigurată că de pe urma reformei vor beneficia toţi ţăranii, rară deosebire 
de naţionalitate sau religie. 

Pentru celelalte judeţe nu am putut stabili încă o dată certă a debutului 
lucrărilor de „reformă agrară". Într-un raport al Regionalei P.C.R. Oradea, 
redactat în martie 1946, se afirmă că în judeţele „Regionalei Oradea - cu 
excepţia Bihorului de Sud - procedura de expropriere era începută încă în 
luna februarie 1945 în baza rezoluţiei luate la Congresul F.N.D. din Ardealul 
de Nord", informaţie care datează însă cu o anumită întârziere momentul 
declanşării reformei 13

. Presa locală de stânga vine să confirme faptele amintite, 
în coloanele articolului de fond dedicat vizitei lui Vasile Luca la Oradea. Cu 
acest prilej Comitetul judeţean al F. N. D. era lăudat pentru începerea lucrărilor 
la 25 februarie, la scurtă vreme după ce „Comitetul Executiv din Ardealul de 
Nord" - se relatează în cotidianul « Viaţă Nouă » - hotărâse „punerea la cale 
a reformei agrare în ziua de 18 februarie" 14

• 

* * 
* 

După cum era de aşteptat, încurajarea unor asemenea acţiuni oportuniste, 
executate înainte de legiferarea unui cadru normativ, a condus la abuzuri 
grave, de natură să pericliteze însăşi imaginea forţelor politice grupate în 
F.N.D .. Ele au adus atingere nu numai proprietarilor ale căror averi făceau 
obiectul exproprierilor, ci şi unor categorii de ţărani săraci, îndreptăţi~ la 
împroprietărire. Ulterior, analizând această perioadă, comuniştii au constatat 
că- de pildă- în comuna Tulea (Bihor) ţăranii expropriaseră şi proprietăţile 
bisericii, iar în plasele Aleşd şi Tileagd (Bihor) viile şi pădurile, cu alte cuvinte, 
proprietăţi exceptate de expropriere. Pentru toate ilegalită~le săvârşite erau 

11 Ide~, rola 420, dosar 18/1945, f. 1-5. 
12 *** Sătmărenii în lupta pentru socialism, Satu Mare, 1974, p. 58. 
13 Arhivele Na~onale-Direqia Jude1eană Bihor (în continuare AN-DJBh), fond Comitetul Judeţean 

Bihor al P.C.R., dosar 262/1945-1948, f. 63. 
14 Ziarul „ Viaţa Nouă" nr. 59 din I aprilie 1945, p. I. 
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învinovăţiţi moşierii şi funcţionarii publici, despre care se spunea că „prostesc 
pe ţărani să treacă la aplicarea abuzivă a reformei, cu încălcarea legii". În 
plasa Sălard (Bihor) şi în mai multe comune maghiare din judeţul Sălaj, 
ţăranii trecuseră la exproprierea moşiilor mai mici de 50 ha şi în plus, 
„îndemna~ de reacţiunea maghiară" refuzau împroprietărirea solda~lor întorşi 
de pe front 15

. 

O stare de nelinişte în rândul populaţiei rurale avea să fie stârnită odată 
cu publicare Legii nr. 187 pentru Reformă Agrară, în 23 martie 1945, 
deoarece, în goana lor după popularitate, comuniştii au subestimat efectele 
dispoziţiilor date cu o lună înainte. Unul dintre acestea izvora din 
nereglemetarea mărimii „lotului-tip", greşeală care acum se întorcea împotriva 
lor punându-le la îndoială credibilitate pe care speraseră să o câştige de pe 
urma reformei. Situaţia a fost limpede surprinsă în capitolul „starea de spirit 
a sătenilor", din raportul amintit, în care, după ce se recunoaşte că „în urma 
apariţiei ordonanţei elaborate de fostul F.N.D. din Cluj (. .. ) sătenii au intrat 
în posesiunea de fapt a pământurilor, după repartiţia provizorie a comitetelor 
locale", erau semnalate unele comune unde loturile atribuite anterior au fost 
restrânse" deoarece în unele părţi, comitetele locale au revenit asupra întinderii 
de pământ atribuită în primul moment" 16

• 

Prin lege, dimensiunile „loturilor-tip" a fost precizată la câte 2 iugăre 
pentru fiecare îndreptăţit, iar pentru cei lipsiţi de casă, loturi intravilane 
cuprinse între 0,400-0,900 iugăre la preţul de I 0,80 lei stânjenul pătrat17 . 

Ţăranii s-au arătat însă nemulţumiţi de această prevedere, în special cei din 
zonele cu deficit de teren arabil, care ar fi preferat şi varianta strămutării în 
alte locuri. În raport se sublinia faptul că-i „nelinişteşte pe săteni şi micimea 
loturilor ce vor reveni îndreptăţiţilor, mai ales că Oficiul Naţional al 
Colonizării, până acum n-a luat măsuri pentru colonizarea în alte judeţe cu 
pământ mai mult - pentru rezolvare propunându-se soluţia „colonizării unor 
săteni îndreptăţiţi în sate părăsite de slovaci"18

. 

În alte locuri, tot din pricina lipsei cadrului legal, comisiile locale au 
distribuit terenuri unor categorii de persoane neîndreptăţite la beneficiul 
reformei agrare, ,,ca de exemplu meseriaşii", iar după apariţia legii aceştia 
au fost deposedaţi. Era firesc ca ei să fie acum nemulţumiţi, lucru cunoscut 
de autorităţi care au semnalat că „aceste elemente, cari se consideră 
nedreptăţite, caută să agite împotriva comitetelor locale". Nu au lipsit 
nici cazurile de corupţie, comitetele locale fiind acuzate că „că au atribuit 

15 AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R .. dosar 262/1945-1948, f. 63. 
16 /bidem, f. 68. 
17 AN-DJSM. fond Pretura plăşii Satu Mare, rola 445, dosar 8/1946, f. 13. 
18 AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R.. dosar 262/1945-1948, f. 68. 
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pământul şi celor cari nu au dreptul să primească, favorizând rudeniile în 
detrimentul celor cu adevărat lipsiţi" 19 . 

Ţăranii din comuna Bale (Bihor) erau nemulţumiţi din cauză că moşia 
lui Pincaş Iosif a fost declarată fermă model de stat, cu toate că o împărţiseră 
şi foloseau deja terenul2°. 

* * 
* 

Pentru a crea aparenţa unei iniţiative izvorâte din voinţa populară, guvernul 
a organizat aplicarea reformei într-un mod cu totul diferit faţă de cel în care 
se desf'aşurase reforma din 1921 . .În locul „Consilieratelor agricole judeţene" 
şi a „Comisiilor judeţene de expropriere şi împroprietărire" au fost înfiinţate 
alte organisme. La nivelul comunelor au fost constituite comitete locale de 
împroprietărire. În judeţul Satu Mare acestea au fost alcătuite la început din 
câte 5-7 membri. Ele erau însărcinate cu întocmirea listelor de îndreptăţiţi la 
împroprietărire şi cu inventarierea bunurilor care treceau în patrimoniul 
statului. Activitatea lor era coordonată de către comisiile de plasă, care aveau 
şi competenţa de a soluţiona eventualele diferende ivite în aplicarea legii de 
expropriere21

• 

După apariţia legii reformei agrare, numărul reprezentanţilor fiecărei 
comune s-a redus la minimum doi, ajungându-se chiar şi în aceste condiţii la 
constituirea unor comisii de plasă de mari dimensiuni, cum s-a întâmplat în 
Bihor unde se cifrau între 40-160 de membri. Singura excepţie a fost în 
plasa Tinca unde existau numai 28 de membri, expropriabile fiind doar două 
moşii, din care motiv nu se poate ţine şedinţe valabile22

. 

Coordonarea lucrărilor la nivel judeţean revenea Comisiilor judeţene pentru 
îndrumarea reformei agrare. În Satu Mare, acest organism era compus din: 
judecătorul Ioan Trifu- preşedinte, Dr. Mihai Şuta-prefectul judeţului, inginerul 
Dărămuş Sebastian - directorul Camerei Agricole, Chilian Ambrozie - membru 
şi Dr. Gavril Şuta- secretar23

: În Bihor, comisia era compusă din: judecătorul 
Pop Augustin- preşedinte, Dr. Virgil Ciaclan - prefectul judeţului, Lapedatu 
Gheorghe - directorul Camerei Agricole, plugarul Vlad Vasile - membru, 
plugarul Toldi Nicolae - membru şi plugarul Paşcalău Filimon - membru24

• 

19 lbirle111. 
"'lbide111. 
"Bujor Dulgău. Sergiu Yasi! tvlarin~scu. Aspecre privind Refor111a Agrară din /945 în;11deţul Satu 

Mare, în Saru Mare. Studii şi Com11nicări, \'ol. V-VI din 1981-1982, l\Iuzeul Jude\ean Satu Mare, Satu 
Mare, 1982, p. 429. 

22 AN-DJBh, fond Comilellll Judeţean Bihor al PC.R„ dosar 262/1945-1948, f. 70. 
23 AN-DJSM, fond Pre(ect11rap1de/uli1i Satu A/are, rola 451, dosar 38/1946, f. I. 
24 AN-DJBh, fond /nspeclorat11/ General Ad111i11isrratil'-Circa Vll/ Oradea, dosar 9611/ I 946, f. 4. 
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Ca şi în cazul reformei anterioare, aplicarea noii reforme a debutat 
defectuos, iar evoluţia sa ulterioară a fost deosebit de anevoioasă, fie din 
cauza organizării precare a organelor însărcinate cu transpunerea ei în practică, 
fie din cauza opoziţiei manifestate de moşieri. Gama acestor conflicte a fost 
destul de largă, îmbrăcând diverse forme. Apropierea alegerilor din noiembrie 
1946 a obligat guvernul să mobilizeze toate forţelor politice partenere în 
vederea accelerării ritmului de împroprietărire a ţăranilor, care constituiau 
cel mai numeros segment electoral al ţării. Structurile administraţiei de stat, 
de la prefecturi şi până la nivel de primării, trebuiau să comunice periodic 
rapoarte privitoare la mersul lucrărilor. În paralel, legiunile de jandarmi 
înaintau şi ele rapoarte informative, care apoi erau centralizate şi analizate 
de conducerile ,judeţenelor P. C. R." şi ale prefecturilor. 

Comisia judeţeană de reformă agrară din Satu Mare şi-a început activitatea 
pe teren abia la 23 mai 1946, dată până la care, organele din subordine 
încheiaseră operaţiunile de întocmire a listelor celor îndreptăţiţi la pământ. 
Situaţia din teritoriu depăşise însă cu mult faza lucrărilor statistice, aşa încât 
fuseseră deja expropriate aproximativ 25000 iugăre de la 2500 de proprietari, 
în vreme ce un număr de 15000 de ţărani se aflau în posesia loturilor primite 
iar alţii 800 se bucurau de avize favorabile le cererile fonnulate25

. Totul plutea 
însă într-un provizorat. Nu erau finalizate dispozitivele de parcelare şi nu 
fuseseră eliberate titlurile de proprietate, neajunsuri care semănau nesiguranţa 
printre ţăranii îndreptăţiţi la pământ. În anul 1945 judeţul Satu Mare avea în 
componenţă opt plase: Satu Mare, Baia Mare, Copalnic-Mănăştur, Seini, 
Şomcuta Mare, Negreşti, Halmeu şi Ardud. Din anul 1946 s-au mai înfiinţat 
două plase, Someş şi Ardud26

. 

Situaţia din Bihor era şi mai complicată. Lucrările de reformă agrară în 
judeţul Bihor îi găseşte la conducerea Camerei Agricole pe directorul 
Gheorghe Lapedatu şi pe subdirectorul Ioan Brătescu27 . Camera avea în 
subordine 12 ocoale agricole de plasă: Aleşd, Beiuş, Beliu, Ceica, Central, 
Marghita, Salonta, Săcuieni, Sălard, Tileagd, Tinca şi Vaşcău. 

În zilele de 26-27 august la sediul Camerei s-au desraşurat lucrările 
„conferinţei de serviciu" unde urma să fie analizat stadiul lucrărilor de 
expropriere. Până la acea dată fuseseră expropriate şase moşii în Ocolul 
Agricol Aleşd, două moşii în Ocolul Agricol Beiuş, două moşii în Ocolul 
Agricol Beliu, şase moşii în Ocolul Agricol Ceica, 19 moşii în Ocolul Agricol 
Central, 65 moşii în Ocolul Agricol Marghita, 74 moşii în Ocolul Agricol 

21 AN-DJSM, fond Pre(ect11ra;11deţ11l11i Sat11 Mare. rola 486, dosar 81/1946. f. 13. 
16 Bujor Dulgău, Sergiu Vasil Marinescu, loc.cit., p. 429437. 
11 AN-DJB, fond Sfat11l Pop11lar al Regi11ni1 Crişana-Secţiunea Agricolă, dosar 1/1946, f. 1-2. 
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Salonta, 49 moşii în Ocolul Agricol Săcuieni, 22 moşii în Ocolul Agricol 
Sălard, şapte moşii în Ocolul Agricol Tileagd, 14 moşii în Ocolul Agricol 
Tinca şi o moşie în Ocolul Agricol Vaşcău. 

* * 
* 

Principala cauză care a determinat încetinirea ritmului reformei s-a 
întemeiat pe lipsa cadrelor calificate. În judeţul Bihor erau foarte întârziate 
lucrările de parcelare, care ar fi trebuit să se desraşoare în tandem cu cele de 
expropriere pentru a putea fi emise cât mai curând titlurile de proprietate 
către ţăranii îndreptăţiţi la pământ. La nici una din cele şase moşii expropriate 
din zona Aleşdului nu erau finalizate dispozitivele de parcelare şi lucrurile 
stăteau la fel de rău şi în plasa Beliu. Pentru cele două moşii de la Beiuş abia 
erau întocmite proiectele provizorii de parcelare, iar în plasa Marghita numai 
pentru două moşii din cele 65 erau finalizate lucrările topometrice. Aceeaşi 
situaţie era prezentă şi în celelalte ocoale, de pildă în Ocolul Agricol Central, 
numai la şase moşii din cele 19 expropriate era încheiată parcelarea, în Ocolul 
Agricol Tileagd erau definitivate lucrările la două moşii, Ţeţchea şi Păuleşti, 
iar la restul de cinci încă se lucra. Starea de lucruri era şi mai critică în plasa 
Salonta, unde din cele 75 de moşii numai la opt erau terminate parcelările, în 
plasa Sălard, unde din cele 22 moşii fuseseră parcelate numai cele din satele 
Şişterea şi Hodoş, în plasa Săcuieni, cu o singură moşie parcelată din cele 49 
expropriate şi Tinca, cu un număr de patru moşii parcelate din 1428

• 

Rămânerea în urmă a lucrărilor tehnice se datora nu numai lipsei de 
personal calificat al Camerei, cât şi diferitelor neînţelegeri şi conflicte ivite 
cu ocazia aplicării lor pe teren. Aşa s-a întâmplat în plasa Sălard, unde pe 
aceeaşi moşie urmau să fie împroprietăriţi ţărani din mai multe sate. Din 
cauza repetatelor intervenţii ale Camerei, topometristul Romanovschi Dionisie 
a rupt orice legătură cu aceasta, executând lucrările după norme sale proprii 29

. 

Aici s-a suprapus şi conflictul etnic intervenit între populaţia românească şi 
cea maghiară, directorul Camerei constatând că reforma agrară în loc să 
devină un mijloc de înfrăţire a popoarelor conlocuitoare - cel ce trebuie să 
fie după natura lui - a devenit un mijloc viu al reacţionarilor de a semăna ura 
şi divergenţa între aceste popoare"30

• 

Tensiuni pe fond etnic au fost semnalate şi în comunele ungureşti şi 
germane din judeţele Sălaj şi Satu Mare, alimentate pe de o parte de 

"Ibidem, f. 4-7. 
29 Ibidem, f. 2. 
'° Idem, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R .. dosar 262/1945-1948, f. 64. 
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„conscrierile" populaţiei făcute de posturile de jandarmi, care au format 
convingerea că „se vor face noi deportări în U.R.S.S. la muncă", iar pe de 
altă parte de prezenţa coloniştilor. În Satu Mare, locuitorii plasei Oaş au 
cerut să fie împroprietăriţi în terenurile expropriate în comunele vecine, 
Livada, Micula şi Agriş aparţinătoare plasei Satu Mare, deoarece rezervele 
de arabil din zona lor erau foarte reduse. Solicitarea lor a fost onorată de 
Camera Agricolă, care la 23 mai 1945 a admis transferarea unei suprafeţe de 
,, 1500 iugăre sub formă de loturi tip de 3 iugăre" în folosul oşenilor31 . Astfel, 
ţăranii din localităţile Gherţa Mică, Certeze, Huta Certeze, Boineşti, Bixad, 
Călin eşti, Racşa, Dumbrava şi Livada au primit loturi din moşiile grofilor Sztaray 
Mihai şi Kende Sigismund din Livada, cele mai întinse proprietăţi particulare 
din judeţ la acea vreme. Alţii, din comunele Firiza, Chiuzbaia, Bia Mare, Ilba, ale 
plasei Baia Mare, precum şi din Medieşu Aurit32 au fost împroprietăriţi în 
comunele germane Homorodu de Jos, Lipău, Cără.şeu, Borleşti şi Sâi33

. 

Din pricina litigiilor provocate de intervenţiile oamenilor F.N.D.-ului în 
favoarea unor comune, topometristul plasei Tinca (Bihor), Urszinyi, a renunţat 
la delegaţie34 . În aceste condiţii, ţăranii dintr-o serie de localităţi şi-au angajat 
topometrişti particulari, situaţie care l-a înfuriat pe directorul Camerei, acesta 
cerând identificare şi pedepsirea lor35

• 

La fel s-a întâmplat în judeţul Sălaj, factorii politici fiind criticaţi că au 
tolerat litigiile de hotărnicie iscate între comune, dat fiind faptul că multe 
moşii erau extinse peste mai multe comune, ca de pildă cele din Tihău, Surduc, 
Poptelec, Bocşa Română, Ghircei, Crasna36

. 

Concluziile formulate în urma analizelor efectuate de conducerea P. C.R. erau 
adesea contradictorii. În vreme ce conducerea judeţului Satu Mare era criticată 
că a numit „numai judecători( ... ) ca preşedinţi ai comisiilor de plasă, care nu 
dau interes accentuat problemei de reformă agrară", adică specialişti, ,,în 
judeţul Bihor- invers -între preşedinţii comisiilor de plasă- se menţiona că- nu 
se găseşte nici un intelectual"37

. Iată cum guvernanţii s-au pus singuri în faţa 
dilemei de a face alegerea între profesioniştii nealiniaţi politic şi diletanţii 
înregimentaţi în partidele coaliţiei. Sugestiv este exemplul prefectului Sălajului, 
care sătul de gafele oamenilor partidului „s-a încrezut în propriile-i forţe în 
aplicarea reformei şi a refuzat sprijinul P.C.R. şi al organizaţiilor de masă" 38 • 

31 AN-DJSM, fond Camera Agricolă a judeţului Satu Mare, dosar 419/1946, f. 66-67. 
32 Idem, dosar 1053/1945,f. 1-100. 
33 Idem, dosar 1058/1945, f. 1-94. 
:u AN-DJBh, fond Sfatul Popular al Regnmii Crişana-Secţiunea Agricolă, dosar 1/1946, f. 2. 
35 Ibidem, f. 3. 
36 Idem, fond Comitetu/Judeţean Bihor al P.C.R., dosar 262/1945-1948, f. 64. 
"Ibidem, f. 71 
"Ibidem. 
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Prefectul Maramureşului a lucrat însă „pe mâna" factorilor politici. În 
urma controlului efectuat de inspectorul delegat de Ministerul Agriculturii 
pentru „revizuirea actelor de reformă agrară", acesta a propus anularea celei 
mai mari părţi a lucrărilor, deoarece, sub presiunea Frontului Plugarilor, 
prefectul a depăşit cadrele legii reformei agrare, declarând o „suprafaţă de 
91 O ha ca fermă model, la o suprafaţă totală expropriabilă/judeţ de 2-3000 
ha- adică tot atâta cât jud[ eţul) Bihor, dar care are 18000 ha expropriabile39

. 

Faptul că Frontul Plugarilor monopolizase pârghiile politice ale 
Maramureşului a fost exploatat şi de populaţia maghiară a judeţului. Uniunea 
Populară Magi ară din Baia Mare raporta „că 13 0-150 de ţărani unguri au 
ieşit din U.P.M. şi au intrat în Frontul Plugarilor pe motiv că U.P.M. nu se 
ocupă de reforma agrară, şi aceasta nu se datoreşte întâmplării, ci de fapt în 
conducerea raionalei Baia-Mare nu se găseau elemente ţărăneşti în U.P.M."~0

. 

Influenţa politică a Frontului Plugarilor nu a scăpat nesancţionată de ceilalţi 
ţărani, adepţi ai lui Maniu, care nu vedeau în acest partid o posibilă variantă 
a P.N.Ţ„ Pe 6 mai 1946, preşedintele „plugarilor" din comuna Berbeşti, 
Codrea Gheorghe zis Piciorog, a fost ucis de „maniştii" Popovici Ioan a lui 
Gheorghe, Popovici Vasile a lui Ion, Batin Petru a lui Pavel şi Batin Vasile a 
lui Pavel „cunoscuţi reacţionari"~'. 

* * 
* 

Concluzia Ia care au ajuns organele de partid în urma „analizării" situaţiei 
din teritoriu, a fost aceea a neloialităţii funcţionarilor publici „notari, pretori, 
ingineri agronomi" care refuză să-şi dea concursul pentru finalizarea lucrărilor 
reformei, ori pretind sume de bani de la ţărani. Erau nominalizaţi Ilieş Ioan 
din judeţul Satu Mare şi Rizea Cornel din judeţul Sălaj42 . Alţi slujbaşi ai 
statului au fost calificaţi ca „elemente reacţionare sau reprezentanţi ai 
moşierimei", fiind oferit ca exemplu „preşedintele comisiei judeţene Sălaj 
judecătorul Pop Simion, nepotul lui Maniu". Dealtfel, se subliniază în sinteză, 
"în judeţele Sălaj şi Satu-Mare, între preşedinţii de plasă nu se găseşte nici 
un ţăran şi nici un element politic"43 

- aşa încât - sunt şi astăzi locuri (plasa 
Şimleu-Silvaniei, plasa Bucium) unde sate întregi sunt învăţate de elemente 
maniste că reforma agrară se datoreşte lui Maniu"44

. Comuniştii îşi reproşau 
şi faptul că nu fost popularizată suficient reformă agrară, în termeni 

'
9 Ibidem, f. 82-84. 

"'Ibidem, f. 7 I. 
"Idem, fond Inspectoratul Genere al Administrati1•-Circa VllI Oradea, dosar 4296/1946, f. 5. 
"Idem, fond Comitetul Jude/ean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 64. 
"Ibidem. 
"Ibidem. 
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comparativi cu cea precedentă şi nici în termeni critici, încât - spuneau ei -
,,în comuna Roşiori, Diosig, Sălard, coloniştii zic şi astăzi că ei au primit 
pământul de la Maniu"45.Conform analizelor, în plasa Tăşnad (Sălaj), lucrările 
reformei trebuiau refăcute deoarece preşedintele plasei, fiind „manist", era 
bănuit că a favorizat scoaterea de sub expropriere a multor moşii46 . 

Pentru argumentarea afirmaţiilor făcute, organele de partid au selectat o 
serie de „plângeri" formulate de „ţărănimea muncitoare" O asemenea probă 
scrisă, pe manşeta căreia activistul a adăugat ulterior menţiunea „Bun pentru 
publicitate la Scânteia"47, a fost compusă de către Barta Lazăr, secretarul 
organizaţiei P.C.R. din comuna Batăr (Bihor), pe data de 2 decembrie 1945. 
Petiţia era adresată C.C. al P.C.R., sub forma unei delaţiuni în care factorii 
judeţeni responsabili de aplicarea reformei erau bănuiţi de complicitate în 
stagnarea procesului de expropriere a moşiei Dr. Ioan lacob48

, deoarece -
spune autorul ei - ,,au trimes şi dovezi falşe la Ministerul Agriculturii, că 
lumea au refuzat pământul". 

Conţinutul scrisorii este interesant prin formulele propagandistice tipizate 
utilizate de petent, ca un început de infiltrare a „limbajului de lemn" în lexicul 
lumii rurale, dar mai ales pentru faptul că anticipează conflictul armat care 
se va desf'aşura în comună în toamna anului 1949: ,,Aşa că noi ţăranii şi 
muncitorii agricoli ne dăm silinţa cât mai mult ca să dăm pâine oraşelor, dară 
aceşti fascişti şi reacţionari ne pune piedecă a împărţi pământul oficios, ca 
gospodarul să-şi piardă speranţa, că unde lucrează toamna numai lucrează 
primăvara, ca pământul nostru, câştigat pe drept să rămâie de râs şi nelucrat, 
şi să nu putem da pâine destulă tovarăşilor noştri de muncă la oraşe. Atunci 
vor fi ei veseli, reacţionarii şi tâlharii, când între noi va fi o duşmănie şi 
împuşcări. Atunci hoţii vor face baluri împreună cu autoritatea noastră 
populară şi democratică care este trimisă de Dumneavoastră pentru siguranţa 
poporului. Nu este a noastră, este a reacţionarilor. Pentru ce, pentru că un 
domn locotenent de geandarmi, în ziua de 23-24 au venit în comuna noastră 
şi au început să bată şi să înjure, care cum au venit în faţa lui" - spunea 
acesta. În realitate supărarea ţăranului comunist a fost generată de tentativa 
de acaparare „pe cale revoluţionară" a unei părţi din moşie, care mai târziu a 
fost declarată fermă model, presupunere întemeiată pe precizarea adusă în 
finalul scrisorii, unde solicită „anularea fermei model a acestui fascist, care 
în tot timpul războiului au lucrat numai cu firme hitleriste şi reacţionare"49 . 

45 Ibidem. 
46 Ibidem, f. 82-84. 
"Ibidem, f. 38. 
•• Jacob Ioan, liderul organizaţiei PNL-Brătianu din judelui Bihor -- n.n. A. Ţ. 
49 AN-DJBh, fond Co111itet11/ Jude/ean Bihor al PC.R.. dosar 262/1945-1948, f. 39. 
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Apropiată ca şi conţinut este şi „plângere" înaintată de notarul comunei 
Zece Hotare, G. Bindaş, pe 5 mai 194 7, împotriva inginerului silvic ( cadastral) 
Bedros Iosif, pe care-l acuză de complicitate la amânarea exproprierii moşiei 
Gheorghe Mateescu. Petentul considera că „inginerul Bedros cunoaşte bine 
cauza noastră., nu de la noi, ci poate de la moşierul Mateescu. Aşa că reacţiunea 
este la lucru" - după care se pronunţă ferm că - ,,locul acestui moşier şi 
slugile sale, în special un văr al său, Alexandru Mateescu din Vadu Crişului, 
care produce cele mai bizare confuzii, ar fi nimerit într-un lagăr de muncă, 
undeva în Siberia, nu aici între noi, ca un trântor fără nici o ocupaţie, să 
pândească venituri ieftine, contravenţii, sabotaj, reacţiune şi altele". Notarul 
se mai plângea şi de faptul că intervenţiile autorităţilor superioare, la care el 
făcuse apel, nu fuseseră luate în seamă: ,,notele de cabinet, personale ale 
Ministrului de Agricultură şi Domenii, produse la intervenţia personală a 
deputatului poporului (Florescu - n.n. A. Ţ. ), apoi ordinele Prefectului şi a 
Comisiei Judeţene sunt sistematic sabotate de mici javre subalteme"50. 

În rapoarte au figurat adesea şi diferiţi membri ai partidelor aflate în coaliţia 
de la putere, etichetaţi ca „elemente reacţionare, reprezentanţi ai intereselor 
moşiereşti, strecurate în organizaţiile de masă". Printre formaţiunile politice 
vinovate au fost nominalizate Uniunea Patrioţilor din judeţul Sălaj şi organizaţia 
PSD din Salonta (Bihor), ai căror membri erau acuzaţi că „se folosesc de postul 
lor de conducere şi de cadrele acestor organizaţii pentru a recupera moşiile 
expropriate"51

. În cazul social-democraţilor din Salonta, infonnaţia poate fi 
veridică., având în vedere că atât oraşul, cât şi organizaţia de partid erau 
eminamente maghiare. Nu întâmplător ei unt învinovăţiţi că „au luat apărarea 
pentru acei locuitori ai oraşului, cari au plecat în masă cu annata fascistă şi 
nu s-au reîntors nici după 5-6 luni sau nici chiar astăzi; motivând aceasta 
prin faptul că aceştia nu au fost refugiaţi ci evacuaţi forţaţi". După cum se 
poate vedea, aici interesele etnice au avut prioritate în faţa celor de natură 
politică52 . Oricum „afacerile" de această natură nu ajungeau la urechile 
publicului larg, care era intoxicat prin intermediul presei puterii cu ştiri despre 
„succesele" înregistrate. Ne referim chiar la oraşul Salonta, ai cărui „ţărani 
sindicalizaţi" erau popularizaţi în editorialul „Viaţa Nouă" pentru reuşita de 
a pune pe picioare „Cooperativa muncitorilor agricoli". Prin intermediul 
comitetului local, ,,ales pe cale democratică", această primă entitate colectivistă 
reuşise să pună mâna pe fenna „Cserepesi" pe care o exploata în arendă pentru 
8 pengo pentru fiecare iugăr53 • 

50 Ibidem, f. 120. 
" Ibidem, f. 69. 
52 Ibidem. 
"Ziarul „ Viaţa Nouă„ nr. 69 din 4 aprilie 1945, p. 4. 
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O situaţie identică putea fi întâlnită şi în comuna sătmăreană Culciu Mare, 
localitate cu o structură etnică mixtă, balanţa înclinând în favoarea celei 
maghiare54

. Pe data de 15 februarie 1946, organizaţia Frontului Plugarilor 
din localitate, care devenise fieful sătenilor români, a înaintat o reclamaţie 
împotriva administraţiei comunale ce conspirase la scoaterea de sub 
expropriere a moşiei „absenteistului" Băszărmenyi Emil, cu atât mai mult 
cu cât moşia se găsea sub incidenţa legislaţiei CASBI55

. Hotărârea favorabilă 
moşierului fusese luată la iniţiativa notarului Kăvari Ernestin într-o şedinţă 
la care participaseră primarul, ajutorul de primar şi reprezentanţii locali ai 
formaţiunilor politice din F.N.D., adică: Puşkaş Geza şi Nagy Elek din partea 
UPM, respectiv Donca Anton de la Frontul Plugarilor. Acesta din urmă, fiind 
în minoritate, nu şi-a putut susţine punctul de vedere, cu toate că a demonstrat 
că moşierul fugise din ţară pe data de 14 septembrie 1944 şi se întorsese 
abia pe 29 mai 1945, cu ajutorul unor acte de cetăţenie română false procurate 
chiar de către notar'6. 

Tot în judeţul Satu Mare au fost semnalate alte scutiri de expropriere, 
dar avându-i ca actori pe membrii grupului etnic german. O parte a germanilor 
deportaţi ianuarie 1945 în lagărele din Ucraina s-au întors la vetrele lor în 
vara anului 1946, care acum erau ocupate de colonişti veniţi din zona 
Oaşului57 . Era firesc ca aceştia să se preocupe de recuperarea propriilor 
gospodării, inclusiv pe căi necinstite. Prefectura judeţului a şi semnalat faptul 
că „refugiaţii reîntorşi intrând în prevederile legii, între cari şi saşii, 

manevrează cu fel şi fel de certificate, vădit neconcludente, şi în baza acestor 
certificate obţin ( ... ) scutiri de sub expropriere"58

. 

Aflat în vizită la Oradea, pe 3 iunie 1946, ministru justiţiei Lucreţiu 
Pătrăşcanu a ţinut să puncteze problema abuzurilor săvârşite în aplicarea 
reformei agrare de anumite grupuri de interese constituite pe criterii etnice. 
În discursul său, acesta a spus: ,,Ştiu că în aplicarea acestei legi s-au născut 
nemulţumiri în sânul populaţiei maghiare. Este posibil să se fi făcut anumite 
nedreptăţi într-un punct sau altul al ţării. Dar iată situaţia găsită în judeţul 
Bihor. Deşi judeţul are 70 la sută populaţie românească, totuşi, 69 la sută din 
suprafaţa expropriată, deci peste două treimi, a fost pusă la dispoziţia ţărănimii 
maghiare"59

. 

54 Comuna avea o populai-ie de 806 persoane, cintre care 450 erau de etnie maghiară - n.n. A Ţ. 
·" Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice înfiinJală prin Legea nr. 91 din 9 februarie 

1945-n.n. A Ţ. 
56 AN-DJSM, fond Prefectura ;ude/ului Satu Mare, rola 447, dosar 23/1946, f. 26. 
57 AN-DJBh, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 1210/1946, f. 9. 
58 Idem, fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 70. 
59 Ziarul "Crişana", nr. 127 din 13 iunie 1946, p. I şi 4. 
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* * 
* 

În ce priveşte aşa-zisa „opozipe" a moşierilor la expropriere, în majoritatea 
cazurilor aceasta a fost justificată, întemeindu-se pe prevederile legii pentru 
reformă agrară. Situaţii de acest gen au fost înregistrate în judeţele Satu 
Mare, Sălaj şi Bihor pe fondul abuzurilor săvârşite de comisiile locale, în 
special în perioada de vid legislativ anterioară promulgării legii agrare. Se 
arată în documente că „moşierii caută să-i înfricoşeze pe ţăranii împroprietăriţi 
prin darea lor în judecată pentru tulburarea în posesie". Cea mai mare parte 
dintre ei au şi avut câştig de cauză, mulţumită verticalităţii morale de care au 
dat dovadă un mare număr de magistraţi. Situaţia era din nou potrivnică 
intereselor guvernului, care-şi vedea periclitat capitalul electoral. Din această 
cauză, oamenii legii au fost priviţi cu suspiciune. 

Era subliniat faptul că „în unele locuri au putut obţine şi ajutorul unor 
judecători ostili faţă de reforma agrară, şi prin sentinţe judecătoreşti moşierii 
au fost repuşi în posesiunea moşiilor"h0 sau că „în unele cazuri au şi reuşit să 
câştige cu ajutorul unor judecători corupţi" 61

. În capul listei se situa instanţa 
din Zalău. Era urmată de cea din Satu Mare, unde - se spune - că preşedintele 

instanţei „a procedat cu ilegalitate, a fost demascat în adunări şi prin presă şi 
chiar tradus instanţelor penale"62

. Avem de a face cu o gravă încălcare a 
principiului inamovabilităţii instanţelor de judecată, secondată de desfiinţarea 
pur şi simplu a independenţei puterii judecătoreşti. Realitatea ne este 
confirmată de chiar textul raportului analizat, în care activistul de partid 
relatează despre cum cele 28 de contestaţii la expropriere, depuse de anumiţi 
moşieri, au fost rezolvate favorabil pe cale judecătorească, soluţiile fiind însă 
anulate ulterior de Comisia Centrală pentru Reformă Agrară, organ 
administrativ, lipsit competenţă juridică. Abuzul nu s-a oprit aici, consecinţele 
curajului manifestat de magistrat materializându-se prin deferirea sa către 
instanţa penală. Este un exemplu clar de intimidare. 

Presa de stânga, ca armă politică, a mediatizat în permanenţă cazuri de 
acest gen, răstălmăcind adevărul. De pildă, în ziarul „Sătmarul" erau 
nominalizaţi o serie de moşieri din comunele Răteşti, Beltiug şi Socond, care 
„s-au sustras ori s-au opus pur şi simplu exproprierii". Pe listă figurau: Titu 
Demian, liderul judeţean al „maniştilor", care depnea 119 iugăre în Mărtineşti, 
Dr. Victor Marcu cu 118 iugăre în Şomcuta, Pop Gheorghe cu 3 62 iugăre în 
Botiz, Dr. Ioan Hossu cu 108 iugăre în Botiz, Lazin Teodor cu 119 iugăre în 

"'AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 69. 
•

1 lbide111, f. 64. 
62 lbide111, f. 82-84. 
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Dorolţ, Ioan Puşcaş cu 11 O iugăre în Apateu etc. Împotriva acestora, presa 
de stânga a dus o amplă campanie de denigrare mediaticăc, 3 _ În sprijinul 
cotidianului sătmărean venea organul de presă al F.N.D. Bihor, ,,Crişana", 
care îşi îndrepta atacurile împotriva avocatului „manist" Pelle din Oradea, 
apărătorul în proces al confratelui său politic Titu Demianc,4

_ Propaganda 
împotriva fruntaşului „manist" sătmărean a fost menită să producă un dublu 
impact asupra opiniei publice, deoarece el se găsea pe lista candidaţilor 
Partidului Naţional-Ţărănesc pentru apropiatele alegeri. 

În aceiaşi manieră s-a procedat şi în cazul fruntaşului „mani st" bihorean 
Teodor Roxin, de asemenea candidat P.N.Ţ.. Şeful resortului „Studii şi 

Documentare" din cadrul Regionalei P.C.R. Oradea, Rabinovici, a făcut uriaşe 
eforturi, scormonindu-i întreg trecutul spre a putea culege informaţii în vederea 
denigrării liderului bihorean. Trebuie să remarcăm că în această activitate a 
primit tot sprijinul autorităţilor, ca o dovadă în plus a atmosferei de teroare 
sub care îşi desf'aşurau serviciul funcţionarii statului. De la Judecătoria de 
Carte Funciară din Oradea au fost obţinute contractele originale prin care 
Roxin achiziţionase ferma din comuna Şimian (Sălaj) la începutul anilor' 20, 
de la baronul Schell plecat în Ungaria. De asemenea, au fost adunate toate 
contractele de vânzare-cumpărare încheiate ulterior de Roxin cu diferiţi ţărani 
din comuna, cu scopul de a dovedi modul în care moşierul a reuşit să fraudeze 
reforma agrară. Dosarul Roxin, bine burduşit cu probe, a fost trimis CC al 
P.C.R., pentru ca ziarul „Scânteia" să poată elabora un material anti-P.N.Ţ.. 

Pentru fomrnrea unei imagini concludente asupra modului în care opera 
„serviciul de informaţii" din cadrul P.C.R., redăm pasajul cel mai important 
al adresei de înaintare a dosarului: ,,Baronul Schell, într-adevăr a vândut lui 
Roxin partea acea a moşiei, pe care acesta a putut să o scoată de sub 
expropriere prin anumite aranjamente făcute cu Comitetul Agrar Bucureşti. 
Contractele de vânzare-cumpărare anexate aci arată cum a ajuns Roxin în 
posesiunea moşiei, împreună cu fabrica de spirt, cu castel, cu alte clădiri etc. 
După ce Roxin a ajuns astfel în posesiunea moşiei, pe ţăranii deja 
împroprietări~ i-a dat afară de pe moşie, păgubindu-i cu 600 iugăre de pământ 
bun. După ce a intrat în posesiunea moşiei, Dr. Teodor Roxin a început să 
vândă loturi ţăranilor, câştigând la fiecare iugăr cam 20 măji (2 tone) de 
grâu. Astfel a vândut cam 220 iugăre, iar lui i-a rămas mai mult de jumătate 
şi anume partea cea mai bună şi care cuprindea toate clădirile, inclusiv castelul 
şi fabrica de spirt, în mod gratuit. Anexăm vreo 20 extrase de contracte de 
vânzare-cumpărare încheiate de Roxin cu cumpărătorii. După Dictatul de la 

6' Zia1ul „Sărmarn/'" nr. 276 din I iulie 1947. 
'" Ziarul ··cnşana „ nr. 88 din 21 aprilie 1946, p. I. 
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Viena, baronul Schell a pornit proces pentru a primi înapoi moşia. După 
eliberarea Ardealului de Nord în 1944, Roxin Teodor a intentat proces 
pentru recâştigarea moşiei. ln 1945 au fost expropriate 116 iugăre din 
moşia lui Roxin Teodor, din comuna Şimian. ln 1945, datorită greşelilor 
Comitetului Agrar din plasă, Dr. Teodor Roxin a mai vândut ţăranilor 
câteva zeci de iugăre, motivând această vânzare prin aceea că s-a înţeles 
cu aceşti ţărani cumpărători încă înainte de Dictatul de la Viena, însă n
a mai avut ocazia să încheie contract cu ei, nici n-a primit vreun ban de 
atunci"65

. 

În ziarul „Lupta Maramurăşului" fruntaşul „manist" Ilie Lazăr era aspru 
criticat de către ţăranul comunist Danciuc Pintea din comuna Ruscova pentru 
că în campania electorală îi „speriase" pe săteni spunându-le că „legea de 
reformă agrară este anticonstituţională şi că va scoate afară din ţară pe 
minoritari (unguri, ucrainieni şi evrei) şi că pământul lor îl va da ţăranilor 
români". În finalul articolului, corespondentul de presă ameninţa că va face 
,,apel până la Moscova în contra lui Ilie Lazăr"66 . 

Nu putem spune însă că nu au existat, într-adevăr, vânzări frauduloase. 
În satul Călăţea (Bihor) curatorul moşiei unui evreu deportat, a parcelat terenul 
încă din anul 1945 şi I-a vândut localnicilor, care prinzând de veste că terenul 
este cuprins în planul de expropriere al reformei agrare, şi-au revândut 
parcelele locuitorilor unei a treia comune, aşa încât situaţia dădea mari bătăi 
de cap Parchetului67

. În alte locuri, ţăranii au fost sfătuiţi de către moşieri să
şi înstrăineze loturile primite, aducând ca argument în acest sens 
imposibilitatea cultivării parcelelor din pricina lipsei utilajelor agricole. Un 
număr de 11 asemenea cazuri au fost raportate prefectului, de Legiunea de 
Jandarmi Satu Mare, în comuna Gherţa Mică6~. 

Alte neajunsuri erau determinate de lipsa documentaţiei tehnice cadastrale. 
În unele plasele Salonta, Tăşnad, Supuru de Jos, Şimleu Silvaniei lucrările 
reformei au fost oprite sub motivul distrugerii cărţilor funciare în timpul 
războiului69 . Chiar dacă autorităţile puneau sub semnul întrebării aceste 
afirmaţii, mai târziu s-a dovedit că administraţia maghiară a avut grijă să-şi 
salveze arhiva odată cu retragerea, documentele tehnice respective fiind 
păstrate astăzi la arhivele din Debreţin70. 

65 AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R .. dosar 6/1945-1947, f. 207. 
66 Ziarul .. Glasul Maram11răş11/11i" nr. 26 din 20 iulie 1946, p. 3. 
67 AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 64. 
68 AN-DJSM, fond Prefectura judeţului Satu Mare, rola 460, dosar 88/1946, f. I 9. 
69 AN-DJBh, fond Comitet11/ J11de/ean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 64. 
70 Ioan Aurel Popovici, Contribuţii privind istoria Arhivelor Bihorene, în Direcţia Jude/eană Bacău 

a Arhivelor Na/ionale. Semicentenar. Sesiune ştiinţifică. voi. I, Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. 
2001, p. 233-239. 
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În plasa Ardud, moşierii expropriaţi erau „demascaţi" pentru că şi-au 
ridicat recolta încă verde de pe terenurile atribuite sătenilor, vitregindu-i pe 
aceştia din urmă de beneficiul „bucatelor" semănaten. Ţăranii ignoranţi nu 
cunoşteau faptul că legea permitea şi chiar prevedea acest lucru, de unde se 
vede clar că „faptele" acelor moşieri nu au servit decât propagandei comuniste. 
În schimb, nu se pomenea nici un cuvânt despre situaţiile când statul jefuia 
ţărănimea împroprietărită. Locuitorii comunei Bale (Bihor) erau nemulţumiţi 
de plata către stat a unui procent de 60 % din producţia terenurilor primite, 
motivând producţia slabă ce se va obţine, şi care „de abia acoperă preţul 
sămânţei şi a muncilor agricole". Naivi, sătenii sperau ca prin conţinutul 
linguşitor în care era formulată cerere să obţină graţia autorităţilor: "Datorăm 
cu recunoaştere şi mulţumire guvernului democrat Groza şi Partidului 
Comunist al României pentru faptul că ne-a dat pământ, deoarece cu acest 
fapt s-a realizat visul strămoşesc a muncitorilor, aceia cari au suferit sub 
jugul muncii, azi însă lucrează plini de entuziasm în averea lor"72

. 

Ţăranii din alte localităţi nu erau însă atât de convinşi de „mărinimia" 
guvernului Groza şi a P.C.R., mai ales cei din judeţul Sălaj. Judeţeana P.C.R. 
de aici a semnalat faptul că „între îndreptăţiţi sunt ( ... ) mulţi manişti, datorită 
faptului că între preşedinţii locali şi de plasă sunt elemente din cadrele vechi 
ale lui Maniu şi acestea fac propagandă manistă pe tema de reformă agrară"73 . 
Cauzele acestei stări de lucruri erau puse atât pe seama rolului „nefast" a 
intelectualităţii satelor „preoţii, unii învăţători şi notari, conducătorii de ieri 
ai satelor, recunoscuţi prin tradiţie, - care - seamănă şi acum îndoială în 
rândurile ţărănimii"74, cât şi pe lipsa de diligenţă a activiştilor, care au omis 
să lămurească ţărănimea că reforma agrară nu vizează strict numai interesele 
celor aflaţi pe teritoriul moşiilor expropriabile ori a celor lipsiţi total de pământ, 
ca beneficiari direcţi, ci şi interesele generale ale întregii ţărănimi, inclusiv a 
celor ce nu sunt îndreptăţiţi, ca măsură de "eliberarea ţărănimei de sub jugul 
moşieresc"75 . Aici se încadrau organizaţiile Satu Mare şi Sălaj ale P.C.R. 
care nici măcar nu şi-au trimis reprezentanţi pe teren şi care nu participau 
nici la şedinţele comitetului judeţean de reformă76 . 

Ori cât de mult s-au străduit comuniştii să confere un caracter revoluţionar 
reformei agrare, ori să-şi probeze generozitatea, mobilizând în această direcţie 
întregul aparat politic şi de stat, semnalele venite din spaţiul rural indicau 

71 AN-DJSM, fond Prefectura 111de/u/11i Satu Mare, dosar 88/1946, f. 11. 
11 AN-DJBh, fond Comitem/ Judeţean Bihor al P.C.R., dosar 262/1945-1948, f. 19. 
73 Ibidem, f. 82-84. 
,. Ibidem, f. 87. 
'·' Ibidem, f. 71. 
76 Ibidem, f. 64. 
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faptul că ţărănimea îşi formase deja convingerea că „reforma agrară nu va fi 
făcută şi terminată niciodată, iar proprietăţile particulare vor fi transformate 
în colhozuri". Simpatia de care se bucura Partidul Naţional-Ţărănist în satele 
româneşti, dublată de credinţa că acesta va birui în alegeri, întărea această 
mentalitate, sesizată şi de activişti în rapoartele lor, în care relatau că „se 
răspândeşte între ţăranii împroprietăriţi [zvonul] că degeaba se distribuie 
titluri definitive de împroprietărire, [deoarece] după alegeri se vor relua 
terenurile atribuite ţăranilor"77 . 

* * 
* 

O analiză efectuată în luna februarie 1946 a pus în lumină stadiul general 
al aplicării reformei în spaţiul nord-vestic. Cel mai bine stăteajudeţul Sălaj 
cu o suprafaţă expropriată de 21960 ha distribuite la 24204 ţărani (4,44%), 
apoi Bihorul cu o suprafaţă expropriată de 18000 ha, distribuită la 15000 de 
ţărani (6%) şi Satu Mare cu 11470 ha expropriate şi distribuite la 7866 
îndreptăţiţi (4,47%)n. În Maramureş nici nu se putea pune problema 
monitorizării ei din cauza numărului mare de contestaţii deduse spre 
soluţionare Comisiei Centrale de la Bucureşti, de unde nu se primise încă 
nici un răspuns79 . Se impuneau grabnice măsuri de redresare a situaţiei, 
începând cu instituirea la nivelul fiecărei „raionale" a câte unui responsabil 
cu reforma. La Baia Mare a fost numit Petraş Grigore, la Beiuş Ungur Iacob, 
la Satu Mare Erdos Vasile, în Sălaj Pop Ioan şi la Oradea "responsabilul 
Regionalei", fără a fi nominalizat. De asemenea, pe linie ţărănească trebuiau 
mobilizate forţele UPM şi ale Frontului Plugarilor, însărcinate să organizeze 
conferinţe pe tema reformeiw. 

Pe parcursul anului ritmul s-a mai înviorat oarecum. În luna mai, în 
Satu Mare se reuşise definitivarea reformei pentru încă şapte comune, cu 
un număr de 517 împroprietăriţi. Au fost expropriate 24 de moşii cu o 
suprafaţă totală de 1288 iugăre, dintre care 782, 800 iugăre fuseseră 
distribuite îndreptăţiţilor, 248 au fost alocate rezervei de stat şi 258 formau o 
rezervă disponibilă, dar nu se preciza în ce scop~1

. Bihorul stătea cu ceva 
mai bine. Din cele 38001 iugăre supuse reformei, fuseseră expropriate 25915 
şi se aflau în curs de expropriere 12086 iugăre. 13000 de ţărani erau deja 
împroprietăriţi şi 12086 erau în curs de împroprietărire. Nu mai puţin de 

77 lbide111. f. 69. 
"Ibidem, f. 63. 
79 Idem. fond /nspectorat11/ Grnerenl Ad111i11istrati1•-Circa VIII Oradrn, dosar 1410/1946, f. 7. 
•
0 lde111, fond Co111itet11I .JudeJean Bihor al P.C.R .. dosar 262/1945-1948, f. 65. 

81 ldP111. fond /nsp,·ctorat11/ Genrrpa/ Ad111i11istrati1•-Cin·a VIII Oradrn, dosar 1210/1946, f. I O. 
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16050 de ţărani lipsiţi de pământ nu puteau fi împroprietăriţi din cauza lipsei 
de teren disponibil 82

. 

Inspectorul general administrativ, pe baza dispoziţiilor guvernului, a 
comunicat prefecţilor că „interesele politice cer ca reforma să fie terminată 
cu 2-3 săptămâni înainte de alegeri" şi tot până la acest termen să fie încheiate 
şi colectările83 , mai ales pentru că- se spune în comunicat - ,,propaganda în 
contra rechiziţionărilor de vite şi cereale pentru satisfacerea convenţiei de 
armistiţiu a îndepărtat ţărănimea de guvernul Petre Groza, acolo unde nici 
Partidul şi nici Frontul Plugarilor nu a putut pătrunde" 84

. 

În august 1946 în Satu Mare numai 40% din titluri fuseseră scrise85, iar 
până în septembrie reforma a fost definitivată în 134 de comune, pe 816 
moşii însumând 23705 iugăre. 13056 de îndreptăţiţi au primit 21867 de iugăre 
şi s-au distribuit 12000 de titluri, dintre care înscrise numai 5 87786

. Prima 
comună din judeţ în care au fost finalizate lucrările reformei a fost Culciu 
Mare - după cum se subliniază în presă - prin „strădaniile inginerului Doja 
şi a spiritului de dreptate cu care a lucrat comitetul local de reformă agrară"87 . 
În plasa Ardusat, majoritatea ţăranilor au fost împroprietăriţi din moşiile fraţilor 
Paul şi Maximilian Dengefeld88

, iar cei din plasa Şomcuta Mare din moşiile 
grofilor Teleki Paul şi Teleki Adam89

• 

Ţăranii comunelor învecinate cu oraşul Satu Mare, Apateu, Amaţi, Ambud, 
Păuleşti, Petin, Sătmărel şi Culciu Mare, au primit pământ din moşiile fraţilor 
Băs.zormeny Carol şi Emil, Ile C. Barbu!, Horvath Gheorghe, Szarka Andrei etc. 90 

În plasele sătmărene Carei şi Tăşnad, ţinând la acea vreme de Sălaj, conform 
raportului întocmit de Comisia de Verificare a Reformei Agrare din plasa Carei 
la data de 2 octombrie 1946, la nivelul celor 24 de comune ale plasei fuseseră 
expropriate 2577,8 ha de la 224 de moşieri şi fuseseră împroprietăriţi un număr 
de 2495 de ţărani91 . Cele mai întinse moşii erau ale grofului Eszterhazi cu 
804 iugăre, Berger Adalbert cu 590 iugăre, ambele în Carei, moşia familiei 
Domahidy Ştefan din Domăneşti cu 580 iugăre şi Majtenyi Nicolae din 
Moftinu Mic cu 195 iugăre92 . Proprietăţile familiei grofului Karolyi, incluzând 
aici şi clădirile, au fost înglobate în rezerva de stat, Ministerul Agriculturii şi 

"Idem, fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R., dosar 262/1945-1948, f. 87. 
83 Idem, fond Inspectoratul Genere al Administrativ-Circa Vili Oradea, dosar 1410/1946, f. I O. 
"'Idem, fond Comitetu/Judeţean Bihor al PC.R .. dosar 262/1945-1948, f. 87. 
"Idem, fond Inspectoratul Genereal Administrativ-Circa Vili Oradea, dosar 4943/1946, f. 7. 
•• Ibidem, f. I O. 
87 Ziarul „Sătmarul'" nr. 102 din 15 noiembrie 1946. , 
88 AN-DJSM, fond Camera Agricolă a jude/ului Satu Mare, dosar 1002/1945, f. 9-95. 
89 Idem, dosar 1039/1945, f. 1-52. 
90 Idem, dosar 419/1945, f. 46. 
91 Idem, fond Pretura plasei Carei, dosar 3/1945, f. 40. 
92 Ibidem, f. 53. 
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Domeniilor intenţionând să înfiinţeze pe moşie o fermă de stat şi o şcoală de 
agricultură93 . A fost exceptat numai castelul din Carei, care a fost preluat de 
Ministerul de Război. În plasa Tăşnad au fost expropriate 30 de moşii, cu suprafeţe 
cuprinse între 14-89 ha, totalizând 1307,25 ha94

• 

După analiza stadiului lucrărilor de reformă agrară în Bihor, participanţii 
la şedinţa din august au elaborat o serie de măsuri menite să accelereze ritmul 
lucrărilor şi să înlăture dificultăţile intervenite. În primul rând, inginerii 
topometrişti trebuiau să-şi întocmească un plan şi un program de lucru pentru 
fiecare moşie în parte. După terminarea măsurătorilor de stabilire a 
perimetrului fiecărei moşii, schiţa de parcelare trebuia predată Camerei spre 
analiză. În plasele Salonta şi Săcuieni au fost suplimentate posturile de 
topometrişti. Şefii de ocoale erau traşi la răspundere pentru fiecare întârziere, 
pe care trebuiau să o motiveze în scris cu dovezi plauzibile95

. 

Reforma merge însă greu, se preconiza că va putea fi încheiată cel mai 
devreme pe 15 octombrie 194696

. Totuşi până la 1 noiembrie se reuşise 
distribuirea titlurilor de proprietate unui număr de 4511 ţărani din jumătate 
din plasele judeţului: 215 în Aleşd, 605 în plasa Centrală, 1931 în Marghita, 
702 în Salonta şi 1057 în plasa Săcuieni. Pe etnii, 2227 erau români şi 2284 
unguri. Cadrele de partid recomandau şi ele urgentarea distribuirii titlurilor 
-pe manşeta documentului - întrucât „promisiunea viitoarelor înmânări de 
titluri are darul de a deturna votul ţărănimii către F.N.D." 97

• 

O comisie interministerială a vizitat Bihorul şi Sălajul, unde - se relatează -
că a fost plăcut impresionată de entuziasmul ţărănimii care, nemobilizată, s-a 
prezentat în număr foarte mare la mitingurile organizate, mai ales „în Zalău, 
fiind pregătită vizita comisiei, ţăranii s-au adunat într-un număr impunător de 
2000". Au fost felicita~ pentru această reuşită cei doi prefec~, ambii lideri judeţeni 
ai Frontului Plugarilor, cărora le-a fost recomandată tipărirea unui număr de 
20000 de manifeste ale Frontului Plugarilor în legătură cu reforma98

. 

Distribuirea titlurilor de proprietate a debutat în Sălaj, în 5 iunie 1946, la 
marea manifestaţie populară organizată în cinstea vizitei prim-ministrului Dr. 
Petru Groza la Zalău. Personal, domnia sa a împărţit câteva sute de titluri ţăranilor 
împroprietăriţi. Cu această ocazie a ţinut să-i asigure pe cetăţeni de integritatea 
graniţelor şi de reuşita reformei agrare99

. Acţiunea a continuat în Maramureş, pe 

93 Ibidem, f. 11. 
.. Idem, fond Pretura plasei Tăşnad, dosar 5/1946, f. 34. 
95 AN-DJB, fond Sfatul Popular al Regiunii Crişana-SecJiunea Agricolă, dosar 1/1946, f. 8-9. 
96 Idem, fond Inspectoratul Genereal Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 1410/1946, f. 7. 
"'Idem, fond Comitetul JudeJean Bihor al PC.R., dosar nr. 262/1945-1948, f. 90, în "Titluri de 

împroprietărire împărJite în Jud. Bihor până la data de 1 Noemvrie 1946 împăr/ite ". 
98 Ibidem, f. 69. 
99 Idem, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 5000/1946, f. I. 
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16 iunie 1946, cu prilejul vizitei la Sighet a premierului, care a deschis lucrările 
Congresului General al Frontului Plugarilor în prezenţa a peste 8000 de ţărani 100

• 

În judeţul Satu Mare, înmânarea titlurilor de proprietate a debutat în plasa 
Halmeu în toamna anului 1946. Pe data de 17 septembrie într-un cadru festiv 
au fost distribuite 1200 de astfel de titluri ţăranilor, care, după cum subliniază 
presa, ,,singuri şi-au făcut măsurătorile pe teren" 101

. Acţiunea a continuat în 
cursul aceleaşi luni şi a lunii următoare. La 30 septembrie la Supuru de 
Jos 102

, la 6 octombrie la Ardud 103 şi la IO octombrie la Culciu Mare104
. · 

Punctul culminant al acţiunii a fost atins la 13 octombrie 1946, cu prilejul 
vizitei prim-ministrului Dr. Petru Groza la Satu Mare. Cu această ocazie a 
fost organizată o mare adunare populară pe „Arena Sportivă", în cadrul căreia 
preşedintele Consiliului de Miniştri a înmânat personal un însemnat număr 
de titluri 105

. 

* * 
* 

Pe întreg judeţul Satu Mare au fost expropriate 19617,72 ha (32710 
iugăre) din care I 5166, 08 au fost distribuite celor 16140 de ţărani îndreptăţiţi. 
Alte 1170,80 ha au fost destinate păşunilor comunale, 1645,3 5 ha au fost 
necultivabile( conace, păduri, eleştee, parcuri, bălţi) iar restul a format rezerva 
de stat106

. Inventarul agricol a fost preluat de stat cu excepţia a 84 pluguri şi 
67 grape care au fost distribuite ţăranilor107 • 

Până la aplicarea noii reforme agrare, în judeţ existau 22 moşieri cu peste 
500 ha, 356 gospodării mari între 50-500 ha, 761 gospodării mijlocii cu 20-
50 ha şi 44431 gospodării mici cu 1-20 ha. După aplicarea ei mai existau 
doar 3 moşii mari, 986 gospodării mijlocii şi 46566 de gospodării mici108

. 

Societatea ,,Forestiera Beltiug" mai deţinea în martie 1947 circa 5000 de 
iugăre, expropriate în acelaşi an100

. 

La nivelul comunelor, întinderea rezervelor de stat a variat între 5-20 ha. 
O parte din suprafeţele ce formau rezerva de stat au fost destinate înfiinţării 
unor grădini comunale de legume, alocându-se câte 200 mp de familie 11°, ori 

100 Idem, dosar 11726/1946, f. 4. 
101 Ziarul „Sătmarul" nr. 54 din 17 septembrie 1946. 
102 Ziarul „Fâklya" nr. 9 din 6 octombrie 1946. 
103 Ziarul „Sătmani/"' nr. 68 din 9 octombrie 1946. 
104 Ziarul .,Sătmaru/" nr. 102 din 15 noiembrie 1946. 
10~ AN-DJSM, fond Prefectura;ude/1ilui Satu Mare, rola 447-448, dosar 21/1946, f. 9-10. 
106 Idem, rola 453, dosar 48/1946, f. 99. 
107 Ibidem. 
108 Idem, fond Prefectura ;ude/ului Satu Mare-Biroul de Aplicare a Armisti/iului, dosar 22/1946, f. 80. 
109 Ziarul .. Sătmam/" nr. 210 din 21 martie 1947. 
110 AN-DJSM, fond Camera Agricolă a;ude/ului Satu Mare, dosar 41911945, f. I. 
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pentru plantaţii de duzi, între 0,5-1,5 ha, în vederea stimulării sericiculturi im 
O altă parte a fost alocată împroprietăririi beneficiarilor Ordinului „Mihai 
Viteazu". Numai în plasa Satu Mare, această rezervă însuma 95 ha 112

. 

În Bihor a fost distribuită îndreptăţiţilor o suprafaţă de 24192,670 iugăre 
(13921,86 ha), iar cu o întindere de 4686, 7 iugăre (2696,61 ha) de păşune 
au fost înzestrate comunele deficitare sub acest aspect. Statul a preluat 
6849,1498 iugăre (3941,86 ha) de pădure, 908,542 iugăre (528,92 ha) de 
teren neproductiv (inundabil şi cu alte destinaţii), alături de o rezervă de stat 
de 4256,969 iugăre (2449,51 ha) de arabil. Pe categorii de folosinţă, rezerva 
de stat era formată din: 1708,225 iugăre (982, 96 ha) destinate dotării fermelor 
de stat, 902, 1411 iugăre (519,36 ha) destinate creierii unei rezerve de 5%, 4 
iugăre (2,30 ha) f'aneţe, 25,8 iugăre (14,67ha) grădini, 226,795 iugăre (130,33 
ha) vii, 129,978 iugăre (74,58 ha) livezi, 5, 1163 iugăre (3,29 ha) lotul Ocolului 
Agricol, 149,1144 iugăre (86,15 ha) zona CFR, 342,537 iugăre (196,99 ha) 
conace şi parcuri, 758,680 iugăre ( 436,44 ha) bălţi şi eleştee, iar o suprafaţă 
de 4,968 iugăre (2,44 ha) pentru diferite industrii 113

. 

În judeţ existau 53225 de îndreptăţiţi la împroprietărire, dintre care 23725 
fuseseră verificaţi iar alţi 29502 urmau să fie verificaţi. Dintre îndreptăţiţii 
verificaţi au fost împroprietăriţi 153 59. la nivel de comune, au fost verificate 
121, iar 8 5 nu. În acestea nici nu s-au făcut exproprieri. 177 de moşii au fost 
parcelate şi 245 nu. Numai una mai era în curs de parcelare. Un număr de 
153 59 de titluri erau deja scrise şi tot atâtea loturi au fost distribuite definitiv114

. 

Prin Ordinul telegrafic 16036 al ministrului agriculturii Traian Săvulescu, se 
dispune înfiinţarea în Bihor a unui număr de patru ferme de stat: La Săcuieni pe 
moşia Stubenberg cu 250 ha, La Marghita pe moşia Aba~ei de Molk cu 250 ha, 
la Inand pe moşia Coloman Markovits cu 250 ha şi la Sălard pe moşia Iosif 
Bartsch cu 250 ha. Pentru loturi pomicole erau rezervate 60 ha pe moşia 
Iosif Pin caş din Bale şi 16 ha pe moşia Iosif Stubenberg din Săcuieni 115 . 

* * 
* 

Cel mai grav efect al fărâmiţării marilor proprietăţi a fost penuria 
alimentară, care şi-a făcut simţită prezenţa rapid în rândul popula~ei, în special 
în centrele urbane. Ea a fost accentuată şi de tărăgănarea lucrărilor de reformă 

111 Ibidem, f. 2. 
112 Ibidem, f. 171. 
113 AN-DJBh, fond Comitetul Jude/ean Bihor al P.C.R., dosar 262/1945-1948, f. 97. 
'" Ibidem, f. 104. 
115 Gabriel Moi sa, Stadiul lucrărilor de reformă agrară dinjude/11/ Bihor în august /946, în Crisia nr 

XXVI-XXVII din 1996-1997, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1997, p. 328-336. 
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agrară, importante suprafeţe rămânând nelucrate din pricina întârzierii 
operaţiunilor de parcelare. De vină era şi lipsa acută de unelte agricole. După 
cum prevedea legea reformei agrare, inventarul agricol, incluzând aici şi 

uneltele, trecea odată cu exproprierea în patrimoniul statului. Majoritatea 
ţăranilor împroprietăriţi reclamau lipsa de pe piaţă a prăşitoarelor, sapelor, 
coaselor, potcoave, caiele etc., însă cel mai mult se resimţea lipsa animalelor 
de tracţiune. La Satu Mare a fost necesară participarea armatei pentru 
realizarea muncilor câmpului: Regimentul 90 Infanterie, Batalionul 4 Tunuri 
de munte, Batalionul 8 Vânători de munte şi Compania de grăniceri 116, o 
tradiţie care va fi perpetuată şi după introducerea colectivizării agriculturii. 

Prefectul Maramureşului a şi întocmit un studiu comparativ al necesarului 
de unelte agricole. Dacă în 1944 revenea o coasă la doi ţărani, în 1945 repartiţia 
era de trei la o coasă, ca în 1946 să devină 5-6 ţărani la o coasă 11

7
. 

În ianuarie 1946 preţurile la produsele alimentare crescuseră cu 100-150% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aprovizionarea cu pâine era cea mai 
deficitară Ea era asigurată numai spitalelor şi economatelor, în vreme ce muncitorii 
şi-o procurau la un preţ de 91 O lei bucata, faţă de 3 20 lei cât costase, datorită 
creşterii preţului kilogramului de grâu de la 10000 lei la 50000 leim_ 

Prefectura din Satu Mare semnala în mai 1946 că popula~a „este nemulţumită 
din cauza scumpetei excesive, în primul rând a tuturor articolelor alimentare de 
primă necesitate", cel mai grav fiind loviţi funcţionarii publici care „din 
veniturile lor fixe nu-şi pot asigura nici hrana de toate zilele, a lor şi a familiei 
acestora". Pentru asigurarea minimului necesar de alimente a fost necesară 
aprovizionarea cu cereale din U.R.S.S. 119

, fără a se preciza cantitatea. Ştim 
doar că în iulie s-au mai primit 29 de vagoane de cereale tot din U.R.S.S. 120

. 

Situaţia era paradoxală. În vreme ce Uniunea Sovietică ne ajuta cu cereale, 
din ţară plecau cereale către U.R.S.S.. Numai în cursul lunii mai, din judeţul 
Satu Mare plecaseră, prin intermediul celor două „întreprinderi de achiziţii" 
importante cantită~ de produse alimentare. INCOOP achizi~onase 354 tone de 
grâu, 50 de secară, 102 de orz, 213 de ovăz, 365 de porumb, o tonă de fasole, 
572 de floarea soarelui, 600 tone de turte de floarea soarelui, 6 de inşi o tonă de 
seminţe de dovleac. ,,Centrul de Exploatare", mai modest, achizi~onase şi el 
121 tone de grâu, 5 de secară, 5 de orz, 213 de ovăs, 279 tone de porumb, I 008 
tone de cartofi, 58 de fasole, 12 de floarea soarelui şi o tonă de trifoi121

. 

116 AN-DJBh, fond lnspectorat11l GenPrPnl Administrativ-Circa Vili Oradea, dosar 8316/1946, f. 9. 
"' Idem, dosar 1410/1946, f. 10. 
'"Idem.fond Comitet11/ J11deţean Bihor al PC.R., dosar 6/1945-1947, f. 85. 
119 ldP111, fond lnspectorat11/ Genrrenl Ad111i11istrativ-Circa Vili Oradea, dosar 8316/1946, f. 5. 
"

0 Idem, dosar 5800/1946, f. 6. 
"'ldPm, dosar 831611946, f. 7. 
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Volumul cotelor cerealiere percepute de la populaţie a influenţat şi 
producţia animală, în sensul diminuării cantităţilor de lapte, de asemenea 
produs grevat de cote. Ţăranii sătmăreni n-au mai predat la centrele de achiziţii 
decât jumătate din cantitatea lunară de 2000 kg cu care erau impuşi, pe de o 
parte din cauza preţului mai bun de pe piaţă, de 1000-13 00 lei pe litru faţă de 
500 lei oferit de stat, dar mai ales din pricina „coloanelor de cai ruseşti care 
în trecerea lor au păscut păşunile şi fâneţele de pe marginea şoselei" 122 . 

În Bihor situaţia era şi mai gravă. Prefectul Alexandru Riţiu raporta că 
funcţionarii publici sunt disperaţi „din cauza salariilor mici care nu le ajung 
pentru acoperirea cheltuielilor zilnice şi pentru întreţinerea familiilor 
(mâncare). Majoritatea îşi vând mobila, îmbrăcămintea, rufăria şi 

încălţămintea ce le-a rămas în urma evenimentelor din toamna anului 1944 
când judeţul a fost teren de război". La aceste greutăţi se mai adăugau şi 
cheltuielile necesare subzistenţei celor încă 4000 de „expulzaţi ce trebuie să 
sosească la Oradea", pentru care era necesară alocarea unei sume de 8 
milioane lei 123

. Bihorul a primit şi el 21 de vagoane de cereale din Uniunea 
Sovietică şi mai erau aşteptate încă 50124

. În Maramureş situaţia era de-a 
dreptul dezastruoasă, încât a fost declarat ,judeţul înfometat" 125

. Nici viitorul 
apropiat nu dădea speranţe prea mari, recolta fiind compromisă din cauza 
secetei în proporţie de 75%. Era nevoie urgentă de aproximativ 800 de 
vagoane de cereale pentru acoperirea necesităţilor de trai 12°. 

Ca o consecinţă a foametei generale, Inspectoratul General al judeţelor 
nord-vestice trăgea un semnal de alarmă asupra creşterii fenomenului 
infracţional, subliniind că „furturile şi spargerile din partea răufăcătorilor se 
ţin aproape lanţ, atât în mediul urban cât şi în cel rural". Sporise şi traficul 
clandestin al contrabandiştilor pe frontiera cu Ungaria, care pe lângă efectele 
negative produse economiei româneşti, era şi principalul canal de propagare 
a ideilor revizioniste maghiare. Se atrăgea atenţia structurilor militare că 
,,contrabandiştii din Ungaria, care circulă liber, binenţeles în mod clandestin, 
alături de şoviniştii revizionişti de aici, propagă nesiguranţa hotarelor şi ideea 
revizionistă, colportând diferite veşti alarmante cu rectificări teritoriale, ei 
ţinând contact permanent cu revizioniştii unguri aflaţi pe teritoriul nostru, 
fiind chiar agenţii de legătură ai acestora" 127

• 

122 Idem, dosar I 2I0/1946, f. 6. 
"'Idem, dosar 9611/1946, f. 2. 
'" Idem, fond Comitellll J11deţean Bihor al P.C.R., dosar 6/1945-1947, f. 85. 
125 Idem, fond lnsprctoratul Genereal Administrativ-Circa \!llI Oradea, dosar 429611946, f. 5. 
126 Idem, dosar 1410/1946, f. 6. 
127 Idem, dosar 8316/1946, f. 5. 
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ANEXE - JUDEŢUL BIHOR 

CATEGORIILE DE PROPPRIET ATI NAINTE DE APLICAREA REFORMEI AGRARE 
Nr. Categorii de 1;:ospodllril Evldenla 20s poda'lriilor Su11rafetele 2lobale 

Numa'lrul În procente În hectare În procente 
1 Până la 5 ha 83548 795% 252917 338% 
2 Intre 5-10 ha 14381 13,7% 115397 15,4% 
3 Intre 10-20 ha 5639 5,3% 104506 140/o 
4 Intre 20-50 ha 1445 1,4% 50000 6,7% 
5 Peste 50 ha 112 0,1 % 26848 36% 
6 Păduri de ~lat şi 197032 26,5% 

particulare 
Tot a I 105125 1000/o 746700 100% 

CATEGORIILE DE PROPRIET A TT DUPĂ APLICAREA REFORMEI AGRARE 
SITUAŢL\ IHOŞIILOR EXPROPRIATE PRIN LEGEA NR. 187/1945, LA MIJLOCUL ANULUI I 

194()lll 

Nr. Localitalen Moşia Suprnfatn1~ Obsen·aţll 

1 Abram Mann Ileana 3 
2 Albiş Stubembenz Iosif 1150 Conte 
3 Almaş Pincaş M. Iosif 2074 
4 AlpAşel Balog K. Francisc ? Dosarul '" B11c11reşti, 1111 se CI/I/Oa/te 

supra/ara ce se m e:cpropria. 
5 Aq>Aşel Balog K. Ioan 56 
6 Ateaş Tisza L. Coloman 994 Cetăţe11ia ? re,·i::uire ? 
7 Satu-BarM Kiss David li 
8 Batllr Dr. Iacob Ioan 1283 
9 BAlaia VM Krizslir 184 Afi1git c11 mlforită(ile maghiare. 
10 Biharea Crainic Romulus 10 
II Biharea Laszlo Adalbert 28 
12 Borş Vru·2a Nicolae 7 Domiciliat 1)1 AJl(frid 
13 Butan Fratii Juricskai 136 A11 .. tlit. edi11Lexen11r. JSi/1945. 
14 Cadea Pon2ratz Ştefan 1112 Co11te; c11 pădure c11 tot. 
15 Cadea Dr. Sodi Szabolcs 72 
16 CAIAtea Goldner L. 279 A/1. 3 lit. e di11 Legea 11r. 1S7/1945. 
17 Cenaloş Lukacs Emest 188 
18 Cherechiu Pincaş 1\-1. Iosif 1865 

19 Chioag Toperczer Tiberiu 163 Aji1git rn a11torităţile maghiare; art. 3 fit. c 
di11 legea 11r. 1871194.5, i11 i11trexi111e 

~o Chiraleu l\lruuşca Cornelia 31 
21 Chiribiş Goldberger Mor 54 
2:! Q1iribiş Mrum Moise 25 
23 Q1iribiş Steiner Iacob 3 
24 a1işlaz Szilagyi 61 

Maria/Iuliana 
25 Chislaz Ve11h Gheor11he 18 
26 Ciocaia vad Farkaş Ga\Til 30 
27 Ciocaia Papszasz Ileana 278 Ho11hyşti. 

~8 Ciocaia vad. Reda· Oscar 63 
29 Ciocaia Dr. S0di Szabolcs 70 

12• Idem, fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dos. 262/1945-1948, f. 95-96. - în "Tablou de 
exproprierile moşiilor peste 50 hectare din jud. Bihor". 

129 În iugăre cadastrale - n.n. A.Ţ. 



312 Augustin Ţărău 

.\O Ciuleşti Neufeld Ladislau 123 
31 Ciumeghiu Văd.Szokol 183 

Mru:ll;arela 
32 Ciutelec W eitheimstein I 73 

Victor 
33 Cohan Mann Ileana 66 
34 Cristur Stubeiuberl! Iosif 442 Co11te. 
35 Cubulcut Boniş Elemer 100 
36 Dei-m1 Soc. Dema-Tllt ărnş 192 
37 Diosi11 Bleiei· Emest 484 
38 Diosig Pongnitz Ştefan I i73 Co11te. A.fugit c11 autorităţile maghiare. Cu 

pădure cu tot. 
39 D1os1g \lancea Annm 48 
40 Gepiu Konigs,warter 746 Bnro11ensă 11e111ţonică,fi1git<i. 

Melania 
41 Ghiorac Kovei· 101 Art. -~ lit. d di11 Legea 11r. IS7/l9./5. /Îl 

Maitin/Victor î11tref!ime 
42 Ghiorac Tisza Coloman 966 RM"izuire. 
43 Hodoş Ba1toş Acb·ian 195 U11g111·, re,·i=uire. 
44 Hodoş Okanyi Ioan 3 
45 Homorog Frnlii Pardi 28 
46 lat10şcla En_gherlui E. 69 Are sub JO ha - e.'ipropriat 
.p Ileu Abatia de Molk :!4 Cu păd11re cu toi - co11fesi11111! 1w111ţească. 
48 Ileu Fratii Fratei· 89 Horthyşti. 

49 Leş Gall Ileana 155 
50 Leş FraliiRoxin 2 P.N.T. -sub r,•,·i=uire. 
51 Lugaşu de Jos Dr. Iacob Ioan _qo 
52 Mar)!hita Abatia de !\-folk 3394 C11 văd11re cu tot. 
53 l\fai·ghita Csengei·i Irina 33 
54 Margine Matm Ileana 229. 
55 Mă1tihaza Zili11~ki Adalbeit 30 Re,·izuire - vrfrteu cu Tiszn Colom/111. 
56 Măclăras Papai Ioan 20 ? 

5i Miersig Suhaida Gheorghe 645 D,, origi11e română; n fugit cu nulorităţi/,• 
maRMare. 

58 Mişca Abatia de !\folk 2 Cu pădure cu tot. 
59 Mişca Văd.Szatmari !08 

K.Ştefatl 

60 Olosig Boniş Eleiuer 371 
61 Olosig Stubembei·g Iosif 41 Co11te. 
62 O1titeal! Fratii Jmicskai 16 Au ft1Ril cu aulorilătile 111md1iare. 
63 P~uleşli Konovalof Valei"in 113 
64 Peştiş Dr. Iacob Ioan 120 
65 Peştere Soc. Fama S.A.R. iO Precis cu ocn=ia măsurătorii. 
66 Pocluşa de B. Tunyoghi Emil 288 
6i Popeşti Abatia de Molk 1048 Cu pi'ufure cu toi. 
68 R~ina Maria Balo11h T. Ludovic 13 
69 Regina l\faria Nişte Iacob 34 
70 Regina Maria Pc!nzeş Nicolae 65 
ii Salonta Balogh G. şi Iosif 95 Ari . .J lit d din Legea 11r. IS://9./5. Domici-

lint 1i1 Budapesta; re1"i=11ire ? 
7:? Salonta Bitto Colomau 91 Art. J lit. c diu ll'gM nr. 187-'/945, î11 iu-

trerime. Aft1f!il cu autoritătile maghiare. 
73 Salonta Domjan Ladislau 13 
74 Salonta Domian Stefan 13 
75 Salonta Greavu Aurel ? Dosnml la Comisia de plasă Salonta. 
76 Salonta Dr. Guga Ionel 13 
77 Salonta Hubeity Mihai 760 
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79-- Salonta Fralii Kemeny 418 
----

80 Salonta Papai Ioan senior 88 
81 Santău !\lare Fraţii Bige 98 Au.fugit cu m,torit/tfi/i• 111agl11m·,•. 
82 Santău Mic Fratii l1-lakai 4 A11ji1git cu autorităţile maghiare. 
83 Săcuieni Stubember_!l Iosif 1532 
84 SiUard Brutsh Iosif 416 A.fî1git rn m1torilltfile maghiare. 
85 Sântandrei Jakabfi Iosif 53 
86 Sârbi l\fahler Gheorghe 20 M,m11ţ. n.f11git w n11toritltţile maghiare. 

CATEGORII DE PROPRIETĂŢI LA DATA DE 09.01.194@30 

Catego1il Familii P.-op1·letăţl P.-011rleh\tl ProprMătl P.-oprletlltl P.-0111ietăţl 

Plasa f:'ilil până la 5ba întn 5-10 între 10-20 int.-e20-50 Peste 50 ha 
p,\mânt ba ha ha 

Alesd 16"'.'9 9052 un 222 28 33 
Ornş Beiuş - 669 :.B 9 10 4 
Beiuş 10-:1 ;473 1163 139 6 -
Beliu 32i 3067 -51 - 1 -
Celea "'.'78 "'.'-477 973 5-: 3 3 
Centrnla 2-:-41 8734 1435 '730 153 30 
l\lnrghltn '753 5361 990 324 -:-o 25 
S:'ictdenl 38".' 4543 548 246 92 17 
S:llard 490 - 4562 999 135 29 
Oraş 5-3 3375 456 3-:0 219 -5 
Salonta 
Salonta 2456 4756 1485 516 120 12 
Tlle:111:d 124'.' 52".'7 '.'98 27'7 34 129 
Tlnca 1385 6675 19"'.'0 3i6 64 6 
Yaşc,\u 633 664".' -:-91 39 - -
Ornş - - - - - -
Om dea 
Total 14520 73106 1"232 .1314 935 363 

"
0 Idem, fond Comitetul Jud. Bihor al P.C.R., dos. 262/1945-1948, f. 41. - în „ Tablou cuprinzând 

categoriile de proprietăţi de pământ centralizate pe judeţ". 



REFORME AGRARE DE 1945 - LE DEBUT DU PROCES DE 
COLLECTJVJSATJON DE L'AGRJCULTURE ROUMAINE 

Resume 

J' ai essaye de surprendre Ies moments et Ies etapes fondamentaies de la 
Reforme agrare de 1945. Utiiisee par Ies forces groupees dans Ie Fronte 
NationaI Democrate, coordonnees par Ie Parti Communiste, comme 
instrument de propagande, cette reforme agrare a ete, en reaiite, Ie premier 
pas fait dans le proces de dissoiution de Ia grande propriete agricole de 
Roumanie. 

Le Parti Communiste avait promis aux paysans pouvres des terraines en 
propriete, mais Ie vrai but etait de supprimer Ia categorie sociale des grands 
proprietaires fonciers, Ies opposants essentiels du regime totalitaire. 

Seulement apres 4 ans, la reforme agrare a ete annulie par le 
commencement du proces de collectivisation de I' agriculture. 



CRIZA „TRANSILVANIEI DE NORD"
A UGUST 1944-MARTIE 1945 

Vecinii şi strategiile propuse pentru dezmembra1·ea teritorială a 
României 

de 
NICOLAE MIHU 

Demersul nostru îşi propune să aducă noi precizări în complexa şi prea 
puţin cercetata „problemă a Transilvaniei", pentru perioada încadrată între 
momentul loviturii de stat de la 23 august 1944 şi prima jumătate a anului 
1945. 

Documentele analizate au fost selecţionate în urma cercetărilor întreprinse 
în fondurile arhivistice păstrate de către Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană 
Bihor şi Arhivele Serviciului Român de Informaţii. Am reuşit-în acest fel să 
stabilim o relaţie de conexiune între informaţiile furnizate de serviciile 
specializate din cadrul unităţilor locale de jandarmi şi cele culese de secţiile 
teritoriale ale Serviciului Special de Informaţii, asupra pulsului vieţii politice 
şi economice dinjudeţele Nord-Vestului ţării, pentru o perioadă marcată de 
absenţa aparatului de stat românesc. 

Şi unele şi altele, informaţiile aşternute pe hârtie, fie că se numesc 
„note informative", rapoarte sau sinteze, sunt deosebit de valoroase prin 
faptul că reuşesc să reconstituie până la detaliu tabloul sumbru al epocii. 
Sunt surprinse realităţile economice ale vremii, mişcările şi planurile 
ocultei anti-româneşti, îndeosebi maghiare, care, profitând de 
incertitudinea ce plana asupra viitorului Ardealului, a pus în aplicare mai 
multe scenarii, mergând de la diverse variante de rapturi teritoriale, până 
la formule de autonomii. Una dintre acestea prevedea crearea unei entităţi 
statale transilvănene autonome, cealaltă întruchipa formarea unui modul 
teritorial autonom sub protectorat sovietic, ori chiar înglobat Uniunii 
Sovietice1

. În Maramureş, ucrainienii, trecând peste voinţa populaţiei 
majoritare româneşti, prin forţa armelor au proclamat alipirea judeţului 

1 Mihai D.Drecin, Ideea autonomiei Transilvaniei în mediul politic maghiar şi german din provincie 
(primăvara 1944-primăvara 1945). Documente inedite din arhiva Serviciului Român de Informaţii, în 
"Pietre de hotar", Muzeul Militar Naţional - Filiala Oradea, Editura Grnupromo Oradea, voi. 2, 2000, p. 
123-143; Idem. Ideea ··autonomiei Tran.,i/vaniei ·· în mediile politice maghiar şi german din provincie 
(primăvara 194 4-primăvara 1945), în voi. "I st oria ca experienţă 1ntelect11ală ··, Editura Universităţii din 
Oradea, 200 I, p. 357-370: Marcela Sălăgean, Administraţia sovietică în nordul Transilvaniei (noiembrie 
1944-martie 1945), Editura Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002. 
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la Ucraina Subcarpatică2 . Trebuie să amintim şi atitudinea sârbilor, chiar 
dacă teritoriul revendicat de ei nu se încadrează în spaţiul transilvănean 
clasic. Documentele de arhivă dezvăluie reluarea mai vechilor lor intenţii 
de anexare a Banatului. 3 

Este reflectată în detaliu starea de spirit a populaţiei majoritare, de la 
bucuria eliberării Ardealului până la deznădejdea generată de întârzierea 
reinstalării ordinii de drept româneşti în acest teritoriu. O altă categorie 
de documente, create de structurile locale ale unor forţe de stânga, 
stabilesc repere ale acestora în timp, dezvăluie rolul jucat de ele pe scena 
politică internă şi oferă date despre activitatea "partidelor istorice" aflate 
într-o permanentă monitorizare. 

* * 
* 

La fel ca în anul I 940, în 1944 sovieticii au exploatat din nou 
„problema Transilvaniei", conştienţi de importanţa acesteia pentru 
România. La 12 aprilie, în oferta de armistiţiu înaintată Bucureştilor de 
U.R.S.S., printre promisiunile enumerate figura şi cea legată de anularea 
Dictatului de la Viena şi sprijinirea armatelor noastre în acţiunea de 
eliberare a Ardealului4

. Mai apoi, actorii loviturii de stat de la 23 august 
au fost încredinţaţi că, odată lămurită această problemă, reinstaurarea 
regimului românesc în fostele teritorii cedate nu mai devenea decât o 
chestiune de timp. 

Încă de la 3 I august 1944, generalul Gheorghe Mihail, şeful Marelui 
Stat Major al Armatei Române, a înaintat monarhului un plan de acţiuni 

2 Există deja o apreciabilă bibliografie edită care analizează situa\ia politică din zonă în iama-primăvara 
anului 1945. Amintim câte,·a studii: Gh.I.Bodea, O pagină d11reroasă. p11/in c11nosc111ă din istona 
A4aram11reş11l111. în ··Acta Musei Napocensis", Cluj-Napoca, Istorie, 1989-1993, p. 387-415; Mihai Drecin, 
Memoriile avocatului D1:!11/ian Chitta -primul prefect român aljude/11l11i Maramureş în primăvara an11l11i 
19-15, în "Analele Universită\ii din Oradea·•, Seria: Istorie-Arheologie-Filosofie, 1992, p. 97-11 O; Florin 
Miiller. Tentative de rapt teritorial şi sovietizare a regi11nii ,\faram11reş în anii 19-14-19-15, în "Revista 
istorică·', Bucureşti. nr. 7-811993, p. 699-708: Dumitru Şandru, B11covina şi Maramureş,,! în planurile 
iredentei 11crainiene ( 19-10-19-17), în voi. "Rela\ii româno-ucrainiene, istorie şi contemporaneitate", Satu
t-.-Iare, 1999. p. 349-374: Ilie Gh~rheş, A/aramureşul intre Dictatul de la Viena şi Co,~ferinţa de Pace de la 
Paris (30a11g11II 19-10-lOfebmarie 1947), Editura Biblioteca Jude\eană "Petre Dulfu", Baia-Mare, 2002. 

3 Miodrag Milin, T1toi.rn11,l la graniţa româno-iugoslavă. Preli111inarii (octombrie 19-14-ianuarie 19-15), 
în "Revista istorică··, Bucureşti, nr. 3-4, III-IV 1996, p. 221-232; Idem, Afectivitate şi comportament la 
răscmce de hwu (Ant1fascis11111l sârbilor din Banat în debutul anilor 1945 ), în voi. "ldentitale şi a/teritale. 
S111d1i de imagologie··, coordonatori: Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu, Reşi\a-Cluj-Napoca, 1(1996), p. 149-
154; Miodrag Milin, Andrei Milin, Sârbii din România şi relaţiile româno-iugoslave. Studiu şi documente 
( 194-1-19-19), Cuvânt inaink A.cad. Camil Mureşan, Editura Uniunii Sârbilor din România. Timişoara. 2004 
(sub tipar). 

'Gheorghe Buzatu, u,1•itura dr stat din 23 august 1944 -în Istoria Românilor în secolul XX, Editura 
Paideia, Bucureşti, 1999. p. 443. 
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militare, structurat pe realizarea unui număr de şapte obiective principale'. 
Dacă primele două puncte ale acestuia vizau transpunerea în fapte a unor 
operaţiuni stringente, respectiv cură~rea teritoriului na~onal de trupele germane 
şi împiedicarea ac~unilor acestora în direc~a constituirii unei linii defensive pe 
Carpa~, alături de recuperarea unităţilor militare româneşti rămase pe poziţii 
în Basarabia şi Moldova, alte două puncte nominalizau explicit reintegrarea 
teritoriului Transilvaniei de Nord în vechile hotare ale României. 

Într-o primă etapă, soldaţii de pe fostul front moldovean trebuiau regrupaţi, 
lor urmând să li se alăture şi alte forţe militare din ţară, cu scopul declarat de 
a se alcătui un corp de armată suficient de puternic şi capabil să elibereze 
Ardealul, pentru ca apoi să fie declanşate acţiunile concrete pentru 
materializarea acestui deziderat. În partea a doua a documentului, înaltul 
ofiţer raporta cu mândrie îndeplinirea operaţiunii de anihilare a trupelor 
germane: ,. eliberarea teritori11l11i naţional de trupele germane şi 

Împiedicarea acestora de a constitui 1111 front defensiv În Carpaţi. este 11n 
fapt În Întregime realizat,._ În continuare se precizează că: ,. În 8 zile de 
lupte grele. În :,pecia/ În zonele B11cureşti. Ploieşti, Călăraşi. Slobozia. În 
regiunea Şimian-G11ra Văii (Mehedinţi) şi Vinţu de Jos. Alba Julia, În care 
s11perioritatea materială (mijloace speciale) şi În 111,pe bine comandate şi 
inst111ite era de partea adversarului. unităţile din interior (diviziile de recruţi 
şi toate şcolile militare de ofiţeri şi s11bofiţeri activi şi de rezervă) şi parte 
din unităţile annate. foste În operaţiuni pe frontul de est, a11 reuşit să 
zdrobească Înverşunata rezistenţă germană. să cureţe complet teritoriul 
naţional de inamic, împiedicându-l să constituie un nou front defensiv pe 
Carpaţi '"6• 

În ce priveşte problema Transilvaniei, generalul amintea că acţiunile 
preconizate în planul de dezrobire a acestei provincii se aflau într-o fază 
avansată de derulare, adică,. recuperarea armatelor 3 şi 4, foste pe frontul 
de est. precum şi regmpareaforţelordin Transilvania (Armata 1) sunt două 
operaţiuni aflate Încă În curs de desfăşurare - el apreciind - terminarea lor 
către finele primei decade a lunii septembrie"7

. La acea oră generalul nu 
avea cunoştinţă de soarta celor 160. OOO de ostaşi şi ofiţeri, dezarma~ şi făcuţi 

' Arhiva Ministerului Apărării Naţionale (în continuare AMApN), fond 332, dosar 128, t: 1-3 -a) eliberarea 
teritoriului na\ional de trupele germane şi împiedicarea acestora de a corn;titui un front defensiv în Carpaţi; b) 
recuperarea armatelor operntiw din Ba~arnbia şi Moldova; c) regruparea acestora, precum şi a fortelor din interior 
în vederea campaniei din Transilvania; d) acoperirea acestei operaliuni, precum şi a concentrării armatei ruse; e) 
trecerea la ofensivă pentru eliberarea Ardealului de Nord: t) în paralel cu acţiunea diplomatică, stabilirea condiţiilor 
de colaborare cu forţele armate ale Na1iunilor Unite. Apud: 23 August. Documente 1944-1945, voi III, Editura 
Ştiinlitică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 3-4. 

6 Jbidrm, p. 3-4. 
'Ibidem. 
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prizonien de sovietici pe frontul moldovean, în chiar primele ore de la 
declanşarea acţiunii de la 23 august l 944~. 

Şeful Marelui Stat Major mai pomenea şi de unele ,. acţiuni ofensive 
locale, dictate.fie de necesităţi tactice locale. _fie decurgând din acţiunea de 
acoperire (ameliorare de poziţii. i11formaţii asupra inamicului. Împiedicarea 
concentrării adversarul11i pe an11mite direcţii) "9

. Evenimentele militare 
viitoare, îmegistrate pe timpul contraofensivei germano-maghiare de 
pedepsire a României, au probat inspiraţia şi utilitatea măsurilor întreprinse 
de comandamentul armatei noastre. 

În paralel cu măsurile luate pe linie militară, la 31 august Ministerul Afacerilor 
Interne a dat mână liberă liderului P. N .Ţ. Iuliu Maniu să organizeze pe întreg 
teritoriul Ardealului gărzi cetăţeneşti, asemenea celor înfiinţate în preajma Marii 
Uniri 10. Acestea s-au ocupat la început- aşa după cum se relatează într-o notă 
informativă a S.S.I. din 3 septembrie 1944 - de evacuarea românilor din satele 
de frontieră înspre interiorul ţării. Secţia S.S.I. din Turda ţinea să sublinieze că 
,, moralul populaţiei româneşti din Ardealul cedat este foarte ridicat" şi că în 
acest orăşel se înscriseseră în gărzile naţionale peste 3 OOO de persoane. În acelaşi 
timp, creştea neliniştea populaţiei maghiare, mai ales în rândurile intelectualilor, 
dascăli sau funcţionari publici, aceştia din urmă retrăgându-se în vechea Ungarie11

. 

De cealaltă parte, ,,foştii aliaţi", în special maghiarii, au mizat şi pe 
colaborarea populaţiei civile, dar, culmea, nu numai pe cea a conaţionalilor 
lor, ci şi pe cea a românilor ardeleni. Spre exemplu, la numai câteva zile 
după evenimentul de la 23 august 1944, Legiunea de Jandarmi Bihor-Beiuş 
a fost pusă în temă de către Inspectoratul de Jandarmi Timişoara, sub a cărui 
tutelă se afla, că etnicii maghiari din teritoriul românesc s-au organizat în 
vederea întâmpinării iminentelor acţiunii militare germano-maghiare. Pentru 
îndeplinirea misiunilor primite, fiecare organizaţie maghiară trebuia să pună 
la punct un serviciu de curierat alcătuit din 2-3 oameni, dispuşi să accepte 
chiar sacrificiul suprem dacă li se cerea12

. 

Mai apoi, îmbătaţi de efemerele succese obţinute în prima parte a 
operaţiunilor militare, guvernanţii maghiari vor solicita chiar sprijinul 

'Florica Dobre, Alesandru Duiu, Distrugerea elitei militare mb regimul ocupaţiei sovietice în România, 
29 august 1944-28 decembrie 1946, Institutul Na~onal pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 

voi. I, 2000, p. 13 (in prefa\a semnată de Prof.dr. Radu Ciuceanu ). 
9 AMApN, fond 332, dosar 128, f. 1-3. Apud: 23 August. Documente 1944-1945, voi III, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 3-4. 
10 Arhivele Na~onale-Direcţia Jude1eană Bihor (in continuare AN-DJBh),fond Prefectura judeţului 

Bihor, inventar 182, dosar 7911944, f. 55 Apud: Viorel Faur.Mărturii documentare inedite despre realităţile 
din Bihor (24-31) august I 944, în '"Pietre de Hotar", voi. I, Editura Papyrus, Oradea, I 997, p. I 80. 

11 Arhivele Serviciului Român de Informa~i (în continuare ASRI), Fond Documentar, dosar 6006, f. 134 
12 AN-DJBh, fond Legiunea de Janda,mi Bihor, dosar 33/1944, f. 147. 
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populaţiei româneşti. După ocuparea Beiuşului, cu un cinism rar întâlnit, 
Comandamentul Militar Maghiar a lansat un apel românilor, în care, ca şi 
cum s-ar fi putut şterge cu buretele toată durerea pricinuită de unguri în cei 
patru ani de dictatură horthystă, se solicita pur şi simplu concursul populaţiei 
satelor la contracararea acţiunilor militare româno-sovietice. ,,Nu ca asupritori 
am venit aici - se spunea în apel-ci pentru a elibera poporul Ardealului de 
jugul român. prieten al sovietici/01: şi de sub bolşevismul amenin,tător ''. În 
încercarea de a-şi masca intenţiile revizioniste, extinse acum la întregul 
teritoriu al Ardealului, conducerea maghiară invoca colaborarea româno
maghiară împotriva pericolului comun, bolşevismul, etichetat, tocmai de 
foştii torţionari, ca fiind <criminal şi asasin>. ,. Ştim - se spunea în 
continuare - că nu fiecare român este trădător. căci În mare număr sunt 
acei care nu doresc stăpânirea bolşevismului fără Dumnezeu. criminal 
şi asasin". Se pare că partea maghiară era totuşi conştientă de perspectiva 
mai mult decât iluzorie a vreunei posibile colaborări, deoarece, în partea 
finală a apelului a înserat sancţiuni adresate tuturor celor care ar îndrăzni 
să zădărnicească eforturile militare maghiare. ,. A tragem atenţia 
locuitorilor - se spunea în final - că honvezi mea maghiară va Înfrânge 
.fără milă orice Împotrivire din partea populaţiei şi va reprima orice 
acţiune care ar ameninţa siguranţa şi ar Împiedica scopurile ei. Honvedul 
maghiar. în lupte victorioase a oprit şi a respins armata română 
trădătoare, şi continuă cu succes lupta contra bolşevismului ce ameninţă 
lumea, până la victoria finală " 13. 

Ofensiva germano-maghiară, pe lângă pierderile de vieţi omeneşti, s-a 
soldat şi cu importante pagube materiale în toate judeţele din Nord-Vestului 
ţării. Bilanţul crimelor şi jafurilor înfăptuite pe timpul invaziei militare de 
pedepsire a României, probează sinceritatea „bunelor intenţii" invocate de 
unguri. În prima parte a lunii octombrie, Prefectura judeţului Bihor a reuşit 
să întocmească un important material statistic privitor la dimensiunile 
pagubelor înregistrate de domeniul public ca urmare a acţiunilor germano
maghiare, intitulat "Situaţie cuprinzând pagubele cauzate de starea de 
război, ca: bombardamente de trupe terestre germano-maghiare, [bunuri} 
distruse şi incendiate de trupele de invazie maghiare în cursul lunii 
septembrie 1944 la bunurile aparţinând Prefecturii jude,tului, comunei 
urbane nereşedinţă Beiuş, preturi şi comune din jude,tul Bihor". Desigur, 
inventarierea s-a rezumat numai la pagubele înregistrate pe teritoriul Bihorului 
de Sud, începând cu situaţia existentă în Beiuş, încă reşedinţă a judeţului, 
plasa Beiuş şi apoi celelalte structuri administrative ale judeţului. În intervalul 

"Ibidem, dosar 23/1944-1945, f. 624. 
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13-23 septembrie 194414
. În Maramureş, cantităţi importante de cereale au 

rămas nerecoltate din pricina operaţiunilor militare, şeptelul scăzuse 
îngrijorător din pricina rechiziţiilor efectuate de administraţia maghiară, iar 
cea mai mare parte a utilajelor forestiere, motoare şi material rulant, fuseseră 
demontate şi evacuate în Ungaria. Aceeaşi stare de lucruri domnea şi în 
industria judeţului ,.Aproape toate industriile /sunt] demontate şi 
tramportate sau aruncate În aer de germani şi unguri. asţfel că industria e 
complet paralizată - se puncta în raportul Comandamentului General al 
Etapelor, din 7 noiembrie 1944 - la Sighet este o moară sistematică În bună 
stare, dar.fără curele de transmisie. Pent111 măciniş se vor putea.folosi morile 
ţărăneşti din judeţ. Comerţul este inexistent,._ Un imediat efect al dezastrului a 
fost penuria alimentară, care a,. devenit o problemă de prim ordin "15

. 

În judeţul Satu Mare, 30% din culturile cerealiere erau încă pe câmp, iar 
un important număr de bovine şi cabaline fuseseră rechiziţionate de armata 
ungară. În plus, în sectorul zootehnic se declanşase epizootia de febră aftoasă. 
Exploatările forestiere „Lomaş" şi „Someşana" erau distruse. Întreprinderile, 
aproape fără excepţie, suferiseră de pe urma bombardamentelor. În raport 
sunt amintite:,, Fabrica de.fierărie < Cross>. <.Textila>. <Freund>, rabrica 
de maşini şi vase emailate <Princz >. Reţfinăria <Freund>. toate morile 
din Satu Mare. Uzina electrică, Fabrica de ulei comestibil <Edelmann> 
distruse "16

. 

Într-o situaţie ceva mai „fericită" se afla Sălaj ul. Oraşele şi comunele de 
aici suferiseră pagube minore. În agricultură însă, lucrurile stăteau la fel de 
prost. Deosebit de critic era stadiul lucrărilor de recoltare a păioaselor, care 
abia atingeau nivelul de 40% din totalul suprafeţelor cultivate. Şeptelul 
judeţului, şi aşa diminuat de rechiziţii, era măcinat de febra aftoasă. Nici 
efectivele de porcine nu erau foarte mari 17

. 

* * 
* 

Sfărşitul anului 1944, prin evenimentele care s-au succedat într-un interval 
de timp deosebit de scurt, a reuşit să bulverseze starea de spirit a populaţiei 
româneşti, purtând-o de la euforie la disperare. Vom vedea cum speranţele 
recuperării Ardealului, născute odată cu ieşirea României din „Axă", s-au 
transformat în deznădejde, odată cu instituirea administraţiei militare sovietice, 
sub protecţia căreia ungurii şi-au organizat un veritabil stat în stat. 

"Idem, fond Prefectura ;udeţului Bihor-Beiuş, dosar 156/1943-1944. f. I. 
"Ibidem, p. 201-235. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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Pe 8 septembrie 1944 Statul Major al Corpul 7 Teritorial al Armatei 
Române a transmis subunită~lor militare 1

~ şi prefecturilor din judeţele ardelene 
un pachet de instrucţiuni în legătură cu modul în care trebuia organizată 
primirea trupelor sovietice şi cum se vor desraşura acţiunile comune de 
menţinere a ordinii prin intermediul unor patrule mixte româno-sovietice. 

Prefectul şi primarul oraşului de reşedinţă erau mandataţi să întâmpine 
,,la bariera garnizoanei" sosirea sovieticilor, după care trebwa să-i invite la 
masă pe comandanţi şi pe o parte dintre ofiţeri. Populaţia oraşelor trebuia să 
fie mobilizată pentru defilare, dar fără să se manifeste zgomotos. În acest 
sens erau atenţionaţi liderii partidelor din Blocul Popular, care erau informaţi 
că „ se va face 11z de armă fn cazul când manţfestanţji vor ieşi afară din 
coloană "19

. 

Eliberarea ultimei palme de pământ românesc, cu excepţia Basarabiei şi 
Bucovinei, a constituit un fericit prilej de sărbătoare pentru întreaga ţară. 
Succesul a fost comunicat tuturor prefecturilor chiar pe data de 25 octombrie 
1944, printr-o telegramă, fiind însărcinate ca a doua zi să organizeze serbări. 
Ele debutau dimineaţa la ora 11 prin oficierea unui ,. Te-Dewn la bisericile 
naţionale·· unnat de ,. 1111 parastas fn amintirea eroilor căzuţi fn luptele 
pentru dezrohirea Ardealului "20

. Din păcate, din acel moment, sovieticii se 
vor implica în mod ostentativ în deturnarea vieţii politice româneşti de la 
modelul şi principiile sale tradiţionale. 

În octombrie 1944 partidele de stânga s-au preocupat tot mai intens de 
ruperea relaţiilor cu „partidele istorice" şi constituirea unei noi alianţe, în a 
cărei alcătuire urmau să fie prezente numai forţele politice agreate de 
Moscova. Viitoarea structură, de tipul „frontului popular", era la rândul său 
tot o creaţie sovietică, care s-a bucurat de o largă aplicare în toate ţările 
intrate sub sfera de influenţă a U.R.S.S. În consecinţă, starea de normalitate, 
şi aşa destul de fragilă, a administraţiei locale a început să fie tulburată tot 
mai des de acţiunile unor oportunişti, care răspunzând unor comandamente 
străine s-au instalat abuziv în posturile de conducere ale primăriilor comunale. 
Presa vremii şi-a făcut din plin datoria. Prin relatările sale reuşeşte să atragă 
atenţia guvernanţilor asupra pericolului instalării haosului în spatele frontului, 
consecinţă ce ar putea justifica accentuarea amestecului sovietic în cârmuirea 
ţării. 

"Au fost inştiinjate: Di,·izia l-a lnfanteri~, Divizia l-a Cavalerie. Divizia 9 Cavalerie, Divizia 3 Munte, 
Divizia 4 l\lunte, Divizia 19 Infanterie. Garnizoana Timişoara. Garnizoana . ..\rad. Garnizoana Lugoj, 
Garnizoana Oraviţa, Garnizoana Deva, Garnizoana Beiuş. Cf. AN-DJBh. fond Prefec111ra.f11deţ11/11i Bihor. 
Josar3/14785/1944, f. I. 

IY lbid,•111. 
·" fr/,,111. inventar 182, dosar 8/1944, f. I. 
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După ce a fost sesizat în mai multe rânduri, Ministerul Afacerilor Interne 
s-a hotărât să pună capăt valului de abuzuri. La I O octombrie 1944 a transmis 
o circulară în teritoriu, în care, după ce semnala că,. au apămt i1?fbr111aţii În 
legătură cu dţferite Încercări ce s-au fărnt de a se instala la primăriile 
comunelor rurale oameni. care constituind o infimă minoritate. s-au dat 
drept exponenţii ohştilor'' , îi ameninţa pe acei „ tulburători ai liniştii şi 
impostori·· cu arestarea şi trimiterea în faţa Curţii Marţiale. Pentru restabilirea 
normalităţii - se spunea în circulară - ,. s-au dat ordine categorice oştirei. 
organelor poliţieneşti şi jandarmeriei ca să reprime asemenea acte cu cea 
mai mare severitate "21

. Din păcate, în lunile care au urmat, acţiunile de 
uzurpare a diferitelor funcţii publice vor creşte în intensitate şi frecvenţă, pe 
măsura acutizării I uptei F. N. D. pentru obţinerea puterii22

. 

Dacă în lumea satelor criza părea să-şi fi găsit rezolvarea, mai gravă era 
situaţia la nivelul unor prefecturi de judeţe, la cârma cărora se instalaseră 
ofiţeri sovietici. Aceştia- se relatează într-un raport informativ-,. declarând 
că au calitatea de comandant al.Judeţului şi oraşului de reşedinţă şi cerând 
prefecturilor să recunoască autoritatea Io,: ca atare să le pună la di~poziţfr 
imobile dotale cu cele necesare.funcţionării hirourilor. să acorde Întreţinere 
personalului de la comandament şi să execute dispoziţiunile ce vor primi 
de la aceşti comandanţi·· - se considerau atotstăpâni23 . Autorităţile judeţene 

erau puse în mare dificultate neştiind cum să procedeze. A fost necesară 
intervenţia Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului pentru ca lucrurile 
să revină la normal. După consultarea Comisiei Aliate, printr-o circulară 
transmisă prefecturilor, s-a precizat faptul că ,. administraţia În toată ţara, 
cu excepţia zonei de front. este românească. Nu există comandanţi sovietici 
pe judeţe ''. 24 

După eliberarea întregului teritoriu, guvernul României a considerat ca 
fiind cât se poate de legitimă reinstalarea administraţiei proprii în toate cele 
11 judeţe eliberate. Imediat, prin Decretul nr. 24 7 /25 octombrie a fost stabilit 
regimul juridic ce urma să fie introdus în Ardeal. Conform acestuia '' teritoriul 
Transilvaniei eliberate, constituind regiunea armatelor de opemţiuni, intră 
În măsura recuceririi sub autoritatea Comandamentului General al Etapelor, 
care ia În suhordine, pe lângă autorităţile militare, şi stahilimentele, 
Întreprinderile militare sau militarizate. aflate pe acest teritoriu. Până la 

21 Idem, dosar 4/1944, f. I. 
22 La 12 octombrie 1944 s-a constituit Consiliul Frontului National Demo~-rat, coalitie de forte politice 

alcătuite din: Partidul Comunist Român, Paitidul Social-Democrat, Sindicatele Unite, Frontul Plugarilor şi 
Uniunea Patrio!ilor (n.n.). 

"AN-DJBh._fond Prefect11raJ11deţ11/11i Bihor, inventar 182, dosar 5/ 1944, f. I. 
24 Ibidem. 
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instalarea autorităţilor administrative româneşti de către Înaltul cmnisar 
pentru administrarea regiunilor eliberate ale fransilvaniei. Comandamentul 
General al Etapelor va exercita administrarea asupra teritoriilor 
redohândite ''2~. Apoi, prin Legea nr. 487 din noiembrie 1944, a fost organizat 
( ·0111isariatul pentru administrarea regiunilor eliberate. 

Bucuria a fost însă de scurtă durată. La numai trei zile de la această 
memorabilă zi, Moscova a hotărât interzicerea reîntoarcerii autorităţilor 
noastre administrative la vechile posturi În fel ul acesta ambele acte normative 
emise de administraţia centrală în vederea revenirii la vechiul status-quo au 
rămas fără efect. Primul semnal a venit de la unitatea de jandarmi cantonată 
în apropierea Clujului, care a informat Inspectoratul General al Jandarmeriei 
că din 28 octombrie, începând cu ora I 0,30, ,. Garnizoana Sovietică din 
Cluj a luat măsuri de interzicere a intrării În Ch{j. prin santinele pe Dealul 
Feleacului. a militarilor şi maşinilor române•·::". 

Din nota informativă aflăm că noul prefect al Clujului, Teofil Vescan, 
numit de ruşi, ar fi intervenit pe lângă comenduirea sovietică, căreia i-ar fi 
cerut ca măcar ţăranii care aveau loturi de pământ în zona fostei frontiere să 
fie lăsaţi să-şi lucreze terenurile, însă a fost refuzat. Această răsturnare de 
situaţie a produs o mare mâhnire şi îngrijorare în rândul populaţiei româneşti, 
care nu înţelegea rostul unei astfel de măsuri. Neliniştea românilor a sporit 
constatând rapiditatea cu care intelectualitatea maghiară s-a pus în slujba 
ocupantului sovietic, de la care a obţinut aprobarea de a organiza o întrunire 
la Cluj, în cadrul căreia urma să fie cerută autonomia Ardealului. 

Mai mulţi demnitari români din noua administraţie a judeţului erau bănuiţi 
de complicitate la organizarea acestei acţiuni. Jandarmeria raporta că 
,.populaţia românească interpretează defavorabil faptul că. atât domnul 
Vescan. cât şi chestorul şi primarul numiţi de sovietici. sunt din[tre] românii 
căsătoriţi cu unguroaice, deci cu sentimente străine de neam··, fapt întărit 
şi de delaţiunea înaintată autorităţilor sovietice de către prefect împotriva 
unui ,. <diţer român din Batalionul Iuliu <Maniu> - care - vizitându-l la 
Ch{j. i-a oferit un revolver şi l-a ~fătuit insistent să Înveţe să tragă cu el, 
căci va avea nevoie "27 • 

Noul tablou al realităţilor din Ardeal prezenta o situaţie paradoxală. După 
ce luptase cot la cot cu Armata Roşie pentru eliberarea acestui teritoriu, 
România se afla în postura unui out-sider, exclus de la orice act de 
administrare, în vreme ce populaţia civilă maghiară reuşise să realizeze ceea 

"' Tribww Ardral11/11i. (Cluj), anul V, nr. I I 55 din 3 I octombrie 1944. 
26 ASRl. Fond Documrnlar, dosar 6006. f. 147-148. 
" lbid,,111. 
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ce nu realizaseră trupele maghiare. Diferitele elemente comune ale acţiunilor 
maghiarilor, desprinse din studiul rapoartelor şi notelor informative ale vremii, 
trădează existenţa unui plan bine elaborat, care aplicat, ar fi zădărnicit 
retrocedarea Ardealului către România. Mărturie în acest sens stă raportul 
Comandamentului General al Etapelor adresat Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri, în care ·este surprinsă politica unitară şi vizibilă după care au acţionat, 
ca la comandă, liderii maghiari pentru monopolizarea puterii locale în fosta 
Transilvanie de Nord. 

O primă constatare, care avea să se confirme ulterior, era aceea că pe 
teritoriul transilvănean se distingeau două zone diferite ca regim _1uridic de 
putere:,. o regiune.formată din.Judeţele 1,-ei Scaune, Ciuc. Odorhei şi Mureş. 
în care mganele ad111inistrative româneşti numite de guvern sunt instalate 
şi.funcţionează în condiţiuni mulţumitoare- şi- o a doua regiune. constituită 
din restul teritoriului Ardealului eliberat. unde organele administrative 
române ale guvernului sunt încă lipsă şi administraţia este asigurată de 
ele111ente locale nu111ite de comandamentele sovietice sau constituite ad
hac ''2~. Desigur, Comandamentul Armatei Române nu avea cunoştinţă la 
acel moment de existenţa unui plan maximal şi al unuia minimal în portofoliul 
strategiei maghiare. Cea de a doua variantă, considerată de unguri ca având 
sorţi mai mari de izbândă, se afla deja în plin proces de aplicare. 

Dacă în Maramureş şi Sălaj administraţia publică fusese preluată de 
fruntaşi români, aparţinând Consiliului Naţional, şi reveniseră în zonă unităţi 
ale jandarmeriei noastre, în Bihor şi Satu Mare situaţia era deosebit de critică. 
Principalele pârghii ale vieţii politice şi economice ale celor două judeţe 
fuseseră confiscate de structuri provizorii alcătuite din maghiari, nu arareori 
din rândul celor mai înrăiţi susţinători ai anti-românismului. 

La Oradea, în afara Regimentului 5 Căi Ferate, cantonat aici pentru 
executarea lucrărilor de reparaţii la căile ferate aruncate în aer de armata 
maghiară aflată în retragere, restul unităţilor militare româneşti fuseseră 
evacuate la ordinul Comenduirii sovietice. Administraţia locală a judeţului şi 
municipiului încăpuse pe mâna unor unguri numiţi tot de către sovietici. De 
altfel, raportul semnala rămânerea pe loc a unui ridicat număr de ''funcţionari 
proveniţi din Ungaria veche''. La sate, primăriile erau conduse de primari 
români sau unguri, în funcţie de dominanta etnică a fiecărei comune, instalaţi 
ad-hoc şi ei. Forţa coercitivă era asigurată de poliţia civilă maghiară în Oradea 
şi de gărzile cetăţeneşti maghiare în judeţ, aşa-zisele ,jandarmerii populare". 

28 D.A.N.I.C., fond Preşedinţia Consihu/ui de Aliniştn-Direcţia cu departamentele, dosar I I 2/ 1944, 
f. I 69-217. Apud: Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 23 August 1944. Doc11111e11te. Editura Ştiin!itică şi 
Enciclopedică, Bucureşti. I 985. voi. IIL p. 201-235. 
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Dacă în judeţ starea de spirit era,. h11nâ şi linişhtă ", în schimb, - ţinea să 

sublinieze raportul - "În oraş /aceasta era/ vădit antiromânească. Românii 
suni hruscaţi. O parte din românii rămaşi suh ocupaţie. părăsesc omy11/. Î/1 

specia/femeile şi copiii '' 29
. lată cum, în cel mai dureros mod posibil, românii 

retrăiau clipele dramei de la 6 septembrie 1940, când, prin Dictatul de la 
Viena, Ardealul de Nord fusese oferit Ungariei. Situaţia era de domeniul 
incredibilului, în condiţiile în care armata română luptase pentru eliberarea 
acestor teritorii. După cum se poate constata, elementul românesc era înlăturat 
de la exerciţiul democratic al puterii, şi în plus, izolat şi timorat. 

La fel ca în Bihorul de Nord, în judeţul Satu Mare prefectura şi primăria 
municipiului erau deţinute de elemente maghiare instalate tot de sovietici. 
Situaţia primăriilor din mediul rural se prezenta identic cu cea din Bihor. În 
ce priveşte forţele de ordine, în oraşe acţionau poliţiile civile maghiare 
„ ineficace " - sublinia raportul, iar la sate gărzile cetăţeneşti. Deosebirea 
consta numai în prezenţa Jandarmeriei Române la Baia Mare, căreia 
Comenduirea sovietică îi interzisese reinstalarea în municipiul Satu Mare şi 
reorganizarea în teritoriu30

. Faţă de cele întâlnite la Oradea, - spune raportul 
- .. Starea de spirit a pop11/aţ;ei [este] h11nă, [populaţia românească] 
aşteaptă re Întoarcerea autorităţ;/or româneşti" 31

. 

Deşi a fost pusă la curent cu privire la neregulile ce se petrec în Ardeal, 
conducerea sovietică şi-a legitimat măsurile dictate în acest spaţiu de 
abia peste două săptămâni, la 11 noiembrie 1944, timp în care a domnit 
liberul arbitru. Sovieticii vor motiva gestul lor prin necesitatea menţinerii 
unui climat de ordine în spatele frontului, climat pe care nu sunt în stare 
să-l asigure forţele de ordine româneşti. Primul ministrul român, 
Constantin Sănătescu, a avut a doua zi o întrevedere cu Yâşinski, cerându
i explicaţii în legătură cu evacuarea administraţiei româneşti din 
Transilvania. Reprezentantul Moscovei la Bucureşti s-a dovedit deosebit 
de viclean, susţinând că nu are cunoştinţă despre o atare măsură. Imediat 
a adăugat că, dacă într-adevăr Comandamentul sovietic a acţionat în 
această manieră, măsura nu poate fi decât o consecinţă a prezenţei pe 
teritoriul ardelean a unor unităţi paramilitare româneşti, independente. 
''Cunoaştem Însă altceva, - a spus ministrul sovietic - şi anume că în 
7,-ansilvania şi-a făcut apariţia un oarecare detaşament Înarmat care 
comite acte arbitrare. criminale. Şeful acestui detaşament a declarat că 
nu se va supune Comandamentului sovietic. Acest detaşament se 

29 Ibidem. 
"'lbirle111. 
31 Ibidem. 
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intitulează · Detaşamentul Maniu> '' 32
. După logica sa, menţinerea 

administraţiei militare sovietice era pe deplin justificată 
Documente recent descoperite în arhivele sovietice susţin caracterul 

neverosimil al afirmaţiilor făcute atunci. Mai mult, într-o scrisoare adresată 
de A.I. Lavrentiev către A.I Vâşinski, acesta explica limpede principalele 
motive pentru care era necesară menţinerea prezenţei militare ruseşti în 
Transilvania, practic întârzierea retrocedării provinciei către România'': 

„ În problema. care parte a Transilvaniei de Nord poate.fi la ora actuală 
remisă României. ţinând cont de distanţa ce desparte fransilvania de Nord 
de liniafrontului. am solicitat opinia Cartierului General al Armatei Roşii. 
care (tovarăşului Ştemenko) ne-a com11nicat 11rmătoarele: 

a) Frontul 2 Ucrainean Îşi asigură aprovizionarea cu alimente din 
7)-ansilvania de Nord. pe care le achită În modul stabilit penim Armata 
Roşie. Dacă Transilvania de Nord va fi transmisă României. aceasta din 
urmă. evident. va inc/11de viitoarelef11rnizări În contul reparaţiil01:fapt ce 
ne dezavantajează la ora actuală. 

b) Teritoriul din 1,-ansilvania de Nord constituie spatele Frontului 2 şi 4 
Ucrainene. 

c) Alături de Armata Roşie l11ptă două armate române. care. potri,•it 
afirmaţiilor tovarăşului Ştemenko, luptă prost şi sti11111lent11I pentru ele 
rămâne viitoarea remitere a Transilvaniei de Nord către România. Dacă 
acest stimulent va lipsi. armatele române vor lupta şi mai puţin efectiv 

1. Pornind de la cele expuse mai s11s. Cartierul General al Armatei 
Roşii consideră că remiterea către România a Transilvaniei de Nord În 
moment11I de faţă este pentru noi defavorabilă. Or. dacă raţionamentele 
politice precumpănesc asupra consideraţiilor militaro-economice, Cartien,I 
General nu se opune transmiterii către România a întregii Transilvanii de 
Nord, deoarece cea mai mică distanţă ce o desparte de liniafront11l11i este 
de 1 JO km. În acest caz, Cartientlui General trebuie să-ifie acordat tennenul 
core!>punzător pentn, evacuarea res11rselor alimentare. 

2. Din punct de vedere juridic, art. 19 al Convenţiei de Armistiţiu, prin 
care se recunoaşte caracterul n11I al arbitrajului de la Viena, poate fi 
inte1pretat asţfel că, până la realizarea reglementării postbelice, Întreaga 
Transilvanie de Nord trebuie remisă României.foră a se ,tine cont de stn,ctura 
etnică a regiunii, Întrucât acest articol 1111 rec11noaşte n,perea Transilvaniei 

"Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Misiw,ile lui A.I. l'âşinski în România. Doc11mP11te 
secrete, Bucureşti, 1997, p. 88. 

"Arhiva Politicii E~1eme a Federaţiei Ruse, fond 0125, opis 33, mapa 127, dosar 7, r 5-6. Apud: 
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Misi11nile /11i A.I. l'âşinski în România (Din istoria 
relaţiilor româno-soviellce. I 944-1946). Documente secrete, Bucureşti, I 997, p. I 05-106. 
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de Nord de România. Este lesne de Înţeles că unele judeţe ale 7,·ansilvaniei 
de Nord ar putea să 1111 fie Înapoiate prin remitere. dacă in aceste judeţe 
există un interes deosebit al Armatei Roşii din motive de ordin milita,: 

În acelaşi timp. consider util să vă atrag atenţia că În 111emoriul de!>pre 
Transilmnia, alcătuit de comisia tor Litvinov. in iulie a.c„ nu a.fost dat un 
răspuns (sinceri fiind nici 1111 putea fi dat) la Întrebarea care parte anume 
a Transilvaniei de Nord trebuie Înapoiată Ro111âniei. ţinând seamă de 
mpectul etnic al acestei regiuni. Ar fi oportun să ordonaţi Comisiei to\c 
Litvinov o reevaluare a acestei probleme În vederea pregătirii Conferinţei 
de Pace. deoarece. incontestabil. trebuie stabilită clar poziţia Uniunii 
Sovietice. 

3. Potrivit indicaţiilor D-voastră despre pregătirea proiectului de 
propuneri privind remiterea către România a Transilvaniei de Nord. anexez 
proiectul de hotărâre al Comitetului de Stat pentru Apărare ''34

. 

* * 
* 

Analiza notelor şi rapoartelor informative furnizate de diferite structuri 
de informaţii româneşti, conduce la formarea unei concluzii certe că la pragul 
dintre anii 1944-1945, atât guvernele maghiare care s-au succedat, indiferent 
de coloratura lor politică, cât şi cercurile maghiare transilvănene, au conlucrat 
la elaborarea şi aplicarea unor strategii legate de prezenţa şi ascendenţa 
elementului maghiar în Ardeal. O primă mişcare tactică s-a concretizat prin 
numărul mare de etnici maghiari înscrişi în partidele de stânga. Nu conta 
dacă în urmă cu numai câteva zile, înainte de intrarea trupelor sovietice în 
provincie, cei mai mulţi dintre ei militaseră activ în diverse formaţiuni fasciste. 
Cauza lor naţională reclama unitate de acţiune, disciplină şi obedienţă faţă 
de noii stăpâni. 

Pe de altă parte, ruşii nu erau interesaţi să satisfacă prea devreme 
pretenţiile româneşti. Menţinerea unei stări de nesiguranţă în legătură cu 
soarta Ardealului, le oferea o multitudine de avantaje. Recuperarea 
Transilvaniei era o bună motivaţie pentru soldaţii români angajaţi pe frontul 
de Vest. Pentru guvernul de la Bucureşti, viitorul politic al Transilvaniei era 
folosit ca monedă de şantaj. În plus, acest teritoriu putea fi lesne jefuit, f'ară 
ca mărfurile ce se scurgeau către U.R.S.S. să fie înregistrate în contul 
despăgubirilor ce ne reveneau de pe urma Armistiţiului. 

La sfârşitul lunii noiembrie 1944, Centrul Zonal de Informaţii de la Sibiu 
anunţa despre iminenţa punerii în discuţie a ~nui scenariu lansat de către 

"Ibidem. 
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intelectualitatea maghiară din Cluj, conform căruia întreaga Transilvanie va 
fi încorporată Uniunii Sovietice, ca urmare a declanşării unei crize 
guvernamentale, pe fondul nemulţumirilor populaţiei35 În condiţiile 
imposibilităţii reinstaurării supremaţiei Ungariei pe teritoriul ardelean, fruntaşii 
maghiari acceptau ideea creării unui modul teritorial supus protectoratului 
sovietic. Era una dintre variantele minimale ale pretenţiilor maghiare. 
Administrarea majorităţii judeţelor ardelene fusese deja acaparată de maghiari, 
care constataseră că "se poate trăi" şi cu ruşii. 

O bună parte a adepţilor variantei minimale s-au încăpăţânat să creadă în 
realizarea ei şi după data de 9 martie 1945, când s-a dispus oficial reintegrarea 
teritorială a Ardealului în hotarele României. Mărturie stă raportul Legiunii 
de Jandarmi Bihor, în care este surprinsă atitudinea ungurilor din Oradea la 
aflarea veştii, ce le-a produs o .. mare 11em11lţu111ire văzând că toate stă111inţele 
lor au fost zadarnice pentm Împiedicarea /revenirii} autorităţilor ,vmâne 
fn Ardealul de No,d" 3h_ Următorii paşi au fost făcuţi în direcţia obstrucţionării 
reinstalării autorităţilor româneşti şi sabotării activităţii administrative a 
acestora. 

În fruntea acţiunilor s-au aflat din nou grupurile de intelectuali. 
Funcţionarii din Oradea au decis - se relatează într-un raport - ,. ca.fiecare 
dintre ei săfieferm hotărâţi să nu cedeze sub nici oformăfuncţiunile ce le 
ocupă autorităţilor româneşti. ha chiar dacă vor.fi oc11pate de români. să 
ca11te c11 orice preţ Împiedicarea hu1111l11i mers al sen1ici11l11i. că11tând În 
fel11I acesta să arate Aliaţilor că românii 1111 sunt În stare să respecte 
condiţi11nile de armistiţiu cu URSS şi administrarea Ardealul11i ". Pe de altă 
parte, muncitorii de la Uzina Electrică hotărâseră să nu accepte „ conducerea 
românească, crezând că chiar dacă se vor ivi dive17senţe Între ei şi români 
la preluarea sen1iciu/11i. vor avea sprijin11I populaţiei minoritare maghiare,. 
37

. Perioada de tatonare s-a întins până la mijlocul lunii aprilie, fiind mereu 
amânată revenirea prefecturii de la Beiuş. 

Lucruri similare s-au petrecut şi în alte judeţe. Această tergiversare a 
născut suspiciuni în mediile româneşti, mai ales la sate, unde locuitorii erau 
„ cât se poate de fngrijomţi - se semnala într-o notă informativă - pentru 
faptul că nici până În prezent autorităţile româneşti nu au intrat pentru 
ocuparea teritoriilor aşa după cum s-a com11nicat" prin presă38 . 

O altă variantă referitoare la soarta Ardealului, lansată de guvernul maghiar 
procomunist de la Debreţin, viza obţinerea statutului de autonomie pentru 

"ASRI, Fond Doc:u111e11tar. dosar 6006, f. 151. 
36 AN-DJBh, fond Pre(ect11raf11deţ11/11i Bihor, dosar 5/4028/1945. f. I. 
" lbid„m. 
38 ldl'm, dosar6.a/4460/1945. f. 15. 
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această veche provincie românească, în care minoritatea maghiară să deţină 
conducerea sub masca „noii democraţii". La 2 ianuarie 1945, Subcentrul de 
Informaţii din Arad trimitea o notă informativă care confirma existenţa unei 
reţele maghiare cu terminaţiile la Cluj, pusă în slujba materializării acestui 
proiect. Culese de locotenentul Botto, ,,şeful Muzicii Militare", întors de la 
Cluj, informaţiile relatau că ,. din cerwrile politice locale transpiră ştirea 
că 110111 guvern maghiar instituit la Debreczen. depune toate .,:forţările pe 
lângâ guvernul Uniunii So1·ietice. de a admite autonomia Ardealului .. _ În 
acest sens - continua nota - ,. se spune că la C/z~j ar.fi avut loc o consfătuire 
la care. pe lângă delegaţia maghiară. ar.fi luat parte mai mulţi ofiţeri români. 
şi În care s-a disrntat autonomia Ardealului ''39

. 

La fel ca şi în timpul invaziei din septembrie 1944, cercurile revizioniste 
maghiare încercau iarăşi, în „mărinimia lor", să-i atragă şi pe români de 
partea cauzei lor, dovadă că la întrunirile lor secrete fuseseră invitaţi şi ofiţeri 
români. O notă informativă a Centrului de Informaţii din Cluj, întocmită la 
15 aprilie 1945, confirma activitatea guvernului maghiar pe linia cultivării 
ideii autonomiei Ardealului, sub protectorat sovietic. În acest scop se foloseau 
agenţi şi funcţionari publici din fosta administraţie horthystă, care se 
reîntorceau în Transilvania, apelându-se chiar la sprijinul unor ofiţeri români 
care ar îmbrăţişa ideea40

. 

După revenirea Ardealului de Nord în hotarele sale fireşti, maghiarii au 
trecut la punerea în practică a variantei minimale, care viza recuperarea unei 
suprafeţe mai reduse din teritoriul transilvănean. În a doua jumătate a lunii 
martie 1945, organele româneşti de informaţii erau la curent cu plecarea la 
Moscova a unei delegaţii a guvernului maghiar, formată din patru 
reprezentanţi, cu scopul de a influenţa poziţia sovieticilor, căutând cu acest 
prilej să demonstreze că ,. ungurii s-au Încadrat pe,.fect În noua ordine 
socială. ceea ce dovedeşte că acest popor este eminamente progresist. În 
contradic,tie cu elementul etnic românesc care este reacţionar şi profascist "41

. 

Informaţia a fost culeasă de către jandarmii din Beiuş, în urma punerii sub 
observare a activităţii cercurilor maghiare din oraş. Acestea vehiculau ideea 
că „ Comisia va mai dovedi că Ungaria Încă În anul 1918 a jhst un teren 
propice pentru comunism. dar românii au fost aceia care au Înăbuşit În 
sânge revoluţia proletariatului maghiar "42

. În raport se atrăgea atenţia asupra 
acestui raţionament, subliniindu-se că „ ungurii speră că prin această 
manevră vor reuşi ca să obţină aprobarea mareşalului Stalin, ca părţile 

'
9 ASRI. Fond Documelllar, dosar 6006, f. 194. 

00 Ibidem, f. 196/5. 
" AN-DJBh, fond Prefec111ra.Jude/u/111 Bihor. dosar 6.a/3841/1945. f. I. 
"'lbidPIII. 
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din Crişana. Sătmar şi Sălaj să.fie anexate la l lngaria şi numai partea de 
Est a Ardealului de Nord să.fie predată României '' 43

. 

Guvernul de la Debreţin nu era străin de mişcările maghiarimii din Ardeal, 
ba chiar le coordona. Pe ruta Debreţin-Satu Mare-Cluj activa o reţea de spionaj 
maghiar, care aplica directivele transmise de guvernul maghiar prin 
intermediul căpitanului „ Sz.0111/Jaty Paul. consilier pe lângă guvernul din 
Debreţin şi ginerele industriaşului Ilajtajer din Satu Mare,._ Ofiţerul făcea 
dese vizite în Ardeal şi se aflase la Cluj chiar în zilele în care se deplasaseră 
în localitate oficialităţile române spre a sărbători reîntregirea teritorială a 
ţării. Din reţeaua sa făcea parte şi şeful Biroului politic din cadrul Siguranţei 
din Satu Mare44. 

* * 
* 

Încurajaţi de atitudinea favorabilă a sovieticilor, ungurii au trecut la 
aplicarea planului minimal, care debuta cu acapararea centrelor administrative 
din judeţele nord-vestice ale Ardealului. Cu deosebită îngrijorare, Centrul de 
Informaţii al S.S.l. din Sibiu, pe 28 noiembrie I 944, informa Bucureştii despre 
afişarea în municipiul Cluj a unei ordonanţe emise de Prefectură, prin care 
aceasta anunţa trecerea Ardealului de Nord sub administraţie militară sovietică. 
În acelaşi material mai erau stipulate începerea recensământului, instituirea noilor 
posturi de control pe traseul vechii frontiere fixate prin Dictatul de la Viena şi 
reinstalarea în posturi a funcţionarilor fostei administraţii maghiare. 

Acelaşi Teofil Vescan, se făcea încă o dată instrumentul intereselor străine 
de ţară. ,,Până inclusiv 12 noiembrie - decreta acesta - toţi cetăţenii se vor 
înscrie în listele civile. care vorfr totodată şi liste de recenzare a pop11laţiei. 
Toţi locuitorii sunt obligaţi să declare toate bunurile mobiliare, cum sunt: 
animale. mobilie1: nţfărie de orice categorie. cereale, zarzavaturi, 11nt11ră, 
ulei. etc,._ Şirul anomaliilor nu se oprea însă aici, pentru că la punctul trei al 
ordonanţei, prefectul instituia un veritabil embargo economic asupra întregului 
judeţ. ,,Nimeni - ordona el - nu are voie să vândă sau să înstrăineze ceva 
din ceea ce posedă. nici să scoată afară din comună sau judeţ'', aceasta în 
condiţiile în care spre Ungaria se scurgeau necontrolat importante cantităţi 
de alimente, chiar dacă România se afla în război cu ţara vecină. Şi pentru ca 
lista aberaţiilor să fie completă, la punctele 4 şi 5 ale ordonanţei, Vescan 
repunea în drepturi vechile practici horthyste: ,. la punctele de trecere la 
graniţa Dictatului de la Viena. începând cu data de 9 noiembrie 1944. orele 

iJ lbidPm. 
ii ASRI. Fond Documentar. dosar 6006. f. 293-298. 
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12. s-a instituit control. Întocmai ca Înainte sub stăpânirea ungurească - şi 

- se cere t11t11rorfimcţionarilor regimului unguresc să-şi reia f11ncţi11nile. 
sub ameninţarea cu xrave sancţiuni"45 . 

Comportamentul acestui oportunist venea să confirme temerile nutrite 
de populaţia românească a judeţului Cluj la sfârşitul lunii octombrie, cu atât 
mai mult cu cât cercurile maghiare încercaseră să împiedice reapariţia ziarului 
„Tribuna Ardealului", singurul cotidian de limbă română din Ardealul de 
Nord. Demersul lor a fost însă contracarat de opoziţia intelectualităţii 
româneşti. Cu toate acestea, gruparea filomaghiară reuşeşte să impună 
cenzurarea articolelor care prezentau comportamentul abuziv al nucleului 
maghiar infiltrat la putere, motivând că a~estea ,. ar putea să tulbure 
raporturile de paşnică conrieţuire a naţionalităţilor din Ardeal "4u_ 

În Bihor, odată cu eliberarea părţii de nord a judeţului de către trupele 
sovieto-române, o serie de etnici maghiari fugiţi din teritoriul românesc în 
anii 1940-1944, au început să se reîntoarcă pe la casele lor. Pe la mijlocul 
lunii noiembrie, în Uileacu de Beiuş s-au întors şase, în Finiş opt, iar în 
Tărcaia 35 de persoaneH_ Alţii au rămas pe mai departe în Bihorul de Nord, 
cu speranţa că autorităţile militare sovietice de ocupaţie vor da câştig de 
cauză Ungariei în privinţa atribuirii Ardealului, mai ales că revenirea 
autorităţilor româneşti la Oradea a fost de scurtă durată. 

Retragerea administraţiei româneşti la sud de frontiera trasată prin Dictatul 
de la Viena, la somaţia Comandamentului Militar Sovietic, a produs satisfacţie 
în cercurile maghiare, încredinţate, o dată în plus, că Ardealul de Nord va 
reveni Ungariei după încheierea războiului. Pe de altă parte, situaţia a produs 
consternare şi derută în rândurile românilor48

. În special bărbaţii chemaţi la 
concentrare erau demoralizaţi din această pricină, întrebându-se, pe bună 
dreptate - se relata într-un raport din noiembrie 1944 - ,, de ce mai sunt 
chemaţi, dacă nu ni se dă Ardealul de Nord {Înapoi) - şi că - autorităţile şi 

populaţia din acea provincie şi În prezent sunt batjocoriţi de unguri ''49
. Starea 

de nesiguranţă era întreţinută şi de numărul mare de unguri care emigrau 
nestingheriţi din Ungaria şi se stabileau în continuare pe teritoriul Ardealului, la 
ordinele guvernului procomunist de la Debreţin, într-un efort disperat de a modifica 
balanţa etnică, în perspectiva negocierii sorţii Transilvaniei la viitoarea Conferinţă 
de Pace50

. ,, Se Înmulţeşte populaţia maghiară pe teritoriul ţării - atrăgea 

"Ibidem, f. 150. 
' 6 Ibidem. f. 163-165. 
"AN-D.IBh. fond Legi1111ea dl' Jandarmi Bihor, dosar 33/1944, f. 20 I. 
"Idem, fond PrefecC11ra_i11deţu/11i Bihor, (inv. 142) dosar 79/1944, f. 100. 
'

9 lbidnn, f. 101. 
50 AN-D.IBh, fond L,,gii11u'a de Jandan11i Bihor, dosar 33/1944, f. 189. 
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atenţia Inspectoratul General al Jandarmeriei, care avea cunoştinţă că 
intelectualitatea maghiară pregăteşte organizarea unui plebiscit asemenea 
celui de la Cluj-' 1

. Dacă în septembrie maghiarii se autodeclarau cei mai aprigi 
luptători antibolşevici, acum majoritatea lor se înscriseseră în Partidul 
Comunist, mânaţi de aceleaşi interese legate de recâştigarea Ardealului. În 
darea de seamă pe luna decembrie 1944, asupra stării de spirit a populaţiei, 
prefectura constata faptul că populaţia românească era convinsă că „ungurii 
vor reuşi să câştige simpatia ruşi/01: Înscriindu-se toţi În Partidul Comunist. 
şi deci un câştig de cauză În legătură cu viitoarea soartă a Ardealului '"52

. 

Neliniştiţi erau şi refugiaţii stabiliţi în sudul Bihorului. Aceştia erau 
împiedicaţi sistematic de noile autorităţi maghiare procomuniste, de la Oradea, 
să se reîntoarcă la vetrele lor din Bihorul de Nord. Grăitoare pentru ilustrarea 
acestei imposibile situaţii este plângerea ţăranului român Ştefan Bochiş din 
comuna Diosig, în care sunt descrise abuzurile administraţiei locale şi ale 
aşa-zisei „Poliţie Română", ambele alcătuite exclusiv din minoritari maghiari. 
Referindu-se la abuzurile acestora, omul reclama faptul că „ ei - ungurii - În 
mare nu111ă1: sunt Înarmaţi. având acasă la ei anne şi muniţii. şi constit11ind11-
se câte 2-3. intră pe la casele români 101: chiar de multe ori şi noaptea. şi le 
ia tot ce găsesc mai de valoare. haine. cereale. vin. vite etc .. spunând că se 
trimit pentru armată şi spitale. şi când acolo. Împart jaful Între ei,._ După 
care mai exemplifica cu o,. altă faptă du remasă penim noi: au luat 1hcoloml 
Românesc. care era scos afară la Primărie. şi l-au călcat În 110,vi" şi că 

, .. dacă se duce vre11n român la Primărie să se plângă c11 ceva. n11-l asc11/tă 
şi Îi spun răstit pe ungureşte « să vii mâine I». _fiindcă toţi funcţionarii şi 
slujitorii Primăriei sunt unguri şi nici 1111 c11nosc limha română ''55

. 

Reîntoarcerea refugiaţilor români a fost împiedicată şi după data de 6 
martie 1945. În Bihor şi Satu Mare, poliţiile populare maghiare au blocat 
trenurile cu care reveneau ţăranii români din exilul de patru ani. Dintr-o 
telegramă adresată de subprefectul Bihorului, Csillag Andras, aflăm că între 
români şi structurile militarizate ungureşti s-au iscat incidente sângeroase, 
pe fondul refuzului maghiarilor de a-i lăsa pe refugiaţi să-şi ocupe fostele 
gospodării. Norocul românilor a fost că în zona Diosig-Pişcolt mai erau 
cantonate trupe ale armatei noastre, care au intervenit în favoarea lor'4. 

Ca un corolar al stării de anormalitatea ce domnea în întreaga zonă de 
ocupaţie militară sovietică este o notă informativă a Centrului de Informaţii 

51 Idem, dosar 23/1944-1945. f. 988. 
"Ibidem, f. 248-249. 
"ldrm. fond(' 0111itet11/ Judeţean Bihor al PC.R., dosar 5/1944-1947, f. 5-6. 
"I dr 111, fond Pre(ec111raj11deţ11lui Bihor. inventar nr. 189, dosar 16/102/1945. f. 7. 
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din Cluj, remisă forurilor sale superioare pe 23 decembrie 1944. Tocmai 
acolo unde sovieticii invocau necesitatea men~nerii unei administra~i eficiente 
prin armata proprie, motivând că autorităţile româneşti n-ar fi capabile să 
asigure un climat de linişte în spatele frontului, serviciile noastre de informaţii 
constatau deznădejdea cumplită în care trăia populaţia românească, 
confruntată cu haosul ce domnea în Ardealul de Nord, datorită lipsei 
administraţiei, poliţiei şi jandarmeriei, acţiunii bandelor de răufăcători care 
jefuiau satele româneşti, ori a primarilor unguri care făceau rechiziţii numai 
de la ţăranii români. Iată cum este prezentată succint această sumbră realitate: 

,.În fransilvania de Norei. care este considerată ca «ţara nimănui». 
lipsită de administraţii. poliţfr şi jandarmerie. c11treieră În lung şi În lat 
bandele de ră1!făcători şi indii·izi suspecţi. care propagă idei de extremă 
stângă. 

În co11111nele româneşti s-auformat gărzi cetăţeneşti. car:e caută să se 
apere cu arma faţă de jefuitori. şi cu dispreţ.faţă de propovăduitorii unui 
crez care 1111 este şi al lor 

În satele româneşti. 11nde s-a11 stabilit colonişti unguri În 11lti111ii patru 
ani. sunt primari 11ng11ri. Aceşti primari. care fac rechiziţiile de animale. 
haine şi alimente. a11111că cotele pentru rechiziţii numai asupra românilor. 
ungurii fiind puşi la adăpost. sau li se fac rechiziţii numai de formă. 
Rechiziţiile se.fac c11 asistenţa unei patrule de soldaţi. 

Ungurii se pretează la.Jafuri În stil mare. Asţfel. ungurii care aufâst 
prizonieri În URSS. Înapoiaţi acasă şi Îmbrăcaţi În 1111ţfor111ă rusească. 

cutreieră satele româneşti şi fi.Jefuiesc pe români. 
Administraţia 11ng11rească este pe Întreg cuprinsul Ardeal11l11i de Nord. 

Democraţii unguri. care până ieri au asasinat preoţi şi Învăţători români, 
azi se erijează În mari 11111anitarişti. cerând pentru ei privilegii"55. 

* * 
* 

Anul 1945 a găsit administra~a locală a judeţelor din nord-vestul României 
în aceeaşi situaţie, modificată doar într-o măsură insignifiantă după 6 martie. 
Cosmetizarea a constat în primul rând în instalarea unor români pe posturile 
de prefecţi şi dublarea celor mai multe posturi din serviciile prefecturilor şi 
primăriilor urbane. Această sporire a numărului de funcţionari nu s-a datorat 
necesităţilor fireşti ale aparatului de stat, ci pretenţiilor grupurilor de presiune 
maghiare ce acţionau sub acoperirea partidelor de stânga, aşa încât, fiecare 
funcţie publică era acoperită de un funcţionar român, de obicei întors din 

"ASRI, Fo11d Dornmenlar. dosar 6006, f. 180-183. 
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refugiu, şi de unul ungur, rămas din administraţia horthystă, de cele mai 
multe ori cetăţean maghiar. 

În legătură cu această bizară situaţie, Centrul de Informaţii Timişoara, 
„Agentura Banat", a întocmit la 27 martie 1945 o cuprinzătoare sinteză, care 
subliniază starea de nemulţumire a populaţiei româneşti din judeţele Bihor 
(mai ales zona de nord), Sălaj şi Satu Mare. Încă din preambulul materialului, 
ofiţerii de informaţii au surprins nota caracteristică a „originalei democraţii" 
instaurată în această zonă geografică. ,.Pe tot teritoriul Ardealului de Nord, 
alipit la România, - se spune în sinteză -.fimcţioneazăfel defel de a11torităţi 
.formate din persoane.fără nici o pregătire culturală sau profesională. cu 
trecut dubios şi _fără nici o garanţie morală. unii chiar.foşti p11şcăriaşi. 
pedepsiţi pentru crime. furt11ri .. \pa,geri. etc. Afară de aceasta. românii nu 
deţin fimcţiuni la nici o autoritate. c11 excepţia unor posturi politice. ca 
prefect. viceprima,; subşef de pohţie. etc. foţi ceilalţi.funcţionari sunt evrei 
şi 11ng11ri. De remarcat că şi cei veniţi recent din ( lngaria 1•eche deţin post11ri 
importante În administmţia publică ''56

. 

După o succintă introducere, în cuprinsul documentului sunt detaliate 
o serie de aspecte ale modului în care se desfăşura gestionarea intereselor 
publice. Din primul capitol, intitulat „ Ce se poate vedea la Oradea", 
aflăm că numai prefectul era român, restul funcţionarilor fiind unguri, cu 
remarca,. că aproape nici 11n11/ nu c11noaşte limba română··. La Primăria 
oraşului se putea întâlni aceeaşi situaţie, cu diferenţa că primarul era 
evreu. 

Limba oficială în toate instituţiile rămăsese maghiara, în actele scrise, în 
comunicările verbale şi chiar în convorbirile telefonice. ,. Dacă vrei să vorbeşti 
la telefon şi ceri numărul În româneşte. nu eşti servit,. - se subliniază în 
informare57

. De suferit avea numai populaţia românească, care începuse să 
se reîntoarcă în oraş, deoarece nu se putea adresa nici unei oficialităţi graţie 
„embargoului lingvistic" impus de unguri. ,. Ro111ân11I. dacă se prezintă la 
vreo instit11ţie, 1111 poate să-şi spună plângerea În româneşte deoarece nu 
este asc11/tat de nimeni" 5~. 

Aceeaşi ostilitate o manifestau şi locuitorii maghiari ai oraşului. Este 
amintit cazul unui ofiţer român care mergea pe front. Urcând în tramvai, 
taxatoarea nu a vrut să-i taie bilet, adresându-i-se „ c11 cuvintele: "nemtudok 
olahul ,. (nu ştiu limba valahă) ··, după care a refuzat să încaseze preţul în lei 
spunându-i,. că nu are dispoziţie să primească lei ci numai pengo ··. Ofiţerul 

56 lbidem. f. 293-298. 
·" Ibidem. 
"Ibidem. 
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de informaţii a ţinut să menţioneze că toate acestea se întâmplau „ după 

serbările de /re/alipire /a Ardealului de Nord/ de la Cht;j''. 
În Sălaj, noul prefect, Câmpeanu, imediat după instalare sa pe funcţie, a 

dat dispoziţie să fie schimbaţi toţi notarii şi pretorii români şi să fie înlocuiţi 
cu unguri, pe motiv că cei destituiţi nu îmbrăţişează vederile politice ale 
guvernului de la Bucureştiw. 

În judeţul Satu Mare, aparent, grupul maghiar de la conducerea judeţului 
a început să dea semne că acceptă colaborarea reprezentanţilor populaţiei 
româneşti, grupaţi în "Uniunea Democrată Română". După o serie de întâlniri 
ale fruntaşilor celor două etnii, s-a ajuns la distribuirea funcţiilor publice, 
provizoriu, până la reinstaurarea ordinii româneşti de drept: ,.prefectul 
judeţului urma să.fie român. primarul oraşului 11ng111: viceprimarul român. 
şeful poliţiei 11ng111: subşefi,I român. administratorul .financiar român. 
preşedintele frihunalului ungw: etc,. t,O S-a mai hotărât şi tipărirea unui ziar 
bilingv. Din păcate, nimic din cele convenite nu a rămas în picioare, deoarece 
partea maghiară, chiar din a doua zi şi-a încălcat angajamentele - se spune în 
sinteză - ,. sabotând şi desconsiderând pe românii delegaţi de « Uniunea 
Democrată Română» În posturile hotărâte,. 61

. Ziarul bilingv a sucombat 
după primele două numere, pe piaţa presei sătmărene rămânând numai 
cotidianul de limbă maghiară „Uj Elet" (Viaţa Nouă). La fel ca la Oradea, 
toate actele administraţiei se redactau numai în ungureşte. 

În Prefectură toţi funcţionarii era unguri, deşi în judeţ trăiau 170. OOO de 
români. Aceeaşi situaţie şi la primăria municipiului, unde în afară de 
viceprimarul delegat de Uniunea Democrată Română, nu se putea întâlni 
nici un român. Primarul Matolcsi Ludovic se înconjurase numai de funcţionari 
unguri. ,, Unii dintre aceşti.funcţionari - se spune într-o sinteză a Centrului 
de Informaţii Timişoara - voind să plece În Ungaria. au fost reţinuţi de 
domnul prima,: care le-a promis că decretul-lege elaborat de Ministerul 
Justiţiei din Bucureşti. referitor la cetăţenii străini care trebuie să părăsească 
ţara Întorcându-se În patria Io,: va.fi schimbat În sensul că vor putea rămâne 
şi pe mai departe În funcţiunile avute pe timpul stăpânirii maghiare "62

. 

Chiar dacă legea citată nu a mai fost modificată, funcţionarii unguri au rămas 
mai departe pe posturile lor. Actul normativ respectiv, ,,Legea cetăţeniei", a 
suscitat vii discuţii şi la Oradea, unde PS.O. local a solicitat neaplicarea 
prevederilor ei, chiar mai mult, a cerut independenţă legislativă pentru judeţul 
Bihor. 

"Ibidem. 
ro Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, f. 395-400. 
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La Întreprinderile comunale din oraşul Negreşti, cu ocazia concursului 
de încadrare pe cele patru posturi vacante, au fost angajaţi patru unguri, 
chiar dacă 60 de români şi numai 16 unguri înaintaseră cereri. Toţi pretindeau 
să fie păstraţi pe posturi şi după revenirea administraţiei româneşt1"3 . 

În serviciul C. F. R. au rămas toţi angajaţii ungurii ai căilor ferate maghiare 
MĂ V, din vechea Ungarie. Pentru a-şi păstra posturile s-au organizat într-un 
puternic sindicat, apoi - aflăm din nota informativă-,. au ţ;n11t o Într11nire În 
care au hotărât să nu-i primească pe românii ,·eniţi din ţară şi au manţfestat. 
cerând ca toţi românii să părăsească localitatea,. c,~_ Există o similitudine a 
comportamentului sătmărenilor cu cel al orădenilor, care au procedat la fel, 
dar sub acoperirea P.S.D. 

Tensiunile acumulate la Satu Mare au atins punctul maxim în ziua de 14 
martie 1945, când în oraş au fost arborate drapele româneşti alături de cele 
sovietice, pentru marcarea momentului reîntoarcerii administraţiei româneşti. 
Şeful poliţiei, un ungur, a mobilizat toată suflarea maghiară din oraş într-o 
acţiune de protest, cerând înlăturarea drapelului românesc şi înlocuirea lui 
cu cel unguresc, lucru care s-a şi produs. A doua zi, de ziua naţională a 
Ungariei, acelaşi personaj a organizat un bal la Restaurantul „Dacia", unde
se spune în raport - ,. s-au pus numai drapele 1111gureşti şi s-au ţinut 
discursuri. preamărindu-se sărbătoarea naţională ungurească din J 5 martie. 
declamându-se şi poezh naţionale" c,s_ În toastul rostit cu această ocazie, 
şeful polipei a ţinut să-i asigure pe concetăţenii săi că pot avea toată încrederea 
în el, fiindcă va opri orice tentativă de instaurare a autorităţilor democrate 
româneşti în judeţ, deoarece,. În pri11111I rând este ungur şi apoi comunist"<><,_ 

În judeţ, pe 17 martie a fost înregistrat un incident sângeros în comuna 
Iajel, ungurii încăierându-se cu românii din localitate. În urma bătăii au 
decedat două persoane, iar alte 30 au fost rănite67 • 

La fel ca şi la primărie, Chestura Poliţiei din Oradea era condusă tot de 
un evreu, fost comis-voiajor, ajutat de comisari evrei, cu acelaşi trecut 
profesional. Personalul administrativ al polipei era alcătuit exclusiv din unguri, 
,. iar gardienii 1111 amestec de unguri şi ţ;gani. oameni.fără căpătâi. cea mai 
mare parte --după cum spune populaţia --foşti hoţ; de huwnare şi de găini. 
sau vagabonzi. cărora 1111 le-a plăcut niciodată să muncească·· 0\ se relatează 

6
" lbid,•111. 

""lbid,·111. 
""

1 lbid„111. 
o,; lbidr111. 
67 lbidr111, r. 282. Pentru realităţile din Satu-!\lare \'ezi: 1--lihai D.Drecin, Un doc11111enr inedit despre 

starea de .,pim din./11de/11/ şi oraş11/ Satu-Mare dimr-o oiră "perioâdă de /rana/ie" ( I Y./5-19-16). în "Analele 
l iniYersităţii din Oradea··. Seria: Istorie-,\rheologie, 2003 (suh tipar). 

68 ASRI. Fond tlocumentar, dosar 6006, f. 293-298. 
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mai departe. Se pare că noii agenţi nu-şi uitaseră vechile obiceiuri, iar acum, 
sub protecţia uniformei, săvârşeau cele mai grosolane abuzuri pe seama 
populaţiei civile. 

O notă informativă a Jandarmeriei, din 19 februarie I 945, descria jaful 
practicat de „Poliţia Populară Maghiară" asupra călătorilor în gara Oradea 
,. confiscând.fără nici 1111 temei legal bagaje. stofe. alimente. etc .. simulând 
că instrumentează - după care - călătorii sunt apoi puşi În libertate, iar 
prada se Împarte "09

. 

Dar sfera de activitate a structurilor respective era mult mai largă. Lipsa de 
profesionalism, dublată de nivelul scăzut de cultură, făceau casă bună, sub ochii 
îngăduitori şi nu arareori cu complicitatea autorităţilor. ,, Se fac arestări de 
persoane.fără nici o hază legală. Indh'izi. cu banderolă de pohţist şi Înannaţi 
cu pistoale sau an11e. arestează populaţia după fizionomie pe străzi. În localuri 
sau hotele. În hoteluri. aproape infiecare noapte se.fac două, trei, razii. şi.fără 
nici 1111 motiv sunt ridicate [o/ mulţime de persoane.fără nici o vină şi sunt duse 
la Pohţie ··10

. Arestarea şi internarea fără temei devenise un obicei, iar numărul 
victimelor crescuse într-atât încât arestul şi penitenciarul deveniseră neîncăpătoare. 
Grăitoare în acest sens este păţania cetăţeanului Ilip A, din comuna Vânători, 
judeţul Arad, arestat în gara Oradea în momentul în care se pregătea să plece la 
Budapesta pentru a-şi aduce acasă familia refugiată. Omul a fost internat nouă 
zile, rară a i se aduce la cunoştinţă vreun cap de acuzare, timp în care nu i s-a dat 
nimic de mâncare. După această "experienţă" a fost eliberat într-o stare de sănătate 
atât de jalnică, încât a fost necesar să fie spitalizat71

. 

La Satu Mare, în fruntea poliţiei a fost numit Jellinek Ede, tipograf, care 
nu cunoştea nici un cuvânt româneşte. Printre primele sale măsuri luate a 
fost interzicerea ziarului bilingv româno-maghiar, încălcând în mod arbitrar 
înţelegerea convenită între fruntaşii celor două etnii. De remarcat este faptul 
că poliţia condusă de acest aventurier gestiona nu numai sfera de competenţă 
a oraşului Satu Mare, ci întreg judeţul, suprapunându-se peste competenţa 
jandarmeriei. Ca şi în cazul omologului său de la Oradea, s-a înconjurat 
numai de elemente ciudate ,. Comisarii sunt foşti chelneri şi birjari - se 
precizează în informaţie gardienii şi agenţii au fost recn,taţi din[tre] 
elementele dubioase şi fără ocupaţie" 72

. Şi aici abuzurile se ţineau lanţ. 
Jellinek Ede umbla îmbrăcat în uniformă militară ungurească, având 

gradul de colonel, comisarii la fel, iar gardienii purtau haine civile, dar în cap 
aveau şapcă de honvezi şi pe braţ banderolă. 

69 lbidt'III, f. 239. 
70 lbide111. 
71 lbide111. 
12 lbide111. 
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Un alt aventurier, Stanciu Nil, evreu, fostă calfă de croitor, se cocoţase în 
postul de şef al Siguranţei. Şi el purta uniformă militară ungurească, cu grad 
de maior, chiar dacă afirma că ar fi fost numit în funcpe de către Bucureşti. 
Prin oraş se spunea că în realitate ar fi un escroc. Prima lui ispravă a fost 
aceea de a aresta fără nici un motiv 40 de primari şi viceprimari din comunele 
judeţului. Apoi a mai arestat şi internat 200 de persoane, numite de el „depnuţi 
politici", pe care-i elibera în schimbul unor sume de bani. La biroul său avea 
arestat de mai multe luni un grup de tinere eleve cu vârste între 16-17 ani, 
unguroaice, care în regimul trecut cochetaseră cu ofiţerii germani din oraş. 
Împreună cu subordonaţii săi, comisarii evrei „ Lustig. Markovici, Nove 
(chelner) şi Fischer Janoş '', încingeau chefuri în fiecare noapte în compania 
acelor fete73

• 

Fischer Janoş fusese recrutat în serviciul de contraspionaj maghiar, omul 
de încredere al colonelului ungur Szabo Ludovic, şeful Serviciului de 
Contraspionaj [Maghiar] de la Cluj, care îi oferea în schimbul informapilor 
fumizate„ mari sume de hani şi a.fost exceptat de la deportare". El menţinea 
în continuare legătura cu diverşi agenţi ai Serviciului de Contraspionaj 
[Maghiar}, prezenţi încă la Satu Mare. A fost văzut în compania agenţilor 
,.Pataki şi Nagy Bella - primul, fost şef al Distrihu,tiei de Benzină, iar al 
doilea.fost comisar În biroul grupului de la Satu Mare " 14

. 

Comportamentul camarilei evreieşti a pus serios pe gânduri populaţia 
românească, serviciile de informaţii constatând că,_. este Îngrijorată şi uimită 
de atitudinea evreilor Întorşi din lagăre. care au uitat cu totul de purtarea 
unguri/o,: şi astăzi colaborează cu ei Într-o acţiune contra intereselor şi 
aspira,tiilor româneşti '' 15. 

În Oradea, începutul anului 1945 indica o oarecare stabilizare a vieţii 
economice. Aflăm dintr-un raport al trimişilor organelor centrale ale Partidului 
Comunist că: "Oraşul, mai multe cartiere [şi-]au recăpătat Înfăţişarea 

normală. De aceea, viaţa şi-a reluat cursul normal. Pieţele şi halele publice 
au alimentele necesare din belşug. Nici o restricţie sau raţionalizare 
alimentară nu este. Anumite bănci au deschis ghişeurile. Magazinele 
părăsite, din anumite cartiere comerciale, sub administraţia 

administratorilor numi,ti din oficiu de Primărie, au Început activitatea ''16
. 

Desigur, după cum vor observa activiştii comunişti, toată această „stabilitate" 
a vieţii de zi cu zi se desf'aşura într-o ignorare totală a prezenţei elementului 
românesc. Administraţia oraşului se îngrijea strict de interesele populaţiei 

·" Ibidem. 
"Ibidem. 
"Ibidem. 
76 AN-DJBh, fond Comitetul Judeţean Bihor al Uniunii Patriotice, dosar 1/1944-1945, f. 2-3. 
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maghiare ... Locuitorii maghiari. o parte Împăcându-se cu sit11aţia. Îşi 

contin11ă 1•iaţa no1111ală ·· - se spune în raport. 
Pe diferite canale organele administrative provizorii vor depune eforturi 

pentru menţinerea unui tonus optimist în sânul maghiarimii, mai ales pe linia 
conservării speranţei supremaţiei acesteia în Ardeal, sub o variantă sau alta. 
Nu trebuie exclus din calcul şi faptul că în cei patru ani de ocupaţie, regimul 
horthyst reuşise să remonteze, apoi să cultive la înalţi parametri sentimentul 
de mândrie al ungurilor ardeleni. Acum, în noile realităţi, strădania amiralului 
era continuată sub acoperirea bisericii şi a şcolii. Raportul la care am făcut 
trimitere menţionează că: ,. Şcolile aproape toate funcţionează. Însă copiii 
au porturi reacţionare. şovine. maghiare, şapca ,. Bocskay ··. care dă o 
Înfăţişare p11r de horii şti ,·n Nu am ales întâmplător cazul şcolilor de factură 
etnică, deoarece, după retrocedarea oficială a Transilvaniei de Nord către 
România, spiritul revanşard maghiar a fost cu consecvenţă transmis tinerelor 
generaţii prin intermediul învăţământului „de limbă maternă". 

De pildă, la 14 martie 1945, notarul comunei Belfir, localitate care 
rămăsese în România pe timpul administraţiei horthyste, semnala refuzul 
locuitorilor maghiari de a-şi trimite copiii la şcoala primară de stat, la îndemnul 
lansat de un propagandist „democrat", aflat în misiune prin satele plasei Tinca, 
în ciuda faptului că limba de predare era cea maghiară. Părinţii preferau 
şcoala confesională catolică, în schimbul celei etatizate şi gratuiten. 

După cum s-a dovedit mai târziu, mai precis pe 26 martie, la susţinerea 
cauzei maghiare contribuise hotărâtor şi un român, din categoria F.N.D.
iştilor, care subscria altor. priorităţi în faţa intereselor naţionale. Ancheta 
efectuată de Legiunea de Jandarmi Bihor a scos la iveală întreaga activitate 
depusă de către acest ciudat personaj în periplul său prin satele din sudul 
Bihorului. Din minuta anchetei, reiese că activistul nu s-a bucurat peste tot 
de adeziunea scontată. ,,Numitul Lăză11 Gheorghe s-a deplasat În comuna 
Batăr şi a Îndemnat locuitorii să meargă să le dea pământ, pe care el l-a 
declarat confiscat de la ferma Dr Jacob şi alte ferme - relatează ofiţerul 

anchetator - Nici un locuitor nu s-a prezentat, ci din contră, se formaseră 
echipe pentru a-l ataca. După aceasta, a mers În comuna Tăul. unde a 
făcut aceeaşi propunere. Însă nici aici nu s-a prezentat nici un locuitor" 79

. 

Succesul i-a surâs numai printre etnicii maghiari. ,,Aici - se continuă în material 
-a format apoi un comitet. cu majoritatea membrilor dintre ungurii bătrâni 
- iar - pe ziua de JO martie 1945, s-a deplasat fn comuna Beljh: unde a 

77 Ibidem. 
18 Idem, fond Prefect11raf11deţ11/111 Bihor. dosar 6.a/4056/1945, f. I. 
19 Ibidem. 
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adunat locuitorii unguri şi i-a Îndemnat ca aceştia să mea,gă şi să scoată 
cu.forţa din comuna Be(fir pejandarmi. nota,: Învăţător şi directorul şco/a,: 
explicându-le că Bel/irul. _fiind unguresc. nu trebuie să _fie cu autorităţi 
româneşti,. ~0. 

Din sinteza informativă întocmită de S.S.l. în a doua jumătate a lunii 
martie 1945, aflăm că în Oradea,. tot personalulfimcţionăresc. personalul 
didactic, elevii şcolilor ungureşti. populaţia ungurească. poartă cocardă 
pe piept În culorile naţionale ungureşti - şi că- de asemenea. la instituţii şi 
case particulare sunt arborate drapele ungureşti,. 81

. Toate acestea se 
petreceau în condiţiile reinstalării administraţiei româneşti în Ardeal. 

De abia pe la mijlocul anului 1945 administraţia românească a început să 
facă lumină în „afacerea şcolară" gestionată de factorii de putere din Bihor. 
În urma demersurilor întreprinse de Inspectoratul Regional Şcolar din Cluj 
au putut fi cunoscute dimensiunile anomaliilor prezente în învăţământul 
bihorean. Aşa s-a aflat că la Oradea funcţiona încă din 18 noiembrie 1944, 
„ Inspectoratul Regional al Învăţământului Maghiar din Oradea şi judeţul 
Bihor", organism născut - spunea conducerea U.P.M. - la ordinul 
Comenduirii militare sovietice din oraş, ,,care a cuprins în sine Revizoratul 
Şcolar al oraşului Oradea şi aljudeţului Biho,; precum şi administrarea 
şcolilor secundare şi medii ''82

. La conducerea „inspectoratului" a fost numit 
profesorul Deak Francisc, iar în luna decembrie 1944 şi un sub-director român, 
profesorul Rusu Victor. 

Acesta din urmă s-a străduit să reorganizeze învăţământul românesc în 
judeţ şi să înfiinţeze un inspectorat şcolar românesc, dar strădaniile sale au 
rămas fără ecou. ,,La Jjârşitul lunii decembrie 1944 - declară profesorul -
când am putut să am la Îndemână câţiva colaboratori, şi auzind de existenţa 
unui Jmpectorat Regional la Ch~j. am luat imediat măsura de a ne separa 
complet de secţia şcolilor maghiare, mai ales că În acest timp s-a făcut şi la 
Cluj scindarea, luând.fiinţă 2 impectorate regionale. unul românesc şi altul 
unguresc" 83

. Relatarea dascălului român este plină de „surprize". Pe lângă 
faptul că Bihorul nu avea o structură românească de profil, mai aflăm că la 
Cluj funcţionau două asemenea instituţii, separate pe criterii etnice, situaţie 
fără precedent în întreaga istorie a şcolii din România, şi care, culmea, era 
acceptată şi considerată firească. Profesorul Rusu nădăjduise,. să se aşeze şi 
judeţul Bihor În situaţia pe care a avut-o până în 1940, când la Oradea nu 
exista decât un lmpectorat Şcolar Primar" - aşa încât, din data de I aprilie 

80 lbid„m. 
" ASRI, Fond Dornml'nlar, dosar 6006, f. 293-298. 
82 AN-DJBh, fond Prefect11raj11deţ11b1i Bihor, dosar 96/1945, passim. 
"Ibidem. 
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1945, demisionează, dezgustat de dezinteresul cu care fuseseră tratate 
eforturile sale~~. 

Românilor din Satu Mare le-au trebuit 3 luni de zile de susţinute eforturi 
pentru a putea reînfiinţa Liceul Românesc de Stat. Chiar dacă au o_bţinut 
retrocedarea clădirii, internatul a rămas pe mai departe ocupat de elevii 
maghiari, deşi şcolile secundare maghiare din oraş mai dispuneau de alte 
şapte internate. În acest fel, cei 160 de elevi români au trebuit să-şi caute 
gazde pentru a-şi putea continua studiile~5 

În prima parte a studiului nostru, atunci când făceam trimitere la 
sinteza Comandamentului General al Etapelor din luna noiembrie 1944, 
spuneam că în Maramureş domnea o relativă stabilitate, datorită instalării 
la cârma judeţului a membrilor „Consiliului Naţional", format din fruntaşi 
români. Criza guvernamentală de la Bucureşti s-a făcut simţită până în 
nordul ţării, destabilizând fragila administraţie românească de aici. Pe 
fondul incertitudinii politice de care pomeneam, populaţia alogenă din 
reşedinţa judeţului, din păcate majoritară în Sighet, a trecut la înlăturarea 
reprezentanţilor români din prefectură şi primărie, printr-o lovitură în 
forţă. Cu această ocazie, unitatea românească de pază din gara Sighet a 
fost dezarmată, soldaţii dezbrăcaţi de uniformă şi batjocoriţi au fost apoi 
alungaţi din oraş~6 • 

Se pare că nu a fost o simplă răsturnare a vechii conduceri, ,,obicei" care 
se practica pe scară largă în acea epocă pe cuprinsul întregii ţări, ci de aplicare 
a unui plan mult mai primejdios. În luna februarie 1945, serviciile româneşti 
de informaţii semnalau activitatea unei periculoase reţele străine în 
Maramureş, care acţiona pentru desprinderea judeţului din vechile hotare 
ale României şi alipirea lui la Ucraina. În fruntea respectivei „mişcări" se 
găsea ucraineanul Ioan Odoviciuc, fost profesor, despre care oamenii din 
Sighet spuneau că ar fi „fugit de ruşi din Basarabia'', adică din calea 
comunismului, după care, ajungând în Maramureş, a fost,. ocrotit şi ridicat 
din gunoi de către românii •·~1. 

Asemenea noii „elite" din Bihor şi Satu Mare, iată că şi în Maramureş, în 
fruntea administraţiei locale, se instalase un aventurier, autoproclamat prefect, 
a cărui calitate morală era bine cunoscută de populaţia din zonă. Alături de el 
se afla un grup pestriţ, ca şi compoziţie etnică, alcătuit din ungurii revanşarzi 
din Sighet, foşti partizani anticomunişti până atund\ şi evreii întorşi din 

'-' Ibidem. 
"ASRI. Fond Doc11111rntar, dosar 6006. f. 395-400. 
86 lbidn11, f. 357. 
"lbidr111, f. 257. 
"lbide111, f. 362. 
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deportareg9
_ Acelaşi mariaj nepotrivit, contra-naturii, călăi şi victime subit 

reconciliate, descoperit de centrele regionale de informaţii şi în alte regiuni 
ale Transilvaniei, înfiripase astfel de combinaţii politice ciudate. 

În ce priveşte obiectivul acţiunii grupului de la Sighet, dacă ne gândim 
că viitorul politic al Ardealului era încă neclar, este foarte posibil să se 
încadreze într-una dintre variantele maghiare de ciuntire teritorială a 
provinciei. Informaţiile fumizate ulterior vin să confirme această bănuială. 

Fără să fie prea bine pusă în temă cu evenimentele petrecute la Sighet, 
populaţia românească, dominantă în mediul rural, a început să se neliniştească 
atunci când oamenii lui Odoviciuc au început să cutreiere satele judeţului, 
unde organizau adunări ad-hoc, în cadrul cărora ţineau discursuri cu caracter 
antiromânesc, iar la urmă solicitau iscălirea unor liste de adeziune la proiectul 
alipirii Maramureşului la Ucraina Subcarpatică. 

Un caz de acest gen a fost pe larg descris în nota informativă din 3 aprilie 
1945, deci după revenirea Ardealului la România. Un grup de trei activişti, 
,. (2 bărbaţi şi o femeie. de origine evrei) '' - se precizează în document -
veniţi cu o maşină de la Sighet, au sosit duminica în comuna Borşa, tocmai 
în momentul când lumea ieşea din biserică, pentru a-i invita pe săteni să 
participe„ la o adunare unde li se vor face comunicări importante90

".,. După 
ce s-au adunat fn stradă peste 1000 de curioşi - se relatează mai departe -
cele 3 persoane au ţinut discursuri prin care au fndemnat popula,tia să 
ceară ca judeţul Maramureş să _fie alipit Ucrainei Subca17Jatice. fn care 
scop au prezentat lornitorilor nişte tabele nominale pentru a le semna "91

. 

Ca să fie mai credibili, activiştii au început să-şi pigmenteze pledoaria cu 
,,argumente" din recuzita bine cunoscutei propagande revizioniste maghiare, 
,. că statul român i-a asuprit pe ardeleni fn trecut. iar fn prezent nu-i ajută 
cu nimic" 92_ Din comună nu au subscris decât două persoane la penibilul 
creden~onal, ,. unul c1t numele de .Jucan şi altul cu numele de Ianoş Meşterul 
din Baia Borşa,. 93 

- se mai precizează în docwnent. 
Cum era de aşteptat, demersurile ocultei nu au întâlnit o prea largă aderenţă 

printre maramureşeni, ci au stârnit un val de indignare. În scurtă vreme românii 
au întocmit la rândul lor un memoriu, întărit de 70.000 de semnături, prin 
care îşi revendicau reintegrarea în vechile graniţe naţionale. Pe data de 5 
martie 1945, după ce aşteptaseră zadarnic vreun răspuns de la prefectură, s
au hotărât să treacă la fapte concrete. ,. Văzând că cererile lor rămân fără 

89 lbidem, f. '2.57. 
'l() lbid„m, f. 358. 
91 Ibidem. 
92 lbidPm . 
., Ibidem. 
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rezultat - se relatează în raport - în ziua de 5 martie anul c11rent. românii 
Înarmaţi, de pe Valea !zei. Valea Vişe11lui. Valea Marei şi Valea Tisei. s-au 
Îndreptat 5pre Sighet pentru a-i Înlăt11ra pe conducătorii ruteno-maghiari 
şi a insta11ra În locul lor elemente româneşti. S-au adunat asţfel un număr 
de circa 30000 de români maranmreşeni Înannaţi, care se Îndreptau spre 
perţferiile Sighetului "94. 

Speriate, autorităţile din Sighet au convocat la sediul prefecturii mai mulţi 
intelectuali români din oraş, pe care i-au rugat să intervină pe lângă 
conducătorii coloanelor de maramureşeni pentru a-i lămuri să nu intre în 
oraş şi să se întoarcă la casele lor Au ameninţat apoi că vor cere intervenţia 
armatei sovietice în sprijinul lor. După mai multe ore de discuţii, manifestanţii 
de pe Valea Izei şi Valea Vişeului au putut fi convinşi să se înapoieze la 
vetrele lor. Din păcate cei de pe Valea Marei şi Valea Tisei, care întârziaseră 
pe drum, neavând cunoştinţă de negocierile desf'aşurate s-au apropiat de oraş. 
Acesta era apărat de un dispozitiv militar, alcătuit din armata şi poliţia 
ucraineană. Au urmat incidentele: ,.Armata. ca să intimideze, a tras salve În 
aer Poliţia ucraineană şi 11n evre11 din Sighet a11 tras În mulţime. Au fost 2 
morţi şi mai m11lţi răniţi din partea românilor maramureşeni,. 95 . 

În urma incidentelor sângeroase, Odoviciuc a căutat să se pună la 
adăpostul autorităţilor ucrainiene. A luat imediat legătura cu membrii 
,,Consiliului Poporului din Ucraina Subcarpatică", pentru a primi instrucţiuni. 
A fost sfătuit să organizeze comitete populare în toate satele, pe care să le 
subordoneze direct „Consiliului Poporului din Ucraina Subcarpatică". În 
fruntea acestor structuri a numit - se plângeau românii maramureşeni -
„ n11mai 11nguri. mare parte din ei.fiind partizani. care până În zilele trecute 
au luptat contra armatelor sovietice "96

. Cu ajutorul ungurilor s-a trecut la 
împărţirea pământurilor moşiereşti, utilizând drept normă de aplicare o 
hotărâre a „Consiliului Poporului din Ucraina Subcarpatică". 

Odoviciuc a mai decretat că ,.pe Întreg teritoriul judeţului Maramureş 
singun,l drapel care poate fi Întrebuinţat şi arborat este al Uniunii Sovietice'' 
- şi că - ,. n11mai moneda şi bancnotele sovietice şi maghiare au putere 
circulatorie '' 97

• 

Atitudinea conducerii Ucrainei Sovietice trădează tendinţe expansioniste 
manifestate de acest stat şi în perioada interbelică. După ce fuseseră anexate 
din trupul Cehoslovaciei teritoriile fostelor comitate Bereg şi U gocea, în logica 
învingătorului era firesc ca acest rapt să fie completat cu Maramureşul 

""!bide111, f. 362. 
9
·' [bidl'III. 

%/bidn11,f. 337-347. 
97 lbidn11. 
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românesc. Toate trei regiunile aveau o compoziţie etnică multinaţională, 
români, maghiari şi slavi. Realizarea unei asemenea structuri teritoriale 
autonome, în cadrul şi sub protecţia colosului sovietic, ar fi deschis calea 
acţiunilor pentru lărgirea ei prin încorporarea ulterioară a „ unor părţi din 
Bih01: Sălaj şi Satu Mare ... plan gândit de guvernanţii de la Debreţin. 

În altă ordine de idei, imixtiunea nepermisă a Ucrainei în treburile 
Transilvaniei, reprezenta o gravă încălcare a tuturor principiilor de drept 
intema~onal şi anonnelor care reglementau relaţiile interstatale. Nu întâmplător, 
înainte de a se reîntoarce de la po~le Sighetu] ui, fruntaşii din avangarda coloanelor 
româneşti au redactat o „moţiune" (proclamaţie), în care se făcea trimitere la 
respectarea „Chartei Atlanticului": "Poporul român din Maramureş. păstori. 
muncitori. preoţi. Învăţători şifuncţfrmari. reprezentaţi prin delega_tii Io,: 
deplin Împuterniciţi. din comunele Borşa. Bocicoiel. Botiza. Cuhea. 
Dragomireşti. Glod. feud. Năneşti. Onceşti. Poienile Glodului. Rozavlea. 
Săcel. Săliştea de Sus. Slătioara. Sicu. Valea Berbeşti. Berbe,: Giuleşti. 

Hărniceşti. Hoteni, Rona de Jos. Sărăsău. Sat Şugatag. Săpânţa. Sârbi, 
Vad, Valea Porcului. Japa. oraş11/ Sighet. Vişeul de Sus. Vişeul de Mijloc. s
au adunai Într-o 111are adunare spre a hotărÎ asupra soartei sale. 

Întregul popor este convins că lumea ce se creează din _fi-ământările 
războiului de acuma. va.fi alcătuită pe principiile de libertate şi democraţie, 
care au fo:;·t concretizate În Charta Atlanticului şi reafirmate cu ocazia 
repetatelor Întâlniri ale marilor aliaţi. 

În haza acestor principii. fără de care pacea durabilă şi progresul 
naţiunilor 1111 pot.fi asigurate. poporul român, de muncitori şi ţărani. din 
Maramureş, În număr de una sută mii s1ţf/ete,.for111ează majoritatea abso/11tă 
a locuitorilor din acest judeţ. crede că este necesar să-şi spună azi răspicat 
părerea asupra felului cum doreşte să-şi fă.urească soarta. De aceea. Îşi 

exprimă voinţa sa. cuprinsă În următoarele puncte: 
1. Poporul ,vmân din Maramureş Îşi exprimă neţărmuita sa recunoştinţă 

faţă de glorioasa Armată Roşie şi marele ei comandant, Mareşalul Stalin. 
care ne-a eliberat de sub jugu/fascist maghiar: 

Poporul român este hotărât a Î111plini toate condiţiile fratatului de 
armistiţiu Încheiat Între URSS şi România În 12 septembrie 1944, şi vrea să 
ajute din răsputeri la o cât mai grabnică zdrobire a.fascismului german. 

2. Noi. poporul român din Maram11reş. vrem cu toată tăria să aparţinem 
patriei noastre România. de care am.fost rupţi În mod mişelesc prin Tratatul 
de la Viena În 1940. Această voinţă hotărâtă. de la care nimic nu ne poate 
Îndepărta. am exprimat-o şi prin cele 80000 voturi liber subscrise pe 
declaraţiile de unire cu România şi prezentate guvernului român. 
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Aducem omagiu scumpului nostru suveran. Majestatea Sa Regele Mihai 
I. care Împreună cu ,,iteaza noastră armată a determinat revenirea la sânul 
patriei româneşti a românilor suhjugaţi de ilnperialismul gemwno-maghiar 

3. Poporul român din Maramureş declară că 1111 rec11noaşte nici un.fel 
de acţiune care ar tinde la 111pereaj11deţ11l11i de dincolo de Tisa de la tmnchiul 
Ţării româneşti. căreia ii aparţine de drept şi de .fapt. atât prin anularea 
71-atatului de la Viena. cât şi prin majoritatea locuitorilor români. Orice 
altă tendinţă este străină şi contrară i·ieţii poporului român din Maramureş. 

4 Vi-em ca Împreunâ c11.fi·aţii noştri din statul român să muncim la 
formarea unei ţări hogate. pe principiile de legalitate. ordine. democraţie. 
libertate şi bună stm-e socială. În colaborare sinceră şi prietenească cu 
toate naţionalităţile pe care soarta le-a aşezat prinlre noi. 

5. Declarăm mai departe că actuala conducere a oraşului Sighet şi a 
judeţului Maramureş. de sub preşedinţia domnului Ioan Odoviciuk. 1111 reprezintă 

interesele poporului 1vmân ce munceşte. n-a .fost aleasă de el şi exercită 
conducerea şi administrarea trebilor publice În mod samavolnic. Declarăm 
mai departe că această conducere. atât prin persoanele străine de judeţ. din 
care este compusă. cât şi componenţa sa antidemocratică. 1111 garantează 
executarea Întocmai a condiţiilor de a1111istiţiu Înfl-e URSS şi România. 

Cerem imediata Înlăturare a acestei conduceri. atât la.Judeţ. cât şi la 
oraşul Sighet. şi repunerea În.funcţiune a reprezentanţilor poporului român. 

6. Cerem ca În baza fratatului de armishţiu Încheiat Între aliaţi şi 
Ungaria. toţi .fimcţionarii aduşi În ulti1nii patru ani de administraţia 
maahiară să fie reJJatriati ·· 9

~. (., . .• 

Luna martie a fost deosebit de bogată în asemenea evenimente tragice. 
După ciocnirile de la începutul lunii, poliţia ucraineană a operat mai multe 
arestări în rândurile românilor. Apoi, în 12 martie, a fost reeditat marşul spre 
Sighet, în urma zvonului că în reşedinţa judeţului ar fi sosit o comisie interaliată 
pentru a cerceta starea conflictuală ce domnea în judeţ . ., În acest scop -
informează centrul de resort din Cluj - românii din toate unghiurile 
Maramureşului au Încercat sâ vină la Sighet pentru a manţfesta şi a-şi 
spune doleanţele,. - şi din nou - ,. Ungurii şi evreii, Înarmaţi, le-au ieşit În 
cale trăgând În ei ''99

_ Bilanţul incidentului a constat în ,. 38 de morţi. 13 
răniţi grav şi 28 răniţi mai uşor,. plus arestarea fruntaşilor români ,.preotul 
Berinde. Vlad I. Gladi.fost şefde poliţie şi Vasilescu N.. directorul Liceului 
de Băieţi din acea localitate,. ux>_ 

98 lbidrm. 
""lbidn11, f. 282. 
(l)(J lbidrm. 
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Până pe 8 aprilie 1945, numărul celor arestaţi s-a ridicat la 82. Au fost 
ridicaţi şi internaţi îndeosebi intelectualii, cu scopul de a decapita mişcarea 
naţională românească din judeţ. Se .aflau printre cei întemniţaţi: ,, D,: fietre 
Mihali, fost prefect, D1: Eugen Solca, mt'dic. preotul Mi hali Vasile. preotul 
Pop Octai·ian. Învăţătorul Roman Dumitru. Învăţătorul Rednic Ioan. şeful 
poliţiei din Sighet. Laslo-I,upuţiu Paul directorul Liceului "Dragoş Vodă•·. 
Iuliu Epure. şi ţăranii Gherea Mihai. Hornea Ştefan. Dragoş Ioan. Ulici 
Ioan. Pi lirici Gheorghe. Andreica Vasile. Stan Ioan. Vancea Ghe01ghe. Nasui 
Vasile. Popovici Ioan. Feher Gheo,ghc. notarul Radu Mihai. Nistor vasile. 
avocatul O ros Gheo,ghe şi Oraş Mihai ·· 101

. La penitenciarul din Sighet li s
a aplicat un tratament deosebit de dur, bătăi zilnice şi torturi. Locuinţele şi 
gospodăriile arestaţilor au fost jefuite şi devastate, iar celor de la sate le-au 
fost confiscate vitele102

. 

Conflictul a atins cote atât de înalte, încât a fost necesară intervenţia 
cadrelor din conducerea centrală a P. C. R .. Vasile Luca este mandatat să se 
deplaseze în toate cele trei judeţe din nord-vest pentru a pondera oportunismul 
manifestat de confraţii săi maghiari. La Oradea i-a înlăturat de la conducere 
pe preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei locale a PS.O., iar la Sighet, 
l-a eliberat din funcţie pe Odoviciuc, uzând de dubla sa calitate de membru 
în C.C. al P.C.R. şi deputat în legislativul R.S.S. Ucraineană. 

* * 

* 
Ne-am străduit să reconstituim pe baza informaţiilor din arhive o imagine 

cât mai completă şi cât mai grăitoare asupra momentului istoric analizat, 
pornind de la credinţa că istoria are în primul rând menirea de a supune 
analizei fiecărei generaţii fapte, evenimente şi modele, pozitive sau negative, 
spre a trage învăţămintele de rigoare. 

În prima parte a studiului am prezentat pe scurt contextul internaţional 
defavorabil care a condus România la dezastru în 1940. În acelaşi context, 
ungurii au ştiut cum să acţioneze, şi-au ales aliaţii potriviţi şi au obţinut 
Transilvania de Nord. 

După război, ungurii nu s-au ales cu nici o pierdere teritorială, în vreme 
ce noi am pierdut Moldova de peste Prut, nordul Bucovinei şi Cadrilaterul. 
Profitând de statutul incert al Transilvaniei, ungurii au intrat în graţiile 
sovieticilor şi au militat consecvent pentru păstrarea acestui teritoriu în mâinile 
lor, nu de puţine ori cu sprijinul unor conaţionali de-ai noştri. Din fericire, 

101 lbidr111. f. 357. 
"'' lbide111. 
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putem afirma că numărul unor asemenea „derutaţi ai vremurilor" este puţin 
numeros. Marea masă a românilor au simpt româneşte şi au acţionat în direcpa 
apărării şi împlinirii intereselor naţionale. Totuşi, prezenţa unor atari cazuri, 
cum a fost cel al prefectului Clujului, Teofil Vescan, şi mai târziu, Virgil 
Ciaclan în Bihor, ori Şuta în Sătmar, ridică anumite semne de întrebare. 
Motivaţia comportării lor poate fi multiplă: căsătorii mixte, oportunism, 
frustrare, credinţă oarbă în doctrina marxistă, lichelism? Oricum, majoritatea 
acestora vor fi sacrificaţi în următorii ani, pe măsura consolidării poziţiei 
comuniştilor români în structurile de stat ale României democrat-populare. 

I.A CRISF DE„ TRANSYLVANIE DE NORD" -AâUT 1944-MARS 1945 
Resume 

L'etude essaie de clarifier le probleme controverse de „Transylvanie de 
Nord", tenitoire roumain perdu en 1940 en faveur d' Hongrie, grace du Diktat 
de Vienne, instrumente par Musolini et Hitler. 

Apris I' eliberation de cette province, dans I' automne de I' annee 1944, 
par Ies armees roumaines et sovietiques, Ies hongrois ont mis en application 
une serie de strategies afin de mentenir I' Ardeal entierement ou seulement 
une partie. En ne pouvant pas foire acela, ils ont essaye obtenir !'autonomie 
de I' Ardeal meme sons la fom1e d'une republique en Unione SoviEtique. 

Dans Ies meme conditions Ucraine a essaye I' annexion de la region 
Maramureş et Jugoslavie a force l'incorporation de Banat. 





„ACTIO CATOLICA" MIJLOC DE REZISTENŢĂ A BISERICII 
CATOLICE ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST DIN 

ROMÂNIA 

de 
CLAUDIA TIŞE 

Anul 1948, odată cu noul guvern comunist, a adus şi o serie de modificări 
legislative. Prima modificare legislativă a fost Constituţia, care rezolva cel 
puţin teoretic problema naţionalităţilor în ţară. Următoarea reformă a vizat 
bisericile din ţară. Prin noua reformă religioasă se va urmări desfiinţarea 
Bisericii Greco-Catolice din ţară şi introducerea controlului politic al statului 
asupra cultelor religioase. În acest scop, în cadrul Ministerului Cultelor s-a 
creat un Departament al Cultelor la Bucureşti, menit să controleze activitatea 
tuturor bisericilor din ţară. Reforma religioasă a vizat toate bisericile. 
Realizând importanţa influenţei pe care acestea le aveau asupra populaţiei. 
Dacă Biserica Ortodoxă va accepta relativ uşor acest control al statului, 
guvernul de la Bucureşti se va lovi de opoziţia cultului romano-catolic. 

Legea din 1948 prevedea exproprierea proprietăţilor Bisericii Greco
Catolice şi unirea cesteia cu B. O. R. Aplicarea legii s-a dovedit mai dificilă în 
N-V -tul Ardealului şi în zona Secuiască, regiuni cu fief preponderent catolic. 
Populaţia maghiară din Ardeal privea această biserică ca pe un liant naţional, 
liant care îi promova interesele etnice, politice şi nu în ultimul rând economice. 

Membrii Comitetului Central al P. M. R., vor încerca să convingă populaţia 
Greco-Catolică, să-şi abandoneze cultul şi ritul, acceptând trecerea la Biserica 
Ortodoxă. Ea trebuia să fie primul pas spre desfiinţarea completă a acestei 
biserici în România. Bineînţeles că, noile hotărâri ale unui guvern complet 
ateu, vor găsi o poziţie în rândul enoriaşilor catolici din toată Transilvania. 

Biserica Romano-Catolică se va grăbi să ofere sprijin surorii sale, 
acceptând să ţină slujbe enoriaşilor ei şi promovând în permanenţă o politică 
opoziţionistă împotriva regimului comunist. 

Astfel a devenit principalul duşman al guvernului de la Bucureşti, în 
duşman care însă nu se putea elimina prea uşor. Atenţia cu care a fost tratată 
Biserica Romano-Catolică de Bucureşti s-a datorat mai ales legăturii acestei 
biserici cu Vaticanul, şi prin Vatican cu Occidentul. Influenţele externe 
occidentale deranjau, iar acest lucru va determina o supraveghere atentă din 
partea Ministerului de Interne. 
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Interesul maghiarimii din Transilvania va fi reprezentată de Biserica 
Romano-Catolică. Sub activitatea sa se vor ascunde o parte din elementele 
revizioniste ş, naţionaliste. Din acest motiv, demersurile sale anticomuniste 
vor fi taxate în permanenţă de guvern, ca fiind revizioniste. 

Mişcările reacţionare din Ardeal au pornit în primul rând, din cadrul 
intelectualităţii provenite din Biserica-Catolică. Pe de altă parte, activitatea 
acestei biserici va fi monitorizată şi de Budapesta, interesată la rândul ei de 
soarta naţionalităţii maghiare d_in Ardeal. 1 Arhivele Ministerului de Externe 
din Budapesta, pentru perioada l 947-1968, cuprind o serie de rapoarte ale 
Ambasade, Ungariei de la Bucureşti, asupra problemelor cu care se confrunta 
Biserica-Catolică din România, şi mai ales asupra problemei naţionale 
maghiare. 

Una dintre armele cu care Biserica-Catolică a încercat să apere drepturile 
maghiarimii, şi implicit ale sale, a fost ,,Actio-Catolica". Ea a fost o organizaţie 
patronată de Biserica Catolică. De origine Maghiară, s-a înfiinţat încă înainte 
de 1940 în Transilvania, funcţionând în ilegalitate sau ca şi organizaţie secretă, 
în funcţie de timpurile trăite. După dictatul de la Viena, a avut posibilitatea 
să se implice în viaţa administrativă, politică, economică, influenţând chiar 
viaţă educativă şi familiară. Activitatea s-a, desf'aşurată în Ardeal între 1940-
_l 946, va fi considerată de Bucureşti ca revizionistă. În perioada regimului 
Hortist (1940-1944), în N-V-tul Ardealului, Actio-C arolica a fost condusă 
de Prelatul Papal Balint Ioszef. Pentru activitatea sa acsta va fi arestat după 
1947, de Tribunalul Poporului de la Cluj, primind o condamnare de 20 de 
ani. 

Organizaţia avea două conduceri: o ierarhie laică, care se implica în viaţa 
politică şi economică a maghiarilor din Ardeal, şi una bisericească, care 
controla latura spirituală, şi nu de puţine ori, implicându-se chiar în viaţa 
politică. 2 Conducătorul spiritual al organizaţiei a fost Episcopul Farago Ferenc, 
iar conducătorul laic a fost Covrig Bela. Odată cu retrocedarea N-V-tului 
Transilvaniei, pentru a evita arestarea sa, Covrig Bela se va refugia în Ungaria. 
Începând cu această dată, vedem Actio-Catolica obligată să-şi continue 
activitatea în umbră. Urmaşul lui Covrig Bela va fi profesorul Vencel Joszef, 
intelectual care va simţi noile schimbări ale timpului, şi va încerca să se 
adapteze lor. Pentru a asigura existenţa şi activitatea organizaţiei, nu va ezita 
să intre în rândul Partidului Democrat. Dar modificările de după 1944, au 
obligat Actio-Catolica să renunţe pentru moment la activitatea sa politică 

1 Andreea Andreescu, Lucian Năstasă, Andreea Varga, Maghiarii din România ( 1956-1968 ), Cluj 
2003, Doc. 51, p. 301-303. 

2 Arhivele Na(ionale Istorice Centrale,fondu/ Mini.Herul dr lntrme - diversr, dosar 15/1947, f. 206. 
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ocupându-se doar de cea religioasă. Găsim organizaţia implicată la toate 
nivelele de viaţă ale maghiarimii din Ardeal, având o influenţă puternică, mai 
ales în rândul tineretului. Organizaţia şi-a creat filiale în şcoli le maghiare din 
Ardeal, implicându-se în activităţi caritabile, pentru a atrage sprijinul masei 
populare pe care o reprezenta.' Astfel, graţie activităţii sale, şi banii lor 
proveniţi de la Biserica Catolică, între 1944-1948, în Ardeal va spori numărul 
şcolilor confesionale catolice, atât la nivel primar cât şi la cel secundar. Se va 
implica în alegerea cadrelor didactice din şcolile de stat. O vedem infiltrată 
în rândul profesorilor din Universitatea Bolyai din Cluj. Deschide cămine şi 
cantine pentru studenţi şi elevi. Ca să-şi asigure eficacitatea se împarte în 
„grupe de acţiune separată", fiecare grupă implicându-se în câte un domeniu 
al societăţii. Fiecare din aceste grupe, aveau în frunte persoane calificate şi 
eficiente în sectorul pe care-l conduceau. 

Ministerul de Interne, în 1947 a monitorizat cu atenţie activitatea 
organizaţiei, arătând existenţa filialelor în tot N-V-tul Ardealului şi Secuime. 
Nota informativă din 20 aprilie 194 7, descria Act ia-Catolica, ca organizaţie 
secretă cu activitate ne dată publicităţii, dar prezentă în toate domeniile vieţii: 
cea spirituală, politică, educativă, socială, sanitară, propagandă, apărarea 
drepturilor femeilor, şi nu în ultimul rând, la nivelul tineretului maghiar. 4 

Între 1946-1948, Episcopul Romano-Catolic, Marton Aron, va continua 
să patroneze Actio-Catolica. Organizaţia va fi folosită pentru a combate 
regimul comunist de la Bucureşti, şi pentru a promova şub faldurile Bisericii 
Catolice, o activitate iredentistă. Având în subordonare parohiile romano
catolice din Hunedoara, Oradea şi Regiunea Autonomă Maghiară ( după 
1952), Marton Aron va duce o politică de promovare a drepturilor naţionalităţii 
maghiare. Activitatea sa va fi combătută cu toate mijloacele de Bucureşti. 
Atitudinea sa, catalogată drept revizionistă, îi va aduce episcopului 
condamnarea la 15 ani de închisoare, în 1949. 

Cauzele acţiunilor sale au fost multiple. În primul rând, biserica Romano
Catolică şi-a manifestat nemulţumirea faţă de exproprierea averilor sale după 
I 948, când în urma reformei religioase, s-a trecut la confiscarea averilor 
bisericeşti şi mânăstireşti. În cursul anilor 1949-1950 mai multe imobile ale 
Bisericii-Catolice au fost confiscate abuziv, de Sfaturile Populare şi comitetele 
Provizorii de Conducere locale, iar apoi transformate în grajduri de C.AP., 
sedii culturale (cămine culturale), dispensare. Prin Aciio-Catolica biserica 
va protesta împotriva rechizitoriilor „abuzive şi vulgare", la adresa preoţilor 
catolici şi împotriva „stilului pamfletar şi jignitor" cu care aceştia erau trataţi. 

'lbidPm, f. 207 
'Ibidem. 
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Ea va găsi sprijinul enoriaşilor săi şi a întregii preoţimi catolice. Nu în puţine 
rânduri, atitudinea reprezentanţilor Partidului Comunist va determina 
izbucnirea unor incidente violente la adresa regimului.-1 Astfel de incidente 
au fost semnalate de Episcopiile Clujului şi Oradiei, cu ocazia rechiziţionărilor 
din 1949. care au oferit posibilitatea declanşării unei reacţiuni, împotriva 
regimului. h 

Protestele Bisericii Catolice s-au ridicat împotriva educaţiei antireligioase 
din şcoli, împotriva desfiinţării Bisericii Greco-Catolice, a desfiinţării şcolilor 
confesionale, împotriva politici de cooperativizare, şi tot ce priveşte regimul 
comunist. Arestarea preoţilor catolici, izgonirea călugărilor, politica ateistă, 
problema naponală, au constituit motive de aderenţă a populapei maghiare la 
activităple Bisericii Catolice. Activitatea lui Marton Aron l-a făcut foarte popular 
în Ardeal. Condamnarea lui din 1949 a provocat nemulţumiri printre enoriaşi, 
fapt ce a obligat autorităţile să-i reducă sentinţa şi să-l elibereze în 1955. Cu 
toate acestea, Actio-Catolica şi-a continuat activitatea. Promovarea în ierarhia 
bisericească a fost condiponată după 1951 de aderenţa preoţilor laActio-Catolica. 

Departamentul Cultelor va desemna pentru fiecare regiune un 
reprezentant, care putea lua hotărâri în cadrul administrării cultelor. Astfel, 
cu toată opoziţia lui Marton Aron, guvernul de la Bucureşti a găsit metoda 
prin care să încerce epurarea bisericii Romano-Catolice de elementele 
considerate duşmănoase. Există foarte multe cazuri în care, în zona Secuiască 
au fost arestaţi preoţi consideraţi afiliaţi la Actio-Catolica, şi înlocuiţi cu 
persoane fidele regimului. În urma unei analize atente a situaţiei cultelor din 
Ardeal, biroul C.C. al P.M.R. a cerut în 195 I, reprezentanţilor săi regionali, 
să combată acp unea preoţilor „reacţionari", să se treacă la destituirea, arestarea 
sau transferarea lor în locuri unde nu ~or putea influenţa masele populare.7 

Ca răspuns la aceste măsuri, Marton Aron nu va recunoaşte noii preoţi numiţi 
de Ministerul Cultelor pe posturile din parohii, semn că refuză să accepte 
amestecurile partidului în problemele interne ale bisericii. Începând cu 1955 
Serviciile Secrete organizau rapoarte asupra activităţii unor preoţi romano
catolici. Se încerca cumpărarea fidelităţilor şi atragere în sfera de influenţă 
prin presiuni asupra propriei persoane şi a familiilor lor. Un raport secret din 
1960, arăta că preoţii romano-catolici, consideraţi elemente duşmănoase erau 
chemaţi zilnic câte 6 - 7 de Departamentul Cultelor, şi se încerca prin presiune, 
să-i convingă să devină fideli statului. Biserica putea contracara aceste măsuri, 
doar prin sancţiuni teoretice acelor care acceptau colaborarea cu regimul. 8 

5 Arhivele Nalionale Istorice Centrale.fond C.C. al P.C.R. Cancelarie, dosar 156/1950. D. 
"Ibidem. f. 4-7. 
7 Arhi,·ele Comitetului Regional Mureş al P.C.R.,fond 3, dosar 19/1951, f. 70-72 
'Arli.ivele Statului. Cluj, Comitetul Regional PC.R. Cluj.fond 13, dosar 3611960, f.63. 
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Anul 19)6 va fi un an de cotitură în relaţiile politice interne, datorită 
revoluţiei din octombrie dm Ungaria. Efectele ei vor fi resimţite în Ardeal. 
Anumite elemente ale intelectualităţii maghiare vor profita încercând să obţină 
drepturi şi să protesteze împotriva regimului comunist. Existenţa 
Memorandumului de la CluJ din 1956 a determinat autorită~le să-şi întărească 
controlul asupra activităţii Bisericii Catolice din Transilvania. În preajma 
evenimentelor din Ungaria, lui Marton Aron i s-a interzis părăsirea oraşului 
Alba-Iulia, iar Miron Constantinescu şi Fazekas Janos au fost trimişi la Cluj 
şi Târgu Mureş, pentru a ţine eventualele proteste sub control. Se vor încerca 
diverse metode de a-l convinge pe Marton Aron să renunţe la opoziţia sa, şi 
să-l determine să coopereze cu statul român. A fost aşezat sub supraveghere 
permanentă, s-a ordonat arestarea lui, şi s-a încercat minimalizarea influenţei 
A.ctio-Catolica asupra preoţimii Romano-Catolice. 

În 1957, Mârtan Aron va profita de teama guvernului de a nu-l transforma 
în „martir al maghiarimii", şi obţinând o oarecare libertate de mişcare, va 
organiza „un turneu religios" prin Transilvania, unde sub faldurile „confirmării 
religioase", a îndemnat populaţia catolică la rezistenţă împotriva regimului 
comunist Deşi s-a evitat rearestarea sa în 1957, activităţile lui şi posibilitatea 
de mişcare îi vor fi din nou îngrădite. 

După 1960, guvernul de la Bucureşti trece la verificarea activităţii şi 

gestiunii preoţimii romano-catolice. Unii membrii ai Biroului politic al C.C. 
al P.M.R., pe considerentul pericolului reprezentat de Biserica Catolică, vor 
cere de multe ori desfiinţarea acesteia. 

Începând cu 1964, se poate constata o modificare a metodelor adoptate 
de guvern faţă de Biserica Catolică. Acest lucru a fost posibil probabil şi 
datorită schimbărilor de la nivelul de conducere al partidului. 9 

Inflexibilitatea lui Marton Aron a dus la tensionarea relaţiilor cu guvernul 
comunist În 1964, Biserica Romano-Catolică cu greu era tolerată în stat. În 
urma presiunilor disensiunile vor apare chiar şi în rândul preo~mii din biserică. 
O parte din ei au fost cooptaţi de guvernul român, iar aceştia vor critica 
vehement politica Episcopului Marton Aron. Pe de altă parte după 1958-
1962, Vaticanul a încheiat o înţelegere cu Biserica Răsăriteană, reducându
şi într-o oarecare măsură influenţa catolică în unele state comuniste din centrul 
Europei. Acest Concordat va permite afirmarea ortodoxiei şi va acorda o 
oarecare autonomie conferinţelor episcopale. 10 

În 1968, D. Dogaru secretar şef al Oficiului Cultelor, recunoştea că 
Biserica Romano-Catolică, a fost singura biserică care datorită activităţii lui 

'Ibidem 
10 Andreea Andrecscu. Lucian Năstase. Andreea Varga, Maghiarii din România ( 1956-1968 ). Cluj 

20m. doc. 126, p. 777-779 
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Marton Aron. nu a putut fi subordonată statului. Evoluţia evenimentelor de 
după 1964, probabil că au arătat episcopului Romano-Catolic, că menţinerea 
în continuare a unei opoziţii virulente, nu poate să fie decât negativă pentru 
biserica şi enoriaşii săi. Poate că, aşa se explică de ce după 1968, activitatea 
sa opoziţionistă s-a mai redus din intensitate. Probabil că la acest lucru vor 
contribui şi noile valuri de arestări şi epurări politice. În 1968, existând cond1~a 
primirii delegaţiei române de la Bucureşti, la Vatican, i s-a oferit lui Marton 
Aron, posibilitatea de a participa şi el la delegaţie. Dar ca semn de protest, 
episcopul a refuzat să plece în străinătate. Atitudinea sa a fost percepută de 
guvern ca un semn de apropiere. 11 Cu toate acestea imaginea Bisericii 
Romano-Catolice nu se va schimba. 

„ACTIO ('ATI/OL/CA" -MOYEN DE RES!STANCE DE L'EGLISL 
CATHOLIQUE CONTRE LE REC/ME COMMUNISTE t'N ROUMANIE 

Resume 

L'ouvrage surprend quelques aspects concemant la resistance de l'Eglise 
catholique en Roumanie durant le regin1e communiste. L' auteur met surtout 
en evidence Ies efforts des prelats catholiques, ayant en tete l' eveque Marton 
Aron, de sauvegarder ce qu'on pouvait encore de cette Eglise. Selon l'opinion 
de l' auteur, Actio Catholica fut un instrument extremement efficace pour 
garder l'identite religieuse. 

11 Ibidem, op. cil., doc. 146, p. 902-904. 



CONSERVARE-RESTAURARE 

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND COROZlliNEA ŞI 
CONSERVAREA METALULUI ETNOGRAFIC (I) 

de. 
OLIMPIA MUREŞAN 

Introducere 
Metalul se regăseşte ca supo1t de natură anorganică în constituţia pieselor 

arheologice, etnografice, a creaţiilor artistice laice sau de cult, ca element 
unic sau în obiecte compozite. respectiv în combinaţie cu alte materiale 

. . 
anorgamce sau organice. 

Piesele etnografice din metal se pot individualiza în caz distinct de tratare a 
obiectelor din metal datorită manufacturării lor relativ recente, a operaţiilor de 
întreţinere din timpul utilizării şi a deteriorărilor ( coroziunii) caracteristice. 

Din punct de vedere al problemelor de conservare ridicate, piesele metalice 
din inventarul etnografic pot fi clasificate după utilitate (unelte, vase, scule, 
piese vestimentare, elemente de construcţie) sau după microclimatul de 
păstrare ( de incintă ex: depozite, expoziţii permanente, expoziţii temporare, 
sau de exterior, cazul muzeului în aer liber). 

Starea de conservare a obiectelor etnografice din metal este funcţie de 
gradul de utilizare, de natura chimică a metalului, vechimea şi maniera în 
care a fost păstrat, corectitudinea procesului tehnologic de manufacturare. 

Coroziune 
Metalul, exceptând cel nobil, este instabil în mediile naturale. Instabilitatea 

sa este funcţie de natura chimică a metalului şi variaţia parametrilor ce 
caracterizează mediul în care s-a păstrat. Forma de degradare (chimică, 
electrochimică) a metalului este cunoscută sub termenul chimic-tehnic, de 
coroziune. Coroziunea este un proces spontan de întoarcere gradată naturală 
la o stare energetică stabilă din punct de vedere termodinamic 1, respectiv la 

1 Termodinamica se ocupă cu studiul transfonnărilor de energie. permii,înd analiza proceselor fizice şi 
chimice. Ea operează cu sisteme. respectiY ansamhluri de corpuri izolate de restul care le incon_joară şi care 
constituie mediul incon_jurător. Din punct km1odinamic inkrac\iunea sistemelor termodinamice cu mediul 
se manifestă prin sd1imb de căldură şi cfoctuare de lucn1 mecanic in conformitate cu principiul I şi li. Din 
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o stare compatibilă cu cea a mineralului de origine. În urma acestui proces 
rezultă produşii de coroziune ( compuşi chimici ce conţin metalul în stare 
ionică, respectiv cationi luând anionii din mediul încon_jurător). Produşii de 
coroziune pot fi dizolvaţi de umiditatea microclimatului sau pot fi insolubili. 
Produşii insolubili pot prote_1a sau nu suprafaţa metalică pe care s-au format. 
În măsura în care produşii de coroziune sunt aderenţi la suprafaţa metalică şi 
formează o peliculă compactă, continuă, lipsită de fisuri sau pori, ei vor proteja 
piesa respectivă şi procesul coroziv nu va evolua. Aceste considerente stau 
la baza protecţiei prin acoperiri cu compuşi anorganici (brunări) realizate în 
condiţii controlate de către făuritorii de unelte meşteşugăreşti şi care explică 
starea bună de conservare a acestor piese. 

Capacitatea de protecţie a peliculei formate este în relaţie directă cu 
raportuF 3, dintre volumul compusului metalului şi metal ş, de capacitatea de 
semiconducţie (a peliculei). În măsura în care produşii de coroziune rezultaţi 
nu conferă protecţie, se dezvoltă un proces coroziv dinspre suprafaţă spre 
interiorul metalului. 

După criteriul distribuţiei atacului pe suprafaţa metalului ( cel mai uzitat 
în prezentarea fizico-chimică a pieselor şi a cercetării vizuale), coroziunea 
poate fi : localizată, concentrată în anumite zone,(în pete, în plăgi, în puncte 
(pitting), selectivă (dezincarea alamei), transcristalină (fisurantă), 
intercristalină) sau generalizată cu diferite grade de mineralizare (până la 
pierderea caracterului metalic). Mineralizarea pieselor este un proces de 
durată, de aceea la piesele etnografice nu este atinsă. Pentru metal ul acestor 
piese cele mai periculoase forme de coroziune sunt cele care nu se sesizează 
cu ochiul liber (inter-, trans-cristalină) când pierderi foarte mici de metal 
afectează rezistenţa mecanică a edificiului cristalin. 

În funcţie de mecanism, coroziunea poate fi de natură chimică sau 
electrochimică. La piesele etnografice din metal cel mai puternic îşi pune 
amprenta utilizarea, uzura lor mecanică care poate determina coroziunea de 
stress, proces electrochimic~. Stressul poate avea diverse cauze. La unelte, 
neomogenităţi ale presiunii ce se exercită pe suprafaţa metalului determină 

principiul II rezultă sensul transfonnărilor, al desfăşurării procesdor spontane ( categorie din care face parte 
şi coroziunea) prin introducerea "entalpiei"" luncţie de stare ce caracterizează sistemul. Transfonn,irile decurg 
in sensul scăderii entalpiei. 

2 Penim ca o peliculă să fie continuă. să prezinte proprietă\i protectoare trebuie ca \'Olumul oxidului 
produs să fie superior faţă de cel al metalului generator de peliculă ( 1923. Pilling. Bedworth). dar nu cu mult 
(respecti\' raportul lor să nu tie cu mult peste I) 

'Constantinescu.~-!. Badea,T - Coroziunea şi protecţia anticorozivă, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1973 

'coroziunea electrochimică este un proces prin care energia chimică este transfonnată în energie electrică. 
Deslăşurarea coroziunii dectrochimice este condiţionată de existentă neomogenită!ilor la ni\"dul suportului 
metalic (stmctură,compoziţie). a defonnărilor mecanice, a tensiunilor intern~ sau ale agenţilor din mediu. 
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un astfel de stress. Călcătoarele utilizate în gospodării sunt supuse încălzirilor 
şi răcirilor repetate determinând stress cu puternic mobil termic. Variaţiile 
repetate ale parametrilor microclimatici ce decurg din alternarea anotimpurilor 
acţionează ca factori de stress asupra elementelor metalice din construcţiile 
în aer liber. 

Investigare 
Consemnarea stării de conservare se realizează prin examinarea 

tehnologică, respectiv cercetarea structurii tehnice a piesei şi a degradărilor 
suferite (modificări la nivel macro-scopic ale piesei iniţiale de genul 
transformări, adăugiri, restaurări). Cercetarea are finalitate practică şi anume 
evidenţierea cauzei degradărilor pentru a evita evoluţii ulterioare, 
diagnosticarea stadiului degradării şi aplicarea celui mai eficace tratament în 
vederea stabilizării şi protejării suportului metalic. Aplicarea tratamentelor 
nu este eficientă fără cunoaşterea cauzelor. 

Conservare 
Realizarea conservării (active şi a celei finale) se face în cunoştinţă de 

variaţia parametrilor microclimatului în care va fi păstrată piesa. Dacă în 
spaţiile închise se pot controla parametrii, pentru a fi proprii unei păstrări de 
lungă durată, în spaţiile deschise (muzee în aer liber) se pune accent pe 
realizarea mai multor straturi de protecţie. 

Conservarea activă ( stabilizări, tratamente mecanice sau chimice, pasivări, 
peliculizări) se realizează în mod specific fiecărui metal (funcţie de natura 
chimică şi a degradării). O atenţie deosebită se acordă pieselor compozite 
care sunt tratate ca ansamblu ( există şi cazuri în care piesa se dezmembrează 
şi se intervine în funcţie de natura suportului material), situaţie în care 
restricţiile de tratare sunt datorate suportului material care implică cele mai 
multe restrictii. 

În generai ( exceptând situaţii de neglijenţă extremă) piesele etnografice din 
metal nu prezintă probleme grave de coroziune, respectiv procese evoluate care 
să determine mineralizări, dezagregări, dezintegrări ale ansamblului. Cele mai 
frecvente degradări la nivelul metalului etnografic sunt: "ruginirea" fierului 
cauzată de atacul oxigenului în prezenţa umezelii; "cocleala" cuprului (şi 
aceasta accidental, local, în măsura în care nu erau respectate regulile nescrise 
ale întreţinerii veselei metalice din gospodărie; "înnegrirea" podoabelor de 
argint, fenomen chimic datorat sensibilităţii la sulf sau compuşii acestuia. 

Starea de conservare bună a obiectelor etnografice din metal se explică 
şi prin întreţinerea lor în stare de funcţionare. Asigurarea unei bune stări de 
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conservare porneşte de la tehnologia de manufacturare corectă şi îngrijit 
aplicată. Prelucrarea mecanică şi termică a lingoului metalic în vederea 
obţinerii unui obiect finit contribuie totodată la omogenizarea suprafeţei (la 
nivel structural, microscopic) piesei respective micşorând numărul de centre 
potenţiale de coroziune electrochimică. Depunerile protectoare realizate 
meşteşugit (aderente, lipsite de vicii, continue, de grosime uniformă, cu 
rezistenţă mecanică la uzură) în atelierele faurilor, au asigurat o suprafaţă 
bine protejată. 

Conservarea obiectelor etnografice din metal, asemeni conservării 
metalului arheologic, a obiectelor de artă, este o activitate care cere continuitate 
şi stabilitate, o activitate de cercetare, descoperire şi aplicare corectă a celor 
mai potrivite mijloace de protecţie. 

SOME CONSIDERATION ABOUT CORROS!ON ANI) CONSERVJ\710N 
OF Tl-JE METALIC FOLK OBIECT.\' 

Summary 

The museum of folk arts have got metalic objects. The conservation of 
this objects depends on their usage, on chemical caracteristics of the metal, 
on its storage and their manufacture. 

The degradation of metal in known as corrosion. At these objects, the 
stress corrosion predominates, an electrochemical process, determinated by 
usage. The corrosion process of the folk metal artefacts don 't detem1inated 
important or total mineralisation. 

The investigation consists in technological examination, structural and 
metalographical. 

The most frecvent degradations are: the rushing of iron, the bronz desease 
and the tarnish of the silver folk jewelry. 

Their conservation are realised controlling the enviromental parameters 
and protecting by filrns on object's surface, according special attention to out 
door pieces. 

Usually, the surfaces of tools, folk tools, were protected by a correct 
manufacture. The conservation of metalic objects is an activity of research to 
descover and to apply a good protection. 



CRONICA PRIMEI SESIUNI INTERNAŢIONALE DE 
ARHEOLOGIE INDUSTRIALĂ DIN ROMÂNIA 

de 
RONALD HOCHHAUSER 

"Arheologia industrială nu trebuie să fie o 
disciplină în plus, o mică grădină delimitată a 
ştiinţei, între un divertisment tehnic şi o deviere 
a esteticii, ci o acumulare de experienţă şi 
aten~e către un spaţiu inedit şi nedatat al vieţii." 

(Franco Borsi - teoretician italian) 

În organizarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia Monumentelor 
Istorice şi a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
a judeţului Caraş-Severin, în perioada 25 - 28 septembrie 2002 s-a desf'aşurat 
în staţiunea balneo-climaterică Băile Herculene şi municipiul Reşiţa, cel de
al doilea atelier de arheologie industrială 1. Manifestarea a constituit pentru 
România cea dintâi întâlnire internaţională specializată în domeniu. Ideea 
realizării unei întruniri de factură multinaţională a venit odată cu reuşita 
primului atelier de arheologie industrială din ţara noastră, desf'aşurat la Muzeul 
Tehnic "Prof ing. Dimitrie Leonida" din Bucureşti, în perioada 3 - 4 
decembrie 2001. 

Locul desf'aşurării acestei întruniri nu a fost ales la întîmplare. Banatul 
de sud oferă suficiente resurse pentru cercetătorii preocupaţi de arheologia 
industrială, fiind o veche zonă de economie montanistică. Mineritul, siderurgia 
şi prelucrarea metalelor au parcurs aici toate fazele de evoluţie cunoscute: 
cea manufacturieră în secolul al XVII-iea, cea de industrializare în secolul al 
XIX-iea şi cea de extindere de tip "hiperindustrializare" în perioada 
socialismului. Industria montanistică nu trebuie percepută ca o moştenire 
fără de valoare a unor vremuri apuse, ci ca o provocare în direcţia păstrării 
monumentelor industriale şi în acelaşi timp a unui turism industrial integrat 
sau „holistic", promovat raţional. 

La sesiunea din Banat au participat specialişti din România şi străinătate 
- ingineri, arhitecţi, istorici, urbanişti, muzeologi, cu alte cuvinte persoane 

1 Tennenul de .,arheologie industrială" a apărut în al şaselea deceniu al secolului trecut şi a fost propus 
de Donald Dudlq profesor la Universitatea din Binningham. O primă definire a tennenului este legată de 
numele lui Michael Rix, anume: .. arheologia industrială se ocupă cu descoperirea vestigiilor timpurii produse 
de revolu[ia industrială." 
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implicate în activitatea de cercetare şi recuperare a valorilor excepţionale de 
patrimoniu industrial aflate în pericol, unele chiar distruse. Pe parcursul 
prelegerilor au fost prezentate studii de caz, rapoarte de cercetare, consideraţii 
teoretice şi propuneri concrete de intervenţie asupra obiectivelor industriale 
studiate 

Fără a intra în detalii, dar cu specificarea că, temele propuse şi prezentate 
au incitat interes, şi au provocat discuţii constructive, redăm în cele ce um1ează, 
numele participanţilor şi titlul comunicărilor: Helena Alaves (Portugalia) -
Minele de la Aljustrel-patrimoniu industrial din timpul romanilor până 
în secolul XX: Doina Antoniuc, Andrei Medinski, Ion Constantin, Marius 
Moşoarcă - Turnurile de apă ale Timişoarei-istoric, restaurare, 
reconversia lorîn spaţii cu destinaţie culturală; Radu Bellu, Florin Lupescu 
- Teledinamicul de la Târgu Ocna; Louis Bergeron (Franţa) - Câteva 
precondiţii ale unei promovări reuşite a patrimoniului industrial în 
Europa de azi; Dan Bernfeld (Franţa)- Criterii de protejare şi punere În 
valoare a patrimoniului industrial: lucrările "Eurocultures" pe plan 
european; Liviu Brătuleanu - Atelierele de aplicaţie ale Şcoalei de Arte şi 
Meserii din Bucureşti; Rodica Brebenariu - Elemente de patrimoniu de 
arheologie industrială-amenajă1ile hidroenergetice din Banatul Morîtan; 
Adriana Buzilă- Planuri din arhiva Curţii Camerale Vieneze prezentând 
construcţii industriale bănăţene în sec. XVIII; Eusebi Casanelles (Spania) 
- Tram;formarea în muzeu a fabricii de ciment Lafarge Asland; Mike 
Clarke (Marea Britanie)- Identificarea şi conservarea unor ambarcaţiuni 
istorice importante pe apele interioare şi Sistemul de canale din insulele 
Solovki (locul primului gulag comunist); Radu Constantinescu, Leonida Truţă 
- Un model de patrimoniu recuperat-Muzeul apei din Cluj Napoca; 
Ferenc Csortan - Căi ferate indusriale în secolele XIX-XX în judeţul 
Bihor; Hanna Derer - Buşteni-Oraşul Fabricii de Hârtie; Dorian Geba -
Probleme deosebite apărute în restaurarea tramvaiului K-1912 din 
patrimoniul austriac; Teodor Octavian Gheorghiu, Ioan Şandru - Fabrica 
de bere "Timişoreana"-studiu urbanistic, istoric, diagnoza şi regulament 
de intervenţie; Piotr Gerber (Polonia)- Protecţia patrimoniului industrial 
în Polonia în procesul de dezindustrializare; Liviu Gligor - Arhitectura 
de fier a României în a doua jumătate a secolului al XIX-iea; Rudolf 
Grăf - Proiectul de amenajare a Parcului de arheologie industrială 
Caraş-Severin; Ronald Hochhauser - A fost odată ... Fabrica de bere 
Oradea-Seleuş; Remus Iancu - Căile ferate himalayene. Studiu de caz; 
Dan D. Ionescu -Arhitectura clădi1ilor centralelor telefonice interurbane 
din Bucureşti 1927-1950; Imola Krizsan - Colorado River Aquaduct, o 
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experienţă de talie mondială; Lampert R6zsa (Ungaria) - Reabilitarea 
unor zone industriale În suburbiile rezidenţiale din Buda; Nikolaus 
Laszlo. Andreas Stan (Gernrnnia) - Unele aspecte privind rentabilitatea, 
finanţarea şi managementul proiectelor de salvare şi conservare a 
patrimoniului industrial; Mircea Dan Lazăr - Monumentele de arheologie 
industl"ială din Munţii Poiana Ruscăi; Evgheni V. Logunov I Rusia) -
Păstrarea unor unităţi industriale mari În Rusia: şanse şi riscmi: Daniela 
Mazzotta (Italia) - Recuperarea patrimoniului industrial din Italia. 
Concluziile unor experimente; Gheorghe Mănucu Adameşteanu - O 
farmacie bucureşteană din secolul al XIX-iea; Marian Moşneagu -
Farurile-Atracţii turistice pe "verticala" arhitecturii monumentale; 
Nemeth Gyărgyi (Ungaria) - Proiectul comun, maghiaro-slovac, al 
"Drumului patrimoniului industrial"; Ruxandra Nemţeanu-Arhitectul 
Dimitrie Hârjeu, proiectant la Fabrica de Ciocolată "Zamfirescu" S.A, 
Bucureşti: Sergiu Nistor - Patrimoniul industrial, categorie de graniţă 
Între bunurile de patrimoniu şi monumentele istorice; Ioan Opriş -
Patrimoniul tehnic-Resursă culturală modernă; Dan Obădău, Dan 
Perianu - Monumente şi situri de arheologie industrială din Banatul 
Montan; Miles Oglethorpe (Scoţia) - Inventarierea indusriilo1· istorice 
din Scoţia; Ion Gabriel Panasiu, Doina Antoniuc - Cele mai vechi surse de 
energie electrică timişorene; Doina Petrescu - Hidrocentrala şi uzina 
electrică de la Dobreşti (nordul judeţului Dâmboviţa)-1930; Hans-Heinrich 
Rieser (Germania) - Protecţia patrimoniului industrial prin cerinţe 
turistice; Ştefania Romaşcan - Reabilitarea şi conservarea zonelor 
industriale din Sibiu. Revitalizarea zonei Independenţa-salvarea tehnicii 
prin artă; Liliana Roşiu - Fabrica de oţet de la· Margina (Banatul de 
Câmpie): abandon sau reconversie?; Mircea Savu - Gara Filaret
Evoluţie istorică şi potenţial; Laura Denise Sima - Despre proiectul de 
restaurare şi ref uncţionalizare a clăditii Vechii mori din Bocşa Montană; 
Liviu Sofonea, Elena Helerea, Victor Sofonea - Tematica şi problematica 
arheologia industrială În activitatea Subcomitetului Braşov al CRIFST 
al Academiei Române; Aurelian Stroe, Adriana Stroe - Locuinţe şi cartiere 
muncitoreşti În mediul rural din Transilvania; Adrian Trifan - Situaţia 

patrimoniului industrial al judeţului Brăila. Studiu de caz: S.C. 
Laminorul S.A.; Vaczy Piroska (Ungaria) - Strategie şi un nou proiect 
pentru patrimoniul industrial din Ungaria; Oliver Velescu - Preocupări 
de arheologie industrială În anii de mijloc ai secolului XX; Mark Watson 
(Scoţia) - Energia apei şi coloniile industriale; Volker Wollmann 
(Gem1ania) - Cel mai vechi monument al industriei hidrotehnice din 
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România: Centrala electrică de pe Valea Râul Sadului (zona oraş Sibiu); 
Cătălin Ştefan Zafiu - Recuperarea arhitecturii industriale - "Moara lui 
Assan" din Bucureşti. 

Lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum finanţat de Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

De asemenea, participanţii au avut prilejul de a vizita mai multe obiective 
tehnice cu valoare muzeală şi patrimonială, dintre care amintim: Ansamh/11/ 
mulinologic de pe valea Rudăriei (corn. Eftimie Murgu) -fotol: Mina de 
cărbune Anina-Steienlmf, Linia de cale ferată ,nontană Oraviţa-Lişava
Anina3 (s-a realizat o deplasare cu trenul pe relaţia Anina - Oraviţa) - foto 2 
, Centrala Hidro-electrică (Îrehla - foto 3, Uzinele Domeniilor Reşiţa şi 
Parcul industrial în {U:r liber "Muzeul Locmnotivelor".J - foto 4. Specialiştii 

au participat şi la un concert susţinut de un grup de elevi, la Teatrul din 
Oraviţa şi la vemisaJul unei expoziţii documentar-fotografice de istoria 
tramvaiului electric organizată la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa. 

Bucurându-se din nou de o reuşită deplină, organizatorul principal al 
manifestării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Monumentelor Istorice, 
a propus ca loc de desf'aşurare al celui de-al treilea atelier de arheologie 
industrială municipiul Cluj Napoca. Întâlnirea specialiştilor în domeniu va 
avea loc la finele lunii septembrie 2003. 

Nu putem încheia înainte de a nu specifica faptul că întrunirea din Banatul 
de sud a fost precedat de simpozionul intitulat "Calea Vierului din Banat -
turism integrat într-un peisaj muzeistic industrial descentralizat". 
Manifestarea de factură intema~onală a avut loc în perioada 21-25 octombrie 
1999 la Reşiţa, fiind susţinută financiar de către reprezentanţa pentru România 
a Fundaţiei politice "Friedrich Ebert" şi Muzeul Banatului Montan din Reşiţa. 
Materialele prezentate la această sesiune au fost concentrate în volumul 

'Resursele de cărbune au fost descoperite în 1790. În anul 1792 exploatarea a fost concesionată unor 
priva(i, mai apoi a trecut în proprietatea statului (Tezaurariatului). 

'Linia ferată prezintă unul din punctele de atracţie ale unui ewntual turism montan. Ea a fost construită 
in perioada 1 R6 I -1863. fiind predată circulaţiei la 15 decembrie I 863. Are o lungime de 33,4 km, urcă o 
dilerenţă de nivel de 339 m şi traversează un număr de I 4 tunele cu o lungime totală de 2084 m şi I O 
viaducte cu o lungime de 843 m. D;1torită razdor de curbură mici (unele de numai 104 m) şi a rampelor mari 
(declivitate maximă 21 °00), este şi în pr<ezent cea mai dificilă linie de cale forată din ţara noastră. În această 
privinţă linia se aseamănă foarte mult cu celebra linie !',:rată montană austriacă care traYersează pasul 
Semmering. Tunelele situate de-a lungul traseului Oraviţa-.-\nina sunt cele mai vechi din Romănia. Pc această 
relaţie s-au utilizat locomotive articulate cu ampatament mic şi cu o greutate aderentă de cel puţin 42 tf. 

' t-luzeul a fost înfiinţat în anul 1972, odată cu aniversarea a unui secol de la fabicarea celei dintâi 
locomotive cu aburi, la U:ina de Con.Hmcţii de i\!aş1n, din Reşiţa. Locomotiva tender St.E.G -- tip 52 
denumită .,RESICZA'' 2. cu ecartament îngust (948 mm), a fost destinată transportului pe liniile O!elăriei de 
la Reşiţa. La mijlocul secolului trecut această locomotivă servea ca generator de abur la Industria Sârmei 
Câmpia Turzii. A fost recuperată în anul I 97 I, fiind expusă la Parc11/ i11d11stl'ial în aer liber "Mu:eul 
Loco111otivelor "Reşiţa. 
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intitulat "( 'alea Fierului din Banat - ( !n proiect de dezvoltare regională pe 
haza 111ris11111l11i industria/", apărut la Editura lnterGraf Reşiţa, în iulie 2000. 
Publicaţia se doreşte a fi un prim pas, dacă dori~ un stimulent pentru realizarea 
obiectivelor în vederea practicării unui turism industrial integrat. Ea cuprinde 
interesante idei şi consideraţii materializabile, propunându-i cititorului câteva 
modele adaptabile. Cartea poate fi şi o sursă de inspiraţie pentru luarea unor 
decizii în vederea relansării economice a zonei Banatului Montan. 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra celor mai înainte amintite, iată 
autorii şi titlurile celor 9 lucrări cuprinse în volum Hans-Heinrich Rieser 
(geograf Universitatea din Tubingen, Germania), Peter Zimmer (director 
executiv al firmei de consultanţă FUTOUR, Munchen, Germania)- "Calea 
Fierului din Banat"- Un proiect de turism montan integrat În zona 
montanistică a Banatului; Lothar Wilhelm (director executiv al Reţelei 

Europene NEKTAR pentru Cultura Muncii, Saarbrucken, Germania) -
NEKTAR - Reţeaua pentru Cultură Industrială şi Turism În Europa; 
Ester Golibrzuch (arhitect-urbanist, Universitatea din Găttingen, Gennania) 
- Şanse şi probleme ale dezvoltării turistice la Gărâna/Wolfsberg; Fritz 
Schatschneider ( expert CIM/GTZ pe lângă Consiliul judeţean Caraş-Severin) 
- Turism, protecţia monumentelor şi a mediului - Convergenţa şi 

focalizarea acestora pentru păstrarea moştenirii culturale; Udo B. 
Wiesinger (colaborator al Muzeului Lumii Muncii din Steyr, Austria) -
Muzeul Lumii Muncii din Steyr şi Calea Fierului din Austiia Superioară: 
Jean Reitz (responsabil pentru reţeaua monumentelor industriei din_ cadrul 
Ministerului Culturii din Luxemburg) - Centrul Naţional pentru Cultura 
Industriei din Esch/Belval şi reţeaua muzeelor industriale din 
Luxemburg; Helmut Bonnighausen (director al Reţelei Integrate a Muzeului 
Industriei din Westfalia, Germania) - Muzeul Industriei din Westfalia; 
Rudolf Graf (istoric, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca) - Judeţul 

Caraş-Severin, o regiune industrială veche cu un potenţial industrial
cultural şi turistic care aşteaptă să fie valorificat; Sergio Morariu ( expert 
pentru dezvoltare regională) - EnduRoMania - a utiliza slăbiciunile unei 
regiuni ca puncte forte ale ei. 

Cartea se încheie cu concluziile manifestării. Specialiştii participanţi la 
sesiune au căzut de acord, că toţi cei interesaţi în evoluţia turistică a zonei 
trebuie să formeze o echipă, care să demareze inventarierea potenţialelor 
existente. În paralel cu această activitate se impune promovarea în cercuri 
cât mai largi a valorii moştenirii industriale, punându-se accentul pe importanţa 
păstrării , protejării şi valorificării ei în acelaşi timp. De asemenea, pentru a 
îmbunătăţi situaţia din Banatul Montan s-a optat pentru realizarea unor 
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proiecte singulare, finanţate promoţional ori spriJinite prin consultanţă externă, 
dată fiind experienţa în domeniu a experţilor stră111i. 

Bibliografie 

* * *, Ca/eafiemlui din Banat l !n proiect de dezvoltare regională pe 
haza turismului montan, Editura lnterGraf, Reşiţa, 2000. 

ing. Radu Bellu, /,ocomotive cu abur.fabricate în România ( 1872-1960), 
Mic album.feroviar, S. N.C.F.R Regionala de căi ferate Braşov, Braşov, 1994. 

LA CHRONJQl IE DE LA PREMJERE SESS!ON !N11:R.NA11ONALE 
D 'ARCHt< JLOG!E !NDUSTR.IELLE f)E R.OUMANIE 

Resume 

Le Ministere de la Culture et des Cultes, la Direction des Monuments 
Historiques et la Direction pour la Culture, Cultes et Patrimoine Culturel 
National du district Caraş-Severin a organise entre 25-28 septembre 2002 le 
deuxieme atelier d' archeologie industrielle. La manifestation a constitue pour 
la Roumanie la premiere reunion intemationale specialisee dans ce domaine. 

Ă cette session ont participe des specialistes de natre pays et de 
l'entrangere, des personnes impliquees dans l'activite de recherche 
scientifique et de recuperation des valeurs de patrimoine industriei. Pendant 
Ies conţerences on a presente des etudes de cas, des rapports de recherches 
scientifiques, des considerations theoriques et des propositions concretes 
d'intervention sur Ies objectifs industriels etudies. 

Les participants ont eu I' occasion de visiter plusieurs objectifs techniques 
ayant une valeur de patrimoine : L' ensemble des moulins de la valee de 
Rudăria, Les mines d' Anina, Le chemin-de-fer Oraviţa-Anina, La centrale 
hydro-electrique „Grebla", Les usines des Domaines Reşita et le Musee des 
locomotives. 

La suivante rencontre des specialistes dans le domaine aura lieu a la fin 
du mois de septembre 2003, dans le municipe Cluj-Napoca. 
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Foto 1. Ansamblul 
mulinologic de pe valea 
Rudăriei 

Foto2. Viaduct pe linia 
Oraviţa- Anina (1907) Sursa 
Calea fierului din Banat -
Un proiect de dezvoltare 
regională pe baza turismului 
montan 

Foto3. Centrala 
hidroelectrică Grebla
Reşiţa.Sursa Volker 
Wollmann 
Foto 

Foto 4. Prima locomotivă cu 
abur construită la Reşiţa 
(1871) Sursa Calea fierului 
din Banat - Un proiect de 
dezvoltare regională pe 
baza turismului montan 





RECENZII 

HITCIIINS, KEITH, AFIRMAREA NA ŢIUN//: MIŞCAREA 
NAŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA, I860 - I914, 
Bucureşti, 2000, 391 p. 

După mai multe sinteze şi studii semnificative pentru istoria secolelor 
XVill şi XX, profesorul Keith Hitchins a reuşit, cu succes, să se integreze 
destul de bine în contextul istoriografic promovat de istoricii români chiar 
dacă provine, ab initio, dintr-un mediu mult diferit faţă de cel autohton. Mai 
înainte istoricul îşi propunea să realizeze sinteze pe baza unui material 
complex, deja consacrat şi bine consolidat ştiinţific iar mai apoi a adoptat 
analiza, izbutind să realizeze o lucrare destul de importantă atât la nivelul 
structurării şi interpretării cât şi a materialului documentar. Afirmarea naţiunii: 
Mişcarea naţională românească din 7,-ansilvania, 1860 - 191-1, Bucureşti, 
2000, apărută iniţial în limba engleză iar, apoi, în traducere la Editura 
enciclopedică reprezintă, de fapt, un fel de continuare a cercetării mişcării 
naţionale româneşti. Ne referim aici şi la alte volume tot semnificative care 
apăruseră anterior precum: A Nation Discovered: Ro111a11ian lntellectual in 
Transylvania mul the Idea of Nation, 1700 - 1848 şi Orthodoxy and 
Nationality: Andreiu Şaguna and the Romanians of 11-ansylvania, 1846 --
1873, Cambridge, 1977. 

Structura volumului este chiar interesantă, cuprinde I O capitole iar, în 
total, 391 de pagini. Autorul parcurge selectiv materialul bibliografic preluând, 
aşa cum am observat şi-n alte cazuri, doar unele lucrări de importanţă pentru 
ca apoi să apeleze la materialul arhivistic pe care îl integrează armonios 
acordând textului final un aspect ştiinţific, elevat, dar şi o senzaţie plăcută 
pentru cititor. 

Cert este că istoricul nostru surprinde excelent trecerea politică şi na~onală 
a societă~i româneşti din secolul XIX spre secolul XX. Astfel, sunt construite 
imagini istorice despre elita politică românească ecleziastică şi apoi laică, 
despre apariţia şi evoluţia ideii de conştiinţă naţională la românii din 
Transilvania ajungându-se până la eforturile de consolidare a unor instituţii 

ca biserica, şcoala, evoluţia unor instituţii politice, naşterea unei mişcări 
socialiste în strânsă legătură cu mişcarea socialistă maghiară, evoluţia 
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diplomaţiei transilvane faţă de Imperiu şi faţă de România dar şi alte multe 
chestiuni relevante care merg până la declanşarea primului război mondial. 
Au fost, de asemenea, bine sesizate şi evoluţia programelor şi principiilor 
politice româneşti de la autonomie spre autodeterminare. Autorul surprinde 
foarte bine modul în care naşterea sau nuanţarea conştiinţei naţionale a 
românilor transilvăneni a influenţat programele lor politice şi acesta este, 
trebuie să recunoaştem, un mare merit al acestei lucrări. 

Totuşi, la un moment dat, în contextul luptei politice şi naţionale din a 
doua jumătate a secolului al XIX -lea, avem impresia că autorul îl neglijază 
pe mitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu amintind sau prezentând, in extenso, 
activitatea politică şi naţională a mitropolitului Andrei Şaguna. Bineînţeles 
că există diferenţe între cei doi ierarhi în ceea ce priveşte activitatea lor politică 
atât sub raportul ideologiei politice cât şi a modului de abordare publică a 
unor chestiuni naţionale dar, poate, nu chiar în maniera în care autorul ne-o 
prezintă. De exemplu, la pagina 75 Keith Hitchins relevă, foarte bine dealtfel, 
trecerea de la elita politică ecleziastică la cea laică dar autorul o face într-un 
mod brusc, lipsind cu desăvârşire nuanţele. În realitate nu a fost însă chiar 
aşa, pentru că aripa laică reprezentată de Bariţiu şi Raţiu, chiar dacă s-a 
desprins rapid de Şaguna nu acelaşi lucru s-a întâmplat faţă de Şuluţiu cu 
care au mai colaborat şi prin intermediul căruia au reuşit nu de puţine ori să 
se impună pe plan politic. Nu trebuie să uităm nici faptul că atât Raţiu şi 
Bari ţiu cât şi Şuluţiu împărtăşeau aceeiaşi poziţie şi crez politic. Tot adevărat 
a rămas şi faptul că Şuluţiu a fost o personalitate politică mult mai nuanţată 
decât Şaguna. Chiar dacă mai puţin popular decăt ultimul, a fost o persoană 
maleabilă, flexibilă din punct de vedere ideologic reuşind să înţeleagă mult 
mai repede şi mai uşor necesitatea afirmării unei clase politice profesioniste 
care să preia destinele Transilvaniei. Tot aici mai trebuie să spunem şi faptul 
că Raţiu şi Bariţiu nu au încercat să-i înlăture pe mitropoliţi pentru aceasta 
era practic imposibil; au încercat întradevăr să-l ocolească pe Şaguna dar nu 
pe Şuluţiu cu care au colaborat foarte bine, ultimul lăsând spectrul politic 
într-o dinamică firească neimpunând reguli sau proceduri de urmat. 

Ceea ce mai trebuie spus ar fi şi faptul că autorul, probabil din greşeală, 
îl pomeneşte, la pagina 186, pe episcopul greco - catolic de Oradea cu numele 
de Dimitrie; este vorba de Demetriu Radu. 

Independent de aceste discuţii şi amănunte mai puţin semnificative 
lucrarea profesorului şi istoricului Keith Hitchins se constituie într-un demers 
istoric serios care merită toată atenţia cititorului. 

Adrian A pan 
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STEJĂREL OLARU, CEI L1NCI CARE AU SPERIAT ESTUL. 
ATACUL ASUPRA LE(iA7JEI RPR DE LA BERNA (FEBRUARIE 
1955), Editura Polirom. lacşi, 2003, 289 p. 

Cartea recenzată de noi aici, Cei cinci care au .1periat Estul. Atacul asupra 
Legaţiei RPR de la Berna (februarie 1955), apărută la prestigioasa editură 
ieşeană Polirom. este una care aduce în discuţie un eveniment dintre cele 
mai spectaculoase petrecute în istoria României postbelice. Este vorba despre 
atacarea, la 14 februarie 1955, a Legaţiei române din Berna, de către un 
comando format din români aflaţi în exil, pe teritoriul Germaniei. 

Lucrarea este una extrem de incitantă, o carte care, odată luată în mână, 
cu greu mai poate fi lăsată şi care explică pas cu pas derularea evenimentelor. 
Ele sunt pentru prima dată prezentate în mod real publicului român. După ce 
decenii de-a rândul propaganda oficială a prezentat eronat ceea ce s-a 
întâmplat de fapt acolo, autorul, Stejărel Olaru, vine să ridice un văl 
omniprezent, făcând într-adevăr lumină acolo unde domnise întunericul. 

Într-o înlănţuire excelentă şi logică a faptelor, evenimentul Bema-1955 
ne relevă un grup de cinci tineri români refugiaţi la finele anilor '40 din 
România, care au dorit să demonstreze lumii întregi că undeva în lume mai 
există încă viu spiritul de libertate şi independenţă al poporului român. Pentru 
aceştia Cortina de Fier nu a însemnat nimic şi, chiar dacă ulterior cei mai 
mulţi au fost anihilaţi într-un fel sau altul de Securitate, pentru ei simbolistica 
gestului a fost mai presus de orice, conştienţi fiind de faptul că în fond nu vor 
putea schimba prea multe. 

Întreaga poveste a cărţii este extrem de documentată, cele mai multe 
dintre informaţiile documentare prezentate fiind inedite. Răbdarea, 
minuţiozitatea şi seriozitatea tânărului istoric Stejărel Olaru răzbate din fiecare 
pagină a lucrării. 

Lucrarea lui Stejărel Olaru este o premieră în istoriografia română. Aceasta 
merită citită atât de profesionişti cât şi de amatori care vor găsi în aceasta 
fără îndoială o lectură captivantă. 

Gabriel Moisa 
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