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SĂPTURILE

DE SALVARE DE LA ORADEA „METRO"
de
Ioan
CRIŞAN,

Gruia
FAZECŞ

Terenul pe care s-a construit edificiul Metro din Oradea şi anexele sale se află
în partea de est a municipiului pe Calea Clujului între DN 1 şi calea ferată
Oradea231. Acest teren, având suprafţ
de 5,5 ha, a fost anterior un teren
Cluj, la numărl
viran cu aspect mlăştinos,
parţil
afectat de gropile unei vechi cărmid.
Apoi, el
pentru deşuri
uleioase. Pătrundeil
modeme care au afectat în
a servit ca groapă
unele locuri straturile din profunzime s-au putut observa clar cu ocazia decoprtăil
şi a excavţilor
executate de către
constructorii Metro. În acestă
zonă
a fost
descoperit în anul 1885 un tezaur dacic de podoabe de argint, iar în anul 1911 un
a
depozit de obicete din bronz, motive în plus pentru supravegherea cu atenţi
lucrăio
de excavţi.
Complexul Metro Oradea este alcătui
dintr-un corp magazin cu suprafţ
de
platforma de parcare, parcare acoperită,
rezervor de apă,
1 ha, la care se adugă
bazin de ape pluviale, curte de aprovizionare, drum de acces, toate însumând
5,5 ha. Pe cea mai mare parte a acestei suprafeţ,
stratul vegetal a fost înlătura,
iar
la
pe 3 ha terenul a fost decopertat pe o adâncime de 1,50 m. De la acest nivel până
3,20 m (4,70 m de la suprafţ
solului) au fost săpate
gropi de fundaţi
pentru stâlpi.
Aceste gropi au formă
de cub cu latura de 3,20 m. Excavţi
care au afectat straturile
de adâncime ale solului au mai fost executate în vederea introducerii unor cabluri şi
conducte, precum şi pentru amenajarea bazinelor de apă.
Pentru acestea din urmă
au fost săpate
gropi a căro
adâncime atingea cota de 4,65 m (6, 1Om de la suprafţ
solului).
În punctele de lucru de mare adâncime s-a putut distinge şi studia stratigrafia
solului. Sub stratul vegetal gros de circa O, 25-0,30 m urmează
un strat de argilă
de
în grosime de 2,50 m. În continuare, până
la 4 m adâncime,
culoare gălbuie-maron
argila are culoarea brună,
iar apoi apare stratul de pietrş
şi nisip. În perţi
gropilor
pentru stâlpi şi ai şanţurilo
pentru cabluri şi conducte s-au profilat gropi modeme
cu sfărâmtui
de cărmiz
şi câteva complexe arheologice.
Complexul arheologic nr. I. S-a observat în perţi
de nord şi de est ai gropii
de fundaţie
izolată
notaă
cu G-11. Complexul se adâncea cu O, 70 m de la gura
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gropii (2,20 m de la suprafţ
solului). Deoarece groapa de fundaţie
a distrus o bună
parte din acest complex, forma acestuia este imposibil de reconstituit cu exactitate.
Se pare că avea o formă
nergulată.
Pământul
din umplutura sa era de culoare cenuşi
negricoasă
şi prezenta urme evidente de ardere, respectiv lemn carbonizat. Împreună
cu acesta în conţiutl
complexului mai intrau material ceramic şi pietre de râu.
Materialul arheologic amintit era răspândit
în tot perimetrul complexului cu o mai
de sud-est unde a apărut
şi o mică
suprafţă
de pământ
mare concentrare în colţu
arsă
la roşu.
Pe baza acestor indicii considerăm
că
acest complex a servit ca spaţiu
de locuit. Era o locuinţă
adâncită
(bordei) dotaă
cu o vatră
de foc (Fig. 1/1 ).
Ceramica, afltă
numai în stare fragmentă,
a fost modelată
cu mâna din pastă
grosieă
având în compziţe
materie vegtală
tocaă,
mai puţin
nisip, pietrş
fin şi
cioburi pisate. După
ardere pasta a devenit maronie-şctă,
roşie-ptcal
cu
păstrând
un miez negru în spărtu.
interiorul uneori negru, sau cenuşi-groasă,
Ceramica fină
are pasta mai omgenă,
fiind acoperită
uneori cu un slip cafeniu sau
roşietc
corodat. Starea fragmentă
a ceramicii nu permite reconstituirea unui număr
prea mare de forme. Sunt vase de dimensiuni diferite, cele mai frecvent întâlnite
fiind oalele cu perţi
arcuiţ,
străchinle
cu gura largă,
vasele cu fundul profilat sau
cu picior scund şi cupele (PI. 1-11).
Complexul arheologic nr. 2. A fost identificat în peretele dinspre nord a gropii
G-9. Şi acest complex a fost parţil
distrus de către
groapa de fundaţie,
de fundaţie
forma şi dimensiunile sale rămând
necunoscute. Atât cât s-a păstra,
axele nordsud şi est-vest măsoar
2,50 m. Fundul complexului avea formă
albită,
fiind mai
solului).
adânc spre nord unde atingea adâncimea de 0,90 m (2, 40 m de la suprafţ
Pământul
din umplutura acestui complex avea acelşi
aspect, strucă
şi conţiut
ca şi cel din complexul nr. I. Urmele de ardere, în speţă
lemnul carbonizat, sunt
mai consistente iar materialul ceramic, aflat şi aici numai în stare fragmentă,
mult mai bogat (PI. III-VIII). Nu au fost sesizate însă
urme de vatră
de foc
considerăm
că
acest complex a fost tot o
(Fig. 1/2). Pe baza acestor observaţi
locuinţă,
făr
a exclude posibilitatea de a fi un complex cu destinaţ
cultiă.
Ceramica, principala categorie a inventarului arheologic, este, sub aspect
cu cea din complexul nr. I. Găsim
aici însă
şi
tehnologic şi tipologc simlară
fragmente de vase din pastă
mai fină
de culoare neagră
ce prezintă
un uşor
luciu
metalic. Motivele decorative constau în alveole pe buze, butoni singulari ori dispuş
câte doi şi proeminţ
perforate.
complexe îşi găseşt
analogii în
Materialul ceramic descoperit în cele două
1
materialele provenite din locuinţe
şi din aşezăril
aprţinâd
culturii Criş
de la

' Zoia Maxim, Neo-Eneoliticul din Transilvania, Cluj-Napoca, 1999, p. 30-62.
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Oradea-Parcul Petofi, Orade-Ioşi2,
Suplacul de Barcău3,
Fughiu4, Râpa5, precum
şi în descoperirile sporadice înregistrate în alte locaităţ
bihorene. De asemenea,
descoperiri izolate de fragmente ceramice Criş
sunt semnalate şi în aşezr
neolitcă
de la Oradea-Salca6, precum şi în cadrul materialelor provenite din comunele
suburbane Sântandrei şi Santăul
Mic 7 •
Cerctăil
arheologice de pe terenul Metro Oradea au condus la descoperirea
unui nou punct de locuire neolitcă
Criş
care completază
repertoriul descoperirilor
de acest fel de pe raza municipiului Oradea, din Bihor şi din nord-vestul României.
patrimoniul arheologic evidnţat
întâmplăor
a fost salvat,
Prin aceste certăi,
iar terenul respectiv a fost eliberat de sarcină
arheolgică.

RESCUE EXCAVATION FROM ORADEA "METRO"

-AbstractIn 2002 was done a rescue excavation at Oradea "Metro" in SE side of Oradea city.
With this occasion was found two archaeological complexes, probably houses (Fig. I).
culture of Neolithic Age.
Both of them belong to Criş

2
I. Crişan,
Cerctăi
arheologice de salvare la sud-vest de Oradea, în Analele Universtăţ
din Oradea,
II, 1992, istorie-arheologie-filosofie, p. 13-14, fig. I/I, pi. I, II-III.
3 D. Ignat, O locuinţă
bordei aprţinâd
culturii Starcevo-Ciş
din aşezr
de la Suplacu de Barcău
0ud. Bihor), în Crisia, X, 1980, p. 521-525, pi. I-IV.
'Idem, Aşezar
neolitcă
aprţinâd
culturii Starcevo-Ciş
de la Fughiu 0ud. Bihor), în Crisia, IX,
1979, p. 722-723, pi. I-IV.
5 S. Dumitraşc,
Cerctăi
arheologice în depresiunea Holodului (II). Săpturile
arheologice de la
Tinca-Râpa, judeţl
Bihor, în Lucrăi
Ştinţfce,
VI, 1972, 50-51.
6
D. Ignat-Sava, Probleme ale neoliticului în nord-vestul României, în Acta Musei Napocensis, XIV,
1977,p.14.
7
D. Ignat, Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor, în Crisia, III, 1973, p. 15; Idem, op. cit.,
1981, p. 42; S. Dumitraşc,
N. Tăut,
Descoperiri arheologice în hotarul comunei suburbane
Sântandrei, în Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România în Bihor, Oradea, 1968, p. 11.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE APRŢINÂD
CULTURII
COŢFENI
DIN PEŞTRA
MOANEI
JUD. BIHOR)
(COM. ŞUNCI,
de
Călin

GHEMIŞ

şi

Victor SAVA

Moanei este amplstă
în zona carstului Şunciş-Md,
pe versantul
Luncilor, aceasta constituind sectorul superior al văi
Mişdul.
Primele
certăi
biospeologice dateză
din 1905, prospectarea peştri
fiind reluată,
de către
I. Viehmann în 1963, acesta publicând planul peştri
în 1976.
Peştra
se dezvoltă
pe 1170 m de galerii, având două
intră
de formă
triunghiulară,
denivelate una faţă
de cealtă,
comunicând după
17 m. Traseul cavităţ
este
care pe alocuri formează
săli
de
destul de sinuos, compus dintr-o galerie princală,
dimensiuni considerabile, cum este „Sala Mare" (V ĂLENAŞ,
DRIMBA - 1978,
p. 282-285).
Artefactele, care fac obiectul acestui studiu au fost descoperite în august 1980, de
către
Teodor Borodan, cu ocazia explorăi
cavităţ,
în vederea descoperirii de noi galerii.
Materialele au fost descoperite la 70 m de intrare, pe peretele drept (în sensul de intrare)
la circa 8 m înălţime,
pe o banchetă
semicrulaă
cu o suprafţă
de 1,5 m. Vasul I era
culcat pe orizntală,
cu spărtua
în sus. Gura vasului II era blocată
într-o fisură,
care a
acesteia jos pe podea, restul vasului a căzut
probabil prin fisură,
împiedicat cădera
excpţi
făcând
doar un fragment ce făcea
parte din corp.
nu se precizaă
nimic în procesul verbal întocmit de către
Despre căniţ
descoperitor, şi nici nu apare în pozele făcute
„in situ".
Peştra

drept al văi

Descrierea materialului arheologic:

I. Ulcior de mari dimensiuni, confeţiat
din pastă
semifnă,
având ca degresant
deschiă.
Forma vasului
nisip granulat semifin, culoarea recipientului fiind cenuşi
este de amforă
cu perţi
arcuiţ
şi fund îngust. Buza vasului este puternic evaztă,
gâtul este arcuit, iar toarta este lucrată
în bandă
lată.
Ornamentarea a fost realiztă
prin incizie şi aplicare, prin incizie au fost realizate benzi dispuse vertical pe corpul
vasului, benzile fiind umplute cu linii incizate oblic. Partea superioaă
a buzei este
ornametă
cu un şir
de impresiuni dispuse paralel._ Tot prin incizie a fost
ornametă
şi suprafţ
extrioaă
a torţi,
obţinâdu-se
astfel un ornament în reţa,
iar prin aplicare au fost obţinute
trei brâuri alveolare. Primul este dispus în zona
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gâtului cu corpul propriu-zis al amforei, alte două
brâuri pornesc de la
baza torţi,
fiind dispuse vertical pe corpul vasului.
Dimensiuni: H: 60 cm; Diam.maxim: 46 cm; diam. fund: 16 cm; diam. gurii:
21 cm.
îmbinăr

confeţiat
din pastă
semifnă
de culoare cărmize.
Forma
II. Vas amforă,
recipientului este de amforă,
având fundul drept şi îngust. Corpul este puternic bombat
cu perţi
rotunjiţ,
având gâtul tronconic, aproape drept, buza fiind puternic evaztă.
Ornamentarea a fost realiztă
exclusiv prin tehnica inciziei, pe corp au fost executate
benzi dispuse vertical, realizate din linii incizate dispuse paralel.
gâtului cu corpul vasului au fost incizate benzi dispuse
În zona îmbinăr
orizontal, paralele, realizate din linii incizate. Marginea buzei este şi ea ornametă
cu impresiuni paralele, pe suprafţ
interoaă
apărând
două
benzi obţinute
în aceşi
tehnică.

Dimensiuni: H: 57 cm; diam. maxim: 45 cm; diam. fund: 13, 5cm; diam. gurii:
23 cm.
III. Fragment de cană,
din care se păstreaz
doar corpul, lipsind partea superioaă,
la fel ca şi toarta. Forma recipientului este de căniţ
cu fund rotunjit, corp globular
şi toară
supraînălţt.
Cana a fost confeţiată
din pastă
semifnă,
folosindu-se ca
degresant nisip semifin.
Corpul este ornamentat prin incizie cu şiru
de împunsătri
succesive, dispuse
în linii care se unesc în partea inferoaă
a recipientului, fiind obţinute
triunghiuri
cu un şir de impresiuni
orientate cu vârful în jos. Zona bazei gâtului a fost ornametă
dispuse în bandă.
Dimensiuni: H: 10,5 cm; Diam. maxim: 17cm; diam. fund: 4 cm; diam. gurii:
7,5 cm.
Mentioăm
ca la aceasta din urmă
piesă
îi lipseşt
partea superioaă
respectiv
gâtul şi toarta.
Consideraţ

privind materialul descris

Se poate observa cu uşrinţă,
că
numărl
descoperirilor Coţfeni
din peştri
30 1• Dintre acestea foarte puţine
au fost cercetate din punct de vedere
sistematice sau de control. Marea majoritate a descoperirilor
arheologic, prin săpturi
sunt cu caracter perieghetic sau întâmplăoare.
depăşt

În repertoriul întocmit de către
Horia Ciugudean (Ciugudean - 2000, p. 62-86) apar 32 de puncte cu
descoperiri în peştri,
făr
a mai pune în calcul cele 15 peştri
din Cheile Turzii în care s-au găsit
materiale Coţfeni
(Rep. Cluj, p.103-104).
1

3

Descoperiri arheologice aprţinâd

culturii
Coţfeni

din
Peştra

Moanei

21

Analogii pentru vasele de mai sus atât din punct de vedere a formelor, cât şi al
ornamentelor sunt de căuta
în mediul cultural Coţfeni.
După
cum reiese din
descrierea vasului I, avem de-a face cu un tip de recipient destul de rar întâlnit,
având în vedere dimensiunile mari ale acestuia, neexistând o analogie perfctă,
dar
2
s-au mai descoperit la Cefa - ,,F elştăniar"
şi la Reci 3 • Pentru
ulcioare asemăntor
vasul II se găsec
analogii destul de bune atât din punct de vedere al formei cât şi al
4
ornamenticii la Şinca
- ,,Cetatea Păgânilor"
• Căniţa
cu toară
supraînălţt
este o
frecvntă
descoperire în aşezăril
culturii Coţfeni,
făcându-şi
apriţ
în faza II b a
culturii Baden 5• Pentru recipientul III se găsec
analogii
culturii, prin influeţa
numeroase la Bocşa
Română
- ,Cetăţuica"6
Ghirbom - ,,La Gherzuni"7, Metş
9
Sebş
- ,,Râpa Roşie"8,
Tăuţi
•
,,Piatra Peştri",
Cronologic, materialele descrise mai sus se încadreză
în faza III a culturii
Coţfeni.
Fragmentul de căniţ
se încadreză
făr
nici un dubiu în faza finală
a
culturii, formele ceramice cele mai răspândite
ale acestei faze fiind cănile
cu fund
rotund, corp globular şi toară supînlţ,
tehnica ornametlă
cea mai intens
folsită
fiind „Furchenstich ", iar tot în acestă fz
se răspândeşt
ca motiv
ornamental triunghiul haşurt
în câmpul decorativ. Restul ornamentelor de pe vase,
brâul alveolar aplicat, benzile dispuse vertical umplute cu incizii oblice, impresiunile
dispuse paralel sau benzi dispuse vertical, realizate din linii incizate dispuse paralel,
răspândie
pe tot parcursul evoluţi
culturii.
sunt prezente şi au o largă
Semnifcaţ

vestigiilor

în categoria descoperirilor
Vasele care fac obiectul acestui studiu se încadreză
inedite, nu atât prin forme sau ornamentare, cât mai ales prin contextul descoperirii.
Cerctăil
efectuate până
în prezent au oferit prea puţine
date despre depunerile
în mediul Coţfeni.
Până
în prezent nu se cunosc analogiile acestui
rituale din peştri
descoperire speo-arhlgică
de până
acum
tip de descoperire, cea mai intersaă
10
în cadrul culturii este cea din peştra
lgriţa
, dar rolul descoperirii este funerar şi
nu
votiv.
Este interesant de amintit faptul că în peştri
apar descoperiri Coţfeni
destul
mai uşor
accesibile omului din zona
de frecvente, practic în aproape toate peştril
Şunciş
există
materiale aprţinâd
acestei culturi.
1988, pi. I.
Szekely 1997, pi. IV nr. I.
4
Lazăr
1978, nr. 4 şi nr. 6.
5 Nemejkova-Pavukova 1981, 4/ 07 după
Ciugudean 2000, 53.
6
Petrovszky-Cadariu 1979, pi. VIII nr. 2.
7
Aldea 1972, fig. 5 nr. 2.
' Cigudean 2000, pi. 68 nr. 4, 80 nr. I.
9
Roman 1976, pl.19 nr. 13, pi. 41 nr. 11.
10
Emi:idi 1984, 405 sqq.
2

3

Crişan
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este greu de precizat care este caracterul acestor
În stadiul actual al certăilo
descoperiri. Contextul de descoperire este inedit pentru acestă
cultră
aş
cum am
fiind unul specific
mai amintit mai sus, fenomenul de a depune ofrande în peştri
finalului epocii bronzului.
Publicând materialele arheologice din peştra
Valea Rea de la Văleni
Şomcutei
C. Kacso aminteş
o serie de descoperiri din peştri
mai ales din cele din valea
Crişul
Repede precizând caracterul cultic al acestora 11 •
Tot cu caracter cultic sunt şi descoperirile din peştril
numărl
unu şi trei din
sud vestul Masivului Pădurea
Craiului. Cele mai interesante descoperiri sunt cele
numărl
trei aici au fost descoperite materiale aprţinâd
culturii Coţfeni
din peştra
precum şi un mormânt de înhumaţie
în poziţe
chirtă.
Scheletul descoperit în profilul
căutoril
de comori sau de fosile aprţine
unui copil. Acesta
unei gropi aprţinâd
a apărut
la o adâncime de 50 de centimetri de la nivelul de călare
fiind culcat pe
stânga. Asocierea cu materiale aprţinâd
culturii Coţfeni
a fost făcut
făr
a fi
12
precizate al te detalii •
În acest context nu putem preciza cu certitudine cărei
faze a culturii îi aprţine
acestă
descoperire ea poate fi pusă
în legătur
cu descoperirile din peştra
lgriţa
unde mai multe depuneri conţieau
alături
de materiale Baden şi fragmente de oase
umane pe care C. Kacso le pune în legătur
cu unele practici antropofage. Mai
probabil însă
este faptul că în cazul nostru ne aflăm
în faţ
unei necropole în acestă
peştră.

O

descoperire din acestă
zonă
cea din peştra
numărl
1 din aceşi
zonă
în câteva desene parietale care însă
sunt dificil de încadrat cronologic şi
3
cultural mai ales datoriă
caracterului lacunar al certăilo
arheologice din zonă
1 •
Descoperirile din peştra
Moanei se pot lega în acest context de cele din Peştra
lzbândiş.
În acestă
peştră
greu acesiblă
au fost descoperite fragmentele unei
4
între bolovanii primei săli
1 •
amfore şi alte câteva fragmente ceramice răspândite
Este greu de precizat care anume a fost ritualul unor astfel de depuneri în peştri,
dacă
anlizăm
cu atenţi
descoperirile din peştra
lzbândiş
în conexiune cu cele din
Peştra
Moanei constaăm
că
avem de-a face cu depuneri situate în cavităţ
greu
lzbândiş)
sau deloc accesibile făr
amenjări
speciale (peştra
accesibile (peştra
Moanei).
culturii Coţfeni
în amenajarea unor căi de acces în
Efortul depus de purtăoi
aceste locuri este un argument în plus în a demonstra faptul că aceste depuneri au un
altă

constă

11

Kacs6, 1999, 121, autorul are în vedere materialele aprţinâd
culturii Baden, aceste descoperiri
însă
şi materiale aprţinâd
culturii Coţfeni,
plasarea lor în cadrul descoperirilor cu caracter
cultic ni se pare justă
iar lipsa unor certăi
sistematice se face şi aici simţtă.
12
Bodolea, Călugr,
Istrate, Lascu, Ştirbu,
1987, 95.
13
Bodolea, Călugr,
Istrate, Lascu, Ştirbu,
1987, 96.
1
• Emi:idi 1984, 407, ca analogie pentru acest tip de depunere poate fi citaă
descoperirea unui vas din
peştra
Meziad dar care se dateză
în bronzul timpuriu fiind carteisă
pentru olăria
grupului cultural
Roşia.

conţi

Descoperiri arheologice
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aprţinâd

culturii
Coţfeni

din
Peştra

Moanei
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cu caracter cultic al purtăoil
caracter cu totul aparte în cadrul manifestărlo
acestei culturi.
parte categoriile de materiale depuse respectiv ceramica aprţine
Pe de altă
unor specii destinate mai ales păstri
sau depozităr
proviziilor.
descoperiri este apriţ
amforelor în contextul
Elementul comun al celor două
ferictă
că
într-un caz apar şi piese întregi. De asemenea
acestor depuneri. Situaţ
un alt element comun este faptul că ambele descoperiri sunt situate în locuri greu
accesibile în condiţ
normale.
Informaţi
privind unele descoperiri din zonă
au fost furnizate de câteva
descoperiri cu caracter perieghetic, astfel cu ocazia unor certăi
de teren la baza
15
kilometri de peştra
Moanei au fost descoperite
Dealului Simionului situat la câţiva
făr
a fi excutaă
aici o săptur
de control. Menţioăm
că
materiale Coţfeni
certăil
ocazionate de descoperirea depozitului Şunciş
1au fost executate la o
distanţă
mare de zona cu descoperiri Coţfeni
şi din informaţle
publicate nu rezultă
faptul că aici ar fi existat un nivel cu materiale aprţinâd
culturii mai sus amintite.
16
a fost privată
până
în prezent de acest tip insolit de descoperiri,
Cultura Coţfeni
poate datoriă
slabei colabrăi
dintre arheologi şi speologi şi puţinlor
arheologi
certăilo
arheologice în subteran.
care se deică

COŢFENI

CULTURE DISCOVERIES FROM MOANEI CAVE
(BIHOR COUNTY)
-Abstract-

The authors presents three pots discovered in an small balcon in Moanei cave. The cave
is situated in Mişd
valley in the end ofit.
Entire cave is crossed by a samll river vich has variable vulumes in the diffrent periods
ofthe year.
Monaei cave has 1170 m longer and two big entrances the plan ofthe cave is not verry
complicated, it is a main gallery with big rooms like "The Great Room".
In 1980 on the occasion of spelaeological expeditions in the right wall situated at 70
meters from the entrance at 8 meters altitude were find three pots.
According to the characteristics ofthe ceramic all these pots belonging to the Coţfeni
culture precisely to the III-rd stage ofit.

15
Cerctăi
de teren inedite Erika Posmşanu
şi Călin
Ghemiş
2001-2002, la baza punctului numit
Dealul Simionului dar şi în jurul dolinei care se deschide aici au fost descoperite materiale aprţinîd
culturii Coţfeni
făr
a fi excutaă
vreo săptur,
certăil
arheologice mai vechi de aici, nu au dus,
din informaţle
pe care le deţinm
la descoperirea unor materiale aprţinâd
acestei culturi.
16
Se poate spune că până
acum nu au existat astfel de descoperiri în spaţiul
românesc de răspândie
al
culturii Coţfeni.
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The most interesting problem ofthis discovery is its significance. In the area ofCţeni
culture this kind of discoveries are very rare. Another discovery from Şunciş
is situate in
Izbândiş
cave the discoveries from this cave contains two pots, the discoveries conditions
are the same as in the Moanei cave.
lt is hard to give an explanation to this kind of discoveries but it is sure that they are
closed to the sacral practices linked with complicated rituals.
The using of caves for this kind ofrituals is not new there are discoveries from paleolithic
to the La Tene period situated in caves wich are hard accesible.
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culturii
Coţfeni

din
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Moanei

------PI. 3.
Peştra

Moanei: 1 - vasul nr. I după

descoperire; 2 - vasul nr. III.
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PI. 4.
Peştra

Ghemiş

,

Victor Sava

Moanei - aspect din timpul descoperirii.
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PI. 5. Peştra

aprţinâd

culturii
Coţfeni

din
Peştra

Moanei

Moanei - vasul nr. I în timpul descoperirii.
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Moanei - aspecte din timpul descoperirii.
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13

Descoperiri arheologice

Fig. 1. a) Amplasarea georafică

aprţinâd

culturii
Coţ.feni

din

a Peştri
Moanei; b) Planul
locul descoperirii vaselor.
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Moanei
Peştra

peştri,

marcajul
indcă

DESCOPERIRI DE LA SFÂRŞITUL
EPOCII BRONZULUI
DIN BIHOR (Corrigenda)
de
EMODI Ioan

Autorul a încercat în repetate rânduri să publice desenul integral al unuia din
cele mai importante obiecte de bronz de la sfârşitul
epocii bronzului găsite
în judeţl
Bihor. Este vorba despre un brâu de bronz cu lungimea de I 08 cm, care a fost bogat
antic, din motivele ornamentale folosite amintim cele şase
ornamentat de meştrul
cercuri de mări
egale reprezentând roţi
solare respectiv roţile
carului mortuar din
mitologia antică.
Cu ocazia primei publicaţ
(Thraco Dacica, II, 1981, p. 161) desenul brâului a
fost redat în condiţ
tehnice bune, omiţându-se
însă
o metopă
de la mijlocul brâului.
Cu a doua ocazie într-un articol de popularizare (Kelet-Nyugat, 1987, XI) grafica
brâului anexat textului explicativ, a fost omis. La a treia încercare (Crisia XXV,
1995, p. 5, fig. 3) au fost eliminate trei metope (precum s-a pierdut şi legenda fig.
7). Ultima dată
(In Memoriam Nicolae Chidoşan,
Oradea, 2003, p. 125, fig. 28)
desenul brâului a fost din nou omis integral.
Încerăm
să redăm
aici, măcar
la scară
redusă,
reprezentarea integrală
a
obiectului, pe care de acestă
dată
sunt trasate conform explicaţor
din articolul
care brâul a fost împături
înainte de a fi depus în peştră.
respectiv, liniile după

LATE BRONZE AGE DISCOVERIES IN BIHOR COUNTY

(Summary)

This article presents the illustrations of a Bronze Age waist belt that picture was left out from
the previous publications (the titles are put in the brackets in the article above).
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O COLEŢI

ARHEOLGICĂ

INEDTĂ
- DONAŢI
DIN VALEA LUI MIHAI

„ZAKA.RAS ŞTEFAN"

de
Gruia T.
FAZECŞ,

Doru MARTA

Oraşul
Valea lui Mihai se află
în nord-vestul României, la 65 km nord de Oradea,
în bazinul Ierului, zonă
care a fost intens certaă
arheologic încă
de la începutul
secolului trecut, fapt concretizat în numeroasele situri arheologice identificate şi
cercetate aici, în comparţie
cu zona de la sud de Crişul
Repede, mult mai sărac
în
situri identificate.
Valea lui Mihai au fost făcute
descoperiri întâmplăoare'
care
În raza locaităţ
au condus ulterior la executarea în zonă
a unor săpturi
arheologice şi descoperirea
unui bogat material arheologic 2 •
Deoarece locul de descoperire a materialelor arheologice ce compun coleţia
care face obiectul articolului de faţă
nu ne este cunoscut presupunem că ele provin
a unora dintre piesele
din siturile amintite anterior (vezi nota 2) 3 • Valoarea ştinţfcă
donate ne-a determinat să includem în circuitul ştinţfc
aceste materiale.
Descrierea materialului:
Ceramica repzintă
cea mai mare parte a coleţi.
Culturii Tiszapolgâr îi
cu picior minaturlă,
realiztă
dintr-o pastă
cu degresantul fin,
atribuim o strachină
(PI. 1/3). Culturii Baden îi aprţin
două
vase, de asemenea
de culoare roşcată
miniaturale. Primul (PI. 1/5) repzintă
un castron care are buza ornametă
cu

Prima descoperire făcut
în raza locaităţ
s-a petrecut în 1909 când a fost scos la lumină
un depozit
de bronzuri din „lotul lui Benedek Z." datat în epoca halstină
(Bader 1978, 130).
2
neoliticului s-au făcut
la „Groapa cu lut", ,,Groapa nouă
cu lut", ,,str. Izvorului"
Descoperiri aprţinâd
şi „P-ţa
Libertăţ";
artefacte aprţinâd
culturii Baden au fost scoase la iveală
în punctele „Groapa
nouă
cu lut" şi „str. Izvorului"; la „Groapa cu lut", ,,Groapa nouă
cu lut", str. ,,Izvorului", ,,str. Breslelor",
„Grădina
lui Dineş",
,,La păşune",
,,La izvoare", ,,La vii", ,,În faţ
gări"
au fost făcute
descoperiri
aprţinâd
epocii bronzului. Perioadei hallstattiene îi aprţin
descoperirile de la „Groapa cu lut", ,,str.
,P-ţa
Libertăţ",
,,via Recsege" ,,lotul lui Benedek Z.", perioadei Latene îi
Izvorului", ,,str. Kocsăr",
aprţin
descoperirile din „str. Izvorului", ,,ferma Gorovei", epocii migraţlo
cele din „terenul lui A.
Stancz", ,Krisză"
,,via Bujanovics" iar sec XII-XIII „Groapa nouă
cu lut" şi „în raza locaităţ".
Vezi Rep BH 1974, 82-84; Bader 1978, 130; Matei, Stanciu 2000, 84sq; Cosma 2002, 235sq.
3
Crişulo
din Oradea în anul 1993 de către
dl. Zaka.ras Ştefan,
Piesele au fost donate Muzeului Ţări
un pasionat al istoriei locale. Din păcate
vârsta înaită
a donatorului, a faptului că acestă
coleţi
a
fost constiuă
pe parcursul a câtorva zeci de ani şi lipsa unei evidnţ
scrise privind locul descoperirii,
face imposblă
plasarea în teren a materialului arheologic. Această
coleţi
este cuprinsă
în evidnţa
muzeului la nr. inv. 16427-16451.
1
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incizii dispuse transversal şi este realizat dintr-o pastă
semifnă.
Al doilea vas
un ulcior cu toarta supraînălţt
şi trasă
din corpul vasului (PI. 1/6). Este
fină.
de culoare gri închis şi este realizat dintr-o pastă
Culturii Otomani îi aprţine
un clopţe
ornamentat cu linii incizate trasate în
fină
de culoare cărmize.
Tot acestei culturii
zig-zag (PI. 1/1 ), realizat dintr-o pastă
îi atribuim şi un vas miniatural reprezentând un vas bitronconic ce are pe diametrul
maxim trei butoni împinş
din corpul vasului; pasta este semifnă
şi de culoare
cărmize
(PI. 1/2). Alte artefacte aprţinâd
culturii Otomani sunt după
cum urmează:
Pahar realizat dintr-o pastă
grosieă
de culoare roşcat-ămize
cu flecuri cenuşi
rezultate în urma unei arderi secundare (PI. 1/4). Vasul nu este ornamentat. Diametrul
buzei este de 10,1 cm, diametrul fundului are 5,7 cm iar înălţimea
vasului este de
6,7 cm.
Ceaşcă
semifrcă
cu toară
supraînălţt
trasă
din corpul vasului (PI. 1/7).
este despărţit
de corpul vasului prin arcuirea mai acentuă
a perţilo
Gâtul ceşti
vasului. Fundul vasului prezintă
un mic umbo orientat spre interior. Pasta din care a
de culoare neagră,
suprafţ
extrioaă
fiind
fost realizat vasul este una foarte fină,
lustriă.
Piesa prezintă
următoael
dimensiuni: diametrul buzei 8,4 cm, diametrul
fundului 1,8 cm iar înălţimea
vasului este ornametă
cu caneluri în canal semilat
în forma literei ,,s'' încârligate. În spaţiul
dintre aceste „S-uri" sunt plasate triunghiuri
haşurte
realizate în tehnica inciziei.
Ceaşcă
semifrcă
neoramtă
cu buza înălţat
în partea opusă
toartei
piesă
benficază
de un umbo pe fundul corpului realizat prin
(PI. 1/8). Şi acestă
impresiune. Pasta de culoare brun-ceşi
este lustriă
şi realiztă
dintr-o argilă
fină
degrsată
cu nisip fin. Toarta este uşor
înălţat
faţă
de buză
şi este trasă
din
corpul vasului. Dimensiunile piesei sunt următoael:
diametrul buzei - 9, 1 cm,
diametrul fundului - 1,9 cm iar înălţimea
este de 6,5 cm.
Ceaşcă
semifrcă
realiztă
din pastă
de culoare neagră
cu degresant din nisip
extrioaă
lustriă
în trecut. În prezent datoriă
coroziunii şi
fin şi cu suprafţ
acidtăţ
solului lustrul se păstreaz
doar pe alocuri (PI. 1/9). Toarta este trasă
din
înălţat.
Corpul vasului este separat de buză
printr-un gât
corpul vasului şi este uşor
uşor
îngustat. Printr-o apăsre
dinspre exteriorul vasului, pe fund s-a realizat un
umbo. Vasul este ornamentat cu trei brâuri dispuse pe corp şi unul pe marginea
fundului; mai sunt impresiuni realizate probabil cu un instrument din os sau lemn.
diametrul buzei este de 9,5 cm iar înălţimea
Dimensiunile piesei sunt următoael:
vasului este de 5,8 cm.
Cu excpţia
ultimei ceşti
(PI. 1/9), toate aceste piese ceramice se dateză
în faza
ceaş
(PI. 1/9), impresiunile de pe corpul vasului
Otomani li. În ceea ce priveşt
prefiguază
ornamentul canelat şi ne detrmină
să credem că
aprţine
unui orizont
incipient al fazei Otomani III.
Din acestă
coleţi
mai fac parte patru roţi
de car miniaturale (PI. 11/1-4).
Cele patru roţi
sunt realizate dintr-o pastă
semifnă,
lustriă
de culoare cărmize
cu flecuri gri şi cenuşi
închise; toate ele patru roţi
benficază
de bucşe
pe ambele
repzintă
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părţi,
au corpul plin nefiind perforate pentru a stiliza spiţel
şi de asemenea nu sunt
ornamentate. Diametrul acestor piese este cuprins între 5,2-8 cm. Analogii pentru
acest tip de piese sunt larg întâlnite în mediul Otomani, în aşezăril
de la Ateaş,
Otomani, Săcuien,
Sălace
dar şi în mediul Wietemberg - cum ar fi cazul aşezări
de la Derşida
• Acest tip de artefacte sunt datate în perioada mijlocie a epocii bronzului
făr
a fi exclusă
posibilitatea apriţe
lor la un nivel cronologic anterior5.
Repertoriul ceramic mai conţie
o terină
celtiă
lucrată
la roată,
de culoare
cărmizu
închis şi dintr-o pastă
semifnă
(Pl. 11/5). Diametrul fundului este de
9.8 cm, al buzei de 17,3 cm iar diametrul maxim este de 20,3 cm; înălţimea
vasului
vasului este aplicat un brâu circular. Piesa se dateză
în
de 13 cm. Pe umărl
Latene C (sec. II î.Chr.).
unor epoci diferite. Epocii
Piesele de metal sunt relativ variate şi aprţin
bronzului îi aprţine
un fragment al unui pumnal cu urmele a patru (piesa întreagă
beneficia de cinci) găuri
pentru nituri (Pl. 111/1); secţiuna
lamei este rombidală
cu
nervuă
pronuţată.
Piesa prezintă
o patină
verde zgrunţoasă.
Piesa se dateză
în
orizont cu pumnalele de tip Sogel 6 • Tot aceluiş
perioada Koszider, Br. C, la acelşi
orizont cronologic îi aprţine
fragmentul de pandantiv de tip Koszider, realizat din
bronz alb (Pl. IIl/3). Epocii bronzului îi aprţine
şi fragmentul de secră
(Pl. IIl/2);
având în vedere starea în care se prezintă,
nu i se poate face o încadrare mai strână.
Evului mediu îi aprţin
cinci brăţi
(Pl. IIl/4, 6, 9, 1O) şi două
bucle de păr
(Pl. III/
5, 8). Şi aceste piese sunt greu de încadrat într-o cronologie mai strână.
Dintre
brăţa
(Pl. IV/6) care are trei elemente din tablă
îndoite pe
acestea se detaşză
corpul brăţi.
Piesele din os repzintă
atât colţi
de nimale care erau purtaţi
ca şi pandantivi 7
(Pl. IV/1-8) cât şi o serie de unelte cu urme de folosire (Pl. IV/ 9-16): străpungoae,
spatule. În privnţa
colţir
nu ştim
dacă
aprţineu
unui singur colier sau mai multora.
(Pl. V/7, 9)
Din coamele cervideelor erau realizate unelte agricole precum săplig
(Pl. V/3) ori mânere de cuţite
sau pumnale
sau unelte casnice precum străpungoae
(Pl. V/8). Mai există
câteva fragmente din coame, care fie erau în curs de prelucrare
fie erau piese deja uzate (Pl. V/1, 2, 4-6). Nici una din piesele osteologice, dată
fiind lipsa contextului arheologic, nu poate fi încadrtă
din punct de vedere
cronologic.
„Zakâras Ştefan"
fac parte şi şapte
mărgel
de chihlimbar (Pl. IV/
Din coleţia
17-23). Mărgeau
poliedrcă
(Pl. IV/17) are o formă
rectangulă
apltiză,
cu
a piesei are cinci
dimensiunile de 10x8 mm şi o grosime de 4 mm. Fiecare faţă
faţet
din care se detaşză
în centru câte un romb. Diametrul găuri
este de 1 mm.
4

'Bichir 1964, 69, 80, fig. 2/1; Ordentlich, Chidoşan
1975, 35, PI. VIIl/4; Bader 1978, 60, PI. XXXVI/
7, 16; Crişan,
Marta, Ghemiş
1997, 24, PI. II/8; Chidoşan
1980, PI. 23/13, 33, 39, 41, 21/10.
5 Ordentlich, Chidoşan
1975, 1O; Bader 1978, 60.
• Hund 1970, 42sq. Abb. 2/1, 3, 5; Bader 1978, 94sq. PI. LXXXIIl/9, LXXXVIIl/25.
7
Legat de acest tip de pandantivi vezi Fazecş
2003, 64 şi nota 24.
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Alături
de acestă
piesă
mai este o mărgea
tronciă
(PI. IV/23) care are diametrul
maxim de 15 mm iar cel mic de 10 mm şi o lungime de 33 mm. Diametrul găuri
este de 3 mm. Restul pieselor de chihlimbar sunt de formă
cilndră
cu diametre
este de 2cuprinse între 9 şi 19 mm şi o lungime de 14-25 mm; diametrul găurilo
4 mm. În ceea ce priveşt
datarea mărgelo
de chihlimbar, ele aprţin
perioadei
post-romane sau a migraţlo8.
Piesele litice (PI. VI) repzintă
cu excpţia
unui zdrobitor (PI. Vl/2) şi a unei
epocii neo-eneolitice.
dalte (PI. Vl/8), diferite tipuri de topoare aprţinâd
În concluzie, analiza materialului arheologic de mai sus vine să confirme mai
privind o intesă
locuire pe parcursul a mai multor epoci din zona
vechile constaări
actualei locaităţ
Valea lui Mihai.
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1975 -1. Ordentlich, N. Chidoşan
- Cărucioae
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din lut
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Ordentlich, Chidoşan

aprţinâd

A NEW ARCHAEOLOGICAL COLLECTION "ZAKA.RAS ŞTEFAN"
FROM V ALEA LUI MIHAI

-AbstractIn 1993 Zakărs
Ştefan
donated to Criş
County Museum from Oradea an archaeological collection which was the resuit of an morethan forty years ofwork. The finds are discovered in Valea lui Mihai area, a place rich in archaeological discoveries (notes 1-2). We donţt
have any knowledge about the discoverz places og these archaeological finds but some of
the artifacts are worthly to be included in scientific circuit.
The main part of collection is constituted by pottery belonging to Copper Age Tiszapolgăr
culture (PI. 1/3) and tothe Baden culture (PI. U5, 6); to the Bronze Age Otomani culture (PI.
1/1, 4, 7-9), Latene period (PI. IU5). Also to the Bronze Age belong four wagon wheels that
may belong to Otomani or Wietemberg culture (PI. IIl/1-4) (note 4).
Along the pottery are some metallic artifacts: one dagger (PI. IIUI ), a sikle (PI. 111/2)
and a pendant (PI. IIl/3), all fragmentary, belonging to Koszider horizon of Bronze Age (Br.
C). Five bracelets (PI. III/4, 6, 7, 9, 10) and two hair rings (PI. III/ 5, 8) belong to Middle
Age. Osteologica! pieces represent decorative artifacts like wild boar perforated tusk, used
like pendants (PI. IV/ l-8)(note 7) or tools (PI. IV /9-16; V/17-23). Lithical finds are mainly
neo-aeneolithic age axes (PI. VI). In the end, archaeological material from "Zakărs
Ştefan"
colection underline once again the old conclusions: Valea lui Mihai and Eriu valley area was
intense habited in all historical ages.
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CERTĂI
HODŞ,

ARHEOLOGICE ÎN AŞEZR
DACIĂ
DE LA
,,MALOMDOMB" (DÂMBUL MORII), JUD. BIHOR
de
Sorin BULZAN,
Călin

GHEMIŞ

În vara anului 1999, în localitatea Hodş
la intrarea dinspre comuna Sălard,
imediat în dreapta drumului, pe terasa joasă
a Barcăuli,
în punctul „Malomdomb"
(Dâmbul Morii), ne-a fost semnaltă
o zonă
bogată
în materiale arheologice din
care localnicii exploatau nisip (Fig. 1) (Bulzan, Ghemiş,
2000, p. 45).
Din malul gropii de nisip am recuperat fragmente ceramice, inclusiv din Latene
unui vechi cimitir al satului, dezafectat cu
târziu, apoi cuie şi schelete aprţinâd
multă
vreme în urmă.
După
îndreptarea malului gropii de nisip a rezultat o stratigrafie complexă
(fig. 2, a). Primul strat (1) este cel arabil, constând în pământ
negru care acoperă
umplutura unui şanţ
din epoca modernă
(2). Sub acesta s-a conturat un complex
Latene târziu care, ulterior, s-a dovedit a fi o locuinţă,
notaă
L.2. Locuinţa
a fost
săpat
în humusul antic, un strat negru cu puţine
fragmente ceramice. În complex
au fost sesizate mai multe contexte. Pe fundul locuinţe
se afla o lentiă
de cenuşă
(V) în care se afla crusta vetrei din chirpic (VI). Un strat de pământ
negru-maroniu
cu ceramiă
şi oase (IV) era suprapus de unul de pământ
negru cu pigmenţ
de
se afla un strat subţire
de culoare maronie deschiă
chirpic (II). În acesta din urmă
(III). Înspre marginea de vest peretele chirpic (VII) era căzut
peste straturile descrise
un strat din pământ
negru pigmentat cu chirpic
anterior. Peste acesta se mai afla însă
şi cenuşă
datat cu ceramiă
Latene târzie (I). Acest ultim strat antic constituia,
probabil, umplutura gropii locuinţe
într-un moment când aceasta nu mai era utilzaă.
Pentru a surprinde în suprafţă
complexul amintit a fost trasă
o casetă,
notaă
cu A, cu dimensiuni de 5x6 m.
Pentru a verifica zona ce putea fi afectă
în perioada imediat următoae
au fost
trasate alte patru secţiun
(fig. 1). Complexele aprţinâd
epocii dacice clasice au
fost surprinse doar parţil,
urmând ca în alte campanii să fie dezvelite în întregime.
Până
atunci, prezentarea descoperirilor o considerăm
necsară,
pentru acoperi, măcar
parţil,
o zonă
de pe valea Barcăuli
unde există
puţine
descoperiri din acestă
perioadă.
Complexele descoperite făceau
parte dintr-o aşezr
deschiă
întisă,
pe
câteva sute de metri pătraţi,
potrivit certăilo
de suprafţă.
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DESCRIEREA ŞI
Locuinţa

Călin

2
Ghemiş

INVENTARUL COMPLEXELOR

I, L.I.

Complexul a fost surprins parţil
în caseta A (fig. 3). O latură
a fost tăia
în
de un şanţ
din secolul al XIX-iea. Nici o latură
nu a fost
totalitate, iar alta parţil,
surpină
în întregime. Locuinţa
se adâncea până
la 50 de cm de la nivelul antic de
călare.
În interior, aceasta avea margini cruţate,
mai înălţate
cu 20 cm faţă
de podeaua
locuinţe.
Pe acestea se putea sprijini suprastructura de lemn şi chirpici, dar puteau
funcţioa
şi pentru a sprijini banchete de lemn. În marginile îngropate ale locuinţe
au fost surprinse alveoări
care ar putea sugera că stâlpii de lemn erau pe jumătae
îngropaţi
în perţi
bordeiului. Se poate presupune că structurile de la suprafţă
se
este confirmată
de fragmentele de chirpic
sprijineau pe stâlpii de lemn. Afirmaţ
descoperite care aveau imprimate amprente de lemn (dimensiuni 10-12 cm.) rotunde
în secţiun.
Între bârne s-a aplicat o lutiaă
amestcă
cu paie, fixată
pe un suport
de chirpici s-a constatat existnţa
unui strat de
de nuiele. În câteva din bucăţile
lutiaă,
probabil pentru exterior, lipit pe structura peretelui. Acest strat conţiea
mică
şi nisip fin, asemăntor
în conţiut
cu ceramica lucrată
cu mâna. Este posibil
fel ca cel exterior pe
ca în interior să fi existat un strat de lut aplicat în acelşi
structura cu nuiele, dar în care s-a folosit un strat din nisip mai fin. Acesta nu depăşa
un centimetru în grosime. Pe suprafţă
era acoperit cu un strat alb, probabil var.
Nici unul din aceste straturi de finisare nu conţiea
paie. Nu a fost seizată
nici o
instalţe
de foc. Pentru a surprinde marginea locuinţe
a fost trasă
o secţiun,
S. III, dar în care complexul nu a mai fost identificat, fiind închis undeva în martor.
este sărac
constând în ceramiă
lucrată
cu mâna şi la roată.
Inventarul locuinţe
Predomină
cea lucrată
cu mâna. Din prima categorie făceau
parte câteva fragmente
cu nisip şi micropundş
reprezentând ceramica de găti
şi cea
lucrate din pastă
utilară.
A fost descoperit şi fragment dintr-o toară
a unui opaiţ
dacic lucrat cu
au fost lucrate un fragment de buză
provenind de la o cană
sau o oală
mâna. La roată
1
cu pastă
cărmize-potal
(PI. II, 5) şi unul de la un chiup de mici dimensiuni
cu angobă
neagră
şi pastă
uşor
friablă
2. Acesta din urmă
a fost decorat cu fascicule
de acestea s-au găsit
şi oase de animale.
de linii orizontale. Alături
Locuinţa

II, L.11

Extinderea săpturilo
gropii de nisip care
conţieau

în
suprafţă

ceramiă

a confirmat faptul
Latene târzie făceau
că

straturile din profilul
parte din umplutura

1
conţiea
nisip, mică
şi calculi calroşi
specifici lutului local pentru că acesta exista şi în
Pasta fină
perţilo
locuinţe.
Miezul cenuşi
din perţi
vaselor lucrate la roată
chipicul folosit pentru făţuirea
este specific numai ceramicii cu calculi în pastă,
ceea ce artă
că arderea ceramicii locale era incompletă
sau că acesta era o categorie aparte a acesteia.
2
Şi
acesta conţiea
calculi, dar şi cioburi pisate.

3
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unei locuinţe.
Aceasta era una adâncită
de formă
patruleă,
cu colţurie
rotunjite,
dintre care doar unul a fost surprins (fig. 3, 4). Complexul s-a conturat tot în caseta
la 1, 1O m, adică
80 de cm faţă
de nivelul de antic
A, la 0,30 cm şi se adâncea până
de călare.
După
colţu
celor două
laturi surprinse parţil
complexul era orientat
SV-NV. După
cum artă
profilul surprins în malul exploatări
de nisip, una din
4 metri, dacă
latura de S-V, urma ductul surprins
laturile acesteia putea să depăşasc
în caseta A (fig. 2, a). La acestă
construţie
nu au mai fost surprinse margini cruţate
şi nici urme ale stâlpilor de lemn. Cu toate acestea şi aici s-a constatat aceiş
tehnică
de construţie,
repzntaă,
de acestă
dată,
numai de fragmentele de chirpic cu
paie, ars mai slab, sau numai cu nisip, ars mai puternic.
la fel ca în prima locuinţă,
constând numai în
Materialul descoperit este sărac,
ceramiă.
Un fragment provine de la chiup portocaliu din pastă
exfoliabă
care
conţiea
şi cioburi pisate, un altul de la un fund de vas, probabil de provizii din
pastă
fină
cenuşi,
bine arsă
(PI. II, 8) şi un fragment negru-cşi
de la un vas mic
sau o căniţ.
Toate au fost lucrate la roată,
dar numai un fragment a păstra
un profil
şi în prima descindere la punctul nou
semnificativ. La îndreptarea profilului, însă
identificat. au fost descoperite o strachină
cu buza răsfânt
din pastă
fină
ocrucenuşi
(PI. I, 2) şi un castron din pastă
fină
de culoare cenuşi
în exterior, portocalie
în interior (PI. I, 1). Tot atunci a apărut
partea superioaă
a unui vas bi tronconic cu
şi decor constând în ghirlande din alveole, butoni şi linii, precum si
buza evaztă
fascicule de linii în val incizate. Pe diametrul maxim se afla un brâu alveolar. Vasul
lucrat cu mâna (PI. I, 9).
era, bineîţls,
Construcţia

În secţiuna
de la ceramiă

3,
locuinţă

sau
anexă

gospdăreac

III, S. III s-a observat preznţa
unor numeroase fragmente ceramice,
zgură
vitrfaă
şi chirpic asemăntor
cu cele descoperite în locuinţa
L.I. Şanţul
modem şi alte intervţ
contemporane cu acesta au distrus iremediabil
complexul, astfel că forma acestuia în plan nu a mai putut fi precizată.
Cel din urmă
se adâncea până
la 80-90 cm (fig. 2, b).
Ceramica lucrată
la roată,
identfcaă
aici, poate fi încadrtă
în două
categorii.
categorie este repzntaă
de ceramica roşiatcă
portocalie cu pasta fină
şi
O primă
arsă
uniform, aprţinâd
unor vase de diferite forme. De la un vas pântecos cu
fundul în formă
de umbo, al cărui
profil se bomează
imediat deasupra fundului,
provin
provin mai multe fragmente (PI. III, 7), iar de la un altul, probabil o cană,
câteva fragmente decorate cu linii verticale lustruite (PI. 111,5). La acestea se adugă
un perete, probabil, de la o carfă
ornametă
cu linii orizontale lustruite, eventual
şi pictate cu vopsea roşie
(PI. III, 6). Alături
de acestea au fost descoperite şi fragmente
dintr-o strachină
sau castron cu buza evaztă
şi caneluri în jumătae
superioaă
(PI. III, 1). Vasul a fost lucrat din pastă
fină
galbenă-crmiz,
cu aspect metalic.
După
grosimea peretelui un fragment aprţine
unui vas de provizii. Acestei categorii
îi aprţine
şi ceramica cărmize-potal
cu miezul cenuşi,
cu sau făr
vopsea
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aplictă.
Ca formă
se remacă,
4). Vasele de culoare roşiatcă,
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probabil, o
cu diferite

4
Ghemiş

sau o
cană

nuaţe,

oală

cu mică

predomină

în pastă
(PI. III,
în formele lucrate la

roată.

A doua categorie a ceramicii lucrate la roată
este cea cenuşi;
fie exfoliabă,
cu
limonţ
în pastă,
posibil produsă
pe loc, fie cu aspect şi lustru metalic, bine
arsă,
ornametă
cu motive lustruite 3 •
lucrată
la roată
aprţine,
cu siguranţă,
producţie
Ceramica de culoare negricoasă
locale. Fragmentele descoperite sunt atipice, dar, după
grosime, două
aprţin
unor
vase de provizii. Un fragment de chiup este confeţiat
din pastă
exfoliabă
galben-

sau făr

cenuş1.

Ceramica lucrată
cu mâna este majorită.
Sunt prezente ceştil
reprezentate
(PI.III, 8,9), vasele pentru găti
ornamentate cu brâu alveolar, alveole
doar prin torţi
pe buze sau linii în val, incizate în pasta moale (PI. III, 2, 3, 11 ).
Inventarul descoperit aici este completat de un fragment de râşniţă
din gresie roz.
Groapa G. 1, surpină
în apropierea locuinţe
L. 1 din caseta A (fig. 3) avea
diametrul de 1 m. În aceasta se aflau aruncate fragmente de chirpic cu paie măcinate
şi făţuite
pe o singură
parte provenind de la o vatră
(pe partea nefăţuit
aveau
urme imprimate de pietrş).
Restul inventarului consta tot în ceramiă.
Au fost
toate aprţinâd
unor vase de provizii
identificate trei fragmente lucrate la roată,
de culoare cărmize-potal,
fie cu suprafţă
lucioasă
(metalică)
şi pasta fină,
fie exfoliabă,
cu pasta conţiâd
pietricele şi calculi. Ceramica lucrată
cu mâna
constând în acelşi
categorii: pastă
nispoaă
şi
este, din nou, preondtă,
pastă
porasă
cu pietricele şi cioburi pisate. Din complex nu provin decât fragmente
unor vase.
din perţi
Groapa G. 2 a fost surpină
în secţiuna
2, S. l, având o formă
de butoi în
la 48 cm. Singurul fragment
profil şi un diametru de 1,60 m. Ea se adâncea până
care face posiblă
datarea şi atribuirea este unul lucrat cu mâna din pastă
nispoaă
cu micropundş
şi acoperit cu o crustă
de grafit.
În stratul de cultră
au mai fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată
şi cu mâna provenind mai ales din S. II. Se remacă
câteva fragmente cu decor
lustruit, executate la roată
din pastă
fină
cenuşi
şi neagră
(PI. I, 3, 5). Ele trebuie să
aprţină
unor căni,
aş
cum artă
şi o toară
(PI. I, 6). Dintre cele lucrate cu mâna se
remacă
fundurile mai multor vase, probabil bitronconice şi decorul alveolar în
(PI. I, 4, 7) ori porasă
cu cioburi folosite ca degresant
relief. Pasta este nispoaă
dar din caseta A, provine un fragment de castron
(PI. I, 8). Tot din stratul de cultră,
din pastă
fină
cu vopsea cărmize
şi miezul gălbui
cenuşi,
decorat cu caneluri sub
buză
(PI. II, 1). Alte fragmente lucrate la roată
au decorul incizat în pasta moale
(PI. II, 6) sau lustruit (PI. II, 3, 7).

3

Un fragment decorat cu linii verticale lustruite provine, eventual, de la o cană.
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ANALIZA COMPLEXELOR
La Hodş

nu a fost descoprită
până
acum nici o locuinţă
de suprafţă.
În
aşezr
de la Hodş
au apărut
numai locuinţe
adâncite de formă
rectangulă
cu
colţurie
rotunjite. Locuinţa
notaă
L.11 putea avea una dintre laturi de peste 4 metri.
Ca suprafţă
estimaă
ea este asemăntor
cu locuinţe puţinel
de acest fel cunoscute
în aşezăril
deschise sau fortificate din zona de vest a României. Cea mai mare ca
suprafţă
este una certaă
la Tăşad,
cu laturile de 7,60x4,90 m (Chidoşan
1979,
p. 89). Utilitatea complexului este clară
de locuit pentru că acesta a fost dotat cu
instalţe
de încălzit
indcată
de vatra descoprită
în interior. În schimb complexul
notat L.I surprins în aceiş
casetă
este de dimensiuni mai mici şi nu avea vatră,
cel
puţin
în momentul descoperirii. Este posibil însă
ca acestuia sau complexului notat
L.111 să îi aprţină
bucăţile
de vatră
descoperite în groapa menajră
aproită,
notaă
G. I. Aici fragmentele de chirpic erau făţuite
pe o parte, iar pe cealtă
s-au păsta
urmele imprimate a unor pietre de râu. Dacă
vatra aprţine
cu adevărt
complexului
L.I, având în vedere şi forma, apoi dimensiunile sale, el se asemăn
cu locuinţa
descoprită
la Oradea - Salca (Bulzan, Ghemiş,
Fazecş
2000, p. 82, fig. 2). Este de
observat şi faptul că acest complex avea aceiş
orientare cu locuinţa
L.11, NV-SE,
respectiv SV-NE. Probabil că orientarea lor a fost detrminaă
de cea a terasei şi de
de-a lungul căruia
se înşirau.
Forma complexului notat L.III nu a
cursul de apă
putut fi stabilă
din motivele expuse la descrierea lui, astfel că rămâne
sigur doar
faptul că era un complex adâncit. Neexistând o juxtapunere şi nici nivele de locuire
diferite din aceiş
epocă,
la care se adugă
distrugerile modeme este imposibil de
cronlgiă
între aceste complexe.
stabilit o relaţi
Analogii pentru complexele de locuit adâncite de aici se găsec
în toate aşezăril
deschise aprţinâd
epocii Latene dacice, fapt ce face superflă
o înşirue
a acestora.
Câteva descoperiri în bazinul Tisei Superioare au evidnţat
o tehnică
de
construţie
specifă
Latene-ului dacic. Această
constă
în ridicarea stâlpilor de lemn
ai locuinţer
adâncite pe laturile complexelor, în exteriorul gropilor excavate pentru
locuit (Kotigorosko 1995, p. 77; vezi şi Bulzan, Ghemiş,
Fazecş
2000, p. 82, 93).
Aceiaş
tehnică
pare să fi fost folsită
şi în cazul complexului L.11 de la Hodş
unde
alveoări
ce puteau proveni de la stâlpii de lemn au fost sesizate în perţi
suprafeţi
adâncite. Este posibil însă
ca datoriă
solului nisipos perţi
îngropaţi
să
se fi surpat
parţil
în timp, lăsând
senzaţi
că
stâlpii au fost doar în parte îngropaţi
pe laturi. Un
exemplu edificator pentru acestă
modalitate de construţie
a fost descoperit în
aşezr
opidană
de la Tăşad,
unde o locuinţă
sau complex gospdărec
adâncit, de
formă
rectangulă,
avea în exteriorul laturilor lungi câte trei stâlpi de lemn pentru
suţinera
structurilor de suprafţă
(Chidoşan
1979, p. 89, fig. 2, 3 )4. Fragmentele
tehnică
de construţie
ar putea rezulta şi din profilul publicat al unei locuinţe
sau
Probabil că aceiş
alt tip de complex adâncit de la Zerindul Mic „Dîmbul cetăţi",
dar care a putut lăsa
un spaţiu
la
suprafţă,
eventual ambulatoriu, înconjurat de stâlpi de lemn şi, probabil, de un canal de drenaj
(Dumitraşc,
Chidoşan
1977, p. 46, fig. I).
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a complexului ridicat
de chirpic descoperite în L.I permit şi reconstituirea parţilă
pe o strucă
de lemn (fig. 6). Perţi
erau făcuţi
din împletiură
peste care s-a
probabil şi făţuiel,
unde pare a fi fost
aplicat un strat sau mai multe de lutiaă,
folsită
şi o spoială
cu var. Din profilul L.11, rezultă
că
lutuiala cu chirpic ar fi putut
îngropaţi
nu numai porţiunea
lor de la suprafţă.
Umplerea
acoperi şi perţi
locuinţer
adâncite cu mai multe straturi, cuprinzând şi arsuă
apare în aşezr
din aceiş
perioadă
de la Şimleu!
Silvaniei (Pop 1992, p. 130, punctul 2).
Gropile de provizii, transformate apoi în complexe pentru deşuri
menajere
sunt similare celor de la Oradea - Salca, pentru a folosi cel mai apropiat exemplu
Fazecş
2000, p. 83 sq, fig. 2, 5). La Hodş
acestea sunt
(vezi Bulzan, Ghemiş,
rotunde în plan şi în formă
de butoi în profil, dar făr
a conţie
inventarul bogat al
aşezări
de pe Crişul
Repede.
ANALIZA ŞI

Ceramica
lucrată

DATAREA MATERIALULUI ARHEOLOGIC

cu mâna

În toate complexele descoperite predomină
ceramica lucrată
cu mâna. După
pastei, se disting şi aici mai multe categorii. Prima, cea mai numeroasă,
este repzntaă
de recipientele din pastă
nispoaă,
bine arsă.
A doua categorie
Degresantul
cuprinde ceramica cu calculi şi cioburi pisate, eventual şi micropundş.
şi aspectul exterior rezultat din netezirea perţilo
cu cârpa sau cu mâna dau
fragmentelor din acestă
categorie un aspect poros. A treia categorie, cea mai slab
repzntaă,
conţie
ca degresant doar scoici pisate.
Deşi
nici un recipient nu fost descoperit întreg, pot fi intuite câteva forme.
evaztă
este cel mai răspândit
în
Vasul bitronconic cu buza mai mult sau mai puţin
cadrul ceramicii lucrate cu mâna. Câteva dintre aceste vase sunt ornamentate cu
elemente de decor specific dacic: brâuri alveolare (PI. I, 4; II, 4; III, 11), ghirlande,
butoni şi fascicule de linii în val incizate (PI. I, 9). Un vas decorat în acest fel îşi
găseşt
cele mai apropiate analogii la Biharea, în inventarul unor complexe din
câmpul de gropi de la „Grădina
S.A." (Dumitraşc
1994, p. 64, pl. LXIV şi LXXXVII
M (?) 13, un vas asemăntor,
dar făr
ghirlandă
era
bis, 4-6). În groapa, notaă
asociat cu ceramiă
de factură
romană,
mai precis un vas cenuşi
cu barotină.
Pentru un vas decorat cu alveole pe buză
(vezi PI. III, 2) şi o linie în val, analogia
apare tot la Biharea (Dumitraşc
1994, pl. LXIII, 5). O altă
formă
tipic daciă
este
opaiţul
reprezentat la Hodş
doar prin câteva toarte (PI. III, 8,9).
Este de remarcat că ceramica din pastă
porasă
apare adesea în aşezăril
de
epocă
romană
din vestul României şi din câmpia ungară
care au fost atribuite dacilor
Culoarea acesteia este de obicei ocru cu flecuri negricioase. Ea este
sau sarmţilo.
prezntă
cronologic până
târziu, fiind întâliă
şi în aţezr
din a doua jumătae
a
secolului IV p.Chr. de la Oradea „Sere", (vezi Bulzan, Fazecş
2000, p. 69 sq; Bulzan
conţiutl
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2002-2003, nr. 2, 3, 7, 14)5. Singurele elemente de decor care apar la Oradea pe
vasele lucrate din astfel de pastă
sunt alveolele pe buze sau pe funduri de capace.
Până
la descoperirea unor verigi de legătur
între cele două
perioade atât de depărta
în timp nu se poate afirma nimic în privnţa
unei evoluţi
în epoca romană.
Ceramica lucrată

la roată

Ceramica lucrată
la roată
se împarte în două
categorii: fină
şi semifnă.
Cea
fină
cuprinde, la rândul ei, două
grupe: vase produse pe loc şi cele de import sau
imitate după
acestea. Pentru prima categorie, ceramica fină
cenuşi
este cea mai
importană
cantitativ. Fragmentele provin de la căni
cu decor lustruit (PI. II, 3, III,
perţi
au până
la
7), castroane (PI. II, 2), oale (PI. II, 8), sau vase de provizii a căro
2 cm grosime. Ceramica de culoare negricoasă
aprţine,
foarte probabil, producţie
locale. Fragmentele descoperite sunt atipice, dar după
grosime, două
aprţin
unor
care
vase de provizii. O subcategorie a ceramicii locale este ceramica exfoliabă,
conţie,
adeseori, limonţ
întâliţ
şi în compziţa
chirpicului folosit construţia
locuinţer.
Astfel, un fragment de chiup este confeţiat
din pastă
exfoliabă
galben-cuşi
(PI. II, 5, 6)
de ceramica roşiatcă
portocalie cu pasta
O categorie aparte este repzntaă
fină
şi arsă
uniform din care un fragment este pictat (PI. III, 6), iar altele au ornament lustruit (PI. III, 5). De remarcat este şi un vas cu un „umbo" pe fund (PI. III, 7).
Ele trebuie să aprţină
unor artefacte de import, fiind asemăntor
cu cele
descoperite la Oradea-Salca „Pepinră",
lucrate în manieră
specifă
zonei celtice
(Bulzan, Ghemiş,
Fazecş,
2000, p. 94-96, pi. XIV, XVI, 8). Ele sunt răspândite
pe
în Dacia (vezi Florea 1998, p. 56-59; Rustoiu, Popa 2000, p. 256;
o arie vastă
Rustoiu 2002, p. 69, 75).
Intersaă
este şi asocierea lor cu vase de forme şi pastă
diferite care derivă
din cele romane. Cele din urmă
îşi
găsec
corespndţ
în descoperirile din Pannonia
şi au fost datate începând cu prima jumătae
a secolului I p. Chr ( Crişan
1969, fig.
I 02, p. 188). La Hodş
ele sunt lucrate din cărmize, past
ocru-ămize,
sau
alternând cu cea de culoare portocalie (PI. I, I; II, I; III, I). Unul
chiar cenuşi,
dintre fragmente era acoperit, probabil, cu angobă
roşie
(PI. II, I). În complexul III
apare clar documentaă.
Din acestă
asociere ar
asocierea lor cu ceramica pictaă
rezulta o contemporaneitate a utilzăr
vaselor de sorginte celtiă
şi a celor romane
sau imitate după
forme romane. La Biharea, ,Grădina
S.A." sau Hodş
„Malomdomb", apar şi străchin
de aceiş
formă
cu cele de la Oradea-Salca. Aici o
strachină
cu profilul în formă
de „S" este lucrată
din pastă
de nuaţă
roşu
coral
(Bulzan, Ghemiş,
Fazecş,
2000, p. 94, pi. XIV, 2). Străchinle
cu profilul în forma
nu este prezntă
La Oradea „Sere" ceramica nispoaă
I. a.Chr.-1. p.Chr. de la Oradea - Salca „Pepinră"
(Bulzan, Ghemiş,
fragmente lucrate cu scoici în pastă

5

deloc, spre deosebire de
unde nu apare ceramica porasă,
Fazecş
2000).
aşezr

din secolele
dar apar câteva
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literei „S", sunt mai numeroase în vestul Daciei unde artefactele celtice sunt mai
(Crişaq
1969, p. 178 sqq., vezi şi Bulzan, Ghemiş,
Fazecş,
loc. cit.).
Dacă
pe Tisa superioaă
acestea erau considerate importuri (Rustoiu 2002, p. 69),
apriţ
lor din abundeţă
Ia Pecica, pe Mureş,
I-a făcut
pe I. H. Crişan
să
alegă
soluţia
unei producţi
locale (Crişan
1978, p. 122 sqq.)6. Această
ipoteză
pare
aplicbă
şi bazinului Crişulo,
unde în situl de Ia Bihareij, străchinle
cu perţi
în
formă
de ,,s'' sunt frecvente, dar aici ele au fost denumite, este adevărt
cu semnul
întrebăi,
fructiere (Dumitraşc
1994). Deocamdtă,
ca ipoteză,
apriţ
masivă
a
în spaţiul
dintre Crişu
de disparţ
acestei forme ceramice pare să fie legată
fructierelor, fiind posibil ca ambele forme să fi avut aceiş
utilitate 7 . Revenind Ia
asocierea formelor celtice sau de factură
celtiă
cu cele „de factură
romană"
întâlnite
în aşezăril
deschise din arealul Crişane,
contemporaneitatea lor pare clară.
G. Florea
dateză
ceramica pictaă
în secolele I a.-1.p. Chr. (Florea 1998).
În mediul scordisc existau ateliere care produceau ceramiă
ce puteau satisface
forme şi
gusturi diferite. Acestea imitau şi prototipuri romane, dar mai păstrau
puternice influeţ
din Latene târziu. Castroanele cu corpul bombat şi cu buza
răsfânt
în exterior (PI. I, 1) au fost atribuite formelor romane care se răspândec
în
primele decenii ale secolului Ip. Chr. (Popovic 2000, p. 85). La Pecica, I. H. Crişan
stabileş
două
tipuri pentru astfel de forme: unul asemăntor
castroanelor pictate
cu dungi albe, al doilea specific vaselor romane pictate cu vopsea roşie.
Ultimele
a secolului Ip. Chr (Crişan
1978, p. 150,
sunt datate începând cu prima jumătae
pi. 1O1, 1; p. 152, pl. 100, 5). Exemplare asemăntor
apar şi Ia Biharea, dintre
că
forma a fost adptă
gustului local
care unul cu brâu alveolar care artă
(Dumitraşc
1994, pl. LIX,5, LXVlll, 4). La Hodş
mult mai apropiate de formele
produselor romane· sunt un castron (Pl. II, 1) cu analogii Ia Biharea (Dumitraşc
1994, pi. LXX, 3) 8 , dar mai ales unul descoperit în complexul III împreună
cu
ceramiă
pictaă
(PI. III, 1). Acesta are un profil semisferic, caneluri puternic reliefate
şi luciu metalic, fiind asemăntor
cu un exemplar cu capac descoperit în necropola
de Ia Vajuga-Pesak, dată
Ia sfârşitul
secolului I a. Chr. Astfel de vase sunt databile
în primele decenii ale secolului Ip. Chr. (Popovic
în mediul scordisc mai cu seamă
răspândite

În cetatea daciă
de la Divici „Grad" asemenea forme apar în proţie
semnifcatvă
după
ilustraţ
de autorii săpturilo
(M. Gumă,
S.A. Luca, C. Secărin
1987, pi. VIII, IX, 3, XI,
şi fundul, ceea ce artă
că
nu este vorba despre fructiere, cum pare să
2-4). Un exemplar a păstra
creadă
S. Dumitraşc
în explicaţ
planşeor
ilustrând strachini cu profil în formă
de „S". Este adevărt
că
atribuirea este pusă
sub semnul întrebăi
chiar de autor (Dumitraşc
1994, pi. LXXI, LXXVII).
7
Nu există
nici o dovaă
despre perpetuarea acestei forme în epoca romană,
deşi
S. Dumitraşc
dateză
câmpul de gropi de la Biharea larg, în secolele I-IV p. Chr. Autorul suţine
acestă
datare şi
pe baza unui fragment de vas decorat cu barotină
(Dumitraşc
1994, p. 143, PI. LXIV, 9), pentru
datarea ceramicii cu barotină
vezi Popovici 2000, p. 92, 94, fig 5, 39. Străchin
în formă
de „S"
cu o fibulă
cu piciorul puternic profilat care se dateză
apar în necropola de la Sargobard, împreună
din perioada flavină
şi până
în prima treime a secolului II (Banki 1998, p. 65-98).
"Apropiat este şi un profil cu şănţuir
sub buză
din aşezr,
probabil, de epocă
romană
de la Săldbagiu
de Barcău
(Roşu
1996, 90-92; Ignat, Bulz an 1997, p. 502, pi. II, I). În epoca romană
analogii apar
la Zalău,
Bulevardul Mihai Viteazul (Stanciu, Matei 2000, p. 172, 2 pi. 300).
6
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2000, p. 93-94)9. Un repertoriu asemăntor

apare şi în cunoscutele aşezări
eravisce
de la Budapesta „Taban" şi „Gellerthegy", împreună
cu ceramiă
pictaă
celtiă
şi
vase lucrate cu mâna atribuite dacilor (B6nis 1969). Puternica influeţă
celtiă
putea
zonă.
Dacă
acestea se produceau în. Dacia prin venirea unor
veni şi din acestă
meştri
este, deocamtă,
imposibil de precizat. Probabil că preznţa
lor destul de
răspândit
în siturile vest dacice din secolele I a. Chr.-1 p. Chr. poate fi pusă
pe
seama unei producţi
locale pe gustul deja format în acestă
zonă
de contact cu
lumea celtiă.
Pentru ceramica considerată
romană
se impun câteva preciză.
Formele uzuale
răspândite
în zona Crişane
şi până
pe Mureş
sunt mai greu asociabile unor forme
tipic romane, spre deosebire de formele ceramicii „de lux", cum este ceramica nordpadnă
10, specifă
epocii flaviene şi începutului secolului al Ii-lea p. Chr. Din acest
motiv, pentru ceramica de la Hodş
„Malomdomb", asemăntor
cu cea romană
propunem proveniţa
ei, în cazul în care nu a fost imtaă
pe loc, tot din mediul celtic
de la Dunărea
mijlocie. Astfel s-ar explica şi conexiunea ei cu forme celtice asimilate
sau artefacte celtice autentice, cum este ceramica pictaă.
Dacă
în
deja în vesela locaă
cazul mai multor descoperiri din mediul dacic a fost confirmată
originea în mediul
scordisc sau cel eravisc, asocierea acestora cu vase aprţinâd
„ceramicii romane",
aceasta nu a fost discutaă.
Acesta este, probabil, motivul pentru care
sau imitate după
_ceramica cărmize
de la Oradea-Salca, dar şi din alte situri a fost considerată
romană
de import şi investă
cu putere de datare (Rusu, Spoială,
Galamb 1962; vezi menţiu
la Dumitraşc
1993, p. 101 sq., cu bibliografia) 11 • Ipoteza de mai sus poate crea însă
confuzie în lipsa rapotăi
la forme ceramice standardizate, în aş
fel încât datarea
unor complexe doar pe baza ceramicii poate duce la devieri cronologice importante.
pentru descoperirile dacice de la Oradea-Salca în
Un exemplu este datarea prousă
secolele II-III p. Chr. (vezi Rusu, Spoială,
Galamb 1962). Aceiaş
problemă
apare şi
în cazul cronologiei oferite pentru câmpul de gropi de la Biharea „Grădina
S.A." 12
Datarea acestor situri după
cucerirea romană
nu este asigurtă
de nici un context
atunci când apar asocieri cu
stratigrafic asociat clar epocii romane, astfel că cel puţin
artefacte de tip celtic este mai corect să fie atribuite epocii Latene târzii. Pentru perioada
războaiel
marcomanice nu se cunosc contexte clare de asociere a
imediat următoae
unor piese de metal cu ceramiă
(vezi Stanciu 1995, p. 169 sq.), constatare care justifcă
o mină
prudenţă
în privnţa
datări.
vasul luat ca analogie este de culoare cenuşi,
lucrat în manieră
locaă
şi provenind dintr-o
acesta este de influeţă
romană.
10
Pentru Dacia preomană
vezi un catalog la Glodariu 1974, p. 109-220, precum şi un catalog al
imtaţlor
produselor de import p. 221-233. Acestea din urmă
sunt mai numeroase decât importurile
şi sporesc cantitativ înspre cucerirea romană.
11
Ilustrativ pentru stadiul certăilo
din acei ani este staţiune
de la Stîrci, corn. Horoatul Crasnei
„Cetatea", atribuă
inţal
epocii romane tocmai datoriă
ceramicii. Doar certăil
de la Marca şi
posibilitatea analogiilor a asigurat datarea în secolele II a Chr.-I p. Chr. (vezi Dumitraşc,
Lucăel
1972, p. 25, PI. 25).
12
vezi n. 7
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ÎNCADRAREA CRONLGIĂ
ŞI LOCUL AŞEZĂRI
ÎN LATENE-UL
TÂRZIU DIN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI
ceramicii de factură
celtiă
şi chiar romană
pentru datare este
în cazul aşezări
de la Hodş
unde nu există,
deocamtă,
alte indicii
cronologice. Faţă
de Oradea-Salca „Pepinră"
se constaă
preznţa
infmă
a ceramicii
fapt ce semnifcă
o secvnţă
mai târzie a aşezări
de pe Barcău.
cu grafit în pastă,
Doar pe fundul gropii G.1 din S l a fost descoperit un fragment de vas lustruit cu
grafit. La Biharea, însă,
nu apare nici vas cu grafit. În acest fel aşezr
de la Hodş
ar putea fi dată,
deocamtă,
de pe la jumătae
a secolului I a. Chr., eventual şi pe
parcursul secolului I p. Chr.
Căile
de pătrunde
a importurilor celtice din zona Dunări,
dar şi a artefactelor
romane sau reproduse după
cele romane, trebuie să fi urmat drumurile existente în
teritoriile cucerite de Burebista în campania sau campaniile sale din zona de la vest
1992). Ele se aflau atât în sud-vestul şi
de Dacia în jurul anului 60 a. Chr (Crişan
sud-estul Slovaciei, Ucraina subcarptiă
(Kotigorosko 1995, p. I 03), precum şi în
zona de nord-vest a Iugoslaviei unde se aflau scordiscii. În ambele zone locuirea
daciă
este demonstraă
de preznţa
artefactelor specifice (Visy 1972, p. 19-24).
Existenţa
unor legături
comerciale sau chiar de altă
natură,
de genul subsidiilor, ori
a unor rute comerciale prin Crişan
ce făceau
legătura
între Mureş
şi ţinutrle
Someşuli
este doveită
de afluxul de monede de Dyrrhachium şi Apollonia şi de
în
denari romani republicani (vezi Glodariu 1974, p. 118). În câmpia Tisei afltă
contact cu Pannonia romană,
apoi şi cu Moesia, locuirea daciă
pare, deocamtă,
sporadică
( Visy 1995, p. 94, cu n. 7) 13 . În vestul Daciei preromane mai multe aşezări
datate în Latene târziu au fumizat artefacte dacice descoperite în asociere cu cele
din acest punct de vedere
celtice. Pentru nord-vestul României cea mai importană
este aşezr
de la Pecica (Crişan
1978, p. 122 sqq.), urmată
de descoperirile de la
Lucăel
1974), Lazuri „Lubi tag" (Lazin 1981-1982, p. 74 sq)
Marca (Dumitraşc,
14
şi din aşezăril
deschise din zona Sătmaruli
• Mai nou însă
acestă
asociere este
Importanţ

deosbită

11
Pentru descoperirile dacice din câmpia ungară
vezi Visy 1995, p. 91, n. 2. Potrivit autorului aici au
de nord-est al Transdanubiei
fost identificate doar 16 descoperiri. Comparate cu cele 61 reperate în colţu
făr
dubiu că zona cea mai intens locuită
de daci se afla în zona cotului Dunări,
la nord şi
ele artă
nord-est de aceasta.
14
Aşezăril
de la Bogdand „La Movilă",
Corod, ,Borş"
şi „Kerstş",
Homorodul de Sus „Dealul
corn. Acâş,
,,Dîlboci"
Mocoaiei", Lazuri „Lubi Tag", Lelei, ,,Bajgos", Tiream „Dealul Viilor", Unimăt,
(Lazin, loc. cit. p. 72, nr. 3, p. 73 sq., nr. 6, p. 74, nr. 7., 74-75, nr. 9., p. 77, nr. I O, p. 78 nr. 11, p. 78)
prezintă
aceiş
strucă
a materialului arheologic ca şi în cele sondate la Oradea „Salca" şi Hodş
„Malomdomb". Descoperirea unor monede de tip Simmering într-una dintre gropile săpate
la Lazuri
„Lubi Tag", singura aşezr
sondată
arheologic din acest areal, aruncă
un fascicol de lumină
şi înspre
problema spinoaă
a datări
materialelor dacice în asociere cu cele celtice. Moneda este o emisiune
târzie din prima jumătae
a secolului I a. Chr., undeva spre anul 60 p. Chr, adică
chiar în perioada când
a fost corelată
cronologic campania apusenă
a lui Burebista contra boilor. În acestă
zonă
din afara
teritoriului apărt
de cetăţil
dacice structura soci-enmă
trebuie să fi fost sensibil difertă
de cea
dintre piemonturi.

li
Cerctăi

arheologice în
aşezr

daciă

de la
Hodş

„ Malomdomb"

57

şi în aşezăril
vestice de pe linia Mureşli,
cum sunt cele de la Săvârşin
(Barbu 2002, p. 282) şi Cladova „ Dealul Carierei" (Borneaţ,
Hurezan,
scurte menţiu
despre proveniţa
ceramicii atribuite
Hugel 2002, p. I 06). Aici există
scordiscilor din locuinţe
dacice descoperite. Informaţile
sunt preţioas
pentru că
astfel nu se poate postula faptul că asocierea este specifă
doar aşezărilo
deschise.
Această
situaţe
artă
că
o bună
parte a influeţ
celtice Latene târzii în vestul ţări
a fost subevaltă
în multe dintre studiile dedicate acestei perioade.
În zona bazinului mijlociu al Barcăuli
în care se situează
staţiune
arheolgică
de la Hodş
aşezăril
deschise sunt, deocamtă,
mai restrânse numeric decât
forticaţle
cunoscute Ia Marca, Saclsău
Nou, eventual şi la Şustrogi
(Dumitraşc
1
1972). Descoperiri întâmplăoare
se mai cunosc însă
la Mihai Bravu 5, eventual la
1
Mişca
6, şi probabil Ia Balc 17 care par a indica tot aşezări
deschise. Aşezar
de la
Hodş
este singura locuire neforticaă
certaă
arheologic din arealul precizat.
De Ia Cadea provine un tezaur de podoabe din argint şi un denar roman republican,
cu o aşezr
încă
neidtfcaă
pe teren 18 • Din punctul
care ar putea fi puse în relaţi
de vedere al habitatului este intersaă
observaţi
lui Horea Pop (Pop 2003, p. 32)
de apărt.
Din păcate
cercetarea aşezărilo
privind concentrarea în zonele mai uşor
deschise sezoniere sau de mai lungă
durată
este încă
la începuturi în acest areal.
documentaă
,Cetăţuia"

Abrevieri:
ActaMN
ActaMP
CCA
CommArchHung
MCA
MFME

-Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
- Acta Musei Porolissensis, Zalău.
- Cronica certăilo
arheologice.
- Communicationes Archaeologicae Hungaricae. Budapest.
arheologice.
- Materiale şi certăi
-A Mora Ferencz Muzeum Evkănye.

15
Aşezar
ne-a fost semnaltă
de eleva Paula Iacob din Mihai Bravu, nr. 279, în grădina
căreia
se află
o parte a sitului. Locul este numit „Bara Bicii". De la suprafţ
sitului amplasat pe un grind vechi sau
a Barcăuli
provin fragmente ceramice neolitice, Latene târzii, dintre care şi un fragment
o terasă
grafitat, apoi din secolele III-IV p. Chr. şi din secolele IX-X.
16
Din partea dreaptă
a şoseli
Orade-Zlău,
pe o terasă
a unui curs de apă
temporar au apărut
fragmente
S. Bulzan, ianuarie
ceramice mult corodate care ar putea fi atribuite epocii Latene, târzii. Perighză
2004.
17
În apropierea Sanatoriului de Neuropsihiatrie, pe terasa Barcăuli
au apărut
şi fragmente ceramice
care ar putea fi încadrate în Latene dacic Repertoriu 1974, p. 9, nr. 19, s. v. Bale, I. Ordentlich, cu
bibliografia.
1
1980, nr. 3, p. 97 sqq; vezi listele cu descoperiri la Dumitraşc
• vezi la Horedt 1973, nr. 11; Săşianu
1993, p. 63 sq, n. 164-166, de la Diosig provine tot un denar roman republican.
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Fig. 1.

„Malomdomb", (Dâmbul Morii). Planul general şi situarea
"Malomdomb", (Dâmbul Morii). General wiew and map.

Hodş

Hodş

georafică.

Fig. 2.

Hodş,
,,Malomdomb", (Dâmbul Morii).
vegetal, 2. umplutura unui şanţ
din epoca
A. Profilul gropii de nisip. I. pământ
modernă.
I-VII, contexte aprţinâd
locuinţe
L. 11; I. pământ
negru pigmentat cu chipic şi
cenuşă,
II. pământ
negru cu pigmenţ
de chirpic, III. pământ
maroniu-deschis, IV. pământ
negru-maroniu cu ceramiă
şi
oase, V. lentiă
de cenuşă,
VI. crusta vetrei din chirpic,
VII. perete de chirpic cazut.
B. Profilul complexului surprins în S. III; I. strat vegetal, 2. strat negru-maroniu
negru cu pete galbene, 4. pământ
negru-maroniu, 5. pâmânt
medio-modern, 3. pământ
galben-maroniu cu chirpic, 6. pământ
galben-maroniu.
A. Hodş,
"Malomdomb" (Dâmbul Morii). The pro file of sand explotation. I. vegetal
soii, 2. modem soil, I-VII contexts from dwelling 11; I. Black soii with bumt-clay and ash,
II. black soil with daub, III. light brownish soii, IV. black-brownish soil with ceramic
fragments and bones, V. ash, VI. hearth, VII. daub wall collapsed.
B.The stratigraphy of building no. 3 and trench no. III; 1 vegetal soil, 2. modem
levei, 3. black soil with yellow spots, 4. dark brownish, 5. brown-yellow soil with daub,
6. brown-yellow soil.

Fig. 3.

„Malomdomb", (Dâmbul Morii). Caseta A., planul complexelor L. I
"Malomdomb", (Dâmbul Morii). Surface A, The dwelling I and II.
Hodş

Hodş

şi

L. 2.

„Malomdomb", (Dâmbul Morii). A. Caseta A. Locuinţa
nr. 1, B. Caseta A.
şi colţu
L. l.
Hodş
"Malomdomb", (Dâmbul Morii). A. Dwelling no. 1, B. Dwelling no. 2 and
omer of dwelling 1.

Fig. 4. Hodş
Locuinţa

nr. 2

Fig. 5. Hodş
„Malomdomb", (Dâmbul Morii). A. Secţiuna
I, plan şi profil (I. sol vegetal,
2. strat de cultră,
3. streril arheologic B. Profilul gropii nr. 2; 1. pământ
negru cu material
arheologic, 2. pământ
negru amestecat cu lut, 3. lentiă
de chirpic, 4. cenuşă,
5. lut bătu.
Hodş
"Malomdomb", (Dâmbul Morii). A. trench I plan and stratigraphy (I. vegetal
soii, 2. cultural leyer, 3. yellow clay. B. The stratigraphy ofthe pit no. 2; I. black soil with
archaeological materials, 2. black soii with clay, 3. daub, 4. ash, 5. rough clay.
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Fig. 6. Hodş
nr. I, L. I.
Hodş
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„Malomdomb", (Dâmbul Morii). Propunerere de reconstituire a
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locuinţe

"Malomdomb", (Dâmbul Morii). Proposal of reconstituition of dwelling

no. 1.

THE DACIAN LATE LATENE SETTLEMENT DISCOVERED AT
HODŞ
"MALOMDOMB" (DÂMBUL MORII)

-AbstractThe late Latene settlement discovered in the summer of 1999 it is placed on the lower
terrace ofBarcau River in an area ofsand exploitation (for discoveries from other periods
see Bulzan, Ghemis 2000, p. 45).
The cleaned profile on the edge ofthe sand excavation presented a complex stratigraphy
(see Fig. 2, a) in which it was distinguished a late Latene dwelling and others features. A
rectangular surface of 5x6 m (Cas. A) was open in order to study this complex.
The late Latene complexes were belonging to an open settlement and four trenches
were made in this area.
The !ist of discoveries.
Dwelling no. I (Fig. 3, 4, 6), rectangular in shape, was deepened 50 cm, but it was
affected in the modem time. For this reason, also, none ofthe dwelling sides was completely
discovered. The dwelling was cut in the soii and edges were laid in the clay, 20 cm from the
bottom. Round shapes from the dwelling sides in horizontal stratigraphy may illustrate
wooden pillars. A small amount of ceramic material was found inside.
Dwelling no. II (Fig. 3, 4) was deepened 110-80 cm, and it had a rectangular shape. In
spite of the lack of evidence of any kind of wooden structures, the bumed clay fragments
discovered ins ide showed wooden prints. The dwelling couldn 't be entirely excavated
because it was cut by the modem sand exploitation. This was the complex that could be
seen in the profile ofthe edge ofthe sand exploitation (Fig. 2, a). The poor archaeological
inventory contains just ceramic material.
The building III was affected by the modem exploitations and it was identified only in
vertical stratigraphy. The inventory, containing only ceramic, is more varied that that ofthe
dwelling I and II.
Two pits were discovered, one near dwelling I (Fig. 3), with a diameter of Im, and the
other, with a bell shape profile and a diameter of 1.60 m (Fig. 5). The depth of the !atest
was 48 cm and contained just one single ceramic hand made fragment decorated with
graphite.
In all the complexes, Dacian pottery (PI. I, 4, 9, PI. III, 2, 8-11) is associated with
Celtic one, or Celtic like pottery (PI. I, 2, II 2, III 5-7) and with Roman like pottery also
(PI. I, 1, II, 1, II, 1). The hand made pottery and a part of the wheel made pottery is definitely
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made on the spot. The provenience of Celtic artifacts already assimilated in Dacian pottery
and the presence of other that are imported is questionable. A fine red colored-paste ceramic
was compared in Romanian literature with roman ceramic. We consider that this ceramic
belongs to the artefacts produced in the Celtic territory where imitation of roman shapes is
well known. This statement is sustained by the fact that one fragment from this category is
painted. By this means, the Celtic material is similar with that ofScordisci's territory (Popovic
2000, p. 85) or with Eraviscan ceramic artefacts (B6nis 1969). Dacian pottery is also present
in these areas.
In the western part ofRomania the celtic artifacts are frequent because this region was
a contact area between Dacia and east-central european Celticum. An important problem
regarding the association of dacian and celtic materials is the datation. In this region, the
great majority of dacian settlements was generally dated at the end of II century B.C. and
open setllement the
first half, or all of first century B.C. In the Oradea - Salca "Pepinră
celtic sherds is associated with dacian pottery (Bulzan, Ghemiş,
Fazecş,
2000, p. 94-96).
But because at Biharia "Grădina
S. A." (see Dumitraşc
1994, p. 137-157, PI. LVIIILXXX), the archaeological site most similar with Hodos, no evidence of celtic graphited or
painted ceramic was found, we are prone to conclude that the celtic influence material was
just probably also made on the spot in the next century. The resuit was on the spot imitation
of some wheel made ceramic shapes, which replaced some hand made ceramic shapes. An
example is the S profile bowl (PI. I, 2), frequent in west part of pre-roman Dacia.
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A
Fig. 2. Hodş,

B

,,Malomdomb". A. Profilul gropii de nisip. Locuinţa
L.2. B. S. III.
Profilul construţie
nr. 3.
A. The stratigraphy ofthe dwelling, no. 2. B. S. III. The stratigraphy ofthe building no. 3.
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Groapo do nisip

mormânt

-0,JGm

-1.lOm

L.11
-0.IOm

L. I
-0,80

o

modern
şanţ

j
I

-0.82 m

G. 1
-0.JOm

Fig. 3.
Hodş

„Malomdomb" Caseta A, planul complexelor.
Surface A, The dwelling I and II.
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A.

B.
Fig. 4. Caseta A. Locuinţa
nr. 1, B. Caseta A. Locuinţa
nr. 2 şi colţu
L. I
A. Dwelling no. I, 8. Dwelling no. 2 and dwelling no. I corner.
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B.

Fig. 5. Hodş

„Malomdomb". A. S. I. Plan şi profil. B. Profilul gropii menajere.
A. The trench I. B. The stratigraphy of the pit 2.
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Fig. 6.
Hodş

„Malomdomb". Locuinţa
l, L. l (propunere de reconstituire).
The dwelling no. 1 (reconstitution proposal).
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„ Malomdomb"
Hodş
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6.

PI. I.
Hodş

.

7.

8.

- ,,Malomdomb", (Dâmbul Morii). Ceramică
din profilul gropii de nisip
şi stratul vegetal.
Pottery from the sand exploatation area and vegetal layer.
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..

3.

,
5.

4.

6.

8.

o
PI. II.
Hodş

5 cm.

- ,,Malomdomb" (Dâmbul Morii), Ceramică
din caseta A, stratul de
1-4, 6, 7, locuinţa
I, 5, locuinţa
II, 8.
Pottery from late Iron Age 1-4, 6, 7 and the dwellings no. I, 5, no. II, 8.
cultră
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„ Malomdomb"

'
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10.

8.
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•

I 1.

--·-

o

PI. III.
Hodş

5 cm.

- ,,Malomdomb" (Dâmbul Morii), Ceramică
din S. III, complexul 3.
Pottery from construction no. 3.

CREŞTINSMUL

APOSTOLIC ŞI

RĂSPÂNDIEA

LUI

de
Sever DUMITRAŞC

Nu stă

în inteţa

acestor rânduri să discute problemele creştinsmul
cristologie
şi răspândiea
sa în lume, chiar în Iran şi India, unde au fost îndrumaţi
de Mântuitorul
cristologie
Isus Christos să predice discipolii săi - unii dintre apostoli. Creştinsmul
şi mai ales răspândiea
sa, au fost obiectul unor îndelungi certăi
şi în ce priveşt
misiunea încrediţată
de Christos şi pentru spaţiul
de sud-est al regiunilor carpatodunăre,
în care sens amintim eruditele studii ale prof. Em. Popescu 1•
Inteţia
noastră
- exprimată
limpede şi direct - priveşt
sensul misiunilor
apostolice, destinatarii acestor misiuni şi implicit beneficiarii lor. Textele pe care le
vom folosi sunt citate din Biblia sau Sfânta Scriptuă,
Institutul Biblic şi de Misiune
Ortodxă
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucreşti,
1968.
Marcu2, 16; 14; 15 se scrie succint, dar făr
În Sfânta Evanghelie cea după
echivoc:
14. ,,La urmă,
pe când cei unsprezece şedau
la masă,
li s-a arăt
şi i-a mustrat
şi împietrirea inimii lor, căi
n-au crezut pe ce-L văzuser
înviat.
pentru necrdiţa
în toaă
lumea şi provăduiţ
Evanghelia la toaă
15. Şi le-a zis: ,Mergţi
făptura."

În Faptele Sfinţlor
Apostoli3, 18, 6, Apostolul Pavel îşi precizaă
misiunea:
stând ei împotrivă
şi hulind, el, scutrând-şi
hainele, a zis către
ei: Sângele
voi duce la neamuri
vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă
(s.n.)."
Dezvinoăţdu-s
înaintea lui Festus şi a regelui Agrippa, care-l găsec,
amândoi, nevinovat pe apostolul Pavel, acesta, în două
rânduri, îşi definşt,
din
nou, misiunea (Ibidem, 26; 20; 23):
„Şi

1
Em. Popescu, Creştinsmul
timpuriu pe teritoriul României. 1. Originile apostolice. 2. Bizanţul
sau
Roma?, în Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Iaşi,
2001, p. 194-214; Idem, Sfântul Apostol Filip
- misionar pe pământul
românesc, în Logos Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului, la împlinirea
vârstei de 80 de ani, Cluj-Napoca, 2001, p.1-14, extrase primite din partea D-lui prof. dr. Emilian
Popescu, pentru care îi mulţi
şi cu acest prilej.
2
1968, p.1157.
Biblia, Bucreşti,
3
Ibidem, p.1249.
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20. ,,Ci mai întâi celor din Damasc şi din Ierusalim, şi din toaă
ţar
Iudeii, şi
neamurilor le-am vestit să se pocăias
şi să se întoarcă
la Dumnezeu, făcând
lucruri
vrednice de pocăinţ."
23. ,Că
Hristos avea să pătimeasc
şi să
fie cel dintâi înviat din morţi
şi să
vestacă
lumină
şi poporului şi neamurilor."
În Epistola către
romani a Sfântului Apostol Pavel4 Evanghelia artă,
de
pentru neamuri, 1; 5 şi 11; 13:
asemenea, îndreptarea prin credinţă,
5. ,,Prin care am luat har şi apostolie, ca să aduc, în numele Său,
la ascultarea
credinţ,
toate neamurile."
13. ,Căci
v-o spun vouă,
neamurilor: Întrucât sunt eu, deci, apostol al
neamurilor, slăvec
slujirea mea."
făr
oclişur
în ce priveşt
misiunea apostlică
a Sfântului
Aceste afirmţ
Pavel se întăresc
şi în scrisorile sale către
cei din sud-estul Europei, care, începând
cu epoca lui Augustus (I 5 A.O., când Moesia devine provincie romană)
erau supşi
ai Imperiului-Principat roman, până
la Dunăre,
şi unde, în unele regiuni, va predica
către
Corinteni a Sf Apostol Pavel5, 16, 5): ,,Ci
apostolul Pavel (v. Întâia Epistolă
voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căi
prin Macedonia trec." Şi în A
către
Corinteni a Sf Apostol Pavel6, 8; 1 scrie: ,Şi
vă
fac cunoscut,
doua Epistolă
fraţilo,
harul lui Dumnezeu cel dăruit
în Bisericile Macedoniei."
Deşi
foarte timpuriu, suntem înaintea plecări
apostolului Petru - prin Peninsula
Balcniă
- la Roma şi a apostolului Pavel - prin Malta - la Roma, răspândiea
paleocrştinsmu,
a etapei sale apostolice, în Peninsula Balcniă
nu poate,
considerăm
noi, să fie neluată
în seamă
sau minalztă.
În Epistola întâi către
Tesaloniceni a Sf Apostol Pave/1 1; 8, credinţa
lui
Dumnezeu, se scrie, ,,a pătruns
în tot locul":
8. ,,Pentru că, de la voi, cuvântul Domnului a răsunat
nu numai în Macedonia şi
în Ahaia, ci credinţa
voastră
în Dumnezeu A PĂTRUNS
ÎN TOT LOCUL, astfel că
nu e nevoie să mai spunem noi ceva."
Timotei a Sf Apostol Pavel 8 4; 1O este amintă
În Epistola a doua către
provăduiea
creştinsmul
şi în Dalmatia:
1O. ,Că
Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat
şi s-a dus la Tesalonic; Crescent
în Galatia, Tit în Dalmatia."
În Epistola către
Tit a Sfântului Apostol PavefJ activitatea sa în sud-estul Europei
se desluşt
şi mai cuprinzăto
3; 12:
să
vii la
12. ,,Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tibie, sârguieştmine la Nicopole, CĂI
ACOLO M-AM HOTĂRÂ
SĂ
IERNEZ."
'Ibidem,
5
Ibidem,
• Ibidem,
7
Ibidem,
H Ibidem,
9
Ibidem,

p.1263, 1273.
p.1293.
p. 1300.
p.1325.
p.1338.
p.1440.
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Ahaia, Macedonia, Tracia, Dalmatia, oraşel
Corint, Philippi, Thesalonic şi
Nicopole (Epir), înscriu activitatea apostolului Pavel şi a altor discipoli (Tit) în
Peninsula Balcniă.
Din cele 27 capitole mari ale Noului Testament (creştin),
14
capitole, deci mai mult de jumătae,
sunt Epistolele Sfântului Apostol Pavel, dintre
care aproape jumătae
sunt adresate celor din Peninsula Balcniă,
din acestă
parte
a Imperiului roman:
către
Corinteni
- două
două
către
Thesaloniceni
una către
Filipeni
Tit, devenind, aş
cum se spune în Epistola a două
către
Timotei
una către
a Sfântului Apostol Pavel'° 1; 11: ,,Spre aceasta am fost pus provăduit
şi Apostol
şi învăţtor
al neamurilor."
Astfel, că ne place, că nu ne place, că aceptăm
sau nu aceptăm,
Biblia (=Noul
celor cu credinţă
în Dumnezeu, dar şi celor cu credinţă
numai
Testament) ne artă,
(ştinţă
care trebuie să însemne şi ceva credinţă
în adevăr?!),
că
după
în ştinţă
Orientul Apropiat şi Mijlociu: Israel, Siria, Asia Mică
(Galatia, Efes, Cilicia), cel de
a fost zona Imperiului roman
al doilea centru primordial al paleocrştinsmu
cuprinsă
între Dunăre
la nord şi Peloponez, la sud, după
care abia a urmat al treilea
nivel apostolic, martiric, marcat cu cinism şi impostură
de Nero, de etapa romană
(v. şi Epistola către
romani a Sfântului Apostol Pavel), a sfinţlor
apostoli Petru,
roman nu putea fi crucificat) în închisoare.
crucificat, şi Pavel, asasinat ( ca cetăţan
E şi o sugestie că acest secol întâi al Principatului roman iulio-claudian şi acest
se cuvine, după
texte, să fie aprofundat mai articulat istoric
secol întâi paleocrştin
şi în teritoriile de la sud de Dunăre,
parţil
teritorii dacice (daco-tribalo-moesice)
ocupate de romani.
Şi,
poate, ipoteza este chiar realitatea reală,
că paleocrştinsmu
a fost predicat
- neamurilor, deci celor obidţ
- sclavi, provinciali,
- o spun apostolii cu insteţă
supşi
de alt neam, deci nu numai evreilor (până
la Nero!), elinilor, romanilor, ci
11
neamurilor cele care, de altfel au şi făcut
ca monoteismul iudeo-crştn
să
fie azi
mărtuis
de aproape 2,5 miliarde de credinoş.
Printre primii au fost cei din
Orientul Apropiat, apoi cei din Balcani şi apoi cei de la Roma, urmând Mediterana,
Europa şi, după
1500 A.O., celelalte continente.

Ibidem, p.1338.
cf pentru modelul unei analize complexe a grupurilor de credinoş
- mozaici, creştin
lucrarea Christianity and Statehord in Baranya County, Pecs, 2000-200 I, passim.
1t,

11

şi

arieni,
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THE APOSTOLIC CHRISTIANITY AND ITS SPREADING

-AbstractThe author presents the territory from the Corinthian isthmus to Damask between 15106 A.C. In that time, the Dacians from the Northem part of the Danube was neighbored
with the Roman Empire where, in the mentioned region, preached the apostles Paul, Andrew,
Philip, Tit and even apostie Peter, for a short time.

UN MORMÂNT DIN NECROPOLA SATULUI MEDIEVAL
RĂDVAN!
de
Ioan
CRIŞAN

În campania de săpturi
din anul 2002 din sectorul A (Hotare) al sitului arheologic
Cefa-La Pădure
(jud. Bihor), respectiv al cimitirului satului medieval Rădvani
- sat
în secolul al XVII-lea- au fost
atestat documentar începând cu anul 1214, dispărut
37 copii). Dintre acestea 11 morminte (6 adulţi,
cercetate 76 morminte (39 adulţi,
5 copii) se aflau în interiorul bisericii, 19 ( 18 adulţi,
1 copil) sub fundaţi
zidurilor
acesteia şi 45 ( 16 adulţi,
29 copii) în apropierea edificiului. În faţ
laturii de vest a
acestuia se delimtază,
treptat, un sector al cimitirului unde predomină
mormintele
un mormânt modem.
de copii. Celor 75 morminte medievale li se adugă
Dintre mormintele descoperite în anul 2002, patru (trei copii, un adult) aveau
inventar. Depunerea unor obiecte cu preondţă
în mormintele de copii era o
practiă
ce s-a putut constata şi în campaniile anterioare. A atras atenţi,
prin piesele
găsite
în conţiutl
său,
mormântul M 200 (fig. 1). Acesta era un mormânt de copil
amplasat în faţ
bisericii la distanţă
de 1,35 m de zid. Scheletul, în lungime de
1,25 m, se afla la adâncimea de 1, 1O m dedesubtul mormintelor de copii M 183 şi
M 193 şi deasupra mormântului de adult M 208. Defunctul a fost aşezt
în decubit
erau îndoite din coate, cel din dreapta cu palma pe
dorsal cu capul spre apus. Braţel
piept, iar cel din stânga pe abdomen. Oasele bazinului şi ale membrelor înferioare
au fost împinse spre dreapta, unele chiar îndepărta.
Deranjarea s-a produs probabil
gropii mormântului M 193 aflat cu numai 5 cm mai sus. Corpul a
cu ocazia săpri
fost depus probabil într-un sicriu de la care provin particulele de lemn carbonificat
de sub schelet. Nu au fost sesizate indicii că mormântul respectiv, sau celelalte,
situate deasupra sau dedesubt, să fi avut amenjări
speciale.
a mormântului M 200, începând de la stern în jos, erau
În zona abdominlă
răspândite
piese din os de la o garnituă
de curea. Sunt aplici decorative care se
din piele. Ca formă,
aplicile sunt de două
feluri:
prindeau cu nituri pe o bandă
pătrae
şi discoidale. Cele în formă
de pătra
(trei piese) au latura de 2 cm şi suprafţ
extrioaă
uşor
convexă.
Centrul este rotund, înconjurat de un cerc în relief, iar la
mijloc are un orificiu. În jurul centrului, dispuse în cruce, au fost practicate patru
orificii mai mari, iar în colţuri
câte un orificiu mai îngust pentru nituri. Marginile
sunt crestate sugerând astfel un motiv din frunze (pl. 1/3-5). Al doilea tip de aplici
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din butoni rotunzi ( nouă
piese) cu diametrul de I cm, având marginea relifată
sub formă
de cerc şi un orificiu rotund la mijloc. Dispuse diametral, se disting şi
cele două
orificii destinate nituirii. La analiza microspă
s-au observat resturi de
vopsea de culoare verde cu care era suprafţ acoperită
acestor plăcuţe
(pl. 1/6-14).
dimensiuni şi decor împreună
Aplici de curea din os aproape identice ca formă,
cu partea terminală
au fost găsite
în campania din anul 200 I în mormântul M 108 1•
Un capăt
de curea din acelşi
material având forma şi decorul asemăntor
a fost
descoperit la Oradea - Piaţ
I Decembrie într-un strat cu depuneri din sec. XIVXVF. O descoperire mai recntă
este cea din mormântul M 27 din cimitirul medieval
lângă
Sălard
(jud. Bihor). Autorul descoperirii dateză
piesa
de pe malul Barcăuli
3
în secolul XIV, eventual începutul celui următo.
Astfel de descoperiri au fost semnalate şi pe teritoriul ţărilo
vecine. Din Ungaria
amintim o piesă
identcă
găsit
într-un mormânt la Tiszaujfalu în apropiere de
Kecskemet. Este o descoperire din perioada interblcă
dată
în secolele XV-XVl4 •
În nord-estul ţări
pe traseul autosrăzi
M 3 în situl medieval de la Muhi-Templomde curea din os asemăntor,
decorat cu incizii. Ca
domb a fost descoperit un capăt
5
datare se propune sfărşitul
secolului al XIII-iea şi începutul celui următo
• În
Slovacia, lângă
Nitra, în cuprinsul sitului medieval Etaj, sat medieval dispărut
în
sec. XV, situat în apropiere de Zbehy, a fost descoprită
partea terminală
din os a
cu limba de fixare 6•
unei curele împreună
Se poate constata că încadrarea cronlgiă
a acestor piese este, potrivit
diferţlo
autori, destul de largă,
începând cu secolul al Xiii-lea până
în secolul al
XVI. Se pare că ele au avut o perioadă
lungă
de cirulaţe,
în funcţie,
probabil, şi de
moda vremii, cu o preznţă
mai frecvntă
în secolele XIV-XV, ceea ce, credem noi,
este valabil şi în cazul pieselor din mormintele M 200 şi M I 08 de la Rădvani.
Pe una dintre falangele de la mâna dreaptă,
dispersate în zona pectorală,
se afla
un inel. În urma procedeelor de restaurare-conservare a rezultat că piesa este din
prin îndoirea unei lame metalice cu lăţimea
de 2 mm având capetele
argint, realiztă
lăţite.
Între capetele verigii a fost montaă
prin sudare o plăcuţ
discoală
(chaton)
inelul are diametrul de 2 cm, iar greutatea de
cu diametrul de I cm. În forma finală
incizii sub formă
de
2 g. La marginile ce prind chatonul veriga inelului prezintă
zimţ.
Pe chaton, într-un cerc spicat, a fost gravtă,
în negativ, imaginea unui cap de
constă

I.

G. Hora, Piese de podabă
şi de vestimnaţ
din aşezr
medivală
Rădvani,
în Arheologia
voi. V, p. 90-91, pi. IV, 3-4.
2
J. Em6di, Kozepkori csontszijveg a Nagypiacterrol, în Torteneti adatok Nagywirad multjab6/,
voi. I, Oradea, 2000, p.109, fig. I.
i D. Marta, Un cimitir medieval descoperit la Să/ard
(Jud. Bihor), în Crisia, XXXI, 200 I, p. 66-68, 70.
4
K. Szabo, Az A/fădi
magyar nep muvelodestorteneti emlekei, Budapest, 1938, p. 66, 69, fig. 353.
5
J. Loszlovszky, T. Pusztai, G. Tomka, Muhi Temp/omdomb. Kozepkori Jafu, mezovaros es ut a X/XVII. szazadb6/, în Utak a multba. Az M 3-as autopalya regeszeti leletmentesei, Budapest, 1997,
p. 144, 148 fig. 153, p. 197 v. XXI fig. 4, 5.
• Al. Ruttkay, Stredovecke ume/ecke remes/o, Bratislava, 1979, p. 120, fig. 45.
1
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bour cu coamele puternic arcuite spre interior şi retezate la vârf de câte o linie
scurtă
verticală.
Deasupra frunţi
animalului heraldic au fost practiţ
prin incizie
şase
zimţ
cu vârful în sus, iar între coame o stea. În cantonul superior botul este
flancat de urechi. În cantonul inferior senestru a fost gravtă
o semilună,
în cantonul
inferior dextru fiind gravtă
o rozetă
ce poate fi interpaă
şi ca soare, complementul
o secure cu
lunii. În senestra capului de bour, la marginea discului-chaton se află
coada uşor
curbată
şi lama cu tăişul
spre interior. Deşi
prezintă
aceste însemne
heraldice, fragilitatea inelului îl făcea,
credem, impropriu pentru a servi ca sigiliu
(pi. I/1-2).
de majoritatea mormintelor
Cu aceste piese Mormântul M 200 se difernţază
din cimitirul satului medieval Rădvani,
lipsite de inventar. Chiar dacă
unele dintre
piese sunt comune, deţinătorul
lor aprţine
categoriei înstărie
din aşezr.
Inelul
de argint cu însemnele sale pledază
pentru o persoană
dintr-o familie de rang nobiliar,
posesoare a unui blazon.
Inele digitale cu cap de bour au fost descoperite şi în alte ţinutr
româneşti
dintre care amintim inelele sigilare din argint aurit de la Guruieni (jud Teleorman)
pe al căro
disc a fost gravtă
în negativ imaginea unui cap de bour. În cazul unuia
inele coamele bourului sunt recurbate 7 , iar la celăat,
capul, mai
dintre cele două
stilizat, are coamele curbate spre interior8. Un alt inel cu cap de bour având coamele
curbate spre interior a fost descoperit la Lerşti
(jud. Argeş
)9 • Cele trei piese dateză
10
din secolele XIV-XV • Montura unui inel sigilar din argint cu cap de bour cu
coamele curbate spre interior datând din secolul al XV-iea a fost descoperit în
de la Drobeta-Turnu Severin 11 • Un inel sigilar de argint din
necropola medivală
secolul al XIV-lea cu cap de bour având coamele ascuţite
uşor
recurbate a fost
descoperit în cimitirul medieval de la Lopadea Veche (jud. Alba). Pe chaton nu
2
apare nici unul din cei trei aştri
1 • Sub o formă
stilzaă
capul de bour se distinge pe
în unele morminte din cimitirul vechi de la Giuleşt
chatonul inelelor sigilare găsite
(jud. Marmueş),
databile în secolele XV-XVl 13 •
N. Constantinescu, Al. Marinescu, În problema satelor medievale de pe Vedea şi Teleorman.
Descoperirile arheologice de la Guruieni şi Orbeasca de Jos (r. Alexandria), în Revista muzeelor, III,
I, 1966, p. 72, fig. 2/1; L.Dumitriu, Der mittelalter/iche Schmuck des unteren Donaugebietes im 11.15. Jahrhundert, Bukarest, 2001, p. 126, taf. 6/28; 91/1.
'L. Dumitriu, op. cit., p. 126, taf. 91/7.
• Ibidem, p. 128, taf. 6/27; 91/16.
'" N. Constantinescu, Al. Marinescu, op. cit., p. 72; L. Dumitriu, op. cit., p. 154.
11
Al. Sărcil,
Monede, podoabe şi fragmente ceramice de la termele Drobeta şi din cimitirul medieval
arheologice, voi. V, Bucreşti,
1959, p. 778-779, fig.2/12.
suprapus, în Materiale şi Cerctăi
12
Gh. Petrov, Vechea bisercă
românească
din Lopadea Veche,jud. Alba, în Sargetia, XXVIII-XIX,
1999-2000, p. 270; Idem, Biserici medievale româneşti
din sud-estul Transilvaniei (sec. XII-XV).
Teză
de doctorat voi. II (cap.Certăil
arheologice de la ruina bisericii de la Lopadea Veche.jud.
Alba), Cluj-Napoca, 2002, mss., fig. 66.
13
R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969, p. 36-37, fig. 15 b-d; R. Popa, M. Zdroba, Ctitoria
cnezilor giuleştn.
Un nou monument românesc de piatră
din Marmueş,
în SC/V, 20, 2/1969, p.
281-282, fig. 8 c, d, e.
7
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Inele cu cap de bour au fost descoperite şi pe teritoriul ţărilo
vecine. Dintre
acestea amintim un inel sigilar din bronz din sec. XIII descoperit la Vâralja (comit.
şi curbate spre interior 14 • În
Taina, Ungaria). Capul de bour are coamele ascuţite
Slovacia cunoaştem
un inel sigilar din argint cu cap de bour datând din secolele
XIII-XIV provenit de la Dukove (distr. Tmava). Coamele bourului, arcuite spre
15
ca în cazul piesei de la Rădvani
•
interior, au vârfurile barate de câte o linie inczată
Pe nici una din aceste două
piese nu apar nici aştri,
nici securea.
În ceea ce priveşt
încadrarea cronlgiă,
inelul de la Rădvani
se pretază,
pe
baza analogiilor amintite, la o datare ale cărei
limite sunt secolele XIII şi XVI, cu
menţiua
că elementul central, capul de bour cu coamele arcuite spre interior însoţit
de aştri,
apare mai frecvent în secolele XV-XVI.
Răspândirea
motivului capului de bour se datoreş
preznţi
acestui animal
impunător
în fauna Europei până
aproape de epoca modernă.
De existnţa
bourilor
amintesc numele (varianta maghiră)
unor locaităţ
precum Beiuşl
şi Ucurişl
(jud. Bihor) şi toponime ca Izvorul buhărli
(termenul medieval românesc pentru
(jud. Bihor), Hoanca boului la Moneasa
bour) la Burzuc, Cetatea boului la Săcuien
(jud. Arad). Bourul, ca şi zimbrul şi cerbul, fac parte din categoria vânatului mare.
specializarea locuitorilor unor sate din Crişan
în
În documente se consemază
vânarea bourilor. Este vorba de vânători
din satul Ip (jud. Sălaj),
amintţ
în anul
1208 16 • În părţile
sătmren
este pomenit la 1213 un comite al vânătoril
de bouri 17 •
Se presupune că unii dintre aceşti
conduătri
(Mert decurionul vânătoril
de bouri
ai vânătoril
de bouri din părţile
Sătmaruli)
din satul Ip, Paul şi Ladislau, comiţ
sau alte persoane puteau avea ca însemn heraldic capul de bour 18 • Puţin
probabil,
dacă
nu cu totul exclus pentru acestă
perioadă,
deoarece blazonul a fost introdus în
Ungaria în secolul următo,
din 1326 existând prima menţiu
a unei astfel de
acestă
categorie de vânat rezervat nobilimii a inspirat
atribuiri 19 • Mai târziu însă
alcătuire
heraldice ale unor familii.
taurul (bourul) a fost un
Înainte de a intra în heraldica şi simbolistica medivală
20
animal totemic, zeu sau daimon al fertilăţ
• În plus, la noi, răspândiea
motivului
de practici ancestrale dacice şi romane. Ca şi cerbul, bourul
capului de bour se leagă
(uneori zimbrul) apare în diferite producţi
folclorice ca jertfă
de întemeiere a unei

Zs. Mikl6s, Varalja-Varf6XIII. szazadi vara, în A. Wosinsky Mor Muzeum Evkănye,
XX, Szekszârd,
1988, p. 135, 137, 153, pi. 12/110.
15
Al. Ruttkay, op. cit., p. 72, fig. 38.
16
Documente privind istoria României (în continuare DIR), veacurile XI, XII, XIII, seria C,
Transilvania, voi. I, 1951, p. 42.
17
Ibidem, p. 50.
1
• S. Dumitraşc,
Vânători
de bouri din Crişan
în secolul al Xiii-lea, în Crisia, XXXII- XXXIII,
2002-2003, ~ 73, 75.
19
V. Hossu, Marmueş
pecete de ţară,
Cluj-Napoca, 1998, p. 80.
20
J. Chevalier, G. Gheerbrant, Dicţonar
de simboluri, voi. 3, Bucreşti,
1995, 337-341; I. Evseev,
Dicţonar
de simboluri şi arhetipuri culturale, Timşoar,
2001, p. 192.
14
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case, cetăţi,
pod, ş.a
Aceasta ar fi explicaţ
unor toponime ca Boureni, Boura,
Zimbru, Zâmbreşti,
Zâmbreasa21 • Moldova, oraşul
Sighet şi Marmueşl
au adoptat
central europană
în stemele lor o astfel de reprezentare 22 • În heraldica de factură
reprezentarea bourului (uneori cu aspect de zimbru) se întâleş
în stemele unor
ţinutr
germane şi ale unor oraşe
poloneze. 23 Un cap de bour apăre
şi pe stema
oraşuli
Torino (numele oraşuli
derivând de la cuvântul taur) 24 • Capul de bour a
fost inclus şi în blazoanele de familie ale unor nobili cehi, suedezi25 şi unguri. Astfel,
familia nobilară
Balassa, se pare de origine română,
avea un blazon în care elementul
central era un cap de bour cu coarnele ascuţite,
arcuite spre interior. În cantonul
inferior capul de bour este flancat de doi aştri:
în dreapta sa o stea cu şase
colţuri,
iar
26
în stânga o semilună
• Sigiliul acestei familii cu elementele heraldice amintite este
cunoscut din anul 157227 •
simbolice ale taurului (bourului) au fost atribuite
O parte din semnifcaţl
boului. În multe rituri agrare acesta apare înzestat cu funcţi
fecundatoare şi
apotropaice. Boul este în acelşi
timp un animal psihopomp. El se asociză
cu
bunătae,
blândeţa,
calmul, truda şi sacrificiul. În simbolistica creştină
boul a
devenit emblema Sfântului evanghelist Luca 28 • În necropolele medievale din
împrejurimile oraşuli
Kecskemet (Ungaria) au fost găsite
ornamente vestimentare
din metal de formă
cirulaă
cu motive zoomorfe datând din secolele XV-XVI.
Figurile de pe acele ornamente, între care şi capul de bovideu, au fost interpretate ca
29
simboluri ale evanghliştor
•
Celăat
element de pe discul inelului de la Rădvani,
securea (toporul) cu un
singur tăiş,
este o armă
veche şi în acelşi
timp un instrument pentru tăia.
În toate
culturile securea este asocită
cu fulgerul şi prin urmare cu ploaia. Ea este asimltă
unui principiu masculin falie şi fecundator fiind prezntă
în ritualurile de nută
şi
ale fertilăţ
solului. Securea este todaă
simbolul distrugerii şi separăi
în vederea
30
unei noi întemeieri. La popoarele vechi a fost o emblă
regală
, iar în evul mediu
heraldice.
unul din elementele frecvent întâlnite în diferite compziţ

I. Filipciuc, Geneza însemnului cu cap de bour(!), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
1997, p. 424,428.
.,A. D. Xenopol", XIV, Iaşi,
22
D. Cernovodeanu, Ştinţa
şi arta heraldică
în România, Bucreşti,
1977, p. 94; V. de Coroianu,
Familii nobile din Transilvania, Baia Mare, 2001, p. 156-160.
D D. Cernovodeanu, op. cit., p. 94.
24
V. de Coroianu, op. cit., p. 156.
25
D. Cernovodeanu, op. cit., p. 94; V. de Coroianu, op. cit., p. 156.
2• J. Csoma, Magyar nemzetsegi czimerek, Budapesta, 1904, p.1197, 1201; D. Cernovodeanu, op.
cit., p. 94; I. Nagy, Magyarorszag csaladai. Czimerekkel es nemzerendi tablakkal, voi. IX, (format
CD-ROM).I. Tarsoly, E. Nyulăszine
Straub, A magyar leve/tar czimereslevelei, Budapest, 2000 (format
CD-ROM).
27
V. de Coroianu, op. cit., p. 51.
2
H J. Chevalier, G. Gheerbrant, op. cit., p. 341; I. Evseev, op. cit., p. 22.
29
K. Szabo, op. cit.
io J. Chevalier, G. Gheerbrant, op. cit., p. 218; I. Evseev, op. cit., 195.
21
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Aşa
cum se prezintă
inelul din mormântul M 200 de la Rădvani
ne trimite la
stema Moldovei. Capul de bour a fost de la început sigiliul Mărci
Moldovei, ca
provincie cu statut special în cadrul regatului feudal maghiar 1• Adoptat în timpul
(1375-1391) ca stemă
de stat, capul de bour va suferi de-a lungul
lui Petru Muşat
timpului unele modifcăr.
Dacă
la început coarnele erau redate sub formă
de liră,
după
anul 1408 capul de bour apare cu coarnele arcuite spre interior pentru ca apoi,
în vremea lui Despot vodă
(1563) să fie timbrat de o corană
deschiă,
care ulterior
de o spadă
şi de un buzdugan 32 • O influeţă
a heraldicii moldvenşti
va fi însoţită
erau tenaţi
să vadă
şi cei care au descoperit şi studiat cele trei inele din Muntenia 33 •
Nu excludem nici noi acestă
posibilitate, ştiu
fiind că între Transilvania şi Moldova
s-au stabilit relaţi
diverse şi apropiate în evul mediu. Influeţ
puteau veni însă
şi
din alte direcţ.
Se cunoaşte
că
o ramuă
a familiei Giuleştnor,
nobili români din
Marmueş
au preluat capul de bour ca simbol heraldic şi l-au folosit ca sigiliu 34 •
Analogiile conduc spre o arie largă
cu multiple legături.
Din documente se cunoaşte
că
pe la 1067 printre fondatorii mănstir
Szaszd
că
din Boemia au
era şi palatinul Radvan 35 . Din Cronica lui Simon de Keza aflăm
venit şi s-au stabilit în Ungaria nobilii Radoan şi Bagath 36 , iar în Cronica pictaă
de
la Viena se relatză
că
printre aproiţ
regelui Salamon (1063-1074) se număra
şi Rodoan fiul lui Bugar. În anul I 072 Rodoan a luat parte alături
de susnumitul rege
de bizantini, bulgari şi saraceni, căroa
li s-au alătur
la asediul Belgradului apărt
şi pecenegii conduşi
de Kazar37 . Din lucrăie
de genealogie şi heraldică
se cunosc
15 familii nobiliare cu numele de Radovan, Radovani, Radvânczy, Radvânszky,
Radvâny şi Radvânyi 38 , dar nici una nu avea legătur
cu satul omonim din comitatul
că
în anul 1341 un anume Nicolae fiul lui Ioan de
Bihor. Tot din documente aflăm
Raduwan era desemnat de regele Carol Robert, alături
de oameni de încredere din
Geszt (Ungaria) şi Bughiş
(Begecs, sat dispărut,
în
satele bihorene vecine Mărţihaz,
39
Ungaria) în cercetarea unor diferende ivite între stăpâni
de pământ
din zonă
• Despre
ai lor documentele nu mai
acei Ioan şi Nicolae de Raduwan sau despre urmaşi
vorbesc. Nu cunoaştem
dacă
acea familie a avut vreun blazon40 • În anul 1552, când
autoriăţle
habsburgice temporar instaurate în Transilvania au întocmit o conscriere

V. Hossu, op. cil; p. 81-82.
L. Bătrâna,
A. Bătrâna,
Mărtui
heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent
Bucreşti,
1980, p. 205; M. Dogaru, Din
Moldova, în Constituirea statelor feudale româneşti,
heraldica României, Bucreşti,
1994, p. 44-46.
33
N. Constantinescu, Al. Marinescu, op. cit., p. 72; L. Dumitriu, op. cit., p. 126, 128.
34
R. Popa, M. Zdroba, op. cit., p. 282.
35
Turul, 3, 1898 (format CD-ROM).
36
S. de Keza, Gesta Hungarorum, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor, voi. IV,
Bucreşti,
1935, p. 111.
37
Chronicon pictum Vindobonense, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor, voi. XI,
Bucreşti,
1937, p. 180.
3
H Turul, 1883-1900; B. Kempelen, Magyar nemes csaladok, voi. IX ( format CD-ROM); I. Nagy,
op. cit.; I. Tarsoly, E. Nyulăszine
Straub, op. cit.; V. de Coroianu, op. cit.
39
DIR, C, IV, veac XIV, 1955, p. 9.
0
• Vezi supranota 38.
31

32
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a comitatului Bihor, existau două
sate cu numele Rădvani:
Rădvanul
Mare (Nagy
Mic (Kisradvâny), rezultate probabil în urma procesului de
Radvân) şi Rădvanul
roire a poulaţie.
Cerctăil
de teren coroborate cu cele de cartografie conduc la
localizarea Rădvanuli
Mic pe malul drept al văi
Iandi (valea Gepiului) pe vatra
vechiului Rădvani
(satul mate,-ă)
iar a Rădvanuli
Mare ceva mai spre sud pe malul
Nu este exclusă
nici naşter
satului Rădvanul
Mare ca o aşezr
stâng al acelei văi.
nouă
întemiaă
de locuitori veniţ
din alte părţi.
În timp ce Rădvanul
Mare făcea
parte la 1552 din domeniul episcopiei catolice de Oradea41 , Rădvanul
Mic avea doi
stăpâni:
Ladislau Korosi şi George Aprod42 • Din lucrăie
consultate nu am aflat mai
multe informaţ
despre cele două
familii 43 •
a fost cedat turcilor de către
Cristofor Bâthory,
În anul 1570 satul Rădvani
locţitru
principelui Transilvaniei, pentru a opri prin acestă
concesie supunerea
abuzivă
a altor sate din Bihor«·
Cu aceasta însă
supunerile şi acţiunle
prădalnice
practicate sistematic de turci
de către
locuitori,
nu s-au încheiat. În secolul al XVII-iea ambele sate au fost părsite
iar vatrele lor au rămas
pentru totdeauna pustii. Continuarea săpturilo
în necropola
aşezări
Rădvani,
a investgaţlor
de arhivă
şi aprofundarea literaturii de specialitate
sfragitcă)
oferă
şans
elucidăr
semnifcaţ
şi aprtenţi
(genealogie, heraldică,
însemnelor heraldice de pe inelul din mormântul M 200.
UNE TOMBE DE LA NECROPOLE DU VILLAGE MEDIEVAL RĂDVANI
(DEP. DE BIHOR)
- Resume Lors des fouilles archeologiques de l'annee 2002 effectuees dans la necropole du village
medieval Rădvani,
village aujourd'hui disparu, ont ete analysees 76 tombes (39 d'adultes
et 37 d'enfants).
Parmi Ies tombes invesstiguees on remarque d'apres son inventaire, la tombe M 200
(fig. I). II s'agit d'une tombe d'enfant, situe pres de l'emplacement d'une eglise datant du
XIII< siecle. Le squelette, long de 1,25 m, se trouvait a I, I O m de profondeur. Dans la
region abdominale etaient repandues des pieces en os provenant d'une ceinture (pi. I/316). A l 'une des phalanges de la main droite le defunt avait une bague en argent. Sur le
chaton de la bague est grave, en negatif, l'immage d'une tete d'auroch flanquee d'un croissant
et d'un soiei!. Au-dessus de la tete, entre Ies comes, est representee, de la meme fac;:on, une
etoile. Du cote gauche de la tete d 'auroch se trouve une cogne (pi. I/ 1-2). Selon ies analogies
de son inventaire la tombe M 200 remonterait aux XIV-XVI< siecles.
L. Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din anul 1552, în Crisia, XXIV, 1994, p. 250.
Ibidem.
.
43
Vezi supranota 38.
44
L. Borcea, Unele aspecte ale stăpânir
otomane în Bihor şi nord-vestul României în secolele XV/XVII, în Crisia, IV, 1974, p.193. Nu se precizaă
care din cele două
sate cu numele de Rădvani
(sau
amândouă?)
a făcut
obiectul acestei cedări.
Se ştie
însă
că
după
răspândiea
Reformei o parte din
fostele domenii ale bisericii catolice au ajuns în proprietatea principilor Transilvaniei şi deci ar putea
fi vorba de Rădvanul
Mare.
41

42
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PI. 1. Cefa - La Pădure
(Rădvani),
sector A (Hotare), 2002.
Mormântul M-200. 1 a, b, c, inel din argint. 3-14 aplici din os.
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(Rădvani),
sector A (Hotare), 2002.
Mormântul M-200.
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CUPTOARE MEDIEVALE DE ARS CERAMIĂ
ÎN ORADEA - PIAŢ

DESCOPERITE
UNIRII

de
Doina IGNAT, Doru MARTA

În toamna anului 1991 cu ocazia unor lucrăi
de modernizare a reţli
de
Oradea, în arealul situat între Primăe,
biserica Sf.
canalizare din centrul oraşuli
Ladislau şi malul drept al Crişul
Repede, au fost descoperite un număr
de trei
de un bogat material arheologic 1•
cuptoare medievale de ars ceramica, alături
Deşi
distruse masiv în timpul lucrăio
de aducţine,
prin cercetarea arheolgică
de salvare s-a reuşit
recuperarea în mare majoritate a materialului ceramic din
interiorul cuptoarelor, precum şi înregistrarea unor observaţi
privind modul de
construţie
al acestora. Din punct de vedere stratigrafic, cele trei cuptoare erau
constând din cărmiz
arse, sparte, moloz şi pietrş
suprapuse de un nivel de arsuă
peste care urmau depuneri ale unor niveluri de călare
abandonate succesiv. Atât
cuptoarele cât şi materialul arheologic descoperit prezintă
puternice urme de ardere
secundară,
un motiv suficient care să sugereze cauza abndoări
lor.
I. Descrierea cuptoarelor: Cuptorul nr. I a fost descoperit în profilul vestic al
secţiun,
la o adâncime de 2,80 m, având forma ovală,
cu diametrul de 2,40 m şi
înălţimea
păstra
de 1,25 m. Vatra cuptorului precum şi perţi
au fost lutiţ
iar în
partea superioaă
a fost delimtaă
o placă
de lut groasă
de O, l O m, rotundă,
cu
diametul de 0,45 m, având un orificiu circular la mijloc, care servea, probabil, la
acoperirea cuptorului. După
golirea acestuia, pe vatra care păstra
puternice urme de
arsuă,
cenuşă
şi cărbune
au fost descoperite grăunţe
de mei şi grâu carbonizate,
felul în care erau răspândite,
precum şi după
cenuşa
fină
în
provenind se pare, după
care se aflau, de la snopii acestor cereale care au fost aşezţi
pe vatră,
pe acest „pat"
clădinu-se
materialul ceramic destinat arderii. Materialul arheologic descoperit în
interiorul cuptorului cuprindea ceşti,
căni,
ulcioare şi o crătioa
cu trei picioare.
Cuptorul nr. 2 se afla în profilul estic al şanţuli
având diametrul de 3,20 m şi
înălţimea
de 1, 1Om. A suferit o puternică
ardere secundară,
aproape întreg conţiutl
ceramic din interior fiind deformat datoriă
călduri
excesive. Vatra şi perţi
cuptorului erau placate cu cărmid,
puternic arsă
şi sfărâmat.
Materialul arheologic

1

Doina Ignat Trei cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la Oradea, A XXVI Sesiune naţiolă
privind rezultatele certăilo
arheologice, Iaşi,
1992.
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ceşti
şi ulcioare).
consta din fragmente de vase de dimensiuni mici şi mijlocii (căni,
Şi pe vatra acestui cuptor au fost descoperite grăunţe
de grâu şi mei, carbonizate.
Cuptorul nr. 3 a fost cel mai puternic deteriorat de utilajele mecanice folosite la
excavarea şanţurilo
unde au fost instalate conductele de apă.
Aflat la aceşi
adâncime ca precedentul, şi poziţnat
la 8 m vest, avea un diametru de 2,50 m şi
înălţimea
de 1,20 m. Vatra cuptorului era amenjtă
din cărmiz
acoperite cu un
care conţiea
grăunţe
de grâu şi mei carbonizate. În colţu
de
strat gros de cenuşă,
est al vetrei a fost delimtaă
o lentiă
de var cu grosimea de 0,45 m. Materialul
arheologic din interior conţiea
numeroase fragmente de cahle de tipuri diferite,
la vitrifiere, care nu se mai pot disloca.
precum şi un bloc de cahle, arse până
II. Descrierea materialului arheologic 2 :
o parte semnifcatvă
a materialului arheologic
Cahle. Cahlele repzintă
descoperit în cele trei cuptoare medievale, atât datoriă
numărli,
dar mai ales prin
prisma diverstăţ
modelelor. Astfel distingem un tipar pentru cahle decorate cu
grifon 3, descoperit în cuptorul nr. 3. Piesa este confeţiată
din pastă
fină
de lut, de
Dimensiunile sunt de 23,Sx 19 cm, grosimea având dimensiuni
culoare cenuşi.
inegale de 3-4 cm iar forma este uşor
curbată.
Marginea este alcătui
din trei chenare
succesive, cel din exterior fiind mai înalt, urmat de o curbă
şi de celelate două
chenare. În interiorul cu dimensiunile de l 5,5x 14,5 cm este înfăţişat
grifonul. Fidel
prototipului clasic al acestor piese, tiparul orădean
nu are decoraţi
cu vrej vegetal
în interior. O altă
piesă
deosbită
este o cahlă
oală
de formă
pătra,
cu marginile
semifrcă
în forma unui bulb de ceapă,
fragmentare care are în interior o calotă
păstra
la rându-i fragmentar. Bulbul, are un diametru de 13 cm şi este decorat pe
cupolă
cu patru cercuri concentrice4 • Cahla a fost descoprită
în cuptorul nr. 3.
Un grup de cahle oală
cu deschidere pătra,
simplă
şi picior de montare
tronconic, scurt, cu terminaţ
rotundă
a fost descoperit în cuptorul nr. 3. Lungimea
de la 20 la 22,5 cm. Culoarea pieselor este cenuşi
deschis, în
laturii gurii variză
la altele trei iar un exemplar este de culoare
cazul a trei dintre cahle, cărmize
5
neagră
. Două
piese au gura uşor
asimetrcă,
iar o singură
cahlă
prezintă
un inel
median.

că alături
de materialul arheologic prezentat au mai fost descoperite un număr
extreme de
mare de fragmente ceramice care cu toaă
strădani
arheologilor şi restauratorului nu au putut fi întregite.
În acest context ne-am limitat la analiza materialului întregibil. Amintim, de asemenea, că analizând
toate fragmentele ceramice nerestaurabile nu am delimitat piese de o altă
factură
tipolgcă
sau
cronlgiă
decât cele analizate în prezentul articol.
3
Piesa a fost publicată
de către
A. A. Rusu Cahle din Transilvania (II) în Arheologia Medivală,
I,
1996, p. 126 şi fig. I, p. 137. Menţioăm
că
actualmente piesa este întreagă
fiind restauă
de d-na
Livia Roşu,
restaurator în cadrul secţi
de istorie a Muzeului Ţări
Crişulo
din Oradea. Numărl
de
inventar al tiparului este 15232. Amintim, de asemenea că toate piesele ceramice ale lotului analizat în
studiul nostru au fost restautate de d-na Livia Roşu.
' Piesa a fost de asemenea publicată
în acelşi
studiu al dr. A. A. Rusu op.cit., p. 126; nr. de inventar
este 15233.
5
Nr. de inventar sunt 15226, 15227, 15228, 15229,15239, 15241, 15242.
2 Menţioăm
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din patru piese, toate descoperite în cuptorul nr. 3
Un alt grup de cahle, alcătui
cuprinde cahle oală
cu gura cirulaă,
simple, cu picior de montare circular. Diametrul
între 10-11 cm iar fundul picioarelor între 4-4,5 cm. Înălţimea
cahlelor
gurii variză
oscilează
între 10,5-12 cm. Gura are spre interior o buză
cu marginea răsfânt
spre
interior. Forma este tronciă,
două
piese fiind uşor
descentrate 6 •
de formă
cirulaă,
Un ultim set de piese sunt patru exemplare de discuri de sobă
cu diametrul de 9 ,5 cm. Trei dintre piese au în interior un cerc în relief simplu, iar în
mijloc un mic „umbo". O a patra piesă
are inelul interior decorat „cu unghia" la fel
ca un alt decor circumscris primului, care încojară
„umbo"-ul din mijlocul discului.
7
•
Culoarea pieselor este cărmizu-desh
şi „şarj"
rebutaă
de cahle vitrifiate,
La acest paragraf trebuie menţioată
descoperite în cuptorul nr. 3. Amalgamul conţie
cca 20 de cahle oală
cu gura pătra,
extrem de deformate datoriă
arderii secundare. Credem că în cazul acestor cahle
avem de-a face cu ultimele piese realizate în acest cuptor, înainte ca acesta să fie
distrus prin incendiu, cupola lui prăbuşind-se
probabil peste amintita şarjă,
conservând excesiv căldura
interoaă.
Ceramica de uz comun. Acest tip ceramic, descoperit în cuptoarele nr. 1 şi 2,
cuprinde căni,
ceşti,
ulcioare, o crătioa
şi un fragment de farfurie.
Ceştil
repzintă
cel mai mare număr
de piese descoperite în cele două
cuptoare.
În număr
de 15 piese, ele nu repzintă
un lot compact din punctul de vedere al
8
prelucăi.
Un prim grup de piese este reprezentat de trei exemplare nesmălţuit
.
Dimensiunile gurii variză
de la 8 la 1O cm, cele ale diametrului median de la 6 la
7,2 cm, iar cele ale fundului cănilor
de la 4,2 la 5 cm. Buza ceştilor
este evaztă,
având o teşiură
dreaptă
la exterior, corpul fiind uşor
rotunjit. Toate piesele au toară
care porneşt
de sub buză.
Decorul exterior constă
în benzi de linii paralele, grupate
câte două
sau trei şi amplasate succesiv sub buză
şi în partea mediană.
Pasta este
fină,
de culoare cărmizu-oşat,
bine arsă.
Una dintre ceşti
prezintă
urme de
ardere secundară
în exterior.
9
, alcătui
din cinci piese are drept caracteristici specifice
Un alt grup de ceşti
pasta caolină,
fină,
precum şi smalţ
interior, de culoare verde. În cazul a trei piese
smalţu
este superficial, de slabă
calitate. În cazul celorlalte două
piese avem de-a
face cu smalţ
verde de calitate superioaă.
Dimensiunile şi decorul ceştilor
este
similar primelor descrise. La o singură
ceaşă
trebuie menţioat
decorul zimţat
aflat în partea superioaă
a buzei.
este completat de cele 7 piese smălţuite
în verde dar care
În final, lotul de ceşti
În rest, dimensiunile, decorul şi toartele sunt identice cu celelalte
au pasta roşiatcă.

• Nr. de
7
Nr. de
•Nr.de
9
Nr. de

inventar sunt
inventar sunt
inventar sunt
inventar sunt

15225,
14956,
14932,
14829,

15234,
14957,
14939,
14835,

15236, 15235.
14958, 14959.
14942.
14836, 14837, 14840.
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analizate. Credem că putem include aici şi o ceşuţă
de mici dimensiuni (h 3
toară,
cu decor median liniar incizat şi pastă
finăroşatc
1°.
Ceramica de uz comun descoprită
în cuptoarele nr. 1 şi 2 este completaă
de
11
lotul celor 5 căni
• Dimensiunile acestora variză
în cazul înălţim
de la 9 ,5 la 12
cm, al diametrului gurii de la 9 la 10,5 cm, diametrul median este de 9-1 O cm,
fundul pieselor având 5-6 cm. Buza este evaztă,
având o teşiură
interoaă.
Decorul
constă
din benzi de linii incizate, paralele. Toate piesele au toară.
Pasta este roşiatcă,
semifnă,
cu urme de ardere extrioaă.
O singură
cană
are în interior un smalţ
verzui, de slabă
calitate.
Lotul ulcioarelor este alcătui
din 5 piese 12• Trei dintre acestea au buza trilobaă,
gâtul zvelt iar corpul este alungit, subţind-e
spre bază.
Toarta porneşt
de sub
buză,
reunindu-se cu piesa în zona superioaă
a pântecului vasului. Dimensiunile
sunt de 18 cm înălţimea,
8-9,5 cm grosimea mediană,
fundul ulcioarelor măsurând
5,5-6 cm în diametru. Pasta este semifnă,
de culoare roşiatcă.
Smalţu
este aplicat
în exterior dar acoperă
neregulat doar partea superioaă
a pieselor. Culoarea este
verzui-deschis. Un alt ulcior, de mai mici dimensiuni (h 14 cm, diametrul maxim
7 cm, diametrul fundului vasului 5 cm) se deosbşt
de cele descrise anterior prin
formând un mic cilindru împreună
cu gâtul şi printr-un guler median
buza dreaptă,
amplasat la mijlocul gâtului, din care porneşt
toarta zveltă.
Pasta este caolină,
semifnă,
iar smalţu
verzui, de foarte slabă
calitate, acoperă
doar partea superioaă
a ulciorului. În sfârşit,
un ultim ulcior are câteva particulăţ
care îl detaşză
de
categoria din care face parte. Astfel dacă
în cazul înălţim
şi al fundului dimensiunile
este pântecoasă
sunt identice cu cele ale piesei descrise mai sus, partea mediană
pentru proţile
sale, având în diametru 11 cm. Pasta este de slabă
calitate, arsă
neuniform, având culoarea brun-oşiatcă.
Un smalţ
portocaliu, de slabă
calitate,
acoperă
doar partea inferoaă
a vasului.
Menţioăm
de asemenea, descoperirea a două
piese singulare. Prima este o
3
crătioa
cu trei picioare şi mâner îngroşat
în partea mediană
1 • Piesa este lucrată
din pastă
cărmize,
comună,
având urme de ardere în exterior. A doua piesă
este un
fragment de farfurie 14 • Se păstreaz
fundul plat, corpul evazat precum şi linia mediană
care desparte interiorul util al farfuriei de marginea superioaă,
terminaă
la rându-i
are culoarea roşiatcă,
interiorul fiind smălţuit
în
cu un mic brâu. Pasta grosieă
verde. Smalţu
este de calitate inferoaă.
Piesa cea mai repzntaivă
din registrul cahlelor descoperite în Oradea - Piaţ
Unirii este, făr
îndoială,
tiparul decorat cu grifoni. Opinia celui care a publicat
piesa relvă
faptul că tiparul este cea mai fidelă
replică
a prototipului realizat la
ceşti

cm),

făr

Nr.
Nr.
12
Nr.
u Nr.
14
Nr.

de inventar este 14981.
de inventar sunt 14933, 14949, 14961, 14964, 14975.
de inventar sunt 14951, 14952, 14954, 14960, 14962.
de inventar este 14975.
de inventar este 14976.
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Buda, fiind, de asemenea, cel mai estic astfel de tipar descoperit pe teritoriul regatului
Ungariei 15 • Datarea prousă,
corelată
cu analogii, este a doua jumătae
a secolului al
cahlă
publicată
în acelşi
studiu, cahla oală
având interiorul în forma
XV-iea. O altă
unui bulb de ceapă,
este dată
pe baza unei analogii descoperite nu departe de
analogie poate fi
Oradea, la biserica din Voievozi, în secolele XIV-XV 16 • O altă
piesa descoprită
în timpul certăilo
arheologice desfăşurat
în cetatea de la Buda,
cu datarea în secolul al XV-lea 17 •
Cahlele oală
cu gura pătra
şi corp tronconic sunt piese comune, prezente într-un
număr
extrem de mare în mai toate descoperirile arheologice medievale încadrabile
în secolele XVI - XVII. Enumerând doar câteva analogii amintim descoperirile de
la Salonta 18, Alba Iulia 19 , Cluj-Napoca20 , Lita (jud Cluj)21 , Şimand
(jud. Arad) 22 , Tg.
23
2
Trotuş
şi Baia 4. Într-o clasificare recntă
acest tip de cahle au fost încadrate în
Tipul II A a, datate în secolele al XVI-XVII 25 .
Cahlele oală
cu gura rotundă
sunt de asemenea piese comune, relativ des apărute
în certăil
arheologice. Bune analogii cu piesele de la Oradea - Piaţ
Unirii, deşi
mai elaborate, au fost descoperite în urma certăilo
arheologice din cetatea
Oradea 26 , datate în secolele XVI-XVII. Alte analogii găsim
în descoperirile de la
Şira
(jud. Arad) 27 , Baia28 şi Mălieşt
(jud. Hunedoara) 29 , deşi
ultimele sunt datate
anterior, în secolele XV-XVI. Piesele de acest fel au fost incluse în Tipul I a în
tipologia cahlelor din Moldova 30 • Ochiurile de cahle sunt de asemenea numeroase,
cu datări
largi, în secolele XV-XVII.
A. A. Rusu op. cit., p. 126.
Ibidem, p. 126.
17
B. Peter, G6tikus kalyhacsempek az ujabb budavari asatas leletanyagab6!, în a Mora Ferenc muzeum
evkăny,
I, 1988, p. 103, fig. 19.
1" I. Crişan,
I. Zuh, Cerctăil
arheologice de la Salonta, în Crisia, XXXI, 200 I, p. 59 şi fig. 3/6.
19
Gh. Anghel, O locuinţă
din secolul al XVII-iea descoprită
la Alba Iulia, în Apulum, VI, 1967, 368,
pi. 11/4,6.
20
Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până
la I 700, Bistrţa,
2004,
p. 370, pi. 32/9, 11.
21 Ibidem, p. 430, pi. 91/1.
22
H. Pascu, Sz. Imre, Colecţia
de cahle şi de ochiuri de cahlă
din evul mediu târziu a muzeului din
Arad, în Ziridava, XXI, 1998, p. I I 9, pi. XVII, fig. I, 2.
23
Al. Artimon, Oraşul
medieval Trotuş
în secolele XIV-XVII. Genză
şi evoluţi,
Bacău,
2003, p. 155
şi fig. 3 8/4.
24
Eugenia Neamţu,
V. Neamţu,
Stela Cheptea, Oraşul
medieval Baia în secolele XIV-XVII, Iaşi,
1980,
p. 255, fig. 4, 6.
25
Paraschiva Victoria Batariuc, Cahle din Moldova medivală
(secolele XIV-XVII), Suceava, 1999,
p. 197.
26 A. A. Rusu (sub redacţi),
Cetatea Oradea. Monografie arheolgică.
Voi. I. Zona palatului episcopal,
Oradea, 2002, p. 185-186, pi. LXXXIV, fig. b, f.
27
H. Pascu, Sz. Imre, op. cit., p. 120, pi. XVIII, fig. 1, 2.
2" Paraschiva Victoria Batariuc, op. cit., p. 205, fig. 2.
29 V. Eskenasy, A. A. Rusu, Cetatea Mălieşt
şi cnezatul Sălaşui
(sec. XIV-XVII), în A.I.I.A., XXV,
1982, p. 71.
30
Paraschiva Victoria Batariuc, op. cit., p. 197.
15

16
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al doilea lot de materiale descoperit în Piaţ
Ceramica de uz comun repzintă
Unirii din Oradea. Analogiile pentru aceste piese le vom publica pentru toate tipurile
de vase apărute
în săptura
de salvare. Majoritatea descoperirilor provin din
certăil
sistematice desfăşurat
în areale urbane, deşi
este lesne de observat că
există
bune analogii şi în mediul rural. Astfel certăil
sistematice desfăşurat
la
Baia au relevat existnţa
a numeroase ceşti,
căni,
ulcioare, farfurii şi tigă
cu trei
picioare 31 , cu analogii foarte bune pentru Oradea - Piaţ
Unirii, datate de autorii
săpturilo
în secolul al XVII-iea. O locuinţă
descoprită
la Alba Iulia şi dată
tot
în secolul al XVII-iea a scos la iveală
piese care converg tipologic cu cele de la
Oradea 32 . Într-o aşezr
de lungă
durată,
certaă
la Sâncrăie
Uud. Harghita), în
mediul micilor târguri ardelene, au fost descoperite şi vase cu bune analogii cu cele
3
orăden
. În sfărşit,
trebuie amintite şi numeroasele vase descoperite în cetatea
Oradea, care, şi nu excludem deloc ipoteza, puteau proveni tocmai din atelierul (sau
atelierele) analizate în prezentul studiu 34 •
În contextul acestei analize trebuie sublinată
o realitate care, din păcate,
impetază
foarte mult analiza ceramicii medievale târzii de pe teritoriul României.
Deşi
a fost descoprită
în cantiăţ
foarte mari, faptul că invariabil ea apare în primul
i-a făcut
pe
orizont stratigrafic aflat imediat sub nivelul contemporan de călare,
foarte mulţi
arheologi să amintescă
doar acest material, făr
a oferi detalii de
descriere sau planşe,
excpţil
fiind cu atât mai notabile. În acest context, un studiu
relativ recent, care anlizeă
ceramica secolelor XVI-XVII din Transilvania, oferă
panorama deloc încurajatoare de care tocmai aminteam 35 • Cercetarea ceramicii
secolelor XVI-XVII oferă
însă
şi alte posibltăţ
de explorare. Astfel ea apare, în
populari de la sfărşitul
secolului al
forme identice, în materialul produs de meştri
XVIII-iea şi din secolul următo,
precum dovedesc piesele descoperite în câteva
gropi menajere cercetate la Tileagd Uud. Bihor) unde au fost aruncate vase rebutate
din diferite şarje,
acum restaurate 36 •

Eugenia Neamţu,
V. Neamţu,
Stela Cheptea, op. cit., p. 245, 249, fig. I O, 11, 251, fig. I O, 12.
din secolul al XVII-iea descoprită
la Alba Iulia, în Apulum, VI, 1967,
Gh. Anghel, O locuinţă
372,373.
n C. Preda, Săpturile
arheologice de la Sâncrăie
(r. Ciuc, Reg. Autonmă
Maghiră),
în M.C.A.,
VI, 1959, p. 856, fig. 1-19.
14
· A. A. Rusu, op. cit., pi. XCVIII, XCIX, C, CI.
15
P. L. Szocs, Probleme privind datarea şi cronologia ceramicii din secolele XVI-XVII din Transilvania,
autor, într-un alt studiu dedicat ceramicii transilvăe
din
în Arh. Med. III 2000, p. 5-10; Acelaşi
de a analiza exhaustiv toate tezaurele monetare aprţinâd
secolele XVI-XVII avut fericita inspraţe
secolelor amintite care au fost descoperite în vase ceramice: Idem, Vase ceramice de uz comun
descoperite cu tezaure monetare din Transilvania (secolele XVI-XVII), în ln memoriam Radu Popa.
Temeiuri ale civlzaţe
româneşti
în context european, Bistrţa,
2003, p. 223-239; Analogiile de la
Sălciua
Uud. Hunedoara) - un ulcior cu guler şi Târşolţ
Uud. Satu Mare), - ulcior, confirmă
din nou
preznţa
acestui tip ceramic atât în arealul urban cât şi în cel rural.
16
I. Emodi, I. Goman, Centrul de olărit
Ti/eagd Oudeţl
Bihor), în Biharea, XXVI-XXVII, 19992000, 81, pi. XII, fig. 50, 51, 52, 53; p. 90, pi. XXI, fig. 85.
31

32
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Concluzii. Descoperirea fortuiă
a cuptoarelor de ars ceramiă
din centrul
Oradea completază
puţinel
descoperiri arheologice din vatra istorcă
a
locaităţ,
ocupată
azi, în întregime de către
oraşul
contemporan. O problemă
o
ridcă
datarea la intervale relativ mari a cahlelor descoperite în cuptorul nr. 3 faţă
de
care conţi
exclusiv vase de uz casnic. Dacă
în primul caz avem
celelalte două,
datări
relativ largi, care merg de la tiparul de cahlă
şi cahla cu bulb interior în formă
de ceapă
- secolul al XV-iea (eventual a doua jumătae
a intervalului amintit) Ia
secolele XVI - prima jumătae
a secolului al XVII-iea în cazul cahlelor oală
cu gura
pătra
sau cirulaă,
cuptoarele nr. 1 şi 2 posedă
ceramica de uz comun foarte bine
dată
în secolul al XVII-iea. O posiblă
explicaţ
poate fi legată
de funcţioare
a
două
ateliere alăture.
Primul, cel mai vechi, care cuprindea doar cuptorul de produs
noi în mod conveţial
nr. 3 era mai vechi, argumentul
cahle, denumit de către
oferindu-I tocmai piesele descoperite în interiorul său.
Sugestia vine şi de la distanţ
de cca 8 m care îl desparte de cele două
cuptoare de ars vase, aflate la rându-le la
doar 2,5 m distanţă.
Pe de altă
parte nu putem exclude ipoteza contempraiăţ
celor trei cuptoare. Pentru aceasta pledază
amplasarea lor la aceşi
adâncime,
modul de construţie
identic (inclusiv vatra amenjtă
pe un pat de paie de graminee)
precum şi distrugerea lor printr-un incendiu puternic, astfel încât şarj
conţiută
s-a
păstra
intacă.
Faptul că datarea tiparului de cahlă
este anterioă
cu cca un secol,
poate fi explicat prin îndelungata utilizare a acestor tipuri de piese.
Dincolo de aceste supoziţ
credem că arealul unde au fost descoperite aceste
nucleul meştugărsc
al oraşuli
aflat în
cuptoate, cartierul Subcetate, alcătui
perioada maximei expansiuni, premgătoa
asediilor otomane din a doua jumătae
a secolului al XVII-iea.
oraşuli

MEDIEVAL OVENS FOR POTTERY FROM ORADEAPIAŢ

UNIRII

-Abstract-

In this paper, the authors analise the authors analise an accidental found, when in
downtown of Oradea was installed some waterpipes at an considerable depth.
The investigated three owens was intens affected by excavations works, but was
preserved an rich archaeological material on tile mould, pot-tiles with quadrilateral mouth
or round mouth types, tiles discs with precise dating - the second half of XVth century.
Common pothery is dated in XVIlth century.
This article come to complete the very few archaeological material from Medieval
Age found - in historical centre of the Oradea city, which today is coverd by buildings
from XIX-XXth totally century.
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IDENTIFICAREA UNEI TRADUCERI DIN
OPERA LUI SAMUIL MICU
de
Florian
DUAŞ

Stăruim
în studiul de faţă
asupra unei traduceri din opera lui Samuil Micu, mai
ce trebuie atribuă
cărtuali
iluminist.
precis asupra unei cărţi
Scrierea la care facem referire, imprată
în limba română
cu caractere chirilice,
se intulează
Cuvântare despre posturile Bisericii grecşti
a Răsritul
şi a apărut
la Buda în anul 1828. A fost descriă
de către
Ioan Bianu şi Nerva Hodş
în
veche o singură
dată,
în anul 191 O, astfel: ,,CUVÂNTARE
Bibliografia românească
despre posturile Bisericii grecşti
a Răsritul.
Mai întâi pre limba grecasă
scriă,
iară
acuma scoaă
pre limba românească.
Cu blagoslovenia Purtăoil
Pravoslaviei
Preasfinţtul
Mitropolit a Ungrovlahiei ANASTASIE tipăr.
La Buda. În Crăiasc
Typografie a Universtăţ
Ungureşti
din Peşta
în anul de la (Hristo )s 1828". Un
volum, in-80, de 96 pagini 1 (Fig. I)
Cum se observă,
autorul n-a fost indicat, titlul singur vestind că este vorba
cu privire la posturile Bisericii Ortodoxe. Imprimarea scrierii la
despre o disertaţ
cu „blagoslovenia" unui ierarh
Buda, dar mai ales amintirea faptului că ea a apărut
al Ungrovlahiei ne-au determinat să stăruim
mai îndeaproape asupra ei. În lipsa
numelui autorului de pe pagina de titlu, prima întrebare pe care, cum era şi firesc,
Conform
ne-am pus-o a fost referitoare la Anastasie. Cine a fost şi când a trăi?
textului paginii de titlu ar fi clar, fiind vorba de mitropolitul Ungrovlahiei de la
1828, titlul ierarhic orientându-ne căutare
spre trecutul Bisericii Ortodoxe. Am
ale Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, de
consultat în acest sens mai multe ediţ
asemenea Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române 2 • Şi, nu făr
surprindere, am aflat că, în jurul anului 1828, nu a existat în Ţar
Românească
nici
un mitropolit cu acest nume. Prin urmare, dacă
nu Anastasie, cine a fost cel cu
sprijinul căruia
s-a imprimat scrierea, altfel spus, editorul ei? Până
la a afla aceasta,
să
vedem mai întâi conţiutl
scrierii, ce anume i se propunea, spre lectură
şi
învăţtur,
prin intermediul ei, la 1828, cititorului român.

Ioan Bianu, Nerva Hodş,
Bibliogra.fia românească
veche. 1508-1830, tomul II, 1716-1808,
191 O, p. 274.
2
Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, în „Biserica Ortodxă
Mircea Păcurai,
Română'"
(Bucreşti),
XCIII, 1975, 3-4, p. 352- 355.
1

Bucreşti,
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Înainte de a trece la prezentarea sucintă
a conţiutl
cărţi,
relvăm
faptul că
ea a fost scriă
într-o formă
epistolară,
autorul adresând disertaţ
sa unui prieten,
râvna ce o avea spre Bisercă,
i-a cerut să scrie, desluşit,
despre posturile
care, după
acesteia, pentru a şti când au început şi în ce chip are datoria a le ţine.
A scris-o,
după
propria-i mărtuie,
ţinâd
seamă
de datoria şi venraţi
pe care pururea le are
faţă
de prietenul său.
Autorul ţine
să
precizeze de la început că nu va „face vorbă"
despre postul
Păresimlo,
al miercurii şi al vinerii, findcă
acestea de la începutul Bisericii creştin
toţi
creştin
le-au ţinut.
În Cuvântarea sa se va referi doar la cele trei posturi ale
al Naşteri
lui Iisus Hristos, al Sf. Petru şi Pavel şi al Schimbăr
Bisericii grecşti:
la faţă,
a Adormirii Născtoarei
de Dumnezeu. Cu privire la ele, scrie autorul, ,,pe
îţi
voi răspunde,
după
cum ai pohtit, şi voi spune când au început,
rând la fieştcar
cine şi când sânt datori a le ţine".
Începe astfel disertaţ
teolgică
făcând
precizarea
că,
de la întemeierea Bisericii creştin,
afră
de Păresim,
de miercuri şi de vineri,
nu au fost alte posturi. Aduce în acestă
privnţă
mai multe dovezi, scrie, printre
Domnului, iar despre sărbtoae
Sf. Apostoli
altele, despre fixarea datei Naşteri
precizaă
că
a început mai târziu, după
moartea acestora, o dată
cu înălţare
de
către
împăratul
Constantin cel Mare în Ţarigd
a unei biserici pe care „o au sfinţt
pomenirii Sfinţlor
Apostoli", după
care „ziua aceasta ca o sărbtoae
şi praznic
mare întru acea bisercă
în tot anul s-a ţinut",
iar pe urmă
„în biserica ce se cheamă
Hrănitoae
de săraci,
în casa Sfăntuli
Petru în Ţarigd,
apoi la toate cele de pe
Adormirii Maicii Domnului de asemenea a început a
locuri biserici". Sărbtoae
se ţine
mai târziu, ,,cu porunca împăratuli
Mauritie", făr
a fi pretutindeni în obicei
în acest sens mărtuisle
teologice ale acelui timp, după
Matei
(p. 9). Citează
Vlastares, canoanele Soborului de la Laodichia, canoanele Soborului de la Trula,
Tertulian, Sf. Ambrosie, Cassian, Sf. Epifanie, Sf. Chirii, Sf. Dorotei, cu succinte
comentarii asupra textelor lor. Face referire la faptul că autorii cărţilo
bisercşt
din secolele VIII-XII pomeneau doar despre postul Păresimlo,
unul singur, postul
în acea vreme, când s-au
cel mare de peste tot anul, de unde concluzia sa că dacă
făcut
slujbele bisercşt,
ar fi fost cele trei posturi ele ar fi fost pomenite, aş
cum
se pomenea de primăva
şi de alte părţi
ale anului. Este locul unde aminteş
despre
nouă,
sau măcar
ce fruct şi bucate, atunci întâi începe a se
obiceiul când „de roadă
mânca, rugăcin
mai înainte pentru acel lucru să se facă,
prin rugăcine
mulţind
lui Dumnezeu" (p. 22). Remarcă
faptul că şi pentru praznicul Sf. Părinţ
există
rugăcine,
la fel şi la Naşter
Domnului, cu deosebirea însă
că
numai în cea de la
Paşti
se face pomenire despre post. Este comentaă,
de asemenea, Rugăcinea
care
se citeş
în fiecare post.
După
acestea, autorul trece la tratarea ţiner
posturilor în mănstir,
anlizeă
tipicul şi canonul călugrio,
cu frecvente referiri la contextul istoric al evoluţi
credinţ
creştin
şi la generalizarea posturilor. În vremurile din urmă,
remacă
autorul, după
secolele XIII-XIV, creştin
răsiten
văzând
că
din toate părţile
îi
încojură
păgâni
turci, ca să îmblânzească
mânia lui Dumnezeu, au urmat pe
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ţinâd
şi ei acele posturi. Şi findcă
„episcopi din călugri
se făceau",
au
ei acestă
cale, iar mirenii, citindu-le cărţile
şi socotindu-i exemplari, i-au
(p. 39). Tipicul călugres
a ajuns astfel
urmat, considerând lucrul „lege de obşte"
în toate bisericile, ,,care lucru cu adevărt
bun şi sfănt
este şi de laudă
vrednic obicei,
să
îndatorescă,
ci evlaviei şi bunei voinţe
a
numai să nu fie lege care pe toţi
fieştcărua
să se lase"(p. 28). Vine în acest sens cu alte amănute,
unele interesante,
despre cumineătr
(p. 48), despre postul din ziua tăier
capului Sf Ioan Botezărul
(p. 49) ş.a
apoi precizaă:
,După
ce au luat turcii Ţarigdul
şi au stricat Împărţia
grecasă;
au încetat şi scriitorii grecşti
însă
obiceiul a ţinea
posturile, cum scriu
Tipicurile, tot nu l-au ţinut
toţi,
că
sunt şi acum noroade care postul Crăciunl
îl
încep de la şase
zile a lui decembrie, sânt care postul Sf. Apostoli au de tot nu-l ţin,
au numai cei bătrâni
îl postesc. Boierii româneşti
şi moldvenşti
şi alţi
oameni
cinstţ
şi neguţători
prin Ţar
Românească
şi Moldvenască
şi domnii şi
boierii
muscăleşti
şi mulţi
alţi
şi neguţători
grecşti
mai toţi
au puţin
postesc dintru aceste
posturi, au tocmai nimica, şi pentru aceea tot se mărtuisec
pe sine de legea Bisericii
Răsritul,
şi Biserica îi vede şi ştie
că
nu ţin aceste posturi, şi pentru aceea nici îi
afuriseşt,
nici altei pedepse nu-i supune" (p. 56-57). Nici în lumea bogată
şi
fastuoă
a Bizanţul,
conchide autorul, nu a fost altfel.
Ca o primă
concluzie: ,,Dintre acestea, dar, luminat se vede cum că Biserica
nicodată
n-a cunoscut, nici a ţinut
lege aceste trei posturi, care pe mireni să-i
îndatorescă,
precum pe călugri
îi îndatoreş,
ci mirenilor le dă sfat şiîndeamă,
cum scrie Valsamon şi Armenopol, ca înaintea fieştcăru
praznic dintr-aceste trei
praznice şapte
zile să posteacă,
însă
pe fieştcn
în voia sa trebuie a-l lăsa,
ca de
va vrea să posteacă
ca călugri
în numele D(o)mnului să posteacă
şi nimău
silă
să nu se facă
a posti, sau a nu posti ... " (p. 59). Pentru că tipicurile de călugri
pentru
călugri
au fost scrise (,Că
se cade ca cei ce s-au lepădat
de lume şi pre sine lumii şi
şie
lumea şi-au
răstign
să petracă
viaţă
mai sfănt
... "). Întrucât aceste posturi au
făr
de păcat.
A se vedea şi referirile critice
fost introduse prin obicei, ele se pot lăsa
pe care autorul le face cu privire la Pravoslavnica mărtuise
a Bisericii Răsritul,
de asemenea la cartea Mântuirea păctoşi/r3
(p. 70-71 ), pe urmă
la scrierea apocrifă
(pe care o pomenea în cirulaţe)
Legenda Duminicii (p. 76-77).
teolog exprimă
opinia sa despre posturi şi cu privire la durata
În final, cărtual
lor: ,,Drept aceea, să rămân
pentru mireni înainte de Naşter
Domnului nostru
(Isu )s H(risto )s şapte
zile de post sau cinci, că aceasta şi tipicului se vede
asemenea ... ", ,,Înaintea Sânt-Petrului să fie zile patru sau, pentru ca să fie şi mai
mare, şi mai mic postul acesta, să se lase post dumincă
înaintea Naşteri
Sfăntuli
Ioan Botezăruli
sau de se Naşter întâmplă
Sfăntuli
Ioan duminica într-acea zi
să se lase post. .. ", ,,Înaintea praznicului Adormirei Născtoarei
de D(u)mnezeu
ţinut

călugri,

şi

3 Îndreptarea păctosuli,
cit.), II, p. 164.

Timşoar,

1765 (tipăr

la laşi),
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pururea fecioarei Mariei opt zile să postim", iar pentru ca să se ţină
rânduiala obişnută
a tipicului bisericesc „să
se lase post de Naşter
lui H(risto )s în 14 zile a lui noiembrie
după
obicei şi numai lunea, miercurea şi vinerea să se posteacă,
iar în celelalte zile
să
fie slobod a se mânca carne până
la a 18 zi a lui decembrie". ,Aşa
şi
postul
Sfinţlor
Apostoli, ce începe după
obicei luni după
Duminica Tuturor Sfinţlor,
ci
numai lunea, mircurea şi vinerea să se ţină
post. .. " (p. 89-90). Autorul precizaă
însă
că,
dacă
nu va vrea cineva să posteacă
mai mult şi este vrednic, să fie liber.
Mărtuiseş
todaă
că
opinia sa are în vedere starea Bisericii Răsritul,
credinţa
şi legea strămoşeac:
,Milueşt-n
Doamne, de relele acestea. Că
iată
de când
coaja, iar nu finţa,
şi măduva
credinţ
şi a legii o căutm
şi o grijim încât de grea
dreaptă
mânie a lui Dumnezeu mai toaă
Biserica Răsritul
a căzut
şi geme sub
în foarte mare întuneric a neştiţ.
Iar
greul jug al tiranului barbar turc, îngropată
cei ce sânt sub stăpânirea
puterilor creştin
europnşti
sânt cei mai de pe urmă
şi
nebăgaţi
în samă
şi mai într-o ceată
cu jidovii. Şi încă
mai mare ticăloşe
este aceasta,
că
cu cât mai cu mare întuneric de neştiţă
ne învăluim,
cu atâta mai mult poftim a
şi a ne cufunda în ceata prostiei. Numai singură
Împărţia
rusacă
bine
ne învălui
stă,
şi aceasta numai de când Petru cel dintâi, care pentru vitejşl
sale fapte s-a
negura şi ceaţ
neştiţ
şi a deşrtlo
supertiţ
numit mare, a gonit şi a împrăştia
şi băraţi
învăţai
a băgat
în ţar
sa. Însă
văd
şi ruşi
cât de cu anevoie şi peste mână
sânt posturile acestea afră
de mănstir
oamenilor mireni, care au grijă
de lucrurile
ţări
sau care trebuie să căltoreas
sau cu lucrul mâinilor sale să-şi
agonisecă
hrana".
„Să
avem grijă
ca altele care porunceşt
Biserica să le ţinem.
Mărtuisea
păcatelor,
Sfânta cumineătr
şi alte taine să
le săvârşim
după
porunca şi după
rânduiala Bisericii. Păresiml,
adică
Postul Paştilor,
miercurea şi vinerea şi înainte
lui H(risto )s, şi înainte de Praznicul Sfinţlor
apostoli şi înainte de
de naşter
Adormirea Născtoarei
de D(u)rnnezeu atâtea zile câte mai sus am zis, cu evlavie şi
cu umilnţă
şi de bună
voie, nu cârtind, să postim adevărt
cum se cade a posti, că pe
dătorul
de bună
voie iubeşt
D(u)mnezeu ... " (p. 93-94).
În cele din urmă,
autorul încheie cartea astfel: ,,Acestea sânt care pentru scurtarea
vremii, prea bune prietene, am avut a ţi le spune. Iar tu mergi cu tot deadinsul
săvârşind
nevoiţa
care o ai început a faptelor bune şi nu numai înainte de acestea
sau de alte sărbtoi
posteş,
ci ori de câte ori lipsa pohteş,
de vreme ce de
pocăinţ
totdeauna este vreme, ori de câte ori ne simţ
cu vreun păcat
îngreoiaţ,
că
cel ce cu adevărt
are grijă
de mântuirea sufletului său,
ori de câte ori ia aminte
cum că trupul lui se războieşt
asupra sufletului, la post şi la rugăcine
alergă,
de
vreme ce acest drac numai cu postul şi cu rugăcinea
se scoate. Iar când posteşi,
păzeşt
să nu-ţi
umpli pântecele de bucate şi de vin şi să nu socteşi
cum că postul
stă
numai întru înfrânarea de carne, iar cu alte bucate să te umpli. Creştin
cei de
demult în post bucate uscate şi seci mânca(u), şi numai atâta mânca(u) cât era de
lipsă
ca să-şi
poată
ţine
săntae
şi viaţ,
şi aceasta mânca(u) seara, când apunea
soarele. O, cât de osebite sânt posturile noastre de posturile creştinlo
celor de
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demult; noi, dacă
nu mâncă
carne într-unele vremi, socotim că prin aceasta sântem
celor de demult, care foame şi sete răbda(u)
şi
cucernici şi asemenea creştinlo
până
seara ajuna(u), şi atunci încă
slabe bucate mânca(u). Însă
tu toate câte ţ(i)-am
scris într-acesă
carte în nume de bine le primeşt
şi crede cum că
toate câte am
scris foarte din bună
inmă
către
Biserica noastră
cea grecasă
a Răsritul
şi din
dragoste către
dânsa purced: şi de vei putea lua vreun folos dintr-însele, aceea va fi
bucuria mea, cel ce m-am obişnut
toate ale mele a le îndrepta, ca altora să pot
folosi".
„Fii sănto,
şi pe mine cu prietnască
inmă,
precum până
acum, şi de aici
cuprinde, pururea aducân-ţi
aminte de mine, mai ales în sfintele
înainte mă
rugăcin,
şi întru alte fapte bune" (p. 95-96).
Mărtuism
că,
în ce priveşt
atribuirea scrierii, pasajul penultim, în care era
pomenit Petru cel Mare, a fost revelator, întrucât îl mai întâlnisem în scrierile vremii,
anume în cartea lui Samuil Micu, intulaă
Dissertatio de jejuniis Graecae orientalis
Ecclesiae, apărut
la Viena, în anul 17824, lucrare puţin
cunostă,
ce atrage atenţi,
prin argumentele cu care se ridcă
împotriva postului religios exagerat, cu influeţă
dăuntoare
asupra săntţi
poporului.
firească.
Am căuta
cartea Dissertatio de jejuniis ... tipăr
A urmat relaţi
de Samuil Micu la Viena în 1782, pentru a o compara cu scrierea Cuvântare despre
posturi ... , tipăr
la 1828. Din prima scriere am aflat un exemplar în fondul de
din Oradea 5 (Fig. 2), iar din a doua scriere aveam
carte veche al Bibliotecii Judeţn
deja la îndemâă
mai multe exemplare, provenite din fondul patrimonial al Bibliotecii
întrepisă
a dezvăluit
faptul că
Episcopiei Române Unite din Oradea. Colaţinre
ne aflam în faţ
aceliş
opere. Volumul cu titlul Cuvântare ... reprezenta ediţa
sau
versiunea în limba română
a scrierii Dissertatio ... Autorul ei este, prin urmare,
Samuil Micu.
impră,
comparţi
întrepisă
relvă
o traducere
Referitor la conţiutl
fidelă
a textului imprimat la 1782, cu rare omisiuni. Pentru edificare, reproducem,
pasaje din cuprinsul celor două
ediţ.
Iată
textul reprezentând
în paralel, două
începutul scrierii:

Dissertatio de jejuniis Graecae orientalis Ecclesiae, Viena, 1782
„Quaesivisti a me amicorum optime, & pro fereris in res ecclesiasticas injunxisti
mihi, ut de Jejuniis Graeco-Orientalis nostrae Ecclesiae aliquid tibi perscriberem,
unde genuinam caperes informationem, quando, & qua occasione introducta sint, &
qua lege saeculares homines, quave monasticae vitae addictos in Ecclesia Graeca
jejunia obligent; Ego vero, qui tibi multis insignibusque modis devinctus sum, non

Titlul cărţi
este următol:
DISSERTATIO DE JEJUNIIS GRAECAE ORIENTALIS ECCLESIAE.
ConscriptaAb Samuele Klein de Szad, Dioecesis Fagarasiensis in Transilvania. Viennae, Typis Josephi
veche, II, p. 274).
nob. de Kurzbek. MDCCLXXXII. În 8' mic, de 128 p. (Bibliografia românească
5
în Fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţn
Bihor, Oradea, inv. 296119.
Se păstreaz
4
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possum hoc ofticii tantillum vel aequissimae postulationi tuae, vei amicitiae, quae
mihi tecum arctissi ma semper fuit, non concedere, & tam laudabili consilia,
propositoque tuo pro posse tenuitatis meae satisfacere, igitur ea tibi scribam, quae
apud antecessores Scriptores reperi, & quae pietatis recta ratio, & Ecclesiae
emolamentum suadent. .. " (p. 3-4).

Cuvântare despre posturile Bisericii grecşti

a Răsritul,

Buda, 1828

,,Cercat-ai de la mine preabune prietene şi, după
râvna care ai spre Bisercă,
mi-ai poruncit ca de posturile Bisericii noastre cea grecasă
a Răsritul
să-ţi
scriu ceva, de unde chiar să poţi
şti
când au început şi în ce chip avem datorie a le
ţinea.
Deci şi eu vrând a face destul acestui lăudat
al tău
sfat şi după
datoria şi
venraţi
mea care pururea am cătr
tine şi după
puţintcă
înţelgr
şi puterea mea,
cele ce am aflat la cei mai dinainte şi cele ce dreapta cuvântare artă
pre scurt ţi le
voi spune" (p. 3).
scrierii:
Reproducem şi un pasaj de la sfârşitul
„Quid quaeso erit de nostra Ecclesia, si tales simplices, ac praejudicatos, aut
pharisaeos, aut fantasticos doctores habuerit? Quid inquam boni sperandum, nisi
ruditatem majorem, miseriam, confusionem, atque maledictionem. Libera nos
Domine an his allisque malis. Ecce enim, a quo corticem, non autem essentiam, &
medulam Religionis curamus, quam atrocemjustam Dei indignationem fere universa
Orientalis Ecclesia incurrit, gemitque sub gravi Tyrani, barbari Turcae jugo, sepulta
in maximis ignorantiae tenebris. Qui vero sunt sub Potentiis Christianis Europaeis,
ultimi despectique sunt, eodem fere cum Judaeis ordine habitiri, & adhuc major
maledictio est haec, quia majoris ignorantiae_ tenebris involvimur, amolius
desideramus immergi. Russicum Imperium bene stat, idque, a quo incomparabilis
Vir PETRUS I. Ob heroicos actus, Magnus jure dictus, ignorantiae, atque
superstitionis, vanarumque observationum tenebras dispulit, virosque eruditos ad
ditiones suss induxit. Caeterum vident & Illis quam incommoda, importunaque extra
monasteria sint haec jejuniia hominibus saecularibus, qui curas publici habent, vei
peregrinari debent, aut labo re suo victum quaerere" (p. 123-124).
„Ce va fi, rogu-te, de Biserica noastră,
dacă
va avea învăţtori
şi dascăli
ca
aceşti
proşti
şi prejudcaţi
sau farisei? Ce bine vom putea nădjui?
Făr
numai
mai mare prostie şi ticăloşe
şi învăluia
şi blăstm.
Mântuieş-,
Do(a)mne, de
iată
de când coajea, iar nu finţa
şi măduha
credinţ
şi a legii o
relele acestea. Că
căutm
şi o grijim încât de grea dreaptă
mânie a lui D(u)mnezeu mai toaă
Biserica
Răsritul
au căzut
şi geme supt greul jug al tiranului barbar turc, îngropată
în
foarte mare întuneric a neştiţ.
Iar cei ce sânt supt stăpânirea
puterilor creştin
europnşti
sânt cei mai de pe urmă
şi nebăgaţi
în samă
şi mai într-o ceată
cu
jidovii. Şi încă
mai mare ticăloşe
este aceasta că cu cât mai cu mare întuneric de
neştiţă
ne învăluim
cu atâta mai mult poftim a ne învălui
şi a ne cufunda în ceata
prostiei. Numai singură
Împărţia
rusacă
bine stă,
şi aceasta numai de când Petru
cel dintâi, carele pentru vitejş
le sale fapte s-au numit mare, au gonit şi au împrăştia
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şi a deşartlo
supertiţ
şi băraţi
învăţai
au băgat
în ţar
negura şi ceata neştiţ
sa. Însă
văd
şi uşir
cât de cu anevoe şi peste mână
sânt posturile acestea afră
de
mănstir
oamenilor mireni care au grijă
de lucrurile ţări
sau care trebuie să
căltoreas
sau cu lucrul mâinilor sale să-şi
agonisecă
hrana" (p. 92-93).
cum bine se observă,
evidntă.
Identitatea textelor este, după
După
aceste constaări
a urmat întrebarea firească.
Era descoperirea noastră
o
dedicate, în
noutate? Pentru a ne convinge de acest fapt, am consultat lucrăie
decursul timpului, operei lui Samuil Micu, începând cu cele semnate de Timotei
Cipariu6, Ion Micu Moldovan 7, Ioan Bianu 8 şi sfârşind
cu apriţle
mai recente,
datorate lui Ion Lungu 9 şi Pompiliu Teodor 10 • Şi am constatat că nici o biobibliografie
închiată
operei corifeului Şcoli
ardelene nu pomenşt
ori include cartea din 1828
în limba română
a cărţi
tipăre
pentru prima dată
în 1782
între scrierile sale, ediţa
fiind, prin urmare, necuostă.
Mai corect spus, aproape necuostă,
pentru că în
anul 183 8, la numai un deceniu de la apriţ
ei, Vasilie Pop, în a sa Dizertaţ
1
despre tipografiile româneşti
, a observat, cel dintâi, nepotrivirea de pe pagina de
semnalarea aferntă,
în treacă,
a lui Vasilie Pop
titlu privindu-l pe Anastasie 12, însă
şi,
probabil, tirajul mic al cărţi
sale (poate şi ignorarea informaţe)
au făcut
ca
faptul să rămân
necunoscut, iar scrierea, adică
ediţa
în limba română
a operei lui
Samuil Micu, să nu fie inclusă,
cum merită,
în circuitul ştinţfc.
A urmat, în continuare, să ne lămuri
cu privire la persoana arhiepiscopului
Anastasie şi la împrejuăil
în care a fost posibil, în epoca Luminilor încă,
la două
decenii după
moartea lui Samuil Micu, să vadă
lumina tiparului acestă
carte. Ne-am
îndreptat, cum era şi firesc, atenţi
spre activitatea secţi
româneşti
a Tipografiei
din Buda (unde în 1828 s-a imprimat cartea), afltă,
cum bine se ştie,
sub îndrumarea
Curţi
episcopale româneşti
unite de la Oradea, personal a ierarhului cărtua
luminat
în vedere prietenia exmplară
a acestuia cu
Samuil Vulcan. Am avut, deoptrivă,
Samuil Micu, încă
de pe vremea studiilor la Viena, când, ca prefect la Seminarul Sf.
Barbara, i-a fost profesor.

şi ortgafiş
români, în „Archivu pentru filologie şi istorie", Blaj,
• Timotei Cipariu, Gramtiş
1869, p. 29, 30; I 870, p. 31, 39.
7
Ion Micu Moldovan, Documente pentru bibliografia lui S(amuil) Klain, în „Archivu ... ", 1870,
p. 34-37.
• Ioan Bianu, Viaţ
şi activitatea lui Maniu Samuil alias Clain de Sad, Bucreşti,
1876.
9
ardelnă,
mişcare
ideolgcă
naţiolă
ilumnstă,
Bucreşti,
1978. A se mai
Ion Lungu, Şcoal
vedea, pentru biobibliografia lui Sarnuil Micu: Constantin Teodorovici, în Dicţonarul
literaturii române
la 1900, Bucreşti,
1979, p. 565-568.
de la origini până
1
" Pompiliu Teodor, Samuil Micu. Sub semnul Luminilor, Cluj-Napoca, 2002.
11
Vasilie Pop, Dizertaţ
despre tipografiile româneşti,
Braşov,
1838, p. 95, 96.
12
Autorul a reprodus însă
greşit
titlul scrierii şi anul apriţe:
,,Cine e traducăol
acestei cărţi
nu se
ştie,
atâta ştim
cum că acestă
carte întâi s-a scris latineş,
şi nu grecşt,
de părintel
Samuil Clain
ieromonah din cinul S. Vasile cel Mare din Blaj, sub titlul: Dissertatio de jejuniis in Ecclesia graeca
observandis et I., în Viena pe la a. 1780".
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Corespndţa
lui Samuil Micu cu Samuil Vulcan conţie
mai multe date de
interes bibliologic. În noiembrie 1787, de pildă,
Samuil Micu, din Blaj, îi scria la
Lvov, unde Vulcan se afla ca prefect de studii al Seminarului, mutat de la Viena
acolo, că a terminat traducerea Bibliei în limba română,
rugându-l să îi îndemne pe
alumnii români să o procure. Cu acest prilej îi comuniă
(cum de altfel procedase la
Moise Dragoş)
că
are traduse în limba română
12 lucrăi.
1782, în scrisoarea către
Cinci luni mai târziu, în martie 1788, îi trimitea lui Vulcan chiar o coală
tipăr
din
alumnilor, după
care să o transmiă
Biblia de la Blaj, cu îndemnul de-a o arăt
episcopului Bucovinei cu rugămintea
de a prenumera cel puţin
300 exemplare. Samuil
Vulcan pare să fi avut în acest sens un succes real, deoarece în iunie, cu prilejul altei
scrisori, Micu îi mulţea
pentru subcripţle
intreprinse 13 •
cărtuai
români de la Oradea,
În raporturi bune s-a aflat Samuil Micu cu ceilaţ
în primul rând cu învăţatul
Ioan Comeli, care l-a găzduit
cu aceşi
ospitalitate,
colaborând îndeaproape, corespndţa
lor şi alte documente păstrae
dezvăluin
date interesante despre prenumerarea şi răspândiea
cărţilo
pe care a reuşit
să
le
imprime, inclusiv despre soarta scrierilor sale manuscrise. Ne referim atât la cărţile
tipăre
ale lui Samuil Micu, care, prin grija cărtuailo
de la Oradea au ajuns şi
circulat în oraş
şi ţinutrle
vestice într-un număr
însemnat de exemplare, cât mai
cu generozitate de către
ilustrul
ales la inestimabilele tomuri manuscrise dăruite
cărtua
prietenilor aproiţ,
Bibliotecii Episcopiei Române Unite.
Prin 1815, la numai câţiva
ani de la moartea lui Samuil Micu, în Catalogul
Bibliotecii Episcopiei Române Unite de la Oradea se aflau înregistrate de la el un
număr
de 13 manuscrise 14 • Alte 4 texte care au aprţinut
lui Samul Micu găsim
înregistrate, la 1829-1830, în Catalogul bibliotecii lui Samuil Vulcan 15 • La 1862,
rămase
de la Moise
un al treilea document de interes bibliologic, Catalogul cărţilo
Dragoş,
lgnatie Darabant şi Samuil Vulcan, înregistra, alături
de mai multe dintre
titlurile deja semnalate în notele de mai sus, din coleţia
lăsat
de Micu alte 7 tomuri 16 •

" Iacob Radu, Manuscriptele Bibliotecii Episcopiei Greco-Catolice Române din Oradea Mare,
1923, ms. 205.
14
13 Istoria şi lucrurile şi întâmplărie
românilor (4 voi.), Istoria eclsiată
(trad. după
CI. Fleury,
în 5 voi.), o altă
Istorie eclsiată
(3 voi.), Istoria despărţi
între bisericile Răsritul
şi Apusului,
părintelu
nostru Chirii, Canoanele Soboarelor, Carte
Homilia Sanctum Patrum, A celui între sfinţ
Vasile cel Mare, Învăţturi
ascetiş,
Ioan Hrisostomul, Tâlcuirea
despre descoperirea dumneziască,
Evangheliei de la Matei (scriă
în Blaj, la 1803), alt volum din Omiliile lui Vasile cel Mare şi un altul
cu traduceri din Cuvântările
lui Ioan Hrisostomul. Arhiva Episcopiei Române Unite din Oradea.
Cathalogus Librorum Almae Dioceseas Graeco-Catholicae M. Varadinensis Bibliothecae, în ms. ( 18121815), f. 29.
15
Scurtă
cunoştiţă
a istoriei românilor, Letopisţul
Ţări
Româneşti,
Carte despre Sf Scriptuă,
Tractatus de Matrimonio. Arhiva Episcopiei Române Unite din Oradea, Elenchus Librorum in
Bibliotheca Ilustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Samuelis Vulcan reperibilium, ms. (18291830), f. 37 şi urm.
16
Arhiva Episcopiei Române Unite din Oradea. Cathalogus Librorum in Bibliotheca Excellentissimi
ac Reverendissimi Domini Episcopi Samuelis Vulcan reperibilium, praeterea adhuc pie in Domino
defunctorum Episcoporum Illustrissimorum Dominorum Ignatii Darabant et Moysis Dragossy, quorum
magna pars fuit nec numerisata nec introducta in Cathalogum, confectus anno 1862 per Parochis
Magno Varadinenses Georgium Szekely et Michaelem Veghso, ms., II, f. 26 şi urm.
Bucreşti,
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În 1880, cu prilejul certăilo
intreprinse la Oradea, Nicolae Densuşia
înregistra
în plus Dictionarium Valachico-Latinum (scris în Blaj, la 1801 ) 17 • Prima descriere
detaliă
a coleţi
Micu o datorăm
lui Iacob Radu, care, în 1923, a înregistrat
18
Ia acea dată
28 de texte 19/
,,33 opuri în 44 de volume" , fiind necunoscute până
Constituiau, prin urmare, coleţia
un număr
de 50 manuscrise în peste 60 de tomuri,
scrieri originale, prelucăi,
traduceri sau copii
reprezentând cele mai de seamă
manuscrise ale cărtuali.
Cele mai multe dintre ele sunt lucrăi
teologice,
predominant patristice, pe care le-a scris şi tradus în limba română
cu gândul de-a le
tipăr.
A reuşit,
cum se ştie,
într-o mică
măsur,
marea lor majoritate rămând
cunoscute multă
vreme doar repzntaţilo
mediului cultural românesc al oraşuli,
fiindu-le adevărt
izvoare de lumină,
de îndemn la luptă
împotriva întunericului
încojurăt
şi a silniciilor de tot felul2°. Nu mai prejos pilduitoare le-a fost opera sa
filozcă
şi istorcă,
cu deosebire textele din cronici sau scrierile personale privind
trecutul neamului românesc 21 , pe care Ignatie Darabant şi Samuil Vulcan le-au ţinut
la loc de cinste, nu o dată
împrumutându-le pentru lectură
sau pentru a fi copiate.
Ne-am oprit mai îndeaproape asupra manuscriselor lui Samuil Micu de la Oradea
şi traducerea din limba latină
în limba română
a
deoarece între ele s-a păstra
Densuşia,
Cerctăi
istorice în arhivele şi bibliotecile Ungariei şi ale Transilvaniei,
1880, ms. 83.
18
Jacob Radu, op. cit., passim.
19
A celui dintre sfinţ
Părintelu
nostru Vasile cel Mare, Rânduielile celor ce pustniceş
sau singuri
sau împreună
de obşte
petrec (tomul 3, din 1780, ms. 14), Îndreptarea păctosuli
(scriă
la Viena, în
1780, ms. 19b), Despre căstorie
(ante 1782, ms. 21), Introducere (Cuvânt înainte) în proorocii cei
Noului Testament, de sfinţ
Părinţ:
Chirii, Alexandru, Ioan Gură
de Aur,
mici şi în unele din cărţile
Vasile cel Mare şi Ioan Damaschinul (ms. 23), Imn sau Cântare la îngroparea lui Hristos (ms. 46),
Istorie adevărt,
de Lucian Samosateanul, traducere (ms. 47), A Sfinţlor
părinţ
Grigorie, Zlatoust,
bisercşt
sau Predici (ms. 66), Tratat despre
Anastasie ... Homilii, 1788-1799 (ms. 62), Cuvântări
morală
(ms. 11 O), Puneri din prolegomenele Sfintei Scripturi despre descoperirea cea dumneziască
(ms. 115), Despre datoriile cinurilor călugreşti
(ms. 116), Viaţ
părintelu
Pavel Tiveu/ şi alte patru
a Răsritul
(ms. 123), În sfânta şi marea
texte (ms. 117), Carte pentru posturile Bisericii grecşti
sâmbăt
(poem în versuri, ms. 124 ), A celui dintre sfinţ
Părintelu
Grigorie, Cuvânt cu care răspunde
şi spune pricina pentru care a.fugit în Pont (scriă
în Blaj, la 1794), ms. 162), Prolegomena la Sfânta
Scriptuă
(începutul ms. 115, ms. 173), Fragmente, traduse din opera Sf. Vasile cel Mare (ms. 179),
de Aur, Despre preoţi
(ms. 182), Statutul sau legile scaunelor săeşti
din Ardeal (traducere,
Ioan Gură
1802, ms. 184), Învăţturile
Sl Doratei, 1769 (ms. 186), Învăţturi
aschiteş
din mai mulţi
părinţ
ş.a,
1804 (ms. 220), Vasile cel Mare, Cuvânt către
norod, Blaj, 1805 (ms. 221 }, Vasile cel Mare,
Rânduiala către
pustnici şi alte episoade (ms. 223), Vasile cel Mare, Hotărâi
scurte, cu întrebăi
şi
răspuni
(în Blaj, 1804, ms. 224), Viaţ
Sf Clement, Erma, ap. Varnaba şi Policarp ş.a
(ms. 225),
Învăţtura
Metafizicii (ms. 226), Grigore Nazianzenul, Patru Cuvinte (ms. 227), Predici, 1798-1806
(ms. 232).
20
Amăn.
la Nicolae Mladin, I. Vlad, Al. Moisiu, Samuil Micu Clain, teologul, Sibiu, 1957. O prezentare
competnă
a scrierilor patristice rămase
de la Samuil Micu a se vedea la Ion Bunea, în „Biserica
Ortodxă
Română"
(Bucreşti),
XCIV, 1976, 9-12, p. 985-993; alte reflcţi,
la Maria Protase, Opera
teolgică
a lui Samuil Micu şi procesul de laicizare a culturii, în „Steaua" (Cluj-Napoca), XXXI,
1980, nr. 5, p. 47.
21
Pompiliu Teodor, Despre „Istoria românilor cu întrebăi
şi răspuni",
a lui Samuil Micu C/ain, în
,,Studii" (Bucreşti},
XIII, 1960, 2, p. 197-205.
17

Bucreşti,

Nicolae
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2
sau Cuvântări
despre posturile Bisericii grecşti
a Răsritul
, referitor
la care, cu toate că, deocamtă,
nu putem afirma dacă
este sau nu originalul, putem
că repzintă
copia fidelă
a manuscrisului românesc
spune, în schimb, cu siguranţă,
prezentat spre imprimare Tipografiei din Buda. Volumul se intulează
Carte pentru
a Răsritul,
iar nu Cuvântare despre posturile Bisericii
posturile Bisericii grecşti
grecşti
a Răsritul,
nepotrivire pe care o explicăm
prin faptul că titlul
„titlul interior" al cărţi
tipăre
la 1828, care, aş
cum a fost
manuscrisului indcă
imprimat pe p. 3, denumşt
tot o Carte pentru posturile Bisericii grecşti
a

Disertaţ

Răsritul.

Am enumerat, în al doilea rând, manuscrisele lui Samuil Micu de la Oradea
pentru a se putea constata că,
vechile inventare de aici nu pomenesc manuscrisul
la Oradea, în 1923, Iacob Radu, de unde
scrierii şi că cel dintâi l-a semnalat, păstra
deducem că,
în momentul catlogări
textelor, el nu se va fi aflat în cadrul acelor
fonduri. Ne gândim, în primul rând, la Catalogul bibliotecii lui Samuil Vulcan,
întocmit la scurtă
vreme după
apriţ
cărţi,
în cursul anilor 1829-183023 • În mod
- aş
cum va rezulta din cele ce ne propunem să dovedim în
neîndoielnic însă
continuare - traducerea în limba română
a ediţ
latineş
(deocamtă
nu cunoaştem
vreun text în limba română
a scrierii datorat lui Samuil Micu) s-a făcut
la Oradea, în
mediul cărtues
de aici, la curtea episcoală
românească,
cu ştirea
şi la îndemnul
lui Samuil Vulcan. El a fost alumnul, elevul lui Samuil Micu şi prietenul acestuia,
în grija căruia
s-au aflat manuscrisele cărtuali,
pe care le păstra
ca pe un lăsmânt
sacru. Amintirea anilor de studii, amicţ
lor, dar mai ales actualitatea cărţi
şi folosul
ei pentru luminarea poporului - la peste patru decenii de la apriţ
ediţ
latine şi
la peste două
decenii de la moartea lui Samuil Micu - l-au determinat, credem, pe
Samuil Vulcan să inţez
traducerea şi imprimarea scrierii în limba română
luând-şi,
cum vor încerca să dovedim, sarcina de editor.
După
ce textul a fost tradus, manuscrisul a fost prezentat tipografiei Universtăţ
din Pesta. Nu este exclus ca actele corespndţi
purtate în legătur
cu imprimarea
cărţi
încă
să se mai păstrez,
iar aflarea lor ar putea lămuri
multe aspecte 24, inclusiv
rostul ediţ
în limba română.
Aspectul
pe cel al tirajului scrierii şi, de ce nu, însuşi
a tipăr
cărţi.
Samuil Vulcan, cărtual
ultim a reprezentat problema delicată
luminat de la Oradea, era episcop al Bisericii Greco-Catolice. Cartea ce o da în tipar
aprţine
unui cărtua
din rândul clerului unit. Scrierea aborda o problemă
importană,
acea a posturilor în Biserica Ortodxă.
Or, pentru a-l câştiga
pe cititor şi
a-l convinge despre adevărul
celor scrise în carte, trebuia ca scrierea să se înfăţişez

Se păstreaz
în fondul de carte veche al Filialei din Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei Române,
ms. 183.
23
Florian Dudaş,
Contribuţ
privind cartea românească
în epoca Luminilor, Oradea, 1979, p. 381.
24
Astfel de date, în legătur
cu imprimarea cărţi
lui Nicolae Horga, Oglindă
arăt
omului înţelpt,
la Buda, în 1807, a se vedea lucrarea noastră,
Zărandul.
Chipuri şi fapte din trecut, Bucreşti,
1981,
p. 101,110.
22
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unui ierarh cu o autoritate morală
neîdoilcă
în acestă
privnţă.
sub semnătura
Cum cartea era destinaă
tututor românilor, prin urmare nu numai uniţlor,
numele
lui Samuil Micu va fi considerat că nu era potrivit apră. s
După
cum nu se putea
vesti nici imprimarea scrierii cu „blagoslovenia" sa sau a unui ierarh ortodox din
că
s-a mai întâmplat
Ardeal. Şi atunci s-a procedat, ca şi cu alte prilejuri, cum ştim
în tipografiile din Blaj 25 şi Buda 26, la un fals sau o substituire. Şi astfel cartea
Cuvântare despre posturile Bisericii grecşti
a Răsritul,
ce apăre
în 1828, Ia
Buda, vestea prin intermediul paginii de titlu faptul că cel prin grija căruia
s-a tipăr
era mitropolitul Anastasie al Ţări
Româneşti
- cleric care, aş
cum am arăt
mai
eclziastă
amintă
fiind ocupată,
între 1823 şi 1829, de
sus, n-a existat, funcţia
7
către
Grigore Dascălu2
•
Aşadr,
pentru a se asigura încrederea şi succesul cărţi
în rândul poulaţie
româneşti
ortodoxe, majorită
în Transilvania şi în ţinutrle
sale vestice, editorul
Ie-o recomandă
prin „pravoslavia" unui ierarh al Ortodoxiei din Ţar
Românească.
Invocarea scrierii în limba greacă
- vechea limbă
a Bisericii Răsritul
- s-a făcut
neîndoielnic cu acelşi
scop. Că Anastasie, care n-a existat, poate fi identificat în
persoana lui Samuil Vulcan vin să o ateste mai multe dovezi. În primul rând păstrae
manuscrisului, a traducerii în limba română
a scrierii, Ia Oradea. În al doilea rând,
suţinera
materilă
a impră
şi desfacerii cărţi,
Vulcan singur achitând un număr
care va fi depăşit
cu mult 200 de exemplare (de nu chiar întregul tiraj!); dintre
Catalogul cărţilo
rămase
din
acestea la 1862, la peste trei decenii de Ia apriţe,
biblioteca sa înregistra, încă
nedistribuite, nu mai puţin
de 180 exemplare. Argumentul
concludent îl conţie
însă
Catalogul cărţilo
din biblioteca episcopului Vasile Erdeli 28 ,
succesorul lui Samuil Vulcan, în care cartea Cuvântare despre posturile Bisericii
grecşti
a Răsritul
a fost înregistaă,
după
tipicul actelor oficiale, astfel:
Nr.
crt.

Autorul

525 Athanasie, alias
S. Vulkan
25

Titlul
cărţi

Locul
şi

anul

apriţe

Despre posturile S.
M. Biserici

Buda, 1828

Nr. de
exemplare

10

Valeriu Leu, Două.falsri
ale Tipografiei din Blaj, comunicare suţintă
la Simpozionul naţiol
de
bibliologie din luna mai 1981, la Arad; Ion B. Mureşian,
Cartea veche bisercaă
din Banat,
Timşoar,
1984, p. 72-76.
26
A se vedea cazul tipăru
Povăţuitrl
tinerimii, Buda, 1826. Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii
didactice româneşti,
ed. de Octav Păun
şi Vasile Popeangă,
Bucreşti,
1975, p. 88 şi urm.
27
art. cit., p. 326. A se mai vedea pagina de titlu la tipărule:
Acatist, Bucreşti,
Mircea Păcurai,
1828, Ceaslov, Bucreşti,
1828, şi Pateric, Bucreşti,
1828 (Bibliografia românească
veche, II,
p. 568, 575, 595).
2" Arhiva Episcopiei Române Unite din Oradea. Elenchus Librorum in Bibliotheca Episcopali
Excellentissimi Domini L. B. Basilii Erdelyi quandam Episcopi reperibilium anno 1862 confectus,
ms., f. 18, nr. 525.
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Cele prezentate îngăduie
în primul rând atribuirea cărţi
lui Samuil Micu,
Cuvântarea apărut
în 1828 reprezentând traducerea şi ediţa
în limba română
a
Disertaţ
de la 1782, iar în al doilea rând relvă
aportul Curţi
româneşti
unite de
la Oradea, al lui Samuil Vulcan, la imprimarea manuscrisului şi apoi la difuzarea
tipăru
în cadrul comunităţlr
româneşti,
mai ales în Crişan
şi Ardeal.
cunoscut istoriografiei româneşti
este faptul că,
la 14 ani după
La fel de puţin
apriţ
ediţ
latine, s-a recurs, într-o formă
aproape identcă,
la răspândiea
scrierii,
a ideilor ce le conţie,
în sfera de influeţă
nemijloctă
a Patriarhiei Ortodoxe din
imperiu prin traducerea Disertaţ
în limba sârbă.
Ediţa
din 1794 a apărut
în cadrul
a două
tiraje, ambele imprimate în aceşi
tipografie vienză,
intraă
între timp în
proprietatea lui Ştefan
Novacovici. Editorul a renuţat
la indicarea numelui
autorului, cartea păstrând,
în schimb, în noua traducere, acelşi
titlu: Rasujdenie o
9
postah Vostocinaia Ţercv1
• Comparativ cu ediţa
latină,
din 1782, de 128 pagini,
noua ediţ,
în limba sârbă,
nu are decât 68 pagini, relevând astfel un text rezumat,
cu numeroase omisiuni. Procedura urmată
nu a asigurat însă
cărţi
nici pe departe
sârbii au reacţiont
prompt, mărtuie
stând atât
succesul scontat, ba, dimpotrvă,
măsurile
Mitropoliei din Carloviţ
şi a episcopilor ortdcşi
din Transilvania cât şi
atitudinea rezvată
a credinoşl
ortdcşi
în general care vedeau în orice înnoire
preconizată
de habsburgi, primejdia voaltă
a uniaţe.
De dimensiuni şi proţi
aproape făr
precedent în spiritualitatea românească
a epocii, opera teolgică
a lui Samuil Micu înfăţişeaz
peste timp un vast capitol de
scrieri originale) dintre care puţine
au fost
scrieri teologice (traduceri, prelucăi,
tipăre,
marea lor majoritate rămând
în manuscris.
Când a scris cartea Dissertatio de Jejuniis graecae Ortienta/is ecclesiae, Samuil
Micu era în vârstă
de 37 ani, aflându-se la începutul activăţ
sale cărtueşi,
repzntaă,
până
la acea dată,
de Carte de rugăcin
(Viena, 1779), Elementa
/inguae daco-romanae ... (Viena, 1780) şi Dissertatio canonica de matrimonio juxta
disciplinam graecae orientalis ecclesiae (Viena, 1781 )3°.
După
cum însuşi
mărtuisea
la 1782, Samuil Micu nu a scris Disertaţ
din
inţatvă
proprie, ci la cerere, comanditarul aprţinâd
făr
îndoială
forurilor
eclesiastice ale Bisericii Unite. Scrierea însăşi
se încadreză
şi confrmează,
aproape
pentru
peste tot, doctrinei acesteia, reprezentând, în contextul epocii, o scriere tipcă
31
mentalitatea iosefnă
•
Reîntoarcerea tânăruli
teolog în Transilvania a însemnat însă
şi întoarcerea preceptelor credinţ
dintru început a neamului său.
în cuget - la recunoaşt
Scrierile ce îl repzintă
cu adevărt
(Istoria eclziastă
sau besricaă,
Istoria
besricaă
pre scurt, Istoria împărchie
între Beserica Răsritul
şi a Apusului,
Canoanele săboarel
a toaă
lumea, Istoria besricaă
a Episcopiei româneşti
2•
30

31

Gh. Mihailovici, Sârbsca bibliographia XVl/1 veca, Beograd, 1964, p. 274-275.
Bibliografia românească
veche (op. cit.), II, p. 229, 251, 274.
Dumitru Ghişe,
Pompiliu Teodor, Fragmentarium iluminist, Cluj, 1972, p. 36, 218.
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din Ardeal, reprezentând volumul IV din Istoria şi lucrnrile şi întâmplărie
românilor)
abordeză
insistent chestiunea veritabilei credinţ
- aceea a primelor veacuri creştin,
încălat
însă
de Biserica Apusului. Dacă
adevărt
credinţă
a fost păstra
de
răsiten,
înseamă
că
revenirea la preceptele ei originare impune întoarcerea
Bisericii Apusului în sânul Bisericii Răsritul,
,,opinie secondată
în subtext de
aspirţ
spre înfrăţie
a uniţlor
şi neuiţlor
transilvăe
în scopul prevenirii
32
primejdiei catolizăr
şi al fortică
finţe
naţiole"
• Urmând astfel cursul
istoriei Bisericii naţiole
şi suţinâd
doctrina orientală,
Samuil Micu demonstrază
pilduitor în scrierile ce-l repzintă
cu adevărt
că românii „se nevoia să ţie
credinţa
care de la început o au luat şi care Biserica, sfintele soboare a toaă
lumea şi Sfinţ
părinţ
au învâţat",
că
ei au fost gata, ,,orice rău
să
păţeasc
decât să se lapede de
credinţa
cea părinteasc"
şi că însăşi
Unirea de la 1700 (anliztă
din unghi laic) s-a
făcut
cu condiţa
că
vor păstra
„toate ritumurile şi slujbele şi ţermonil
bisercşt
cum mai nainte le-au avut". Elogiul credinţ
adevărt,
credinţă
păstra
de Biserica
Ortodxă,
explică
în cazul lui Micu şi protestul vehement împotriva încerăilo
făcute
de teologii filocatolici de inovare a legii strămoşei:
,,<O, că de n-ar fi şi
acum într-ai noştri
- exclamă
el în termenii şi tonul lui Petru Maior din Procanon 3
carii şi în canoane, şi în obiceiuri, şi într-altele latinzăuesc>"
•
Prin cele dezvăluit
mai sus, făr
inteţa
de a-i părtim
pe ortdcşi
sau pe
catolici34, constaăm
- în contextul istoric dat - implicarea politc-regnaă
a
spirtuală
a popoarelor din teritoriile estice ale imperiului. Considerând
scrierii în viaţ
- în spiritul Aufklarung-ului - că vremea călugrie
trecuse, iar în noile împrejuăi
ale timpului scoaterea cetăţanuli,
a „omului de lume", din „statul cel sfânt al
călugrio"
era imnetă,
autorul combate postul religios exagerat şi provăduieşt
preceptele unei religii raţionlzte.
În lumina celor expuse în studiul de faţă,
Bibliografia românească,
certăoi
iluminismului românesc şi biografii lui Samuil Micu trebuie să aibă
în vedere:
în limba latină,
cunostă,
semnată
de autor, apărut
la Viena în 1782;
a) ediţa
b) ediţa
în limba sârbă
(apărut
în două
tiraje) din 1794, pe a cărei
pagină
de titlu
(carte atribuă
lui Samuil Micu de Bibliografia sârbă)
şi
autorul nu apare menţioat
c) ediţa
în limba română
din anul 1828, carte cunostă,
dar care nu a fost atribuă
lui Samuil Micu (nefiind inclusă
pe lista lucrăio
sale), tradusă
şi imprată
prin
grija lui Samuil Vulcan.

32

Maria Protase, art. cit., p. 47.

n Ibidem.

În legătur
cu rânduielile Bisericii Ortodoxe şi în special ale Bisericii Ortodoxe Române privitoare
la postul religios, a se vedea Ion Zăgrean,
Câteva preciză
în legătur
cu postul, în „Telegraful Român"
(Sibiu), an. 128, 1980, nr. 43-44, din 15 noiembrie, p.1.
J•
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IDENTIFICATION OF A TRANSLATION FROM
SAMUIL MICU'S LITERARY WORK

-AbstractThis study reveals an old Romanian book which must be assigned to the Romanian
Scholar Samuil Micu who was also a representative ofthe Enlightment. The book is called
Cuvântare despre posturile Bisericii grecşti
a Răsritul
(Speech about the Eastern
Church Fasts) and it was printed in Romanian in the year 1828 in Buda, in Hungary. The
work's author is not mentioned and from the title page we find out that this book could
have appeared due to Anastasie, Archbishop ofthe Romanian Country. Florian Dudas reveals
that the 1828 printing represents the Romanian edition of Samuil Micu's book called
Dissertatio dejejuniis Graecae orientalis Ecclesiae, which appeared in 1782 in Vienna and
another edition in the Serbian language called Rasujdenie o postah Vostocinaia Ţercv,
appeared in 1794 in Vienna.
ln the end the study author proves that, in reality, Anastasie the Archbishop never
existed and the I 828 literary work was edited with the help of Bishop and scholar Samuil
Vulcan from Oradea, a city situated today in the western part of Romania.
The Romanian edition of 1828 represents a polemica! theological writing and propagates
Enlightenment ideas because it fights against exaggerated religious fast with dangerous
influence upon people health.

L'IDENTIFICATION D'UNE TRADUCTION
DE L'<EUVRE DE SAMUIL MICU

- Resume La presen te etude revele un ancien livre roumain qui doit etre attribue a I' intellectuel
illuministe roumain Samuil Micu. L' ecri ture est intitule Cuvântare despre posturile Bisericii
grecşti
a Răsritul
(Discours sur Ies caremes de l 'Eglise de I 'Orient) et a ete imprime,
en roumain, en 1828, a Buda, en Hongrie. L'auteur de !'ecri ture n'est pas mentionne et des
dates du page de titre ii resuite que ce livre serait apparu par le soin d' Anastasie, le
Metropolite du Pays Roumain. Florian Dudas releve le fait que le document imprime a
1828 represente l'edition en roumain du livre de Samuil Micu, intitulee Dissertatio de
jejuniis Graecae orientalis Ecclesiae, apparu en 1782 a Vienne et qu'une autre edition, en
est apparue en 1794 a Vienne.
slavone, intitulee Rasujdenie o postah Vostocinaia Ţercv,
Finalement, l'auteur de l'etude eprouve qu'en realite, le Metropolite Anastasie n'a
jamais existe et que l'a:uvre de 1828 a ete edite du soin de l'eveque et de l'intellectuel
illuministe Samuil Vulcan d'Oradea, viile situee aujourd'hui a l'ouest de la Roumanie.
L'edition roumaine de 1828 represente une ecri ture theologique polemique et propage
des idees illuministes parce qu'elle combat le careme religieux exagere, avec des influences
nuisantes pour la sante du peuple.
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Fig. 1. Samuil Micu, Cuvântare despre posturile Bisericii grecşti
Buda, 1828 - pagina de titlu.
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DISSERT _.i\ TIO

DE JEJUN IIS
GRJEC~ ECCLESIJE.

A

urefivifti a me amico rum optimel ,
~
& _pro zelo, quo fereris in re$
eccldiafticas injunx ifti mihi, ut de Jejuniis Gr.ECO • Orient:._is noftrre Ecclefire aliquid tibi perfcriberem, unde
genuin:im capcres informationem ,
quando, & qua occafione imrodu8:a
fine, & qua lege f.fculares homînes ,
A ~
. 9.11a• .

Fig. 2. Samuil Micu, Dissertatio de jejuniis Graecae orientalis Ecclesiae,
Viena, 1782 - începutul textului.
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ISTORIOGRAFIA ILUMNSTĂ
DESPRE IMPACTUL REFORMEI
ASUPRA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA
de
Mihai GEORIŢĂ

Preocuparea pentru cercetarea influeţ
calvinismului între românii din Ardeal
este aproape conmiteă
cu cea pentru istoria românilor din acestă
provincie,
în evul mediu, în spaţiul
intracarpatic
deoarece este stabilit în istoriografie că,
etnonimul român era asociat eminamente cu aprtenţ
sa confesială,
iar
ortodoxia era denumită
„lege românească".
În atare condiţ,
singura instuţe
importană
care-i reprezenta era biserica ortdxă.
Această
realitate s-a statuat de
jure în timpul Reformei şi al Principatului 1• Cerctăoul
a trebuit să ţină
seama,
realitate etno-cfsială,
atunci când s-a aplecat asupra
prin urmare, de acestă
acestui subiect.
Cercetarea sitemacă
privind istoria românilor transilvăe
şi implicit cea
confesială
a început în epoca luminilor. Corifeii „Şcoli
ardelene" în aproape
lor istorice au abordat şi istoria religoasă
a românilor, detrminaţ
în
toate lucrăie
acest sens desigur de pregătia
lor teolgică.
Înainte de a trece la o anliză
a lucrăio
acestor cărtuai
români, este necesar
să
instăm
puţin
asupra certăilo
făcute
în acestă
direcţ
de preotul reformat
Peter Bod, un erudit maghiar interesat de cultura şi istoria românilor. Cerctăil
sale s-au materializat în opera „Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium
Historia" (Scurtă
istorie a românilor locuitori în Transilvania), redactă
într-o ultimă
varintă
în 1764. Ea a fost publicată
recent ca adenă
în lucrarea „Relaţi
intercondin titlu nu reiese, este vorba de
fesionale româno-maghiare în Transilvania". Deşi

Nicolae Bocşan,
Ioan Lumperdan, Ioan-Aurel Pop, Etnie şi confesiune în Transilvania (sec. XIIIXIX ), Fundaţi
„Cele trei Crişu",
Oradea, 1994, p. 22-44; O istorie a românilor, Fundaţi
cultraă
română.
Centru de studii transilvane, Cluj-Napoca, 1998, p. 114:., Pentru români, în lipsa altor instuţ
publice proprii - obligate să dispară
sau să-şi
restângă
mult activitatea - biserica ortdxă
a concentrat
preocuăil
de viaţă
naţiolă
şi de viaţă
cotidană
ale comunităţlr.
Ea a devenit o modalitate de
existnţă
în cadrele proprii, un fel specific de a aborda şi înţelg
viaţ;
de aceea, ortodoxia a fost
numită„
legea românească".
Biserica ortdxă
nu a putut avea nici influeţa
interaţolă,
niciforţa,
nici puterea materilă
a bisericii catolice, dar a reprezentat o instuţe
cu valoare de simbol pentru
români în evul mediu".
2
Relaţi
interconfesionale româno-maghiare în
Ana Dumitran, Gudor Botand, Pr. Nicolae Dănil,
Transilvania (mijlocul secolului XIV - primele decenii ale secolului XVlll), Alba Iulia, 2000, p.289.
1
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o istorie a bisericii şi a vieţ
religioase a românilor transilvăe,
poate prima de
conepută
ca o replică
la lucrarea iezuitului Franciscus Fasching,
acest gen. Iniţal
se remacă
cu deosebire, Peter
„Nova Dacia ... ", unde spiritul polemic şi revanşd
Bod reuşt
să
se detaşz
şi să
adopte mai târziu o metodă
ştinţfcă
probată
cu
în varianta din 1764. Fireşt,
mai transpar
documente şi argumente, recognsiblă
din text uneori accente subiective şi nu reuşt
să
reziste tenaţi
de a promova
a calvinismului. Dar spre deosebire de alte lucrăi
mai
superioritatea confesială
vechi care priveau credinţa
românilor îndeobşt
ca o supertiţ
sau o schimă
valhă,
demnă
de dispreţ,
în conepţia
sa, ea devine obiectul unei abordăi
serioase a unui
a unui tip de raportare la realităţ3.
Lucrarea se compune din
mod de civlzaţe,
două
cărţi:
prima se refă
la religia şi viaţ
religoasă
a românilor, iar a doua la
şi catolici. După
un scurt capitol
unirile religioase a românilor cu refomaţi
introductiv despre originea românilor transilvăe,
urmează
capitole despre credinţă,
despre clerul mirean şi monastic, despre bisercă
şi serviciul divin, despre sărbtoi,
despre riturile de trecere (naşter,
căstorie
şi moarte), împărtşanie,
posturi şi
pomene, toate prezentate în specificul lor răsitean,
făr
să
facă
prea multe
comentarii4 • Este vorba, aşdr,
de un important izvor privind tradiţ
religoasă
a
românilor.
la polemica acerbă
împotriva Unirii cu Roma, prezntă
În a doua carte renuţă
în prima varintă,
preferând un ton moderat, mai puţin
angajat. Totuşi,
inteţa
de a
dezvălui
dezavantajele celei de a doua unirii a românilor cu romano-catolicii rămâne
o preocupare constaă
în paginile acestei cărţi,
de altfel cele mai consistente ale
lucrăi.
De pe acestă
poziţe
traeză
influeţa
reformei asupra românilor, pe care
el o consideră
prima unire şi cea mai avntjosă.
Mult mai redus5, acest capitol are
menirea de a pune în relief binefacerile unirii Bisericii române ortodoxe cu cea
calvină
maghiră,
foarte minimalizate de istoriografia iezută.
Scutirile acordate
preoţil,
tipărule
patronate de principii calvinivi vin să compenseze sub pana lui
aş
cum
Peter Bod imaginea unei biserici ortodoxe române asuprite de cea calvină,
ea apare în lucrăie
iezuţlor.
Motivat de aceste inteţ,
el înceară
să
prezinte
nelăsâd
să
se
aspectul politicii prozelitiste calvine în lumina cea mai favorbilă,
întrezăasc
în text superioritatea noii confesiuni ori impunerea ei forţată
în faţ
celei româneşti
vechi. Bunăoar,
în articolul dieta! din 1566 prin care se întemeia
episcopatul reformat român şi în care se vorbea de răspândiea
între români a
„adevărti
credinţ"
şi a „adevărti
evanghelii" prin măsuri
drastice, el aminteş
doar de adevărul
Evangheliei care nu fusese transmis până
atunci românilor datoriă
ignoraţe
preoţil.
În acelşi
mod, nicăer
nu face aluzie la calvinizarea românilor,
la o simplă
subordonare adminstrvă.
De pildă,
acest teolog reformat,
ci se refă
atunci când citează
integral una din diplomele princiare a lui Gheorghe Răkotzi
în
3
Ibidem, p. 293.
'Ibidem, p. 314-340.
5
Ibidem, p. 341-353.
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care era inclus programul de reformare în forma sa finală
de 19 puncte, nu comentază
scopurile reale ale acestei inţatve,
limitându-se să afirme că se urmăeşt
astfel
salvarea sufletelor supşilor
lor valahi prin grija principilor de a le traduce şi tipăr
Cuvântul lui Dumnezeu în limba proprie, dar şi pentru a asigura preoţil
o situaţe
socială
şi materilă
necsară
serviciului lor, atât cât statutul lor de naţiue
toleraă
le permitea. Remarcabil, cu toate acestea, rămâne
faptul că nu a evitat în spriritul
ştinţfc
care îl anima să-şi
repoşz
;ă nu a verificat în ce măsur
„bunele" inteţ
6
ale principilor şi-au
găsit
aplicabilitatea • În afră
de două
menţiu
cu privire la
începutul Reformei din a doua jumătae
a secolului al XVI-iea, Peter Bod îşi îndreaptă
atenţi
asupra măsurilo
de reformare a bisericii ortodoxe române luate în secolul al
XVII-iea sub Gabriel Bethlen, Gheorghe Rakotzi I şi II şi Mihail Apaffy. El constaă
în final că în acestă
perioadă
românii ortdcşi
transilvăe
au avut numai de
câştiga
de pe urma „unirii" cu calvinii, spre deosebire de ceea ce va urma când ei
vor trece la unirea cu Biserica Romei.
Acest capitol intitulat: ,, Despre Unirea Românilor cu Reformaţi"
va fi preluat
după
o copie a originalului latin şi publicat în traducere de Timotei Cipariu în „Arhivu
pentru filologia şi istoria". Peter Bod promvează,
astfel, prin maniera sa de abordarea
astăzi
cu precăd
în şcoal
a subiectului, un curent istoriografic perpetuat până
istorcă
maghiră,
care cultivă
ideea că Reforma între români a fost o mare realizare
în proăşiea
lor cultraă
şi spirtuală.
Samuil Micu-Clain este primul învăţat
român care îşi expune în lucrăi
de
şi conepţil
despre Biserica românească
din Ardeal şi, prin
istorie cunoştiţel
urmare, despre fenomenul reformei religioase şi al impactului ei între românii
transilvăe.
În „De ortu, progressu conversione valachorum", atribuă
indubitabil
tot acestui corifeu7, redactă
în scopul suţiner
revndicălo
de ultimele certăi
pentru înfiţare
unei mitropolii greco-catolice româneşti
în Transilvania, întâlnim
ca principal leitmotiv încercarea de a dovedi existnţa
mitropoliei la românii
transilvăe
şi deoptrivă
în toate ţările
române. În argumentarea acestei idei face
încât a rezultat o amplă
reconstituire a vieţ
recurs la geneza fenomenului, aş
ecleziastice la români în intervalul secolului al patrulea la episcopatul lui Grigorie
asupra organiză
ecleziastice româneşti
în Transilvania, la
Maior. Lucrarea stăruie
procesul de calvinizare prin tipăru,
la asupririle exercitate de superintdţ
calvini. În spiritul Contrareformei este prezntaă
subordonarea bisericii româneşti,
seria de umilnţe
la care a fost supus clerul. Acelaşi
spirit răzbate
din modul de
apostrofare a inovaţlr
de ordin dogmatic aduse de calvini, prin care s-au alterat
credinţl
românilor8. A doua lucrare importană
a lui Samuil Micu are un caracter
după
„De ortu, progressu", ,,Brevis Historica Notitia"
preponderent istoric. Apărut
Ibidem, p. 294-295.
Pompiliu Teodor, Sub semnul luminilor. Samuil Micu., Presa
2000, p. 121-123.
'Ibidem, p. 132-133.
6
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este mult mai elabortă
ştinţfc,
deoarece înceară
să prezinte argumentat trecutul
române în vederea emancipăr
ei politice 9 • Din acestă
lucrare amplă,
pe
lângă
importante capitole despre etnogză,
despre istoria politcă,
nu putea lipsi
şi partea privind istoria creştinsmul
la români. ,,Este făr
îndoială
- afirmă
Pompiliu Teodor - că Micu a fost un inţator
prin cercetarea originii creştinsmul
şi
interpretarea pe care a dat-o fenomenului, oferind istoriografiei viitorului
principalele teze care au fost reluate până
în zilele noastre. El a remarcat cu intuţe
şi spirit istoric influeţa
slavonismului în biserica românească,
disociind între
creştinsmul
latin originar şi rosturile limbii slavone" 10 • A refăcut
în acest capitol, la
existente, ,,istoria ierarhiei ecleziastice româneşti,
situaţ
bisericii
nivelul informaţe
ortodoxe din Ardeal în timpul principilor calvini, istoria perscuţilo
religioase în
regimul Aprobatelor şi Compilatelor, cu gândul la explicitarea raţiunlo
Unirii
religioase" 11 •
S-a observat că alături
de valoarea istorgafcă,
,,Brevis Historica Notitia"
repzintă
o contribuţe
în sfera iluminismului politic datoriă
unor idei care anuţă
programul revendicativ uşor
de recunoscut în textul Supplex-ului 12 • Din acestă
persctivă
este traă
în cuprinsul acestei lucrăi
şi istoria românilor din Transilvania
în secolele XVI-XVII. ,,Micu a înfăţişat
starea poulaţie
româneşti
în timpul
principatului calvin, comparativ cu situaţ
din secolul al XVIII-iea când, potrivit
părei
sale, datoriă
Habsburgilor naţiue
a scăpat
de tenebrele ignoraţe
prin
şcoli,
prin regimentele de graniţă
şi progresul instuţoalzăr
în sfera eclziastă
şi educaţionlă.
Scriind despre secolul al XVII-iea relvă
presiunile politice la care
românii şi religia lor au fost supşi,
astfel că nici o difernţă
nu putea să fie seizată
între preoţim
şi ţărnime,
amăndou
categoriile fiind deoptrivă
apăste
de obligaţ,
robote, taxe" 13 • Astfel, Samuil Micu conturează
un tablou complex şi nuaţt
al
vieţ
religioase a românilor din Ardeal afltă
sub incdeţa
Aprobatelor şi
Compilatelor în contrast cu politica progesită
austrică,
punând în evidnţă
perscuţil
calvinilor, alterarea structurii instuţoale,
imixtiunile în sinod,
deteriorarea practicilor sacramentale. Insiteţa
cu care relatză
opresiunile calvine,
să
explice şi să motiveze opţiunea
martiriul lui Sava Brancovici, au fost de natură
pentru unirea eclziastă
a românilor.
Asemenea consideraţ
şi argumente sunt reluate pe larg în opera sa de maturitate
ştinţfcă:
,,Istoria şi lucrurile şi întâmplărie
românilor". Tomul patru şi ultimul din
acestă
vastă
lucrare istorcă,
intitulat „Istoria besrcaă
a episcopiei româneşti
din Ardeal", este dedicat istoriei bisericii şi vieţ
religioase. De altfel, în conepţia
autorului, care coincide cu ideea enuţată
de noi la început, ,,Istoria şi lucrurile şi
întâmplărie
românilor ardeleni" este, prin exclnţă,
o istorie eclziastă,
întrucât
naţie

Ibidem,
Ibidem,
"Ibidem.
12
Ibidem,
13
Ibidem,
9

10

p. 138-139.
p. 151.

p. 180.

p. 182.
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biserica a constituit un cadru de manifestare a vieţ
publice pentru români. Prin
urmare, o consideră
instuţa
repzntaivă
a românilor transilvăe,
atâta timp
din regimul de stări
şi din viaţ
publică.
Deşi
reprezenta religia
cât ei erau excluşi
nercptă,
Samuil Micu a ţinut
să
evidnţz
semnifcaţl
politice ale acestei
instuţ.
Privitor la o astfel de interpretare, profesorul Pompiliu Teodor, cel mai
face următoael
afirmţ:
,,Sunt poate
avizat exeget al operei ilustrului cărtua,
aici cele mai dense şi mai interesante contribuţ
sub raportul orignaltăţ,
ce conţi
o istorie a vieţ
bisercşt
româneşti
din Ardeal, cea dintâi şi multă
vreme negaltă
contribuţe
istorgafcă.
Este desigur replica românească
la istoria politcă
a ţări,
istoria lucrurilor româneşti
în care se remacă
în prim plan rolul lui Mihai Viteazu
în istoria mitropoliei, alături
de semnifcaţ
şi implcaţ
Reformei la români.
diplome princiare
Apelând la cele mai variate surse, la documente de arhivă,
privitoare la viaţ
bisercaă
din secolul al XVII-lea, la prefţl
cărţilo
româneşti
vechi, la hotărâi
dietale, Micu a închegat o expunere de o certă
valoare istorcă
şi
14

politcă"

•

Ca istoric de factură
ilumnstă
îl consară
lucrarea „Scurtă
cunoştiţă
a istoriei
eşcul
acţiunlor
politice revendicative de la sfârşitul
veacului al
românilor". După
XVIII-lea, lucrarea, elabortă
în limba română,
repzintă
o primă
tenaivă
a unui
intelectual de a face publice postulatele Supplexului cu gândul de a solidariza elita
românească
şi de transfera lupta din planul acţiun
politice în domeniul culturii.
Aşa
cum reiese din titlu, este vorba de schiţa
unui proiect mai amplu, ce se va
concretiza în monumentala „Istoria şi lucrurile şi întâmplărie
românilor". Lucru
dovedit, de asemenea, în simetria strucală
a celor două
opere 15 • În comparţie
cu
lucrăie
anterioare redactate în limba latină,
aici ne aflăm
în faţ
unui cărtua
cu
orizonturi istoriografice bine definite, care-şi
formulează
poziţle
ideologice cu
multă
claritate 16 • Asemăntor
cu celelalte lucrăi
deică
un capitol istorie ecleziastice
şi vieţ
religioase, între care face o distncţe.
Convingerea lui că istoria naţiu
române din Ardeal se confudă
de fapt cu cea a istoriei bisericii o regăsim
iarăş
în
structurarea acestui capitol. Aşa
se explică
de ce atenţi
lui s-a axat asupra episcopiei
şi mitropoliei, singurele instuţ
fundamentale cu implcaţ
politice şi culturale 17 •
În acest context, sunt prezentate evenimentele din perioada principilor calvini,
când Reforma religoasă
a făcut
noi eforturi de convertire a românilor, când, fireşt,
a fost vizată
acestă
instuţe
fundametlă.
După
ce enumră
într-un stil
18
croniăes
episcopii şi mitroplţ
din Ardeal, între care numai Mihail Tordaşi
„au fost de eresul calvinesc şi poruncea şi românilor", Samui Micu se exprimă
dubitativ (,,Dumnezeu ştie")
cu privire la conflictul dintre mitropolitul Ilie Iorest şi
Ibidem, p. 231-232.
Ibidem, p. 215.
1
• Ibidem, p. 198.
17
Ibidem, p. 204.
IK Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-iea (I 688-1821), voi.II, Bucreşti,
p. 162.
14
15

1969,
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principele Rakotzi. În acest caz, sursa sa este una de tip oral. Nu este sigur că
mitropolitul a fost îndepărta
din scaun datoriă
comportamentului imoral, de aceea
menţioază
şi ce „alţi
zic" că „s-au pus împotriva eresului calvinesc şi nu au voit
a primi împărtşiea
lui". Totuşi
nu se mulţeşt
să prezinte cele două
părei,
ci
introduce o precizare în scopul stabilirii adevăruli:
în timpul păstori
acestuia s-a
declanşt
propaganda calvină
prin tipărea
unor cazanii „pline de neghina eresului,
şi rugăcin
şi slujbe la taine, la îngropăciue
şi la alte trebi besricşt".
Tot aici
menţioază
şi apriţ
vestitului „Catehism calvinesc", care a provocat reacţi
adverse în lumea ortdxă
românească
şi care au avut ca rezultat „Răspunl.
.. " la
catehismul calvinesc al mitropolitului Varlaam. Informaţi
certe aduce în acelşi
grai de croniă,
când trage concluzii: ,,deci văzând
domnii şi boiarii Ardealului că
românii stau tare în credinţă
şi nu primesc eresul calvinesc, pre arhiepiscop l-au
supus superintdşl
calvinesc ca nimic făr de ştirea
şi făr
de voia lui să nu fie
slobod a face şi rândui ceva în cler, şi pre preoţi
i-au supus mirenilor şi domnilor
locului, carii când voia atunci lăpda
din popor şi acela şă punea pre carele domnul
cu răspândiea
cărţilo
de factură
calvinstă
şi prin introlocului îl voia" 19 • O dată
ducerea unor inovaţ
reformate în cultul ortodox „multe nevoi au păţit
românii din
Ardeal atunci, - sublinează
Micu - şi au fost dintră lepădaţi
moşteni
ţări
şi numai
suferiţ
s-au socotit". Autorul face observaţi
cum imixtiunea calvinismului în Biserica
ortdxă
a continuat şi în timpul mitropolitului Simion Ştefan,
cînd au fost sustrase
de sub jurisdcţa
sa cele trei protopopiate de Almaş
Făgraş
şi Haţeg
şi trecute în
preoţil
se ameliorză
sub ocârmuirea
cea a superintendentului calvin. Situţa
mitropolitului Sava Brancovici prin obţinera
decretelor princiare de scutire pentru
diferite taxe. Totdaă,
pomenşt
de măsurile
luate în urma soboarelor ţinute
de
lapidar ştirea
despre suferinţa
mitropolitului: ,să
Sava. În schimb, consemază
zice că din porunca prinţul
Apafi Mihai au fost lepădat
din episcopie şi prin oraşe
20
purtat şi bătu
pân la moarte" •
La nivelul informaţl
existente şi prin metoda istorgafcă,
Samuil Micu
rămâne
un deschizător
Ele drum în cercetarea istoriei bisericii româneşti
din Ardeal
şi a impactului pe care la avut Reforma asupra ei. Concluziile formulate de el în
acestă
privnţă
vor fi preluate în spiritul Contrareformei de majoritatea istoricilor
români 21 •
direcţ
va fi contiuaă
de Gheorghe Şinca.
El va utiliza
Cercetarea în acestă
2
şi reproduce chiar informaţ
din opera lui Micu în problematica istoriei bisercşt
•
Opera sa capitlă
„Hronica românilor şi a mai multor neamuri" a fost considerată
produsul unui istoric erudit şi obiectiv; o operă
cu aspectul unei vaste coleţi
de
Samuil Micu, Scurtă
cunoştiţă
a istorii românilor, Editura Ştinţfcă,
Bucreşti,
1963, p. I 02-103.
Ibidem, 103.
21
Samuil Micu a mai redactat separat o „istorie eclziastă"
publicată
în fragment de Timotei Cipariu,
care se refă
la perioada Unirii - de la Atanasie Anghel la Grigore Maior. Este scriă
într-o manieră
meorialstcă
făr
pretnţi
ştinţfce.
Vezi Nicolae Iorga, op. cit., p. 158
22
lbidem.
19

20
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materiale documentare. Este vorba de o lucrare rezultaă
în urma certăi
multor
surse istorice şi a documentelor din arhivele Romei şi Vienei. De altfel, Şinca
a şi
publicat o coleţi
de izvoare care va constitui baza documentară
a monumentalei
opere 23 • Iată
ce remarca în acestă
privnţă
cu ochiul său
pătrunzo
Nicolae Iorga:
„Această
operă
e din cele mai bogate, din cele mai muncite, din cele mai cinstite ce
se pot închipui. E un admirabil repertoriu, o culegere de izvoare din cele mai
îmbelşugat,
la cari se recurge încă
astăzi
şi ve va recurge încă
multă
vreme" 24 •
Opera lui Şinca
e complentară
celei lui Samuil Micu, însă
o întocmeş
cu mai
mult spirit critic25 • Şinca
nu ţine
atât de mult să demonstreze cât să arate; să prezinte
26
informaţ
şi fapte, din care cititorul să-şi
formeze o opinie coretă
• Dezamăgit
de
lipsa de farmec literar al textului, Iorga a înţels
pe deplin că „Hronicul. .. " era
... o zidire
destinat doar pentru a „ilumina" pe cititor: ,, ... marele monument a rămas
moartă
şi pustie, în cari rătces
numai ... certăoi
de adevăr,
urmăito
de
27
informaţe"
• Fireşt,
,,Hronicul..." alături
de valoarea ştinţfcă
şi informatvă,
avea în subsidiar, ca şi lucrăie
lui Samuil Micu, un ţel politic: acela de a justifica
Motiv pentru care cartea a fost
egalitatea în drepturi a românilor transilvăe.
28
catlogă
de cenzură
ca fiind „periculoasă"
• De teama cenzurii, el nu-şi
dezvălui
angajamentul într-o luptă
politcă
prin multe comentarii cu caracter polemic, deoarece
el considera ca un autentic gânditor iluminist că o lucrare de istorie temincă,
cât
cât mai obiectvă
poate fi o armă
la fel de eficntă
în lupta pentru
mai detaşă,
revendicarea drepturilor neamului său 29 •
Exegeza a descoperit în Gheorge Şinca
un gânditor cu încliaţ
deiste. Toate
lucrăie
lui sunt străbue
de o gândire laică
şi raţionlstă.
Amestecul instuţe
ecleziastice în treburile seculare este dezavută
de Şinca.
În conepţia
sa rostul ei
fiind numai grija pentru sufletul omului. De aici o serie de opinii formulate în legătur
cu istoria bisericii, situaţ
confesială,
care oglindesc în primul rând viziunea
unui om de ştinţă
şi abia apoi pe cea a unui cleric. De aceea, nu se sfieşt
să demaşt
faptul că de-a lungul istoriei sub pretext religios s-au urmăit
interese politice ori
autoriăţl
civile şi ecleziastice din
economice. Astfel, devine indezirabil în faţ
Transilvania pentru că a acuzat papalitatea şi catolicismul de asemenea acţiun,
că
s-a pronuţat
în calitate de preot unit împotriva unirii şi a negat autoritatea episcopului
pentru o religie creştină
ca aceea dinainte
unit din Transilvania. El pleda în esnţă
30
de Marea Schismă
• Probabil, din acest motiv, în gândirea lui apare ideea că românii
Pompiliu Teodor, Interfţ
iluministe europene, Editura Dacia, Cluj-Napoca, I 984, p. 147-148.
Nicolae Iorga, op. cit., p. 185.
25
Cf. Pompiliu Teodor, op. cit., p.153-155.
26
Serafim Duicu, Pe urmele lui Gheorghe Şinca,
Editura Sport-Turism, Bucreşti,
1983, p. 189-190.
27
Nicolae Iorga, op. cit., p. 190.
2R Serafim Duicu, op. cit., p. 187.
29
Ibidem, p. 192-193.
30
Manole Neagoe, Prefaţă
la: Gheorghe Şinca,
Hronicul românilor, Editura pentru literauă,
Bucreşti,
1967, p. XCV-CIL
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nu pot fi nici ortdcşi
şi nici catolici, întrucât ei sunt creştin
pur şi simplu, de la
început, înainte de apriţ
acestor distncţ,
şi astfel sunt mai buni şi decât unii şi
31
decât alţi
• O astfel de conepţi
prefiguază
curentul de gândire al „românismului"
din perioada interblcă.
În cadrul unor asemenea ideii şi a metodei de expunere obiectvă
a datelor
îşi
definşt
în mod nuaţt
conepţia
despre Reforma
istorice, Gheorghe Şinca
religoasă
şi influeţa
ei între românii ortdcşi
din Ardeal. I se pare corect şi firesc
faptul că refomaţi
au sancţiot
Biserica datoriă catoliă
direcţ
greşit
pe care
a apucat, ba mai mult, îi consideră
nişte
agenţi
ai providenţ,
cu menirea de a face
lumină
peste negura în care se afla Apusul: ,,S-au milostivit atotputernicul Dumnezeu
a cerea mândria Sîntei Besericei Romei prin mădularie
eii, adecă
prin protesanţi
(ce s-ar zice tudmănior)
sau luterani şi calvini, carii singuri au deschis mintea
apusenilor" 32 • Totuşi,
câteva paragrafe mai jos, artă
că învăţtura
protesană
este o
deviere de la adevărt
credinţă.
Cu toate că românii ardeleni au avut de suferit
mult, nu au acceptat noul cult reformat aş
cum n-au acceptat nici trecerea la
catolicism sub regii catolici maghiari: ,,Neamul nostru cel românesc întreg, adecă
nu numai proşti,
ci şi nobilii din Ardeal şi părţile
Ţeri
Ungureşti,
pentru că n-am
protesanţil,
precum nu priimisem şi obiceiurile Bisericei Romei
priimit rătcile
sau nainte, la atâta au agiuns, că numai suferiţ
s-au ţinut
în Ardeal şi părţile
Ţeri
Ungureşti,
precum artă
Approbatele Ardealului" 33 . Pentru istoria bisericii româneşti
din Transilvania sub Principii calvini a avut caprincală sură
„Istoria ... " lui Samuil
bisericii şi a clerului ortodox s-a îmbunătţi
sub ocârmuirea lui Mihai
Micu. Situaţ
Viteazu. De asemenea, menţioază
privilegiile de care s-au bucurat prin diploma
emisă
în 1609 şi citaă
aici integral3 4 • În cronologia evenimentelor
lui Gabriel Bătory,
atenţi
prigoana calvină
din timpul principilor Gheorghe Răkotzi
şi Mihail
îi reţin
Apaffi. Dar mai cu seamă
destituirea mitroplţ
Ilie Iorest şi Sava Brancovici.
la diploma de numire a mitropolitului Simion Ştefan
cu
La anul 1643 se opreşt
cele 15 condiţ
impuse de biserica refomată
calvină,
redată
pe cuprinsul câtorva
lui Ilie Iorest din scaunul
pagini, în care sunt prezentate şi motivele înlături
mitropolitan. În final, îşi rezvă
dreptul de a face câteva observaţi.
Mai întâi, atrage
atenţi
asupra actului, suficient de elocvent pentru a dovedi prozelitismul calvin:
„Vezi cum se meştuga
calvinii se tragă
la credinţa
şi legea lor pe bieţ
românii
aserţiun
el deduce că nu este justă
culpa de imoralitate
din Ardeal!". Apoi, din acestă
adusă
mitropolitului Iorest, ci pentru că nu a dorit să răspândeac
învăţturile
calvine
cuprinse în Catehismul recent publicat. Toţi
cei care l-au acuzat în sobor pe mitropolit
erau preoţi
calvini din ţinutrle
care au trecut sub jurisdcţa
superintendentului
credibil, aminteş
că
în diplomele de înobilare date de Răkotzi,
calvin. Să se facă
Sorin Mitu, Geneza identăţ
naţiole
la românii ardeleni, Humanitas, Bucreşti,
Gheorghe Şinca,
op. cit., voi. II, p. 183.
)) Ibidem.
34
Ibidem, p. 420-421.
31

i

2

1997, p. 389.
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pe care el le-a citit, se specifica că dacă
„se vor lăsa
de sfănta
unire cu pravoslavnicii
adecă
cu calvinii, îndată
se-şi
piardă
şi nemşigul
şi iosagul" 35 • Pentru anul 1680
stăruie
la pătimrea
mitropolitului Sava Brancovici, eveniment cu larg ecou în epocă.
La început se mulţeşt
să
citeze cele relatate în opera lui Samuil Micu. Sava
apare ca un martir care a suferit şi murit pentru credinţa
sa. Anecdotica despre
martirajul mitropolitului este preluată
după
surse orale. Se zice că stând odată
la
masă
cu Principele Appafi, mitropolitul mânca bucate de post. Ca să-i
batjocresă
credinţa,
principele l-a pus să-i
boteze un câine. Vlădica
s-a făcut
că primeşt,
dar a
zis că trebuie să ispteacă
mai întâi de ce lege este câinele. Apoi a luat bucate de pe
masă.
Câinele a ales carnea, astfel mitropolitul a dovedit că nu era de legea lui şi se
cuvenea să fie botezat de preoţi
calvini. Replica ar fi atras ura comesenilor şi pe cea
de hărţuie
a principesei, era un motiv în plus ca principele
a principelui. Acuzaţi
să caute „prilej şi vreme cu îndemâă
se surpe pe mitropolitul Sava". În timpul
soborului, adunat pentru judecarea vlădic,
pe lângă
acuzţi
pentru imoralitate,
averilor mănstir
din Alba Iulia.
alte capete de acuzare au fost pentru însuşirea
Urmarea a fost întemiţar
şi apoi uciderea prin decapitare. Dar Şinca
nu este un
simplu compilator de informaţ
şi documente, ci el se exprimă
critic unde sursa i se
pare eronată.
Astfel, anecdotica cu câinele o găseşt
„numai poveste făr
de temeiu".
soborului mare crede că „numai din pizmă
şi nu din adever s-au
Cât despre sentiţa
făcut".
În sprijinul acestei afirmţ
face apel la cronicarul Mihâly Cserei, un om
apropiat al principelui Appafi, şi aşdr
o sură
de încredere. Cserei relatză
că
faima de om învăţat
şi iscusit, dar mai ales averea mitropolitului, au atras duşmănia
şi complotul mai multor nobili unguri, care după
condamnare şi moartea lui şi-au
împărţit
între ei averea. Concluziile le lasă
tot pe seama cronicarului ungur
(,nemaiuztă
păgâneasc
şi cumplită
tyrănie!")36,
despre care afirmă
în alt loc „că
acesta au fost unul dintre calvinii cei mai tari în religia lor" 37 •
Concepţia
sa despre impactul Reformei între românii ardeleni se încadra fireşt
în curentul general al Contrareformei. O mai exprimă
încă
o dată
foarte concis,
atunci când face bilanţu
unirii Bisericii ortodoxe române din Transilvania cu Biserica
în maniera sa pe Peter Bod, care suţinea
cât de bună
Romei. În acest sens îl citează
a fost colaborare dintre ortdcşi
şi calvini, şi cât de mult le-a înşelat
aştepăril
unirea cu Roma. Dar Gheorghe Şinca
este dispus să înţelagă
altceva de aici, şi
anume subordonarea ortdcşil.
Astfel atrage atenţi
cititorului: ,, Din cuvintele
acestea ale lui Petru Bod, lesne poţi
vedea la cât adusese calvinii pe bieţ
români
din Ardeal" 38
Petru Maior avea să scrie cu mai multă
francheţ
despre acest subiect. E drept,
cenzurii 39 . O comparţie
nu s-a expus în cercuri înalte şi astfel nu a atras atenţi
Ardelană,
ediţ
îngrijtă
de Florea Fugariu, Editura Minerva,
Ibidem, p. 75-77.
37
Gheorghe Şinca,
op.cit., voi. III, 252.
1
" Şcoal
Ardelană,
voi. II, p.85-86.
11
' Al. Piru, Literatura română
premodnă,
Editura pentru literauă,
Bucreşti,
35

Şcoal

Bucreşti,

1983, p. 66-70.

36

1964, p. 64-66.
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Mihai
Georgi\ă

IO

a operei sale istorice cu a celoraţi
doi corifei o face Nicolae Iorga: ,,Cel
mai târziu în manifestarea sa ştinţfcă,
cel mai puternic în afirmarea ideilor sale,
subiectului său,
mai strâns în expunere, mai logic în
cel mai filozofic în înţelgra
40
argumente" • Maior era un adversar declarat al catolizăr
cultului şi al doctrinei
ultramontane catolice de sorginte italnă.
În acest sens, redactză
o lucrare intulaă
„Procanon" în care apăr
cu argumente vechea tradiţe
şi cultul ortodox, atcă
imoralitatea, rosteş
filipice împotriva învăţturile
canonice închistate ale bisericii
41
catolice şi se exprimă
necruţăto
faţă
de infailibilitatea pontifcală
• Această
atitudine
era de inspraţe
galicnă,
janseită
şi febroniaă.
Încercarea lui se încadra astfel
ce viza o umanizare a creştinsmul
instuţoalde
tip
unui curent larg în epocă,
feudal, care milita pentru drepturile unei biserici naţiole.
Aceste principii sunt
lucrare teolgică:
Protopopadichia. Ea ilustrează
foarte bine
recurente în următoae
„epoca străbu
mereu de tensiunea între fideliatea faţă
de tradiţe
şi
ispita
catolizăr".
Conţiutl
ideatic al cărţi
se întemiază
pe valorile fundamentale ale
creştinsmul
primelor veacuri, corespunzăta
tradiţe
Bisericii răsiten.
Sensibil
la ideile secolului iluminist, Petru Maior a considerat oportun ca pentru fortificarea
naţiolă
să
recugă
la teologia răsitean
şi la
propriei Biserici într-o instuţe
noile ideii galicane. ,,Recursul la tradiţ
creştinsmul
originar servea idei de
Bisericii, asigurând astfel un caracter democratic
prezervare a sinodaltăţ
funcţioăr
instuţlor
proprii şi fundametări
unei doctrine religioase care să nu
42
altereze credinţa
tradiţonlă"
•
Deşi
în genere este cel mai puţin
erudit dintre istoricii Şcoli
Ardelene 43 ,
manifestă
un cult pentru adevăr;
un element mereu prezent şi cel mai evident în
4
conepţia
lui istorcă
• Pentru el teologia şi istoria se întrepăud.
Nu face o separţi
netă
între literatura istorcă
şi cea eclziastă,
ultima constituind parte integraă
din conepţia
istorcă.
De exemplu, în „Istoria besearicei românilor" folseşt
surse
reia
comune cu cele din „Procanon" şi „Protopopadichia". Din aceasta din urmă
în „Istoria besearicei ... ", iar frecventele
consistent şi conclusiv o parte şi o integrază
trimiteri la ea demonstrază
cu prisonţă
conepţia
interdscplaă
a autorului 45 .
nimic despre preocuparea lui Micu pentru Istoria Bisericii, de
Nu cunoştea
aceea probabil nu face nici o trimitere. ,,Am putea spune - afirmă
Laura Stanciu că
„Istoria Besearicei românilor" a fost prima lucrare editaă,
amplă,
de sinteză
temaică,
privitoare la istoria creştinsmul
şi a Bisericii, pe întreg teritoriul locuit
de români din antichitate şi până
în epoca contempraă
autorului" 46 • Strucaă
pe
pertină

Nicolae Iorga, op cit., p. 192.
Ibidem, p. 198-199.
42
Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821), Risoprint, Cluj-Napoca, 2003,
p. 180-181.
4
J Al. Piru, op. cit., p. 73.
44
Laura Stanciu, op. cit., p. 225.
45
Ibidem, p. 233.
46
Ibidem, p. 244.
40
41
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autorul vrea să demonstreze originea, vechimea şi continuitatea
la români. Prima o deică
originii, iar a doua istorie bisericii, a
instuţe
arhiepiscopiei, mitropoliei şi istoriei Unirii 47 . Aici întâlnim pe Maior din
lucrăie
teologice, care polemizaă
cu inovaţle
catolice în tradiţ
răsitean,
dar, în acelşi
timp, pune în evidnţă
superioritatea teologiei ortodoxe şi progresele
făcute
de ortdcşi
ardeleni în învăţmâtul
contemporan48 • Inovaţile
aduse de
Reformă
sunt, de asemenea, trecute pe sub ochiul său
critic. El nu se mulţeşt
ca
şi Micu sau Şinca
să
prezinte evenimentele ori să citeze documente, din care se
desprind cu uşrinţă
concluzii, ci comentază
din punct de vedere teologic învăţturile
calvine. Această
problemă
o pune în discuţe
într-un subcapitol din capitolul dedicat
Unirii, intitulat „Se spune statul credinţ
românilor supt prinţ
calvini, în Ardeal,
pe cititor din capul
înainte de a se face unirea cu Biserica Romei". Înştiţează
locului că toţi
principii calvini au râvnit ca pe numerosul neam al românilor „cătr
credinţa
cea calvinesă
amăgi
şi trage". Dar se opreşt
doar la momentul culminant
Toate metodele sistematice de
al propagandei calvine din timpul lui Răkotzi.
convertire utilizate de acest principe sunt dezvăluit
sub pana lui Maior. În primul
tradiţonle,
adică
cărţile
religioase,
rând, trebuia demolat suportul ideatic al credinţ
care erau în slavonă.
Apoi, ridicarea unei tipografii la Alba Iulia sub patronajul
calvinilor şi publicarea cărţilo
de cult în limba română.
Punerea în practiă
a acestor
inţatve
s-au făcut
prin puterea politcă
a principelui, care decreta ca predica să se
facă
în limba română
şi conform învăţturi
calvină.
În acest sens, citează
un paragraf
cuprins în cele 15 condiţ
din diploma emisă
de Răkotzi
în 1O octombrie 1643
Ca apărto
al tradiţe
nu poate să
pentru numirea mitropolitului Simion Ştefan.
nu-şi
reverse nădufl
şi să facă
o recenzie ustrăoae
Catehismului calvinesc „foarte
blăstma",
moment de vârf al prozelitismului, apărut
în limba română
din porunca
principelui, ,,în care sfintele taine, cinstirea icoanelor şi a moaştelr,
posturile, slujbele
bisercşt,
călugria
şi alte toate se leapăd;
toaă
legea şi toate ţermonil
sfinte
şi lucruri de nemică,
şi aceste toate din
se numesc închinare la idoli, supertiţ
sfintele scripturi se nevoiaşt
a le răstuna
calvinul izvoditoriu" 49 • Acest catehism
de mitropolit şi celăat
cler între
trebuia sub imperiul pedepsei să fie răspândit
românii ortdcşi.
La acet aspect face trimitere la punctul doi din cele 15 condiţ.
Deodată
parcă
îi trece prin minte să stăruie
mai mult asupra lor, deoarece i se pare
sa de teolog şi metoda interdscplaă
folsită
relevant să le comenteze. Formaţi
în abordarea istoriei ecleziastice sunt recognoscibile. Astfel, întrerupe discursul
evnimţal,
pentru a comenta unele aspecte dogmatice prin care se impuneau
învăţturile
calvine în Biserica ortdxă.
După
ce mentioază
că
la punctul trei se
stipulează
interzicerea utilzăr
uleiului sfinţt
la botez şi alte ceremonii religioase,
două

părţi,

creştinsmul

47

48
49

Ibidem, p. 246-247; Al. Piru, op. cit., p. 77.
Nicolae Iorga, op. cit., p. 214-215.
Petru Maior, Scrieri, voi. 2, Editura Minerva,
Bucreşti,

1976, p. 120-121.

ISTORIA CĂRMIZ

ÎN BIHOR*
de
EMODI Janos

În cursul evului mediu şi epocii moderne cărmida
ca material de construţie
a
la ridicarea unor case de locuit, biserici, cetăţi
etc., dar se cunosc cărmiz
fost folsită
patrulatere, poligonale, sau de alte forme folosite pentru pavaj, de forma unor
segmente de cerc pentru fântâni sau turnuri circulare, sau de alte forme mai
complicate, folosite în locul unor piese arhitectonice de piatră.
În cazul zonelor
unde carierele de piatră
lipseau sau datoriă
lipsei meştrilo
pietrari specialzţ,
respectiv costului ridicat al produselor acestora, elementele de piatră
erau înlocuite
identcă
confeţiat
din lut ars-cămid:
stâlpi,
de multe ori cu piese de formă
cornişe,
capiteluri, nervuri etc. Acestea purtau uneori, ca şi cele de piatră,
semnele
caracteristice de plasare, ansamblare. 1
În cursul evului mediu au fost confeţiat
cărmiz
de cele mai diferite mări.
În cazuri excpţional
au fost folosite chiar cărmiz
foarte mari, de pildă
din Oradea
cunoaştem
exemplare de 7x l4,5x44 cm. O oarecare uniformizare are loc după
sfirştul
secolului XVI când se vor generaliza piesele cu măriea
aproximtvă
de
Sx l4x29 cm. După
cum se ştie
lungimea cea mai răspândit
a cărmizlo
corespundea piciorului, unitate de măsur
medivală,
valoarea absolută
a acestuia
însă
nu era identcă
peste tot, de aici difernţl
mai mici sau mai mari între mările
cărmizlo
folosite la construţi
din diverse zone. Oscilaţe
de valori se pot bine
urmăi
în cazul perţilo
cetăţi
din Oradea construite între 1569-1619 (a se vedea
catalogul anexat).
Comparţi
calităţ,
dimensiunilor şi semnelor cărmizlo
din cadrul aceluiş
ansamblu arhitectonic medieval dar şi dintr-o zonă
georafică
mai restână
poate
să dea rezultate folositoare apreciabile, iar în cazul unor studii aprofundate a texturii
chiar dacă
pentru stabilirea datei absolute de
unor ziduri este indspeablă,
construţie
poate fi folsită
în cazuri mai rare 2• Cărmizle
mai noi care poartă
* Prezentul articol repzintă
de fapt o adenă
la studiul cu acelş
nume apărut
în Date istorice din
trecutul oraşuli
Oradea, (I. magh.) voi. I, 2000, 119-150, unde sunt publicate un număr
de 467
cărmiz
diferite.
1
David Lâszl6, A kăzepori
Udvarhelyszek miiveszeti emlekei, Bucreşti,
1981, fig. 71/b, 189, 238,
249/b, c; nervurile bisericii din Gelinţa;
Benko Elek, Kereszturszek regeszeti topograjiaja, Budapesta,
pl.38
2
Vezi touşi:
I. Bamea, N. Constantinescu, Materiale, V, p. 168, fig.3, 4; cărmizle
datate din prezentul
studiu, cat. nr. 113- I 19, 126, 211, 336.
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4

pe an. Mai târziu acestă
cărmide
a fost din nou arendtă,
în
200.000 cărmiz
1803 oraşul
beneficia după
ea de un venit de 3083 fl. 15 • Veniturile oraşuli
erau
funcţioarl
Dell'Orto Cyprian „fixus proventus perceptor" între
strânse de către
anii 1780-1830. Cărmiz
care poartă
numele acestuia au apărut
cu ocazia demolări
a unor clădir
de la începutul secolului XIX. (cat nr. 465,487).
Datoriă
amplifcăr
construţil
din oraş
capacitatea cărmidlo
a devenit
insufcetă
astfel că în 1806 se interzice şi se amendză
exportul în afara oraşuli
16
a cărmizlo
• După
legisaţ
din 1843 cărmidle
ajung treptat în mâini
particulare . Cele mai mici aveau o producţie
manufctrieă,
apoi odată
cu extinderea
17
mecanizăr
se înfiţează
fabrici mari necesare datoriă
exploziei de construţi
edilitare ce va avea loc în anii de dinainte şi de după
1900. Din cele 8 fabrici existente
în acestă
perioadă
cele mai mari au fost înfiţate
de trei arhitecţ:
fabrica ce
funcţioa
pe baza forţei
aburilor a lui Riman6czy în 1885, a lui Knapp în 1887 şi a
lui Rendes Vilmos în 1888 18 • Mai târziu în 1911 fabrica Koblos avea 58, Rendes 73,
Kolliner 141, Sztaril 146 iar Nagy Lajos înfiţată
în 1910 avea 300 muncitori şi o
şi 3 milioane ţigle
pe an 19 • De notat că forţa
de
capacitate de 8 milioane de cărmiz
muncă
locaă
necsară
era insufcetă,
de aceea aceste fabrici angajau şi un număr
mare de muncitori sezonieri soiţ
din zone mai îndepărta:
unguri, cehi, slovaci,
austrieci şi italieni.
Construirea unei clădir
mai mari putea să preia o perioadă
mai indelugată
întreaga capacitate a unei fabrici, de exemplu la ridicarea palatului Vulturul Negru
produse anual de fabrica Vulkan S.A.
s-au folosit toate cele 5 milioane cărmiz
Cărmid
existau şi în diverse locaităţ
mai mici din judeţ,
astfel de pildă
în
1912 în afara oraşuli
Oradea erau înregistrate 46 firme, desigur majoritatea cu o
producţie

manufctrieă.
20

*
Cele mai vechi ştampile
de pe cărmizle
din oraş
sunt simple forme geometrice
(cat. 3-16; 19-25). Pentru datarea lor nu prea avem puncte de sprijin, ele fiind
găsite
izolat sau ca piese refolosite în cadrul unor clădir
din sec. XVIII-XIX. După
ele urmează
seria cărmizlo
din secolul XVIII-începutul sec. XIX care poartă
monograme de mari dimensiuni, cu litere de 9-11 cm (cat. 29-55). În cursul primei

Lakos L., op. cit. 174.
Idem 175.
17
Cităm
din ziarul Honi Vezer, Pesta, 1843, XII (trad.): .,Învă{torul
din Aiud a inventat o maşină
cu
care 13 muncitori produc 1O.OOO cărmiz
pe zi"; În ziarul„ Vasarnapi ujsag" nr. 34 din 1864 Hevessy
S. scrie despre „fabrica de cărmiz
mecanice" din Oradea.
18
Borovszky Samu, Bihar varmegye es Nagyvarad, 190 I, p. 30 I.
19
Bihar varmegye irasban es kepekben, Nagyvărd,
1912, 153; Fleisz Janos, Varos kinek nem latni
masat, Nagyvârad, 1997, 192, tab. 20.
2
1912.
° Kemeny L. Ignâcz, Nagyvarad es Bihar megye cim es nevtara, Nagyvărd,
15

16
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a sec XIX dimensiunile literelor scad la jumătae.
Până
la acestă
perioadă
inclusiv, toate cărmizle
amintite aveau semnele, monogramele reliefate din
suprafţ
lor2 1• La sfârşitul
sec. XIX cărmizle
fabricilor erau presate în cuti-marţe
care aveau pe fundul lor plăci
metalice în care erau gravate monogramele
producătli,
încadrate de obicei într-un chenar (cartouche) pătra,
hexagonal,
dreptunghiular, oval, rotund etc. 22 Aceste cartuşe
se adânceau în suprafţ
cărmiz,
literele monogramelor erau reliefate dar rămâneau
deasemeni sub suprafţă.
Fabricile
mari aveau deobicei 10-20 cuptoare, numărl
cuptorului apăre
uneori deasemeni
adâncit în cărmid
(cat. 36-40, 134-136, 246,261, 267-268, 275,284,300,301,
309, 31 O). După
uzră
ştampile
metalice erau schimbate, modificate, de pildă
firma Incze Lajos es Tărsa
a folosit cel puţin
5 feluri de cartuşe
(246-250). Pentru
cărmizle
cu cartuşe,
fiind mai recente, dispunem de documente de arhivă
mai
numeroase, ele pot fi atribuite cu destulă
uşrinţă
producătil
respectivi. Dealtfel
ele formează
doar cca 15% din materialul găsit.
Atribuirea monogramelor anterioare
este mult mai difclă,
ne mai vorbind de cele cu semne geometrice.
atribuirea cărmizlo
produse în judeţ,
întâmpiă
acelşi
În ceea ce priveşt
greutăţi.
Aici o parte a cărmizlo
poartă
monograma comanditorilor, deobicei a
unor membrii a familiilor nobiliare, ele au apărut
în clădire
ridicate sau reconstruite
(familiile Batthyânyi, Frâter, Stubenberg, Zichy, Schvarcz, Komiss etc.,
de aceşti
cat. 76, 85, 86, 120, 121,149,221,374,397,398,414).
Dăm
mai jos lista manufacturilor şi fabricilor de cărmiz
din Oradea, şi doar
rurale, pentru a arăt
că
ele acopereau toaă
ca exemple şi câteva din locaităţe
părţi

judeţli suprafţ

23

.

de asemeni tabelul cu dimensiunile cărmizlo
folosite la construţia
zidurilor exterioare ale cetăţi
renascentiste din Oradea, în a doua parte a sec. XVIînceputul sec. XVII.
Cerctăil
recente au făcut
posibile deslgări
mai corecte ale unor prescutăi,
inţale
de pe unele cărmiz
găsite
anterior sau mai recent. Astfel faţă
de catalogul
24
putem aduce o serie de completări
şi rectifă,
după
care adăugm
studiului de bază
lista şi fotografia unor cărmiz
găsite
recent, care nu figurează
în studiul inţal
şi
câteva pentru care au apărut
posibltăţ
mai sigure de datare.
Anexăm

21

In cazul cărmizlo
manufacturiere monograma meştruli
sau al comanditorului era gravtă
în
fundul cutiei de lemn (matriţă),
de aceea acestea apăreu
reliefate pe suprafţ
cărmizlo.
22
Firma cu emblema EGY a lucrat întâi manufacturier cu matriţe
de lemn, trecând apoi la cele cu
plăcuţe
metalice, am găsit
atât cărmiz
cu monograme în relief cât şi adâncite.
ZJ La anii de funcţioare
am trecut doar data înfiţăr
firmei sau perioada pentru care dispunem de
date sigure; multe din ele au lucrat însă
un timp mai îndelungat. Pentru cărmidle
din locaităţe
rurale deţinm
date puţine.
24
Emodi, op. cit. p. 124.
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496. Oradea. Poz. sec. 6,5x 14x29.
(repaţi
ulterioaă).
6x 13,5x29. Î.-7. Prima
497. Oradea. Cetate, poarta estică
parte a sec. XIX
498. Oradea. Poz. sec. 7xl2x?. Fabrica de cărmiz
Lederer Kălmn,
Aleşd.
Cca 1900. Chamotte.
499. Oradea. Porţile
de fier nr.9. Poz. sec. Varianta la nr. 312. Cărmida
Juhăsz
Laszlo, Ceica, 1947
de semicolană.
Gr. 7 cm. Lat. 16 şi 19 cm.
500. Valea Erului. Poz. sec. Cărmid
50 I. Oradea. Cărmid
hexagonlă
de podea. Grosimea 4,8 cm, latura 14 cm
hexagonlă.
Gr. 6,6 cm, latura 9 cm
502. Valea Erului. Poz. sec. Cărmid
patruleă
de podea. Poz. sec. 5x28x28 (varintă
la nr. 354)
503. Cărmid
504. Cărmid
de podea medivală.
Poz. sec. 5x 18x23,5
de mari dimensiuni.
505. Oradea. Cetate. Poz. sec. 6xl5x440. Cărmiz
506. Oradea. Cetate. Poz. sec. 9xl85x370. Idem
507. Oradea. Cetate. Poz. sec. 12,5xl7,5x? Idem
de fier nr. 58. Poz. sec. 7x 14,5x440. Idem
508. Oradea. Str. Porţile
509. Oradea. Str. Krisztina. Poz. sec. 1Ox31 xmin. 21. Idem.
51 O. Vaida. Rotndă
romanică.
Cărmid
specială
din centrul unei scări
spiralate.
Sec. XIII
cu capete glazurate, colorate în roşu,
verde, galben
511. Oradea. Cetate. Cărmiz
sau maro (variante la nr. 337,338,371). Deşi
am găsit
mai ales exemplare
fragmentare, s-a putut constata că ele au dimensiuni diferite (gr. 4,5-5-6maxiă:
10,5-11,5-12,5-13-16 cm). Acest lucru se datoreză
6,5; lăţimea
faptului că ele au fost folosite în porţiun
diferite, cu raze diferite, ale unor
turnuri rotunde amintite. Le spunem „cărmiz"
deşi
studiind pasta şi
calitatea lor ne dăm
seama că ele sunt de fapt produse ceramice (terracotta)
de olari specialzţ.
Sec. XVI-XVII.
colorate, confeţiat
512. Cărmid
pentru uz minier. 7x 14x 14. După
mijlocul sec. XX
513. Cărmid
pentru uz minier. 6,5 x 14
514. Cărmid
pentru uz minier. 6xl4
515. Cărmid
pentru cuptoare. Chamotte. 6,5xl4,5.
516. Cărmid
din podeaua unui pasaj de clădire.
Keramit. 4x3,5x3,5x2. Cca
1880-1900
517. Cărmid
de podea. Keramit. 6x21. Cca 1900
pt. borduă
de trotuar. Keramit. 7,5x20,5. Cca 1900
518. Cărmid
519. Sâniob. Episc. Franciscus Lajcsăk.
Paz.sec. 6,5x 15x30. Î-8. Varintă
la
nr. 46. 1827-1842
520. Sâniob. J.K. Poz. sec. 5,5xl4,5x29. Î-5
521. Sâniob. B. Poz. sec. 6x}4x30. Î-7,5
522. Sâniob. I.D. (H.D.?). Poz. sec. 6x 14,5x30. Î-5.
523. Sâniob. P. Poz. sec. 5xl4x29 Î-10. Sec. XVI-XVII
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524. Sâniob. V.P. Poz. sec. 6x 14x29. Î-8
525. Oradea cetate, brutăie.
P.4. 5x 14,5x28. Î.-9. In situ. Cărmida
episcopiei,
cuptor nr. 4. Sec. XVIII
526. Oradea. T.?.Cz. Poz.sec. 8x14x30. Î.-5. Tarr şi Czegledy, 1893. Varintă
făr
cartouche la nr. 311
527. Oradea. Fragment de ferstuică
neogtică
pentru pod de casă.
După
mijlocul sec. XIX.
528. Ornament de terracota, nesmălţuit,
clădirea
Adorian, str. Patrioţl
nr. 6,
stil secesion, 1905
Cărmid

din Oradea

Warosek Mihaly
Sztupa Mark (ţiglăre)
Koblos Ferencz (În spatele Cimitirului Mare)
Balask6 Janosne
Gutmann J6zsef (Szalka, Csillagvaros)
Riman6czy Kalman (şi succesorii), (Calea Clujului 117, 300)
Incze Lajos es T-sa (Calea Clujului 148)
Knapp Ferencz, (din 1896 Knapp Sandor), (Calea Clujului 44)
Rendes Vilmos (Calea Clujului 250), (în 1914: Grădinalo)
Gyapai es Tarr (Calea Episcopia Bihorului-Piatra Craiului)
Fraţi
Hellmann, (Din 1890 S.A), (între Calea Clujului
şi calea ferată)
Tarr Gyorgy (argilă,
sobe şi cuptoare), (str. Hidegser 29)
Sonnenfeld Jănose
Sztavenik Ferencz (Hidegser 29)
Tarr es Cegledy (Szolohegy-Aranydiillo)
Tegla es agyagarugyar (SA)
Koblos Ferenc es T-sai (lângă
cimitirul Mare, str. Eroului
Necunoscut)
Pekanovits Imre (în arabilul cartierului Olaszi)
Geczy Geza (lângă
pădurea
Wolfi)
Fraţi
Bleier (ferma Volfi)
Stabiliment de îngrăşmite
şi cărmide
(Lângă
gara Velnţa)
Incze Lajos es Kolliner David (Calea Clujului 45)
Bemath Lajos, Farkas J6zsef, Keztyiis Janos, (str.Gădinalo
24)
Bemath Janos (str. Fiirdo 13/a)
Spitzer Ede (Birou: casa 6vary)
Szlafkay Ferencz
Vulkan (SA), (în 1941 Komjathy F., Calea Episcopiei Bihorului 142)
Kopasz N. (Cart. Seluş,
Calea Ciheiului)
Tokay Janos (Cserediilo)
Meszhomokko teglagyar (Banca Corn. SA), (Banysor-Nufăli)

173118361862-1904
18751879-1897
1885-1914
1885-1909
1887-1897
1888-1914
1889-1896
1890-1895
1890-1892
18911892-1892
189318931895-1933
189618971897-1898
1898-1922
1902-1911
1908-1914
1909190919091909-1942
19091909-1912
1910-1914
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Dimensiunile cărmizlo
Zidul

zidurilor

anii construirii

1569-1570
Bastionul Crăişoul
Bastionul Aurit
1572
Bastionul Ciunt
1574-1580
Curtina dintre
B. Aurit şi Ciunt
1580-1581
Curtina dintre
B. Aurit şi Roşu
1582-1583
Bastionul Roşu
1584-1597
Curtina dintre
1585-1597
B. Roşu
şi Crăişou
Bastionul Bethlen
1618
stratele inferioare
stratele superioare
Curtina dintre
Bethlen şi poarta
1619
Cazematele vestice,
guri de tragere, pod
1772
Ravelinul Doxat
1732
1772
Cazemate estice
Canalul subteran de
scurgere, sf. sec. XVIIIinc. sec. XIX

12

din Oradea
cetăţi

grosimea

lungimea
lăţimea

5
5;6
5 (6)

14; 15
13; 14
14 (15)

28
(26-28) 29
(28, 29) 30

6

14

28

5 (5,5)
5

13; 14
13; 14

28 (29, 30)
(27, 28) 29

5

13 (14)

28 (29)

5;6; 7
6; 7;8

( 13,5) 14
14

28
(27-29) 30

6

14

(28, 29) 30

6
15
30
vezi dimensiunile şi foto cat. nr. 5, 7
cat. nr. 183-185

cat. nr 112

THE HISTORY OF BRICKS IN BIHOR COUNTY

-AbstractThis article is an addendum to the study published in the volume entitled "Torteneti
adatok Nagyvarad multjab61" (Historical Dates from the Past of Oradea) voi. I, Oradea,
2000, pg. 119-154. In that volume there were presented 467 different kind of bricks. In
addition to the rectifications made in the addendum, we also added to the previous !ist 60
more unpublished pieces ofbricks.

13

Istoria
cărmiz

145

în Bihor

L

146

Em6di Janos

>

z

F L

14

15

Istoria

cărmiz

147

în Bihor

492
499

._____ _ _ _ ___. 493
500

'A J

1494
501

TRI

UD

1495
503

Î

1496

~C_J1497 □

D

504

PI. 3. Cărmiz

din judeţl

Bihor

148

16

Emodi Janos

510

-

511

512

514

513

Pl. 4.
Cărmiz

515

din judeţl

516

Bihor

517

17

Istoria
cărmiz

149

în Bihor

520

519
522

521

524

·523

Vp

526

525

~C2

527

PI. 5. Cărmiz

dinjudetul Bihor

CONTRIBUŢ

DOCUMENTARE LA CUNOAŞTER
LUPTEI
PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢMÂTULI
ROMÂNESC
A SEC. XIX)
(PRIMA JUMĂTAE
de
Radu MILIAN

Problematica dezvoltări
învăţmâtuli
românesc a fost o preocupare
permantă
a vârfurilor spirtualăţ
româneşti
din secolul XIX. Prin şcoală
se
putea deschide accesul românilor la cultră
şi funcţi
mai înalte în structura politcă
a monarhiei bicefale. Trezirea cultraă
a românilor nu putea fi pe placul maghiarilor
şi sârbilor, deoarece aducea după
sine şi problema identăţ
naţiole.
Întăriea
sentimentului de identitate şi conştiţă
naţiolă
în rândul maselor de români a fost
fundamentul luptelor naţiole,
care s-au întins pe tot parcursul secolului XIX şi în
la Marea Unire'.
primii ani ai secolului XX în Ardeal, până
Ne-am obişnut
să acentuăm
(nu făr
temei) rolul negativ jucat de naţiolsmu
maghiar în problema naţiolă
din Transilvania2 • La fel de mult a apăst
însă,
şi
naţiolsmu
sârbesc. Desigur, sârbii nu erau naţiue
dominată
în Imperiul
Habsburgic, mai apoi Austro-Ungar. Depndţa
bisericii ortodoxe din Transilvania
a Karlowitz-ului a îngrădit
politica cultraă
a clerului ortodox3 •
de ierarhia sârbeacă
Începând cu a doua jumătae
a secolului XVIII, sub influeţa
şcolir
Blajului
şi a apropierii de Roma, se naşte
un puternic curent latinist reprezentat de Şcoal
Ardelană.
Cu toate exagrăil,
acest curent cultural a marcat începutul renuţăi
la limba slavonă
şi alfabetul chirilic în mediile bisercşt
românilor\ Acest proces
s-a întins până
târziu, în a doua jumătae
a secolului XIX. Datoriă
legăturio
cu
la grafia chirlă
s-a tăcu
mai întâi în mediile grecobiserica Apusului, renuţa
catolice. Ierarhia bisercaă
ortdxă
s-a desprins mai greu de acestă
grafie,
datoriă
subordnăi
faţă
de ierarhia ortdxă
sârbeacă.
Cerctăil
de arhivă
scot
în evidnţă
acestă
înfruntare, în care românii acţioneză
împreună,
indiferent de
confesiune.
1
Keith Hitchins, Conştiţă
naţiolă
şi acţiune
politcă
la românii din Transilvania, Ed. Dacia, ClujNapoca, voi. I, II, 1987, 1992, passim.
2 V. Stoica, Suferinţ
în Ardeal, ed. III-a, ed. Murion-Impex S.R.L., Cluj-Napoca, 1992, passim.
3
- Direcţa
Judeţană
Bihor, fond Episcopia Greco-Catliă
Oradea, dos. 743/
Arhivele Naţionle
1814-1840, f. 1-25, R: 978; fond Episcopia ortdxă
Oradea, dos. 34/1850-1851, passim.
Ardelană,
ediţ
crită
Florea Fugariu, ed. Minerva, Bucreşti,
1983, passim.
' Şcoal

152

Radu Milian

2

mai jos un document care exprimă
elocvent acestă
luptă
pentru trecerea
care trece peste barierele confesionale. Este vorba de o scrisoare
adrestă
episcopului unit Samuil Vulcan, de un grup de preoţi
şi credinoş
ortdcşi,
la 5 August 1838, pentru a interveni la Viena, în favoarea Preparandiei din Arad,
ameniţtă
cu desfinţar
(sau sârbizarea), de către
ierarhia ortdxă
sârbeacă:
Redăm

la grafia

Măria

latină,

Ta d-le episcoape!
D-le nouă
preagţios

patroane! 5

D. Mitropolit de lege greco non- unită
văzând
că
de câţiva
ani încoace românii
încep a se dăzbli
şi drepturile sale a şi le câştiga
au scrumat [săpat
n], până
ce au ajuns la fântâna strămui
acesteia şi s-au învins că aceste toate [i]es din
Preparandie; drept aceea voinţa
să le sece rădcina:
au început întâiu a provădui,
că
preparandia ar fi începutul nedragostei între români şi sârbi şi că aceasta ar lucra
contra tainelor lor: pentru că de când s-au introdus nu este arcan? [probabil îndemn,
învăţtur
n.n.] de [l?]a popii mei [cei]sârbşt,
să
nu se ţie la curte şi nici un prilej
nu trece a nu vărsa
în români îndemn de a crede că sânt Române literele latineş
în
ba încă
şi călindare
a le scrie cu litere latine,
tot modul să silesc a le îmbrăţişa
acum cu fală
[i]eşa
din gurile Românilor, acum au făcut-o
lor
sârbeasca care până
urâtă,
în tot cât mai bucuros vorovesc [vorbesc] în alte limbi; [se refă
la faptul că
românii sunt conviş
de latinitatea limbii române şi de necesitatea de a renuţa
la
de care până
acum fuţea
[fugeau]
alfabetul chirilic n.n.] şi ce e mai mult, cu uniţ
bucuros să întâlnesc, să împrietenesc, să căstore,
şi pre cei de a lor sânţe
[sânge]
a fi [aş]
îi cunosc, nu se îngrozesc a se băga
[în] besericele lor; cu ei la olată
să
trudesc, întru dar[ e ]a cărţilo
la lumină
şi
cumpăra[
e ]a lor. De acest[ e ]a au
provăduit
D. Miotropolit şi Acestele [învăţturile
n.n.] D-sale întră
Popor doară
îl
acea Şcoală;
însă
nici de cum putând ajunge la ţântă
şi [î]nainte de
va scoate de cătr
aceasta cu câţiva
ani au cerut de la curte: ca Preparandia să se strice şi să se
încrediţz
Dom[ niei] Sale cârma creşti
ei că o va întocmi mai bine decât acum:
se află
în acea
Înalt loc au trimis pre L. R. Forray să caute ce sminte [zminteală]
Şcoală,
carele cu putinţă
toate de amănutl
au aflat că-s
un institut foarte folositor
şi au întări
cu atestaturi de la Comitaturi, Domnii de pământ,
scaun ş. a. d. Relaţi
aceasta prin înalt ConsiliumAn s-au împărtşi
cu D. Mitropolit, spre care acesta eu
propus un plan ca preparandia să se împreună
cu Şcoale
Clericale, unde acela
carele voieşt
să
fie Dascăl
să
înveţ
un an, iar acela carele voieşt
să
fie preot 3
Ani. Direcţa
Şcoaler
să se de Popilor şi Protopopilor. Înalt consil[ium] acest planul
de tot şi l-au trimes mai departe, de unde peste cât mai
mai de unezi l-au întări
scurte zile au să va şterţ
[şterg]cu
tot[ul], tot sistema de l.g.n.u. Şcoaler
de acum
după
voinţa
D-lui Mitropl[]ş
întări[]
[de] înalt Consilium; au să va întări
de-a pururi.
noştri

5

AN-DjBh, fond Episcopia
Greco-Catliă

Oradea, dos. 743/1814-1840, R: 978, f. 22-23v.
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Măria
Ta, D-le Episcoape! Acum dară
noi cei de ceastă
lăţe
[ege] stăm
în marţine
[marginea] întunecoasei gropi, în care de ne vom scăpa,
mai [î]nainte şi mai întăi
ne
vom p[i]erde Naţionlte
Toată,
apoi cu ea toaă
Adecă
românii noştri
vor începe
a învăţa
limba sârbeacă,
şi s-ar porecla [şi-ar
pune nume n.n.] sîrbeşt,
şi mai pre
urmă
vor zice că nu ştiu
de români, şi alte umări
încă
mai rele vor urma.
Deci dară
ştind
pe Măria
Ta, a căruia
multe pentru multă
facere de bine, ce
pre lespezile
acuma tuturor l[ e ]-au venit în urechi d[ e]a pururea ne uitat va rămâne
românilor şi celor de l.g.n. u. - a fi făr
de îndoială
de un sînţe
[sânge] cu noi, şi a ne
iubi şi pofti fericirea noastră,
am îndrăzit
a alerga sub acoperământul
şi Braţel
cele puternice şi Părinteş
a Mărie
Tale rugându-Te să Te milostveş
a Te interpune
şi a nu ne lăsa
să
pentru noi la înalta curte, precum şi la Primarul [Primatul] Ţări
p[i]erdem şi acestă
încă
una vestigie [şcoală]
a noastră.
Mai departe ca Măria
sa mai deplintă
cunoaşter
despre lucrul acesta să-şi
poată
câştiga
îndresnim acestă
sub [ ... ] din actele D-lui B. Forray cutez recurs
carele s-au trimis de prin părţile
acestea la înaltul loc aici ad alături.
Sărutând
mâ[i]nele arh[i]eşt
şi recomndăluiMilei şi Patronimei cu
cea mai aplectă
revinţă
rămâne.
[dat în] în Minş,
în 5 August 1838

Ai
Mărie

Tale

şi

Iosa Gaşpr
es,
Fogarrassy Thomas
Simandialic
NN Muntyan Iffialiuc?
Peter efN Muntyan Ioan
...................... ?
Gorţan
Filip
Nicolae Barrfy?
Ralcki Nejcacevici?
Talabur Barbu
Neschici Vasilica? de la Boimaş?
ceale lalte ( cealtă)

românime de prin

Aradului
părţile

Ioan Cărbuma
(şi
Maria) lăcuitor
în
Petru? Stoicescu
Ica? Ştirbe
locuitorii Pâncotei
Sterian Teoveci?
Miloş
Berzşan
din Sf. Anna
Nycoroy Păcura
din Curtiş
(Curtici)
Melentius Stephanec Kevermesi
Nichifor Petrila
şi Pătruţ
Ianc din Săbodhel?
Minş
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DOCUMENTARY CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE
OF ROMANIAN SCHOOL DEVELOPMENT
(FIRST HALF OF THE XIX-TU CENTURY)

-AbstractUntil the second half ofthe XIX-th century in many schools from Transylvania was
use chirilic graphic. Translation to lateen graphic it wasn't an lacy process. Mostly in
orthodox area witch was under serbian influence. The document what it's the object of our
paper conceming to the orthodox metropolitan opposition to the use of lateen alphabet in
Preparadia Buldet (Tehnologica! school) from Arad.

.

VECHI VASE FARMACEUTICE ORĂDEN
ÎN COLECTIA
DE ISTORIE A FARMACIEI A MUZEULUI NAŢIOL
DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
de

Alexandru POP

Vase de fainţă
privind istoria farmaciei din Transilvania afltă
în patrimoBogata coleţi
niul Muzeului Naţionl
de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca cuprinde un
de vase farmaceutice şi alte piese interesante provenind de la
important număr
câteva vechi farmacii orăden.
Având ca nucleu coleţia
Prof. Orient Gyula din Cluj creată
la cumpăna
secolelor XIX-XX, actuala coleţi
de obiecte farmaco-istorice s-a îmbogăţit
simţtor
în anii de după
naţiolzre
farmaciilor (aprilie 1949), salvându-se
de la disparţe
sau înstrăiae
o parte dintre piesele pe care proprietarii autentici
de ele. Cele mai multe dintre aceste
nu le mai puteau proteja, fiind deposaţi
vase au fost semnalate sau studiate de diverş
certăoi,
astfel încât nu aducem
în plus decât prezentarea fotografiilor vaselor în cauză
aflate în expoziţ,
precum
şi unele preciză
sau rectifă
referitoare la ele. În ansamblu, se oferă
astfel o
uşor
acesiblă
unui segment de public interesat de
documentare conetraă,
istoria farmaciei orăden:
studenţi
de la facultatea de medicnă-far,
farmcişt,
muzeografi.
În prima parte a prezentei lucrăi
vom prezenta vasele de fainţă
semnalate
şi
descrise de dr. Eva Crişan
în Catalogul Colecţi
de Istoria Farmaciei 1,
provenind de la fosta farmacie orădean
„Rodia" aprţinâd
ordinului
călugrio
Mizericordieni (actualmente Farmacia nr. 58 Sanifarm), şi ale cărei
începuturi dateză
de prin anii '60 ai secolului al XVIII-iea.
cilndră,
de aceşi
Primul set de vase semnalat este de 18 buc., de formă
capacitate, cu capac plat terminat într-un buton sferic (Foto 1-5) şi dateză
din
secolul al XVIII-lea 2 • Cartuşl
are formă
rectangulă,
ornamentat cu o ghirlandă
de frunze, totul fiind de culoarea brun-violacee, iar inscrpţa
cu majuscule. Pe
fundul vasului, literele O.F. indcă
manufactura Ofen (Buda) din Ungaria.
I. Eva Crişan,
.. Materia Medica de Transylvanie ", Cluj-Napoca, 1996, p. 199-253.
2. Idem, p. 211, poz. 40-57.
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Iată
denumirile inscrpţoate
în cartuş
(IF = nr. de inventar pentru Istoria
Farmaciei):
1. IF 217 CONS: TUNICAE (CONSERVA 3 TUNICAE - păsti
conservate);
2. IF 218 EXT: ACONIT: (EXTRACTUM 4 ACONIT! - extract din rădcin
de omag);
3. IF 219 PULP: TAMA: RIND: (PULPA5 TAMARINDORUM - magiun
din fructe de tamarin);
4. IF 220 EXT. ABSYNT. H: (EXTRACTUM ABSYNTHII - extract de
pelin);
5. IF 221 EXT: GENT: MINOR (EXTRACTUM GENTIANAE MINORIS
- extract de genţiaă);
6. IF 222 ROOB: DE SPIN: CER: (ROOB 6 DE SPINAE CERVINAE roob de verigar);
7. IF 223 SUCCUS ACATIAE (SUCCUS ACACIAE - suc din flori de
salcâm);
8. IF 224 ELECT: CATH: REG: (ELECTUARIUM 7 CATHARTICUM
REGESTUM - electuar purgativ întremăo);
9. IF 226 CONS: MENTH. CRIS: (CONSERVA MENTHAE CRISPAE izmă

creaţă

conservată);

10. IF 227 EXT: CICUTAE (EXTRACTUM CICUTAE- extract de cută);
11. IF 228 EXT: CHAMOMIL: (EXTRACTUM CHAMOMILLAE - extract de muşeţl);
12. IF 229 EXT: TARAX: (EXTRACTUM TARAXACI - extract de
pădie);

13. IF 230 PULP: PRUNOR: (PULPA PRUNORUM - magiun de prune);
14. IF 231 EXT: TRIFOL: FIB: (EXTRACTUM TRIFOLII FIBRINI - extract de trifoi);
15. IF 232 EXT: ENULAE (EXTRACTUM ENULAE - extract de iarbă
mare);
16. IF 233 ELECT: LENI: TIV: (ELECTUARIUM LENITIVUM - electuar
uşor
laxativ);
17. IF 235 EXT: FUMAR (EXTRACTUM FUMARIAE - extract de
fumări

că);

3. CONSERVA- amestec de zahăr
praf cu unele plante proaspete, mărunţite,
utilizat în locul vegetalelor
proaspete precum şi la prepararea unor tablete sau electuarii.
4. EXTRACTIJM - formă
medicantosă
preată
prin evaporarea unei soluţi
obţinute
prin tratarea
unei subtanţe
vegetale cu apă,
alcool, eter ş.a
5. PULPA- partea moale (,cărnoas")
a fructului sau lemnului, preată
adecvat; magiun.
6. ROOB - suc purificat al unui fruct copt şi îngroşat
până
la consiteţa
mierei de albine.
7. ELECTUARIUM - medicament intern de consiteţa
unei paste moi, omogene, compus din diverse
subtanţe
medicamentoase (pulberi, extracte, sărui
etc.) divizate într-un sirop, miere, magiun sau olerzină.

3
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18. IF EXT: CORT: VI: RID: JUG: (EXTRACTUM CORTICIS VIRIDIS
JUGLANDIS - extract din coji de nuci verzi).
Ultima poziţe
(18) a fost omisă
din lista celor 18 vase, dar vasul figurează
în Foto 3 (al treilea), ceea ce ne-a permis completarea listei.
dimensiunile vaselor, ni se indcă:
În ceea ce priveşt
I (înălţimea):
30 cm
DG (diametrul cilindric): 9,5 cm
DB (diametrul bazei): 12,3 cm
însă
că
raportul I/DG ar fi de cca 3: 1 ci mai
Din fotografiile 1-5 nu rezultă
degrabă
aproximativ 2: 1. Această
nepotrivire am semnalat-o într-o lucrare
8
anterioă
, comparând aceste vase cu vasele din setul „A" de la farmacia
farmacia„ Vulturul de Aur"). Pentru alte
„Cristiana" din Oradea (odinară
detalii privind aceste vase farmaceutice, dr. Eva Crişan
indcă
lucrarea „Miiveszi
magyar patika edenyek", de Nekăm
Lajosne, Budapest, 1964.
Tot de la farmacia „Rodia" din Oradea este prezentat un vas de fainţă,
IF
707 CONS: TRIPOL: FIB: (CONSERVA TRIPOLII FIBRINI - trifoi conservat),
9
factură
(Foto 6, primul vas), dar cu dimensiunile:
de aceşi
I: 16 cm
DG: 8,3 cm
DB: 10,9 cm
Difernţ
notabile mai apar atât în ghirlanda ce ornametză
acelşi
tip
cât şi în caracterul literelor (tip roman lapidar), fapt ce duce la conde cartuş,
cluzia că,
deşi
a fost produs de aceşi
manufctră
(OF), vasul aprţine
unei
set realizat mai târziu.
tipologie este vasul al doilea (Foto 6) de dimensiuni
În fine, tot din acestă
mai mici, foarte probabil din acelşi
set cu vase tip „B" semnalate de noi la
actuala farmacie „Cristiana" din Oradea şi care au făcut
obiectul studiului
amintit (vezi nota 8).
CONS: FUMA: RIAE: (CONSERVA FUMARIAE
Acest vas, având inscrpţa
de fumăric)
nu figurează
în Catalogul Colecţi
de Istoria Farmaciei
- conservă
ediţa
1996.
de la Buda (Ofen) din Ungaria, precizăm
Referitor la manufactura de fainţă
că
a fost înfiţată
de Kuny Domonkos ( 1754-1822) în anul 1785 şi a funcţioat
până
în 181 O10 • Manufactura a produs, între altele, vase farmaceutice de fainţă
în serie mare (vezi în continuare şi setul de 26 de vase) purtând marca OF.
Un alt set de vase de fainţă
din secolul al XVIII-iea, conţiâd
un număr
1
de 26 de piese de aceşi
mărie
şi purtând marca OF, provine de asemenea,
de la Farmacia „Rodia" din Oradea (Foto 7-11). Vasele au forma cilndră,
8. Alexandru Pop,., Vechi vase farmaceutice de fainţă",

în revista „Aletheia" nr. 12/2001, Oradea,

p. 250.

9. Eva Crişan,
op. cit., p. 215, poz. 113.
I O. Antall J6zsef, Buzinkay Geza (Szerk.): .,Kepek a gyogyitas multjabo/"', Budapest, 1984, p. 50.
11. Eva Crişan,
op. cit., p. 212, poz. 58-83 (cu rectifăl
greşlio
tipografice). Din fotografiile 7-11
se poate observa că există
oarecare difernţ
privind măriea
vaselor.
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capac plat cu buton sferic, cartuş
oval, negru, format dintr-o panglică
fragmentă
din loc în loc de grupuri de cerulţ
pline, în partea superioaă
figurând nodul şi capetele panglicii. Sobrietatea ovalului cartuşli,
culoarea
neagră
pe fond alb, aminteş
de un rozariu, potrivindu-se unei farmacii
conventuale.
Dimensiunea vaselor:
I: 18,5 cm
DG: 8,0 cm
DB: 9,5 cm
Inscripţoae
vaselor este următoae:
1. IF 554 CONS. COCHLE (CONSERVA COCHLEARIAE - lingurea
conservată);

2. IF 555 AXUNG. PORCI (AXUNGIA PORCI - grăsime
de porc);
3. IF 556 SYR. CICHOR. C.R. (SYRUPUS CICHORII CUM RHEO sirop de cicoare şi rubaă);
4. IF 557 SYR. ALTHAE (SYRUPUS ALTHAEAE - sirop de nalbă
mare);
5. IF 558 OL
per DELIC. (OLEUM TARTAR! per DELIQUIUM ulei de tartru per deliquium /carbonat de potasiu cu apă/);
6. IF 559 UNG. MENDICOR (UNGUENTUM MENDICORUM (?);
unguentul sărmanilo)
7. IF 560 SYR. ACETOS. C. (SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI - sirop
acru de lămâie);
8. IF 561 SYR RUBI. JDAE (SYRUPUS RUBI IDAEI - sirop de zmeură);
9. IF 562 SYR. AURANT. C. (SYRUPUS AURANTII CORTICIS - sirop
din coji de portocale)
10. IF 563 CONS. NASTUR. A. (CONSERVA NASTURTII AQUATICI năsturel
de apă
conservat);
11. IF 564 SYR. CINAMOM (SYRUPUS CINNAMONI - sirop de

9

scorţişaă);

12. IF 565 PULP. CASSIAE (PULPA CASSIAE - magiun din fructe de
lemn câinesc);
13. IF 566 UNG. MERCURIAL (UNGUENTUM MERCURIALE - unguent mercurial);
14. IF 567 SYR. MANAT (SYRUPUS MANATI - sirop cu mană);
15. IF 568 OL. TEREBENTHINA (OLEUM TEREBENTHINAE - ulei de
terbniă);

16. IF 569 STIRAX. LIQUIDA (STYRAX LIQUIDUS răşin

/balsam/

lichdă);

17. IF
electuar cu
18. IF
momordica

570 ELECTUA. ANODIN. (ELECTUARIUM ANODYNUM theriaca);
571 OL. MOMOR. DIC (OLEUM MOMORDICAE - ulei din
elaterium);
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19. IF. 572 CONS. ABROT. (CONSERVA ABROTANI - lemnul domnului
conservat);
20. IF 573 UNG. VERBAS (UNGUENTUM VERBASCI - unguent de
luminărc);

21. IF 574 UNG. UNAR. (UNGUENTUM LINARIAE - unguent de
linarţă)

22. IF 575 ROOB JUNIP. (ROOB JUNIPERI - roob de boabe de ienupăr);
23. IF 576 UNG. DE ARTHAN (UNGUENTUM DE ARTHANTES - unguent de rădcin
de ciclamen);
24. IF 577 OL. LINI (OLEUM LINI - ulei de in);
25. IF 578 UNG. LIQUIR (UNGUENTUM LIQUIRITIAE - unguent de
lemn-dulce);
26. IF 579 SYR. MYRTIL. (SYRUPUS MYRTILLORUM - sirop de afine).
enumerate, se remacă
OL. O per DELIC. (Foto 7, al
Dintre inscrpţle
12
doilea vas) întrucât conţie
simbolul alchimic al tartrului (tartar)
• Aici
din tartru) care expus la aer absoarbe
este vorba de carbonat de potasiu (obţinut
umezeala până
când devine o soluţie
vâscoaă
(cu aspect aparent uleios),
În Transilvania,
procedeul numindu-se „per deliquium" (prin delicvsnţă).
la începutul secolului al XIX-iea încă
se mai foloseau unele semne alchimice
pe vasele de farmacie.
În fine, din totalul de 26 de vase, poziţle
15-17 a trei vase, IF 568, 569 şi
570, nu aprţin
acestui set, ele figurând corect în setul următo,
fabricat la Păpa.
Datarea vaselor, conform celor anterior prezentate cu privire la manufactura
lui Kuny Domonkos, poate fi făcut
pentru intervalul 1785-181 O.
Un ultim set, constând din trei vase farmaceutice de fainţă,
identice ca
mărie,
provenind tot de la farmacia Mizericordienilor din Oradea, este cel din
Foto 12. Vasele au fost fabricate în Ungaria în secolul al XVIII-iea, având
cilndră,
cu capac
imprimat pe fund, cu majuscule, PAPN 3 • Sunt de formă
este policrom, realizat manual şi constă
din două
plat şi buton sferic. Cartuţl
ramuri verzi, diferite (de salcie (?) şi curmal) ce formează
un oval, jos fiind
violaceu-rş
iar sus, vârfurile mărginesc
o rodie galbenunite cu o panglică
portocalie având deasupra o cruce mică
cu braţe
duble ( emblema Ordinului
sunt cu litere negre cursive iar inţale
cu maMizericordienilor). Inscripţle
juscule cursive roşi:
IF 568 Ol: Terebinthina (Oleum Terebenthinae - ulei de terbniă);
IF 569 Storax: Liquida (Styrax Liquidus - răşin
/balsam/ lichdă);
IF 570 Electuar: Anodyn: (Electuarium Anodynum - electuar cu theriaca).
Întreg ansamblu respiă
simplitate, echilibru şi o estică
linştoare.

9

12. Alexandru Pop, .,Fundamentele Alchimiei"", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 335 (simbolul
Tartarus).
13. Eva Crişan,
op. cit., p. 215, poz. I 09-111.
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Dimensiunile vaselor sunt:
I: 16,0 cm
DG: 9,5 cm
DB: 10,7 cm
Se pare că aceste vase n-au fost obiectul unui studiu mai mănuţit,
dar
acest tip de vase sunt menţioat
de Nekâm Lajosne în „Miiveszi magyar patika
edenyek", Budapest, 1969 14 •
Oricum, ele merită
un interes aparte, nu numai din motive profesionalestetice ci şi pentru faptul că aceste vase repzintă
vestigiile unei comenzi
speciale din partea Ordinului Mizericordienilor - emblema de pe vase doveşt
acest lucru - Ordinul, între alte chemări,
având pe aceea a instuţoalzăr
îngrijirii bolnavilor. Tradiţ
comenzilor speciale de vase farmaceutice din partea
unor capete încoronate, nobili, ordine religioase sau farmcişt
înstăriţ,
purtând
însemnele cerute de comanditari, era relativ veche şi destul de răspândit,
regăsinduşi în Transilvania, inclusiv până
în primele decenii ale secolului al
XX-iea. Fiind produse într-un număr
limitat, ele se găsec
însă
mai rar sau nu
sunt expuse public.
Vase de sticlă
Faţă
de vasele farmaceutice de fainţă
din secolul al XVIII-iea de la vechea
farmacie „Rodia" din Oradea, foarte bine şi bogat reprezentate în Colecţia
de
Istorie a Farmaciei din Cluj-Napoca, vasele de sticlă
din aceşi
perioadă
sunt
redus, câteva exemplare la un set, dar mai variate ca formă
şi
cartuş.
în număr
Avantajul oferit de existnţa
unor surse transilvăe,
apropiate şi relativ ieftine,
fragiltăţ
şi
perisabltăţ
ridicate a vaselor de
se pare că s-a pierdut datoriă
sticlă.

În prezentarea acestor vase ne folosim de acelşi
Catalog al Colecţi
de
15
Istoria Farmaciei întocmit de dr. Eva Crişan
şi publicat în 1996 • Din câte
cunoaştem,
acestea sunt cele mai vechi vase de sticlă
provenite de la vechile
„ Vulturul de Aur" şi „ Rodia " 16, farmacii existente şi astăzi,
farmacii orăden
dar din păcate
nu mai au în partimoniu astfel de vase.
Cel mai important set de vase farmaceutice din sticlă
transpeă
provenind
de la farmacia „ Vulturul de Aur" şi datând din secolul al XVIII-iea, cuprinde
un număr
de 9 borcane 17 (Foto 13 şi 14). Borcanele sunt aproximativ de acelşi
dimensiuni, au formă
parleidcă
cu baza pătra,
gura largă,
acoperită
de
capace cilindrice plate din hârtie. Toate borcanele au vignete policrome, ovale,
baroce, cu coroane de diferite ranguri, în partea superioaă.
Inscripţle
manuale

14. Idem.
15. Ibidem.
16. Farmacia„ Vulturnl de Aur" se numeşt
călugrio
Ordinului Mizericordienilor poartă
op. cit., p. 229.
17. Eva Crişan,
astăzi„

Cristiana", iar farmacia „Rodia" aprţinâd
numele„ Sanifarm" (Farmacia nr. 58).
odinară
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de tip lapidar, de culoare neagră,
dar cu amprenta epocii, întregesc „magia" din
jurul lor, magie sporită
parcă
de o excpţi:
borcanul IF 1003 care are semne
alchimice şi litere albe pe fond negru 18 :
1. IF 985 PRUSIS. HYDRARGIRI (corect PRU~IAS HYDRARGIRI cianură

mercuiă);

2. IF 1000 PUL. DIGESTIVUS (PULVIS DIGESTIVUS - praf pentru
digestie);
3. IF 1001 PULV. ALUM. DRAC. (corect SULF. ALUM. DRAC. - alaun
cu răşin
draco);
4. IF 1002 PHOSPHA. HYDRARGIRI (PHOSPHAS HYDRARGIRI fosfat de mercur);
5. IF 1003 HYDRARGYRUM PRAECIPITATUM VIRIDIS (cu semne
alchimice);
6. IF 1004 PULV. ANODINUM (PULVIS ANODYNUM - praf cu teriaca);
7. IF 1005 CORAL. RUBRA P.PTA (CORALLIA RUBRA PRAECIPITATA
- coral roşu
precipitat);
8. IF 1006 PUL. BOLI. ARMEN (PULVIS BOLI ARMENE - praf de argilă
roşie);

9. IF 1007 PULV. EUPHOR. (PULVIS EUPHORBII - praf din suc uscat
de alior).
Faţă
de inscrpţle
de mai sus reproduse după
Catalogul Colecţi
de Istoria
Farmaciei, în urma studierii fotografiilor 13 şi 14 cu imaginile celor 9 borcane
farmaceutice, propunem câteva rectifă:
IF 985 PRU~IAS HYDRARGIRI (PRUSSIAS HYDRARGIRI - cianură
mercuiă)
(Foto 13, borcanul din mijloc);
IF 1001 SULF. ALUM. DRAC. (SULFAS ALUMINIAE DRACONISATUM
- alaun cu Resina Draconis /suc de Daemonorops Draco/) (Foto 14, borcanul
al 3-lea);
IF? COERUL. PARISIENSE (COERULEUS PARISIENSE - verde de Paris)
(Foto 14, borcanul al 2-lea).
Poziţa
nr. 9, IF 1007 PULV. EUPHORB., este un vas care nu figurează
în
fotografiile 13 sau 14 şi ca atare, se pare că este fie străin
de acest set de nouă
piese de proveniţă
orădean,
fie că setul a fost completat cu borcanul
COERUL. PARISIENSE făr
indicarea numărli
de inventar.
Cât~riveş
borcanul din poziţa
nr. 5, IF 1003, semnele alchimice pentru
mercur
(mai corect ~) şi respectiv precipitat --v- au fost folosite foarte
probabi pentru conciziunea lor, dat fiind spaţiul
restrâns al cartuşli.
Hydrargyrium praecipitatum album (sal Alembrothi), regăsit
în farmacopeile
18. Pentru păstrae
medicamentelor toxice (otrăvui),
farmacopeele de mai târziu vor prevedea pe
borcane obligativitatea etichetei negre cu litere albe şi închiderea sub cheie în dulapuri, separate de celelalte
medicamente (VENENA).
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timpului, este un amino-complex de mercur numit şi precipitat alb fuzibil.
Culoarea verde (viridis) nespcifată
în farmacopei, dar înscriă
pe etichă,
indcă
adaosul unui component de culoare verde în reţta
unguentului.
Vasele sus amintite au făcut
obiectul unor menţioăr
sau studii de către
Orient Gyula 19 şi respectiv Ovidiu Maior20 •
Un alt set de patru borcane farmaceutice din sticlă
transpeă
de nuaţă
verzuie 21 , de format mare, I= 22 cm; DG = 13,8 cm; DB = 15,9 cm, cu gură
largă,
răsfânt,
provenind de la farmacia Molnar din Oradea22 este alcătui
din
următoael
piese:
I. IF 1024 PULV: BACC: LAUR (PULVIS BACCAE LAURI - praf din
bacă
de laur /seminţ
de dafin/) (Foto 15, borcanul al treilea);
2. IF 1025 PULV. CICVTAE H.B. (PULVIS CICUTAE - praf de cută);
3. IF 1030 SAL ARCANUM (sulfat /sau acetat/ de potasiu);
4. IF 1031 PULV. C. CAST: (PULVIS CANADENSIS CASTOREI - praf
de castoreum canadian) (Foto 15, primul borcan).
transilvăe
din secolul al XVIII-iea
Borcanele, produse de o manufctră
(Valea Zălanui)
au cartuşi
ovale albe încadrate de două
ramuri stilizate marocoarnelor de cerb, în partea de jos a ovalului figurând o
verzui asemăntor
panglică
înodată
cu două
bucle.
Inscripţle
cu liter~egre tip lapidar au inţale
mai mari, de culoare roşie
ca şi semnul alchimic U (PULVIS) (Foto 15).
categorie şi manieră
de excuţi
a cartuşli
se înscriu alte două
În aceşi
borcane, ceva mai mici, I= 19,2 cm; DG = 11,2 cm; DB = 12,5 cm, tot de la
farmacia „ Vulturul de Aur", de manufctră
transilvăe
(Porumbacu de
Sus) din secolul al XVIII-Iea 23 :
IF 1017 PULVIS TUTIA (PULVIS TUTIAE - praf de oxid de zinc);
IF 1018 PULV. OSTR: C (PULVIS OSTRACO-CONCHAE - praf din
::t
cochilii de scoici /sau stridii/) (Foto 15, borcanul din mijloc).
Farmacistul dr. O. Maior a semnalat preznţa
semnului alchimic U (PULVIS)
24
•
pe borcanele în cauză
Dintr-o altă
serie de cinci vase farmaceutice, trei din sticlă
incolră
în formă
de cupă,
cu capace plate din lemn (Foto 16, vasele 1, 3 şi 4) provin de la

19. Orient Gyula: ,. Erdelyi Nemzeti Muzeum erem es regiseg timinak gy6gyszereszet gyujtemenye ",
Dolgozatok, IX, 1918, p. 218-224 (apud E. Crişan).
20. Ovidiu Maior, ,.Semnele alchimiei aplicate unor medicamente în trecut la noi în ţară",
în voi. ,.Al
de Istorie a Medicinei", Bucreşti-Consaţ
(30 august-5 septembrie
XXII-lea Congres Interaţiol
1970) p. 421-422 (apud E. Crişan).
21. Eva Crişan,
op. cit., p. 227.
în proprietatea familiei Molnăr
între anii
22. Farmacia Molnar este farmacia„ Vulturul de Aur", afltă
1846-1907.
23. Eva Crişan,
op. cit., p. 228.
24. Vezi nota 20.
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farmacia „ Vulturul de Aur" din Oradea şi constituie piese interesante nu numai
prin forma lor ci şi datoriă
ecusoanelor de pe ele:
IF l O13 PULV. A SARI. RAD (PULVIS AS ARI RADICIS - praf de rădcin
de alun) are un ecuson clasicizant, adaptat formei de cupă,
policrom, cu
ghirlandă
de lauri şi un vultur negru în partea superioaă.
Pe fondul alb al
cu litere negre şi inţale
roşi,
toate tip lapidar, întregesc
ecusonului, inscrpţa
efectul estetic al ecusonului.
IF 1014 PULV. CORT. CINAM. (PULVIS CORTICIS CINNAMONI - praf
de scorţişaă)
are ecusonul în formă
de scut ogival, tip francez vechi, drapat
Pe câmpul alb, literele negre sunt de tip lapidar.
cu negru sus şi în părţi.
IF 1015 PULV. MINII (PULVIS MINII - praf de miniu) are acelşi
tip de
ecuson ca IF 1013.
manufctrieă
transilvăe
din secolul al
Vasele sunt de producţie
XIX-lea, cu I= 14,6 cm şi DG = 5,8 cm. 25 Ele provin din coleţia
prof. Orient
6
Gyula şi au fost prezentate de el2 •
În fine, de la farmacia „ Vulturul de Aur" din Oradea provine o sticlă
farmceutiă
incolră,
parleidcă,
cu margini rotunjite şi dop faţet
(Foto
17). Cartuşl
policrom constă
într-o ramă
maro încadrtă
de ghirlande de frunze
şi flori prinse jos cu o panglică
iar sus apare un cap de maiuţă
între două
ramuri vegetale diferite. Câmpul alb al cartuţli
nu are nici o inscrpţe.
Butelia
27
în secolul al XVIII-lea într-o manufctră
transilvăe
•
a fost fabrictă
Acest tip de sticlă
farmceutiă,
având cartuş
identic, apare în coleţia
Muzeului de Istorie a Medicinei „Semmelweis" din Budapesta, ca fiind fabricat
probabil într-o hută
din nordul Ungariei în secolul al XVIII-iea, sugerându-se
todaă
că
acel cap de maiuţă
ar putea fi o reprezentare stângace a unui cap
aşdr
unei farmacii purtând numele „La Leu").
de leu 28 (sticla aprţinâd
de Istoria Farmaciei mai conţie
alte două
borcane farCatalogul Colecţi
29
provenind de la farmacia „Rodia" din Oradea:
maceutice din sticlă
IF 986 MINIUM (minium de plumb) I = 11 cm; DG = 8 cm; DB = 7 cm;
repzintă
o ghirlandă
fabricat în Transilvania în secolul al XVIII-iea. Cartuşl
vegtală
închizând inscrpţa
pe un fond alb.
indicarea inscrpţe.
I = 10,6 cm; DG = 6, 1 cm; DB = 6 cm;
IF 990 făr
fabricat în Transilvania în secolul al XIX-iea. Cartuşl
repzintă
o ghirlandă
de trandafiri în interiorul căreia,
pe fond alb este realiztă
inscrpţa.
Din păcate,
nu dispunem de fotografiile celor două
borcane farmaceutice.

25. Eva Crişan,
op. cit., p. 227.
26. Vezi nota 19.
27. Eva Crişan,
op. cit., p. 228.
28. Antall J6zsef, .,Az europai orvostudomany es gyogyszereszet em/ekei", Corvina Kiad6, Budapest,
1981, foto 69.
op. cit., p. 231.
29. Eva Crişan,
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Recapitulând inventarul borcanelor şi buteliilor farmaceutice, constaăm
zestrea vaselor de sticlă
provenind de la farmacia „ Vulturul de Aur" este
decât cea de la farmacia „Rodia", situaţe
opusă
celei
incomparabil mai bogată
privind vasele de fainţă
care proveneau în exclusivitate de la Farmacia „Rodia".
Având în vedere că relativ recent la farmacia „Cristiana" (fosta farmacie
de aceşi
fabricţe
„ Vulturul de Aur") s-au identificat câteva vase de fainţă
cu cele de la farmacia „ Rodia "30 , s-ar putea ca viitorul să ne rezerve surprize
plăcute
prin descoperirea altor vase de sticlă
aprţinâd
odinară
farmaciei
.,Rodia".
Existenţa
la Oradea, la sfârşitul
secolului al XVIII-iea a patru farmacii publice,
„ Crucea de Aur", ., Coroana de Aur", .,Rodia" şi „ Vulturul de Aur", trei dintre
şi în zilele noastre, doveşt
o tradiţe
demnă
de luat în
acestea funcţioâd
seamă,
confirmată
şi de vasele farmaceutice de fainţă
provenite de la farmacia
„Rodia" şi aflate în prezent la loc de cinste în Colecţia
de Istoria Farmaciei din
Cluj-Napoca.
că

ANCIENS POTS DE PHARMACIE D'ORADEA DANS LA COLLECTION
D'HISTOIRE DE LAPHARMACIE DU MUSEE NATIONAL
DE L'HISTOIRE DE TRANSYLVANIE DE CLUJ-NAPOCA
- Resume -

Du riche patrimoine de la Collection d'Histoire de la Phannacie, l'auteur, visant un
sujet limite, presente Ies pots en fai'ence et en verre provenant des Ies anciennes phannacies
d'Oradea du XVIll• siecle, ,,La Grenade" (,,Rodia'') et„L 'Aigled'Or".
On remarque specialement trois series de pots phannaceutiques appartenant autrefois a
la phannacie „Rodia", l'une de 26 pieces en fai'ence, l'autre de 18 pieces en fai'ence, Ies deux
series ayant manufacturees a Buda (Hongrie). La 3• serie de trois pieces a ete fabriquee a
Păpa
(Hongrie ).
Panni Ies pots en verre on presente une serie tres interessante de 9 bocaux fabriques en
Transylvanie et appartenant autrefois a la phannacie „L 'Aigle d'Or".

30. Alexandru Pop, .. Vechi vase farmaceutice de fainţă",
250.

în rev. ,.Aletheia ", nr. 12/200 I, Oradea, p.

li

Vechi vase farmaceutice orăden

în
Colecţia

de Istorie a Farmaciei
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Foto 1-5. Set de vase farmaceutice de
fainţă
cu cartuş
rectangular ornat cu
motive vegetale. (Manufactura Ofen Ungaria, sec. XVIII)
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Foto 6.
cu cartuş

Foto 7

Foto 8

Două

vase farmaceutice de fainţă
rectangular şi motive vegetale.

13

Vechi vase farmaceutice
orăden

în
Colecţia

167

de Istorie a Farmaciei

Foto 9

Foto 10

Foto 11

7-11. Set de vase farmaceutice de fainţă
cu cartuş
oval şi
manufactura Ofen - Ungaria).
panglică

(sec. XVIII,
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12. Trei vase farmaceutice de fainţă
(Manufactura Păpa

cu însemnele Ordinului Mizericordienilor.
- Ungaria, sec. XVIII)

13-14. Borcane famiaceutice paralelipipedice de
sticlă

(sec. XVIII).

15

Vechi vase farmaceutice

în
orăden

15. Borcane farmaceutice cilindrice de
sticlă
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de Istorie a Farmaciei
Colecţia

(sec. XVIII) .

16. Vase farmaceutice de

în formă
sticlă

17. Butelie parleidcă
decorat cu un cap de
inscrpţe

de cupă

(sec. XIX).

din

sticlă
cu cartuş
(sau leu?),
(sec. XVIII).
maiuţă

făr

ÎN LEGĂTUR

CU CEL MAI VECHI ANUAR
AL GIMNAZIULUI DIN BEIUŞ
de

Florian
DUAŞ

Nu cu mult timp în urmă,
Constantin Mălinaş
dezvăluia
aflarea, în fondul
documentar al Bibliotecii Academiei Române din Bucreşti,
a unui exemplar
al Anuarului vechiului liceu românesc din Beiuş,
datând din anul 1845. ,,Facem
menţiua
- scria Constantin Mălinaş
- că,
până
acum se ştia
despre un anuar
şcolar
la Beiuş
începând din anul 1854. Documentul şcolar
de la 1845, pe care
l-am găsit
la Biblioteca Academiei Române ( ... ), repzintă
cea dintâi şi cea
mai veche expresie a unui anuar gimnazial românesc, de patru pagini tipăre,
având o pagină
de titlu modernă
şi încă
trei pagini, cu datele care privesc situaţ
şcolară
a celor 107 elevi de la Beiuş,
la finele semestrului al doilea, deci la
încheierea anului şcolar
1844/45" 1• În continuare, autorul dezvălui
conţiutl
Anuarului din 1845, privind situaţ
şcolară
a celor patru clase ale liceului,
întrunind un număr
de 92 elevi, din care, în ceea ce priveşt
aprtenţ
religoasă,
29 erau români ortdcşi,
43 erau români uniţ,
19 erau romanocatolici unguri şi un elev era reformat2. Aşadr,
din cele de mai sus rezultă
că,
recent, Constantin Mălinaş
a descoperit cel mai vechi Anuar aprţinâd
unui
liceu românesc, anume Gimnaziului din Beiuş.
Cercetând, cu ani în urmă,
o parte din arhiva publicistului Aurel Tripon,
păstra
la Arad, am aflat, între alte texte vechi 3 , şi un document de interes
şcolar
privitor la trecutul Gimnaziului din Beiuş.
Am reţinut
datele din cuprinsul
lui având în vedere atât vechimea sa cât şi faptul că eram şi am rămas
legat
sufletş
de vechiul lăcaş
de spiritualitate românească,
având cinstea de a mă
număra
în rândul acelora care au urmat „Şcoal
din Beiuş".
Cum însă
ne-am
de studiul istoriei învăţmâtuli,
nu am valorificat acest docuocupat mai puţin
'Constantin Mălinaş,
Anuarul Liceului de la Beiuş
la anul 1845, în „Crişan
Plus" (Oradea), din 16
martie 2003, p. 6.
2
lbidem.
1 Cea mai mare parte a documentelor se refă
la viaţ
şi activitatea ierarhului IosifGldş.
Câteva din ele
le-am dezvăluit
în articolul Din corespndţa
inedtă
a episcopului Iosif Goldiş,
apărut
în „Mitropolia
XXX, 1980, 1-3, p. 159-165 (au fost donate de noi Muzeului memorial „Iosif
Banatului" (Timşoar),
celor înviş,
Oradea, 1995. Anuarul acum
Vulcan" din Oradea), de asemenea în lucrarea Singurătae
dezvăluit,
datând din 1843, a fost donat de noi Colecţi
muzeale a vechiului liceu din Beiuş,
denumit
astăzi
Colegiul naţiol
„Samuil Vulcan".
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se face că,
citind articolul lui Constantin Mălinaş,
la început am
ment. Aşa
crezut că este vorba despre aceşi
tipăru,
însă,
verificând datele imprimatului
am constatat că Anuarul descoperit de noi este mai vechi decât cel aflat de
Constantin Mălinaş,
întrucât dateză
din anul 1843. Având în vedere cele
relevate, aflăm
de cuvinţă
să
dezvăluim,
la rândul nostru, cel mai vechi Anuar
în prezent a unui liceu românesc, în speţă
a renumitului Gimnaziu
cunoscut până
din Beiuş.
Tipărtua
editaă
de conducerea Gimnaziului din Beiuş
este imprată
în
limba latină,
având următol
titlu: "CLASSIFICATIO JUVENTUTIS
SCHOLASTICAE REGII EPISCOPALIS MAJORIS GYMNASII
BELENYESIENSIS GRAECI RITUS CATHOLICORUM, SECUNDUM
PROGRESSUM IN LITTERIS ET MORIBUS FACTUM, ANNI MDCCCXLIII.
SEMESTRI SECUNDO. M[AGNO] VARADINI. TYPIS ALOYSII TICHY"
(Fig. 1). Publicaţ
este, de fapt, o foaie volantă
(27,8x21 cm), constând constând
din [4] pagini imprimate pe hârtie făr
filigran4.
prima pagină
a imprimatului. Clasifcţ
proiu-zsă
Titlul de mai sus ocupă
începe pe a doua pagină,
cu situaţ
şcolară
a celor două
clase „humanioare",
având 7 elevi „ln secunda Humanitatis Schola" şi 16 elevi „In prima Humanitatis
Schola". Referitor la aprtenţ
lor confesială:
6 erau ortdcşi,
12 erau
greco-catolici, iar 5 erau romano-catolici (Fig. 2). Pe ultimele două
pagini sunt
clasificate cele patru clase „gramaticale". ,,In quarta Gramrnatices Schola" erau
15 elevi, ,,In tertia Grammatices Schola" - 1O elevi, ,,ln secunda Grammatices
Schola" - 24 elevi, iar „ln prima Gramrnatices Schola" - 31 elevi. În ce priveşt
aprtenţ
confesială,
dintre cei 80 elevi un număr
de 23 erau ortdcşi,
40 greco-catolici, iar 16 romano-catolici. Numărl
total al elevilor care
frecventau, în 1843, în al doilea semestru, cursurile Gimnaziului din Beiuş
era
de 103, dintre care 29 erau ortdcşi,
52 erau greco-catolici, iar 21 erau romanocă
aceste date nu conrdă
cu cele ale „Conspectului
catolici (Fig. 3-4). De reţinut
statistic" întocmit la 1896 de Traian Farkş,
din care rezultă
că,
în anul şcolar
1842/3 la Gimnaziul din Beiuş
s-au aflat înscriş
106 elevi (46 greco-catolici,
26 romano-catolici, 32 ortdcşi,
2 evrei) dintre care 21 erau, de obârşie,
din
5
Beiuş,
68 din comitatul Bihor, iar 17 din alte comitate •
cei peste 70 de tineri români cursanţi
în 1843 ai Gimnaziului
Aproape toţi
au intrat, în anii următoi,
în slujba bisericii şi şcoli,
putând fi întâliţ,
din Beiuş
în lumina documentelor vremii, răsfiaţ
prin satele Crişane,
Banatului şi
Ardealului, ca factori activi în suţinera
finţe
naţiole
şi a culturii române
moderne, aş
cum au fost, spre exemplu, Ioan Vlas, Moise Roman, Pavel Papp,
Ioan Popovici şi Moise Popovici, George Bosco, Isaia Goldiş,
Zaharia Popovici
sau Ioan Moga.
4

Având în vedere vechimea şi valoarea acestui document şcolar,
titlu cât şi următoael
trei pagini.
5
Istoria Gimnasiului gr(eco)-cat(olic) de Beiuş
Traian Farkş,

reproducem, în facsimil, atât pagina de

(I 828-1895),
Beiuş,

1896, p. 151.
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acest document şcolar,
datând
Nu încheiem înainte de a face precizarea că,
din anul 1843, nu este cel mai vechi anuar tipăr
al Gimnaziului din Beiuş.
Facem acestă
afirmţe
bazându-ne pe informaţ
ce ne-a lăsat-o,
în 1896,
care, referindu-se la activitatea sau mai precis la „viaţ
interă"
Traian Farkş,
a Gimnaziului în cursul anului 1841, releva: ,,În consesul din 13 Iuliu s-a decis,
din capetul anului şcol(ar)
1840/41 se se tipăresc
în 200
ca clasifţune
exemplare (s.n.,F.D.)" 6 • Tot astfel, în conferiţa
din 2 februarie 1851, conducerea
Gimnaziului din Beiuş
lua la cunoştiţă
rescriptul ministerial prin care instuţa
şcolară
era obligată
„ca la finea anului să publice clasifţune
elevilor în
7
program tipăr
(s.n., F.D.), care trebue să conţiă
şi
ceva disertaţun"
•
Nădjuim
ca aceste semnalări
şi certăil
viitoare să scoată
la iveală
atât
cele două
anuare cât şi alte asemenea documente şcolare.

ABOUT THE OLDEST YEAR BOOK OF THE HIGH SCHOOL OF
BEIUŞ

-AbstractThe author reveals and describes the oldest known year book belonging to the Romanian High School of Beius, a town situated in the western part of Romania. The book was
printed in Latin and has the title CLASSIFICATIO JUVENTUTIS SCHOLASTICAE REGII
EPISCOPALIS MAJORIS GYMNASII BELENYESIENSIS GRAECI RITUS
CATHOLICORUM and appeared in 1843 in Oradea.
After a short introduction of the printing, the author reveals the fact that
Clasifficatio ... represents the oldest year book known up to present and belonging to a
Romanian High School.

CONCERNANT LE PLUS ANCIEN ANNUAIRE DU LYCEE DE
BEIUŞ

-ResumeL'auteur revele et decrit le plus ancien annuaire connu, appartenant au Lycee roumain
de Beius, viile situee a l'ouest de la Roumanie: Le document a ete imprime en latine, son
titrre est CLASSIFICATIO JUVENTUTIS SCHOLASTICAE REGII EPISCOPALIS MAJORIS
GYMNASII BELENYESIENSIS GRAECI RITUS CATHOLICORUM et est apparu en 1843
aOradea.
Apres avoir fait une breve presentation du document imprime, l'auteur releve le
fait que Classificatio ... represente le plus ancien annuaire connu jusq 'au present, appartenant
a un lycee roumain.
6

1

Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 36.
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JUVE1'"Tl1TIS SCHOLASTICAE

R E G I I E .p I S C O P A ·L J S
·•
MAJORIS GYMNASII

BELENYESIENSIS
UIĂ21\lfi

Ulll9'11;J GA1rlll(DJLllQl(l)lB.1filt ~ .
.

'

SECUNDUM. PROGRES&UM

IN LITT.ERIS ET MORIBUS
FACTUM,

SEMESTRI SECUXDO.

:ll.VARADINI.
TYl'IS

Al,OY~II

Tlfll\.

Fig. 1. Classificatio juventutis scholasticae Gymnasii Belenyensis,
Oradea, 1843 - pagina 1.
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In secunda Humanitatis Schola.
89. LÎlt<"aia t-l Sdtutiit.

Emi11e11te1.

(l-:1·dt!lyi Gcorgi1n
?Vlass Joannes

Classis primae.
1 Blaz~o,•ics Jnannes
L'svath Theodorus •

tE•
Oocl,. El. Ling:va \.
. ll•li~ioni, -1tu11~1ric:1U
0

II

v

e.

t

C,

'.1

I
l

I',

~-

V

2 y
;!

t

i
~

1-:.

Litteri1 et
Scienlî

■•

E,Doclr. E.• Lingn
Beligiouia Run;ariH

Ema,ueru„t
Glodiak Aloysins al.el.I.
Glodiă.k
Georgiuul.cl. t.
Hermăn
Basilius "al.ci. t.
lluir,,,.,;,n 7.

.p. 1 V

e. ...3.

P· 1

P·

~--··x

ln prima Humanitatis Schola.
l'.., L1t1e1·i& "1 bdcnlii.s.

c

,i
~

I
I

l<'ilii, Theorlorus •
i!,
2
C, 21
Papp Gcorgius
c. ts. c. c.
1 /iGoczcy Joannes L. R.
e. 1 s. c. e, 5 1
e. 3
e. 8 X Thuolt Stephanus L. R.
Erler 1\lathias L. R.
e, 4
e. 3 ~
Drag,i nr Josephus
c. 5
c. 4 t,
e. 8 e. 6 6
E111an11·1.

Ex Uoetr. l:"::c l.ln;,t"·•
Rdigionh lliln~ari••,1

P· t
P· 2

P· 6

P· :1
I'· 4

P·

5

fi

Cla11is primae.

(\

tKlel:iovich Ladislausl..R.j e. 7

l\lolnar Nicolaus •

t-::1 Lilleft-:11 el Sdentiia.

l\chgiouh Hungarica }'

J:.'mi11e11le11.
SPapp Joscphus
1 Roman l\loyses •
Nyisztor Joseph1111
Szirb Damascenus •
Peter Georgius
5Ueak. Joannes
Fejcr Otto L. R. St. Rcg.

y

K~ Oo,t.1Eilăn3u

: c. 6

r

c. 7 .~

p.

t.

HorsoYirzky I.ud.al.ci. 1.

C:11it'er1im 16.

Fig. 2. Classificatio juventutis scholasticae Gymnasii Belenyensis,
Oradea, 1843 - pagina 2.

P· :l.

p. 4.
p. :1
p. 5

P· i

P· 6
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In quarta Grammatices Schola.
}'.x Litte1·i, el Scicatii,

x

;t

Emir1er1te1.
1Gerlan Michael I,. R.
Papp Demetrius •
Rift" Gabriel •
Papp Paulua
!iSorbau Stephanus

I

e. 1

e. 2
e. 6
e. 1

5Kavăsi

e. 5

e. 4

e. 3

C/a„i, pr1"rn11e.
IPapp Nicolnus •
Maxin Joannes
Papp Basilius
Szadi Juatinus

e. 8
e. 5
e. 9

e.
p.
p.
p.

e. 7

p.
p.
p.
p.
p.

Pap Nicolaua •

. Vlaas Meletins
Liizu Joaonea
Szferle Joannes •
Eder Laurentius I,. R.

e. 3
e. 2

c. 4

R• Dot.lr. E:1. l.ingv,\
Beli1ioa.i1 Hungario:.i

Ea Lilteria el Scientii1.

Ex Docta·. E:1. Lin,u
Rclicioui1 Uun9arica1

?.

2
1
3
4
5

p. 4

P· 6
P· !i
p. 7

P· s

B:e,...en 11011 depo111it.

~

Papp Michael al. ci. 1.
6
2
l.!11ioer1im 15.
1 A
3 i

In tertia Grammatices Schola.
E1. LitterU et Scientiis.

Rcli1ioni1
ti
-•

Emi11ente,.

bU~•1
H1aric

E.:s Litleria el Scientii,.

■

tPapp Ignatius

Kozma Michael

c. 4 e. 1 '
e. 2. A,
Popovics Theodorus •
N eubauerStepltanusL.R. e. t e.
Cla111·, primae.

IPapp Basilius •
Mihuk Zacharias •
Popo,·ics Basilius

P· 1

e. 3
p. 2,

e.

i i 'scAol,., ,i;~r~eru111:
~ Popov
Bereczky Geisa J,.R.al.cl.t
ies Joannes •al.ci. t
~

4

p. t

...

e. 5

P· 2

Popo,·ics Moyscs • al. ci. 1

i

3

L Doetr. E ■ Lio1n
fteli3ioai1 Huncariu

l.711i~er1im 10.

ln secunda Grammatices Schola.
U Litte,is ct 5<'ie11tii1.

E• Doclr

IE& LlnguJ!

Emi11e11tP-s.

lPapp Damasccnu8 •
Vlârl Jonnnes
l\lilli.in Antonius
Farkas Joannes
5Hogya Basil ins

I

Beli9ioni, Huagarica Y

e.
e.
e.
e.

1

5
8
2

e. 4

e.
e.
e.
e.
e.

t
2

5

3

4

~

Es. Ltueri1 ct S'=ieuhl.i.

Erdelyi Demetrius
Prekup Samuel
Pafp Paulo•
FeJt!r Jobns •
toBercse Joannes •

f.x Doc1r. Ea Lini;::va
Rt!ligio1111 Hau1:1.dca

e. 7

e. 1
e. 8
e. 6

p. 1

e. 10

c. 3
e. 6

e. 9

Fig. 3. Classificatio juventutis scholasticae Gymnasii Belenyensis,
Oradea, 1843 - pagina 3.
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F.lfrLil~~•e,t~lit!,

Cla,sis JH'imae,

177

Ea Doclt. Ex Lini„
Religionia Hnngarit•

Ema111ere.

tSixt Ludo,·icus L. R.
Kiss Julius
Halbak Jpan11c11
.
Asztalos Sebestiah. L.R.
. :iHalint Carolus I,. R.
lllyt!s. Gabriel •
Kameniczky A11ton.L.R.
Ratz Franciscus L. R.
J{ifner Joannes L. R.
toK~smarky Alexand.L.R.

p. 2

Ilo Mar-cus al. ci. 1.
Kâin Josephus al. etri.
Qpitza Demetr, al. ci. t. : .

p. 3
e to

i2 .5
p.
p.
p.
p.

4
6
S
7
p. 9
p.10

Ovm11i,1ium amtar:il,

Eder Carj)las al. .,:1. t.

Unirersim 24.

ln prima-- Grammatices Schola.
K, Doclr. Ex Liui_i:nl'

F.1. Lillerii; el Scitntiis.

ij
li

Emitlent•1.
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BIBLIOTECA LICEULUI ROMÂN UNIT DE FETE DIN BEIUŞ
(1896-1948)
de

ludita CĂLUŞER

În peisajul cultural beiuşan
au funcţioat
mai multe asociţ
şi societăţ
ale căro
prevederi statutare cuprindeau şi organizarea de biblioteci proprii,
membrilor săi,
dar şi a localnicilor, conştie
fiind că un fond de
puse la dispozţa
carte reprezenta, pe lângă
o sură
largă
de informare şi un mijloc de cultivare a
limbii române literare, dar şi acoperirea golurilor de informare asupra evenimentelor
culturale desfăşurat
pe ambele versante ale Carpţilo.
Cărţile
deţinut
de aceste
biblioteci erau în general de factură
beltriscă,
dar un loc important revenea şi
cărţilo
de istorie, deoarece localnicii puteau avea astfel contact cu realitatea conretă,
nedismulată
de autoriăţ.
Cărţile
de istorie editate în Imperiu neglijau cu bună
ştinţă,
sau prezentau deformat realitatea privind naţiue
română,
care şi-a
păstra
unitatea indiferent de spaţiul
geografic în care trăi.
Societatea de lectură
Samuil Vulcan, care funcţioa
în cadrul Gimnaziului unit
de băieţ,
începând cu anul 1862, îşi constituie o bilotecă
proprie al cărei
fond de
până
în anul 1918, la peste 1 100 de volume, având ca scop acoperirea
carte se ridcă
lacunelor din sistemul de învăţmât.
În statutele Casinei române, organiztă
în
1871, sunt inserate prevederi referitoare la organizarea unei biblioteci uzuale, care
să
fie pusă
la dispozţa
cititorilor, fiind formată
în principal din periodice şi din
cărţi
editate în România, achizţonte
pe diverse căi,
mai mult sau mai puţin
legale.
Numărl
acestora depăşa
200 de volume la care se adăug
70 de periodice. La
Astra din Beiuş
(1898), cu ajutorul Comitetului central
rândul lui, Despărţmântul
de la Sibiu, şi-a
organizat o bilotecă
publică
în oraş
şi multe alte mici biblioteci
total al cărţilo
deţinut
fiind de peste 880 de volume. Pe
ambulante la sate, numărl
lângă
aceste fonduri de carte ale asociţlr
de factură
cultraă,
cele două
internate
de băieţ,
care funcţioa
în localitate, cel Pavelian, din 1892, destinat elevilor grecocatolici şi cel ortodox, din 1899, aveau fiecare biblioteci interne, uzuale 1•
româneşti,

Contribuţ
la cunoaşter
bibliotecilor româneşti
ale oraşel
din Transilvania (până
' Ion Muşlea,
la Unire), Cluj, 1935, p. 28; Viorel Faur, Contribuţ
la istoricul bibliotecilor româneşti
din Crişan
(1830-1940), Oradea, I 995, p. 31-78; Gavril Hădreanu,
Torţe
arzânde în ţar
Beiuşl,
Beiuş,
1995, p. 57 I.
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culturale româneşti,
s-a constituit biblioteca Şcoli
În contextul acestei emulaţi
civile greco-catolice de fete din Beiuş,
concomitent cu cea a Internatului Pavelian,
cu cărţi,
manuale şi periodice
care s-a dezvoltat treptat, crescând şi îmbogăţindu-se
în diverse limbi, dar în economia căreia
cea mai mare pondere revenea cărţilo
şi
revistelor româneşti.
Constiuă
o dată
cu înfiţare
şcoli,
în anul 1896, acestă
bilotecă
nu a reuşit
nicodată
să se ridice la valoarea şi la numărl
de cărţi
deţinut
de Gimnaziul greco-catolic de băieţ
din localitate, care a beneficiat pe parcursul
subtanţile,
de biblioteci gata închegate, care au aprţinut
unor
anilor de donaţi
intelectuali bibliofili ai epocii, sau unor cadre didactice cu dragoste de carte. Avem
însă
convingerea, că ori de câte ori elevele erau interesate în consultarea unei cărţi
din biblioteca gimnaziului de băieţ,
aveau acces nelimitat şi posibilitatea de a studia
în cadrul respectivei instuţ
de învăţmât.
Aceasta era cea mai veche şi mai bine
dotaă
bilotecă
care a funcţioat
în Beiuş,
deţinâ
în anul 1918, un număr
de
11 454 de volume, aprţinătoe
bibliotecii profesorilor, la care se adăug
2 430
de titluri, în 3 220 de volume, care făceau
parte din biblioteca elevilor2•
a fondului de carte deţinut
în cadrul şcoli
de fete,
În vederea bunei manipulăr
încă
din primul an s-a desemnat o profesaă
care a răspun
de bilotecă
în calitate
de custode, având şi însărciae
de a procura cărţi
noi, pentru a îmbogăţi
biblioteca
cu cele mai proaspete publicaţ,
solicitate atât în procesul de învăţmât,
cât şi
pentru lectura particulă
a elevelor. Au avut acestă
însărciae,
între anii
1896-1911, profesoara Elena Fabian, şi apoi până
în 1918, Angela Selăgian.
Pentru dotarea bibliotecii, episcopul Mihail Pavel, decide în anul 1897, acordarea
sumei percepute drept taxă
de înscriere a elevelor la şcoală,
care era fixată
în anul
respectiv la 2 fl., pentru ,, ... cumpărae
cărţilo
de citit pe seama bibliotecii". Suma
destinaă
acestui scop se ridica la 64 de florini, suplimentaă
de patronul şcoli
cu
34 fl. 3 •
Procedeul de a se folosi suma percută
drept taxă
anulă
de înscriere, la
achizţonre
de cărţi
pentru dotarea bibliotecii şi procurarea de rechizite şcolare,
s-a menţiut
pe parcursul anilor, doar suma a variat, ajungând până
la maximum
bibliotecii şcoli,
o practiă
constaă
era oferirea
400 de coroane4 • Pentru îmbogăţirea
de bani din partea Consistoriului unit de la Oradea, dar şi din partea unor înalţi
prelaţi.
Fondul de carte s-a îmbogăţit
şi prin donarea de cărţi
de către
autori dar şi de
către
persoane particulare, intelectuali care cunoştea
valoarea acestora. În rândul
putem aminti pe: profesorii Ilie Stan şi Angela Selăgian,
donatorilor genroşi
canonicul Moise Neş,
care a oferit cărţi
de rugăcine,
Alexandru Gera, poeta Viora
Ciordaş,
etc. Publicistul Iosif Vulcan trimitea în mod regulat revista Familia dar şi o

2

Direcţa
Judeţană
Bihor a Arhivelor Naţionle
(în continuare D.J .B.A.N),fond Liceul de fete
(în continuare Liceul) dosar 15, f. 83; Iudita Căluşer,
Episcopia greco-atliă
de Oradea. Contribuţ
monografice, Oradea, 2000, p. 323-336.
3
D.J.B.A.N.,fond Liceul, dos. 43, f. 31.
• D.J.B.A.N.,fond Liceul, Registru, 42, f. 76, 82, 87, 89, 95.
Beiuş,
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parte din lucrăie
sale, printre care amintim Ruga de la Chiseteu, comedie insprată
din viaţ
satului.
efortului financiar propriu al şcoli,
care a
Biblioteca a prins contur şi datoriă
cumpărat
cărţi
de la diverse edituri şi libră
specializate. Nu a existat an în care să
nu se alace bani şi pentru achizţonre
de cărţi,
astfel biblioteca s-a îmbogăţit
în
variabil de volume, între 40 şi 71, însumând mai multe
mod constant, cu un număr
titluri. Au existat şi etape când s-au impus resticţ,
astfel în anul 1914, episcopia
aceptă
doar procurarea ,, ... celor mai de lipsă
cărţi
pentru bilotecă,
deoarece în
urma scumpetei celei mari, institutul are a se lupta cu nu puţine
greutăţi
în anul
iar celelalte se vor procura şi mai pe
acesta, se vor procura numai cele mai de lipsă,
încetul" 5 • Nu era un refuz, ci o limitare vremlnică
a fondurilor alocate pentru
îmbogăţirea
bibliotecii, prin achizţonre
cărţilo
de strică
necesitate, din cauza
crizei financiare declanşt
de primul război
mondial.
Pe parcursul certăi,
nu am reuşit
să găsim
un inventar complet al bibliotecii
deţinut
de şcoal
de fete, am depistat doar informaţ
sporadice privind fondul de
acestui fapt am folosit în mod constant datele oferite de anuarele
carte. Datoriă
şcoli.
În conformitate cu spiritul epocii, când instuţle
de învăţmât
prestigioase
numitele Programe rebotezate mai târziu Anuare, încă
din primul an de
editau aş
funcţioare,
Şcoal
civlă
greco-atliă
de fete tipăreş
anuarul şcoli.
Acesta
conţie
informaţ
valoroase privind desfăşura
procesului de învăţmât,
cadrele
didactice care funcţioa
aici, progresul realizat de eleve, activăţle
desfăşurat,
statistici şcolare,
dar oferă
relaţi
şi despre bilotecă.
Aceste publicaţ
erau folosite
şi în sistemul de schimb cu alte instuţ,
nu neapărt
şcolare,
care trimiteau la
proprii.
rândul lor bibliotecii, lucrăie
faptul că volumele deţinut
în bilotecă
În primii ani, anuarele menţioază
erau grupate ţinâd
cont de limba în care erau tipăre,
astfel se clasificau în cărţi
în
limba română,
maghiră
sau germană,
abia apoi fiind marcate domeniile căroa
le
aprţineu,
cum ar fi: istorie, geografie, aritmecă
şi geometrie, fizcă,
economie,
Ulterior se renuţă
la aceste subdiviziuni şi cărţile
se grupează
religie, lucru de mână.
doar după
limbă,
ca în următoae
fază
să fie grupate ţinâdu-se
cont de faptul de a
fi fost cumpărate
sau donate de diferite persoane, fiind menţioat
separat cărţile
de
periodice. Datoriă
acestui fapt nu ne putem exprima asupra modului de organizare
şi evidnţă
a cărţilo
din biblioteca şcoli
de fete.
Iniţal,
biblioteca profesorilor funcţioa
împreună
cu cea a elevelor şi era formată
în principal din manuale şcolare,
folosite la orele de curs, şi din cărţile
prevăzut
pentru lecturile suplimentare, în limba română,
maghiră
şi germană.
Majoritatea
largă
de preocuăi.
Chiar
manualelor erau donate de autori şi acopereau o paletă
dacă
unele din ele nu erau prevăzut
în programa şcolară
ca manuale, erau interesante
pentru informarea profesorilor şi elevilor. Biblioteca s-a dotat cu cărţi
uzuale, necesare

5

D.J.B. A.N., Liceul, dos. 13, f. 83.
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astfel s-au procurat dicţonare
româno-maghiare,
elevelor în procesul de învăţmât,
germane, engleze şi corespondentul lor, atât de necesare pentru însuşirea
acestor
limbi dar şi pentru traducerea de texte. De la început biblioteca s-a orientat spre
cărţile
tipăre
în seria Biblioteca pentru toţi
şi Biblioteca copiilor din care numai în
anul şcolar
1897/ l 898 se cumpăr
76 de volume, iar peste câţiva
ani încă
206 numere,
adăugân-se
şi 18 cărţi
provenite de la Biblioteca poulară
Minerva 6 •
Remarcă
faptul că abia tipăr
Dicţonarul
universal al limbii române, ( 1896)
Şăineau,
se regăsşt
între cărţile
achizţonte
de şcoală.
conceput de Lazăr
Dicţonarul
care s-a distins prin bogăţia
listei de cuvinte şi prin valabilitatea criteriilor
operate în vocabularul românesc a fost cea mai poulară
ce au stat la baza selcţior
7
operă
lexicografă
a românilor, fiind utilizat atât de publicul larg cât şi de specialşt.
•
O altă
lucrare de Lazăr
Şăineau
figurează
între cărţile
bibliotecii Autorii români
la Bucreşti
în 1891 şi retipă
ulterior, o lucrare valorsă
gen
moderni tipăr
enciclopedie 8 • S-au cumpărat
de asemenea Dicţonarul
ortografic al limbii române,
de I. Pop, Antologia scriitorilor români, lucrare în două
volume prelucată
de Ioan
Clopţe,
Din trecutul ziaristicei româneşti
de Ioan Lupaş.
Din bilotecă
nu puteau
lipsi nici cărţile
lui Onisifor Ghibu, cum ar fi Despre educaţi,
el fiind considerat
unul dintre fondatorii istoriei pedagogiei româneşti.
Biblioteca şcoli
se îmbogăţeşt
cu cărţi
editate de scriitorul şi folcloristul român
originar din Suceava, Simion Florea Marian, membru al Academiei Române. Aceste
cărţi
au ajuns la Beiuş
prin bunăvoiţa
autorului, el fiind legat de acest colţ
de ţară
deoarece absolvise Gimnaziul de băieţ
din localitate şi pentru că Iosif Vulcan îi
publicase primele culegeri de folclor în paginile revistei Familia. În biblioteca şcoli
intră:
Tradiţ
poporane române din Bucovina, Satire poporane române. Prin lucrăie
sale a fost un deschizător
de drumuri în domeniul certăilo
folclorice şi etnografice
9

româneşti

•

Aron Densuşia

publică
în anul 1885, Istoria limbei şi literaturii române, carte
pentru biblioteca şcoli
beiuşn
peste câţiva
ani (1900). Cu toate
aprecierile subiective pe care le conţie,
ea este considerată
prima lucrare bine
10
informată
şi serioaă
de acest gen în cultura noastră
• Volumul de Fabule al
cunoscutului autor moldovean Alexandru Donici, cartea Poesii şi fabule de Grigore
de fabule, culese de Şarg,
se regăsc
pe rafturile
Alexandrescu, dar şi Colecţiuna
achizţontă

şi

• Programa Şcoalei
civ. gr.-cat. publice de fete din Beiuş
aprţinătoe„
Internatului Pavelian "de fetiţ
a Diecesei gr.-cat de Oradea-Mare pe anul şcolasti
1897/98 (în continuare Programa, anul) p. 41
Ibidem, 1906/7, p. 111.
7
de nouă
ediţ
până
în anul 1943, lucrarea fiind reluată
şi tipăr
din nou în anul
A cunoscut un număr
1998 în Editura Litera - Chişnău.
'Programa, 1912/1913, p. 86; Dicţonarul
literaturii române de la origini până
la 1900, (în continuare
Dicţonarul
literaturii), Bucreşti,
1979, p. 824-825.
9
Dicţonarul
literaturii, p. 553-555.
10
Ibidem, p. 273-274.
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contactul elevelor cu acest stil literar care ironiza defecte şi
fiind nemijlocit 11 • Biblioteca se va îmbogăţi
şi cu volumele
I-III din Critice, scrise de renumitul estetician şi critic literar, Titu Maiorescu, carte
12
care a cunoscut mai multe ediţ
•
Deoarece cărţile
erau intens folosite, fiind într-un număr
limitat, conducerea
şcoli
dispune în anul 1903 compactarea unui număr
de 156 de volume, în vederea
protejăi
acestora. Procedura era des folsită
deoarece posibltăţe
de achizţonre
13
a cărţilo
noi erau limitate, din motive financiare . Un număr
însemnat de cărţi
dar
şi de anuare au fost compactate în atelierele deţinut
în Beiuş
de Ioan Papp şi Einfeld
bibliotecii şcolare,
slăbicun

omenşti,

Mărkus.

În domeniul literaturii, s-au procurat operele complete ale clasicilor literaturii
Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,
române, astfel Mihai Eminescu, Ion Creangă,
Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc,
Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Mihail
Sadoveanu, etc. Alături
de poeziile lui Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, Şt.
O. Iosif, Octavian Goga, găsim
de asemenea volumele cu impact mai mult local, ale
Elenei Farago cum ar fi Copiilor, Din taina vechilor răspânti,
Traduceri libere,
4
şi ginăşa
1 •
dedicate celor mici, în care sentimentul dominant era tandreţ
În ceea ce priveşt
literatura universală,
se regăsc
piesele de teatru ale lui
Shakespeare, şi cărţi
semnate Jules Veme, Fiodor Mihailovici Dostoevski, Maxim
era prevăzut
în programa şcolară
Gorki, Daniel Defoe. Deoarece literatura maghiră
drept studiu obligatoriu, cărţile
destinate acestei materii de învăţmât,
ocupau un
astfel lucrăie
lui Petofi Săndor,
Arany Janos, Mikszăth
loc semnificativ, regăsim
Kălmn,
J6kai M6r etc.
S-a manifestat interes pentru procurarea unor cărţi
de istorie, axându-se mai
care nu puteau fi studiate la orele de curs, dar care îmbogăţeau
ales pe lucrăi
cunoştiţel
elevelor asupra istoriei românilor de peste Carpţi.
Sunt menţioat
în
biblioteca şcoli
civile 12 volume din Istoria românilor de A. D. Xenopol, prima
sinteză
de mari proţi
asupra trecutului poporului român, carte de întisă
cirulaţe
în provinciile româneşti
din monarhie. Autorul demonstrază
originea poporului
sa în acest spaţiu
şi lupta dusă
pentru apăre
propriului
român şi permanţ
pământ.
O valorsă
carte de istorie care se găseşt
în bilotecă
este Istoria românilor
Viteazul, de Nicolae Bălcesu,
considerată
ca fiind una din cele mai
sub Mihai Vodă
documentate cărţi
pentru care autorul a cercetat arhive şi biblioteci timp de doi ani
istorice prezente sunt scrise de Nicolae Iorga, Istoria românilor
la Paris. Alte lucrăi
în chipuri şi icoane, Oameni cari au fost şi Neamul românilor în Ardeal şi Ţar
11

Programa, 1900/1901, p. 69.
Programa, 1912/13, p. 86.
u D.J.B.A.N.,.fond Liceul, Registru, 42, f. 70v.
14
Programa, 1913/1914, p. 109; Anuarul Şcoalei
civile gr. cal. de fete din Belenyes şcolasti
1915/1916, (în continuare Anuarul, anul), p. 41.
12

Beiuş,

pe anul
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Ungurească,
Gânduri şi sfaturi, Dimitrie Onciu, Din istoria României, Augustin
Bunea, Încercare de istoria românilor etc. 15 •
activăţlor
sportive în şcoală,
s-a achizţont
cartea
În vederea perfcţionă
editaă
de un colectiv de trei autori Velscu-DmitrFă,
intulaă
Gimnastica.
de fete s-a acordat atenţi
deosbită
activăţlor
practice, inclusiv
Fiind o şcoală
procurându-se cărţi
reprezentative pentru aceste
celor de croitorie şi lucru de mână,
materii de învăţmât.
S-au achizţont
Enciclopedia lucrurilor de mână
femişt
de Therese Dillmont, Instrucţi
pentru lucru de mână
femeiesc de I. Elhol, Cartea
modelelor de desen pentru croitul albiturilor de N. Lengyel şi Perfecta, carte
instrucvă
pentru croitul hainelor femişt
de Malvina Reuhaus 16 •
Începând cu anul 1868, ministerul de resort a elaborat dispozţ
prin care se
cărţi,
periodice, hărţi.
În anul 1906 aceste
interziceau folosirea unor manuale şcolare,
titluri au fost cuprinse într-o broşuă,
destul de consiteă,
cu obligaţ
fermă
să fie
epurate din toate bibliotecile publice. Circulara a parvenit şi şcoli
de fete, prin
intermediul Consistoriului unit şi s-a predat profesoarei Elena Fabian, care era
17
bilotecară,
cu menţiua
,, ... să caute de ar fi şi să le scoată
afră"
• Nu cunoaştem
în ce măsur
a fost respctaă
acestă
dispozţe
minsterală,
deoarece cu toate că
prevederile erau în vigoare, în anii următoi
putem constata faptul că pentru biblioteca
şcoli
se achizţoneă
un număr
semnificativ de cărţi
tipăre
la Bucreşti
şi la
Iaşi.
În acestă
categorie intră
Piesele teatrale pentru tinerime, Nevestele artişlo,
Basme, tipăre
de Casa Socec din Bucreşti,
dar şi lucrăi
editate de Academia
Română,
cum ar fi Poezii poporale din Marmuăş,
adunate de Tit Bud sau În lumea
18
dreptăţi
de Brătescu-Voinş,
tipăr
la Iaşi
• Legăturil
culturale fireşt,
existente
versante ale Carpţilo,
nu puteau fi întrerupte doar printr-un ordin
între cele două
ministerial oricât ar fi fost de strict. Trebuie să menţioă
şi faptul că
numeroase
cărţi
scrise de Regina Elisabeta, care publica sub pseudonimul Carmen Sylva, au
amintim astfel Povestirile Pelşui,
Cugetăril
unei regine,
ajuns în biblioteca şcoli,
de Academia franceză,
Nuvele, Valuri alinate, Pe Dunăre,
Vârful cu
carte premiată
dor, Cuvinte sufletşi
etc. 19 •
Un moment important pentru revigorarea edităr
şi suţiner
publicaţor
de
cărţi
în limba română
l-a constituit inaugurarea în martie 1911 a Librăe
şi tipografiei
.,Doina" inţată
de un grup de intelectuali din Beiuş.
Aici s-au tipăr
până
în 1914,
încetat vremelnic activitatea, conduătri
ei fiind înrolaţi,
lucrăi
când tipografia şi-a
de rezonaţă
locaă
semnate de Viora Ciordaş,
Ana Bucur, profesaă
la şcoal
de
fete care a semnat cu pseudonimul Doina Delacriş,
Petru Hetcou, Constantin Pavel,

Programa, 1905/1906, p. 113; 1908/1909, p. 93-94; 1912/1913, p. 85; 1913/1914, p. 109;Anuarul
1917/1918, p. 18.
16
D.J.B.A.N.,fond Liceul, dos 3, f. 45v.; Programa, 1897/8, p. 46.
17
Ibidem, dos 11, f. 61.
18
Programa, 1908/1909, p. 93-94.
19
Programa, I 90511906, p. 111-112; 1906/1907, p. 112; 1908/1909, p. 94; 1913/1914, p. 11 O; Anuarul,
1915/1916, p. 41.
15
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Alexandru Ciura. Astfel achizţonre
de cărţi
româneşti
pentru şcoală
a fost mult
uşrată.
La acestă
tipografie s-au tipăr
şi anuarele şcoli.
Prin intermediul librăe
proprii s-au procurat cărţi
tipăre
în întreaga Transilvanie, dar s-au adus şi cele mai
noi ediţ
de lucrăi
valoroase din România 20 •
serveau pentru informarea profesorilor,
Periodicele procurate pentru bilotecă
literaă
şi pedagoică.
Multe aveau corespndţi
fiind în principal de factură
permanţi,
sau ocazionali din acestă
parte a ţări,
care scriau cronici ale
evenimentelor locale, sau încerăi
literare în proză
sau versuri. Începând cu anul
1898, episcopia a recomandat procurarea coleţir
complete din ultimii zece ani,
şi din Nemzeti nâneveles21 • Nu avem
din Convorbiri literare, Foaia şco/astiă
certitudinea că urmare acestei îndrumăi
sau pentru valoarea sa incotesablă,
în
biblioteca şcoli
regăsim
publicaţ
Convorbiri literare care se tipărea
în acestă
perioadă
la Bucreşti,
grupând în jurul ei pe cei mai importanţ
scriitori români 22 •
revistă
de literauă,
a publicat operele lui M. Eminescu, I. L.
Fiind o prestigoaă
Caragiale, I. Creangă,
Titu Maiorescu, dar şi numeroase lucrăi
de filozofie, logică,
istorie, psihologie, rolul său
în influeţar
culturii şi literaturii române fiind decisiv.
Astfel profesorii şi elevele şcoli
beiuşn
au avut contact nemijlocit cu creaţil
literare de cea mai înaltă
valoare.
Un alt periodic valoros care se găsea
în bilotecă
era ediţa
de lux a Luceafărli,
care se retipăş
începând cu anul 1906, la Sibiu 23 • Iniţal
s-a editat la Budapesta
Al. Ci ura, Octavian Goga. O
( 1902-1906) la conducerea lui·aflându-se A. P. Bănuţ,
tipăru
afltă
sub evidenta influeţă
a Luceafărli
este publicaţ
cultraă
ilustraă
intulaă
Cosânzeana, considerată
o revistă
de familie în Transilvania. Cu toate că a
avut o primă
perioadă
de apriţe
destul de scurtă
între anii 1911-1915, ea se regăsşt
în biblioteca şcoli
de fete. În paginile sale publică
lucrăi
beletristice Octavian
Goga, Al. Ci ura şi Ion Agârbiceanu. Revista apăre
la Orăştie
unde exista o editură
24
şi o librăe
românească
•
În viaţ
cultraă
a Transilvaniei de la începutul secolului al XX-iea un rol
apărut
la Şimleu
Silvanei între
important l-a jucat revista Gazeta de dumincă
1904-1911, redactă
de Ioan Pop Reteganul, numere disparate găsindu-e
şi în
coleţia
beiuşană.
În paginile revistei publică
numeroase poveşti,
anecdote, snoave,
poezii populare redactorul său
dar şi George Coşbuc,
Emil Isac, Nicolae Iorga. Pe
parcurs revista părseşt
domeniul pur literar şi primeşt
un caracter politic, luând
25
poziţe
în favoarea emancipăr
sociale şi naţiole
a românilor transilvăe
•
20

Viorel Faur, Cultura românilor din Bihor. 1848-1918, Oradea, 1992, p. I 03-104.
D. J.8. A.N.,fond Liceul, dos. 43, f. 31.
22 Programa, 1906/7, p. 112.
23
Programa, 1906/ I 907, p. 111.
24
Mircea Popa, Valentin Taşcu,
Istoria presei literare româneşti
din Transilvania de la începuturi până
în 1918, Cluj-Napoca, 1980, p. 182-186; Nae Antonescu, Reviste din Transilvania, Oradea, 2001,
p. 46; Programa, 1913/14, p.111.
25
op. cit., p. 172-176; Programa 1906/1907, p. 112.
Mircea Popa, Valentin Taşcu,
21
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În coleţia
de periodice a şcoli
au mai figurat: Pedagogia română,
Anuant!
pedagogic, Revista modei, Flueraş,
Revista copiilor şi a tinerimei, Convorbiri
ştinţfce,
Unirea, şi revistele de limbă
maghiră
Hivatalos Kozlony, Nemzeti
noneveles, Magyar Paedagogia, A gyermek şi germană
Frauen Fleiss, Wăsche
Zeitung.
În ceea ce priveşt
numărl
volumelor de carte din bilotecă,
nu ne putem
informaţ
sporadice în acest sens. Astfel, în 1898
exprima exact, deoarece deţinm
existau peste 200 de volume, însumând în jur de 95 de titluri 26 • În 1902, cunoaştem
dintr-o informaţe
colateră
faptul că biblioteca deţina
doar 500 de volume, ceea
ce l-a dezamăgit
şi nemulţit
pe ministrul cultelor şi instrucţ,
cu ocazia vizitei
27
• Anuarul şcoli
din anul l 9 l 7/1918 prezintă
situaţ
fondului
sale efectuate la şcoală
de carte aflat în ambele biblioteci, atât a profesorilor cât şi a elevelor, astfel: 1 376
de titluri de carte în 1 874 de volume în valoare toală
de 2 673 coroane, 96 fileri 28 .
Datoriă
eforturilor financiare depuse pe parcursul activăţ
atât de forul tutelar cât şi de şcoală,
în anul transfomăi
acesteia în liceu, fondul de carte era format
ceea ce denotă
o relativă
îmbogăţire
a bibliotecii,
din aproximativ 1 949 de cărţi,
destinaă
ridcă
nivelului cultural şi intelectual al tinerelor29 •
Schimbărle
istorice survenite după
Unirea din 1918 îşi pun amprenta şi asupra
şcoli,
care se transfomă
începând cu anul şcolar
1919, în liceu de fete. Structura
bibliotecii a avut şi ea de suferit dar nu subtanţil,
orientarea rămând
în fond
aceşi,
doar procurarea cărţilo
româneşti
făcându-se
acum firesc, făr
a întâmpina
obstacole.
Tradiţ
donări
de cărţi
de către
episcopul unit, patronul liceului, se păstreaz
şi astfel biblioteca benficază prosl
de cărţi
valoroase în diferite limbi, în
general de factură
religoasă.
Dintre cărţile
oferite de Valeriu Traian Frenţiu
enumră:
Minunile lui Isus, de S. Schăfer,
Urcarea calvarului, de L. Perroy,
Rezumat al istoriei Bisericii, de Mooret, Sfânta Tereza, Şematis
diecezane, dar
şi Noua ortografie a Academiei Române, de Ştefan
Pop, Istoria Bisericei româneşti,
de Nicolae Iorga. Au trimis cărţi
valoroase diferite persoane fizice, foste cadre
cum ar fi Elena Bozac, Elisabeta Butean,
didactice sau profesori activi ai şcoli
Elisa Pavel, Angela Selăgan,
părintel
Louis Barral, dar şi autori de cărţi,
care şi
au donat propriile lucrăi.
Tipografia şi librăa
„Doina" din Beiuş,
îşi
reia activitatea în noua conjutră
politcă
creată
după
terminarea războiul,
şi oferă
în mod constant bibliotecii şcolare,
din publicaţe
proprii. Această
tipografie s-a orientat în principal spre editarea
creaţilo
istorice, beletristice şi
folclorice locale. Tipăreşt
astfel cărţile
lui
din Beiuş,
1828-1928, Contribuţ
la etnografia
Constantin Pavel, Şcoale
Programa, 1897/98, p. 40-44.
D.J.B.A.N.,fond Liceul, dos. 10, f. 77v.
2
" Anuarul, 1917/18, p. 20.
29
D.J.B.A.N.,fond Liceul, dos. 15, f. 66 v.
26
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Bihorului. Locuri şi oameni din Munţi
Bihăr,
Zile trăie
(1918-1919), Alexandru
şi
opera lui Episcopul Radu, Nicolae Iorga,
Roman, Miron Pompiliu, Viaţ
Introducere la studiul asupra României şi românilor, Vasile Sala, Datinile poporului
român la nută
în plasele Beiuşl
şi Vaşcăuli,
Petru E. Papp, Din trecutul Beiuşl.
Pagini de glorie şi jertfe, Legături
sufletşi
între Beiuş
şi Sibiu, Partenie Cosma şi
Veturia Lapedatu, Cornel Mezea, Jertfa românilor din Valea Beiuşl
pentru
întregirea neamului, Titus L. Roşu,
Profesor dr. Constantin Pavel, Însemări
şi
30
inscrpţ
bihorene, Ştefan
Lupşa,
Istoria parohiei Ştei
. Majoritatea acestor cărţi
se
regăsc
şi în biblioteca liceului de fete.
1921/1922 se îmbogăţesc
atât biblioteca profesorilor cât şi a
În anul şcolar
elevelor cu 144 de titluri, intrate prin donaţi,
dar şi şcoal
cumpăr
45 de cărţi
noi.
În acest an intră
în bilotecă,
printre altele, primul volum din cartea lui Sextil
Puşcari,
Istoria literaturii române, trimis de Astra din Sibiu şi Urme din războiul
romanilor cu dacii de I. Marţin,
oferit de Comisia monumentelor istorice31 •
În 1925 beneficiind de donaţi
diverse, biblioteca profesală
primeşt
490 de
volume de cărţi
diferite cum ar fi: Interaţiol
III şi Basarabia, de Gh. Tătrescu,
Samuil Vulcan şi biserica ortdxă
de Iacob Radu, Din valurile vieţ,
de Slavici,
Fabule, de Şt. Cacovianu, Ileana Cosânzeana de Elena dr. Aciu, Almanahul Presei
Române, Reforma învăţmâtuli
secundar etc. Conducerea liceului alocă
suma de
2.800,75 lei şi cumpăr
76 de volume pe care le consideră
necesare procesului de
învăţmât.
Totdaă
şi biblioteca elevelor a beneficiat de 255 de cărţi
din donaţi
şi
32
a cumpărat
la rândul ei un număr
de 26 de volume •
În acelşi
an, se înregistază
o donaţie
masivă
şi valorsă
din partea artistului
Teatrului Naţionl
din Bucreşti,
Aristide N. Demetriade (1872-1930). Acesta
inţază
o coletă
publică
în beneficiul liceului de fete din Beiuş,
al cărei
rezultat a
fost adunarea unui număr
însemnat de cărţi,
pe care le expdiază
pe adresa şcoli
beiuşn.
Astfel biblioteca profesală
primeşt
295 de volume, care valorau la
4 220,55 lei, iar cea a elevelor I 05 volume, în valoare de 759,20
vremea respctivă
el personal, oferă
în beneficiul bibliotecii liceului suma de I OOO lei.
lei. Totdaă,
În urma inţatve
şi a apelului lansat de marele artist şi Cercul studenţc
Doljan
oferă
ambelor biblioteci I OI de volume, iar Casa Şcoaler
contribuie cu 6 volume
în beneficiul elevelor33 . Din păcate
nu deţinm
lista nomială
a cărţilo
trimise liceului
pentru a ne forma o păre
mai exactă
asupra conţiutl
lor. Nu a fost singurul
de beiuşn,
el oferind în
gest de generozitate al artistului Aristide Demetriade faţă
decembrie 1924, în ajunul sărbtoil
de iarnă,
suma de 2 OOO lei, pentru ajutorarea

teatrale la Beiuş
în primul deceniu al perioadei interbelice, în Contribuţ
la
Viorel Faur, Manifestăr
istoriei Bihorului (Il). Beiuşl
cultural, Oradea, 1971, p. 130-141.
31
Anuarul Liceului gr. cat. de fete din Beiuş,
pe anul şcolar
1921122, p. 20-21.
32 Anuarul Liceului Român Unit de fete din Beiuş
pe anul şcolar
1925/1926, (în continuare Anuarul,
anul) p. 8-1 O.
33
Anuarul, p. 8-1 O, 13.
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nevoiaşlr
din localitate. Această
afinitate faţă
de oamenii din mica aşezr
din
se datoreză
faptului că acesta i-a cunoscut nemijlocit, cu ocazia turneelor
vestul ţări,
teatrale efectuate aici în intervalul 1923-1926. La rândul lor, locuitorii oraşuli
i-au
cinstit talentul incontestabil şi au botezat cu numele său
o sală
desmnată
repzntaţilo
teatrale la Hotelul Central, urmând să acorde acest nume
preconizatului teatru care trebuia să se construiaă
aici. Demetriade a purtat şi o
bogată
corespndţă
cu primarul oraşuli
Beiuş,
Nerva Traian Cosma, păstra
34
parţil
la Direcţa
Judeţană
Bihor a Arhivelor Naţionle
• În semn de cinstire şi
respect, oraşul
i-a conferit lui Aristide Demetriade şi titlul de cetăţan
de onoare al
Beiuşl.

În 1928 biblioteca se îmbogăţeşt
cu noi cărţi
printre care amintim: Antologia
lui Pliniu cu împăratul
Dobrogei, Leonardo da Vinci, de Diener, Corespndţa
Traian, de Popa Lisseanu, Gospdăria
ţărneasc,
de Tecla Ciura, Dr. I. Raţiu,
I. Georgescu. Din punct de vedere numeric, intră
171 de volume care au fost dăruite
şi l 06 cumpărate
de liceu, în total 277 de volume noi3 5 •
În anii următoi
în biblioteca şcoli
se înregistază
noi titluri: ln memoriam, de
Iacob Radu, La Societe des Nations, Carol li. Regele României, I. G. Duca, de
Kirţescu,
În slujba unei credinţ,
de acelşi
autor, România şi revizuirea tratatelor,
de profesorul Louis
Poemes choisis, de Mihai Eminescu, traduse în limba franceză
Barral, Acordul de la Roma, de dr. Valer Pop, Aşa
a iubit Dumnezeu lumea, de Petre
Tămian,
Şcoal
normală
unită
din Oradea,de Vasile Bolea.
Revistele pe care le primea liceul pe bază
de abonament erau: Revista genrală
a învăţmâtuli,
Revista Societăţ
„ Tinerimea Română",
România ilustraă,
Vestitorul, Unirea, Unirea poporului, Observatorul, Educaţi,
Comoara satelor, Cele
trei Crişu,
lsvoraşu,
Salonul literar, Graiul românesc, Ziarul ştinţelor
şi căltori/,
Gazeta de Vest, Boabe de grâu, Buletinul şcolar,
Cultura creştină.
Pe lângă
aceste
intrau şi numere din periodicele Natura, donate de Casa Şcoaler
reviste în bilotecă
şi Propilee literare, Revista mateică,
Armonia, trimise de Ministerul Instrucţi
Este evident interesul acordat de conducerea şcoli
pentru îmbogăţirea
şi
diversificarea fondului de carte, mai ales pentru a face faţă
cerinţlo
impuse de
noua formă
de învăţmât
din România Mare.
Din punct de vedere numeric ne putem forma o imagine asupra evoluţi
bibliotecii, urmăind
statisticile consemnate în anuarele şcolare.
În 1925 biblioteca
profesorilor împreună
cu cea a elevelor număra
2 527 de titluri, în 1930 avea 2 639
semnificativ mai mare
titluri, iar în 1936 se ridica la 3 032 de titluri, într-un număr
de volume.

34

D.J.B.A.N.,fond Primăa
oraşuli
Beiuş,
dos. 80, f. 16, 21-22, 25, 27, 56; Viorel Faur, Aristide
Demetriade şi Beiuşl,
în Familia, 1967, nr. 10, p. 22; Viorel Faur, op. cit., în Contribuţ
la ... (ll).
Beiuşl
cultural, Oradea, 1971, p. 142-201.
35 Anuarul, 1928/1929, p. 25-26.
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informaţ
sporadice privind evoluţia
Pentru aproape un deceniu deţinm
bibliotecii, datoriă
absenţi
menţiulor
documentare, dar şi a anuarelor, care
acesteia. Situaţ
finacră
precaă
a instuţe
şcolare,
detrmină
consemnau situaţ
sistarea apriţe
anuarului în anul 1936.
survenite după
încheierea celui de al doilea război
În urma transfomăil
mondial şi instaurarea noului regim politic, se elaborză
dispozţ
speciale
referitoare şi la cărţile
care urmau să constituie baza bibliotecilor. În acest sens, se
emite o directvă
privind eliminarea din biblioteci, a tuturor publicaţor
considerate dăuntoare
ideologiei promovate de noul regim comunist. Drept urmare, în
septembrie 1946, inspectorul I. Buta descinde la Liceul român unit de fete din Beiuş
pentru a verifica dacă
s-a executat ordinul de epurare a cărţilo
interzise din biblioteca
liceului. El avea însărciae
exprsă
a Consiliului Inspectorilor Generali, ca urmarea
a ordinului emis de Ministerul Educaţie
Naţionle,
care a elaborat liste oficiale cu
indexate, publicate în Monitorul Oficial numerele 1-21 din anul
titlurile cărţile
respectiv. Inspectorul numit cu executarea dispozţe
superioare, constaă
că
s-a
intrate sub incdeţa
legii. Acestea
executat ordinul şi au fost eliminate toate cărţile
au fost înregistrate într-un inventar separat (nr. 44 din 13 septembrie), pe care în
nu l-am putut identifica în arhiva şcoli.
Publicaţe
actualul stadiu al certăi,
scoase din circuit s-au împachetat şi sigilat, fiind păstrae
într-un dulap separat,
până
la primirea de noi dispozţ
în privnţa
lor. Elisa Pavel, care era încă
la data
respctivă
directoarea şcoli,
confirmă
autenticitatea celor menţioat
în
procesul-verbal, întocmit de inspectorul I. Buta36 • Între anii 1946-1948 s-au efectuat
mai multe epurăi
succesive iar lista cărţilo
indexate s-a publicat în broşui
editate
dar şi de Monitorul Oficia/37•
de Ministerul Informaţil
Precipitarea evenimentelor politice îşi pune amprenta şi asupra bibliotecii. O
menţiu
importană
asupra cărţilo
deţinut
de Liceul Român Unit de Fete, s-a
păstra
din iulie 1948, cu puţin
timp înainte de emiterea legii privind reforma
învăţmâtuli
prin care acesta era unificat şi laicizat (din 3 august) mai exact liceul
în mod oficial. Este momentul când s-a executat inventarierea şi
fiind desfinţat
preluarea patrimoniului liceului, efctuaă
de un delegat al Inspectoratului Şcolar
Judeţan,
în persoana profesoarei Carolina Horia, ajută
de reprezentantul Partidului
Muncitoresc Român din Beiuş,
Klein Francisc, şi supraveghţi
de doi delgaţi
ai
Siguranţe
locale, în persoana lui Misăl
şi Herda. Inventarul cărţilo
a fost întocmit
de profesoara Constaţ
Bruchenthal, bibliotecara afltă
în funcţie
la momentul
respectiv. Anexat la documentul de inventariere s-a păstra
o listă
nomială,
sumară
care nu menţioa
nici titlul complet nici anul şi locul de apriţe
a cărţilo
notate,
strict contabilă
dactilogrfă
cu un număr
însemnat de greşli.
Acest
era o evidnţă

D.J.B.A.N.,fond Liceul, dos. 61, f. 9v.
Monitorul Oficial, I iunie 1946, nr. 70/23 martie 1947, nr. 124/25 iunie 1947, nr. 169/26 iulie 1947,
nr. 185/14 august 1947, 218/22 septembrie 1947, nr. 240/17octombrie 1947, nr. 29/5 februariel 948 şi
32/9 februarie 1948. Cărţile
privind monarhia sunt menţioat
în circulara nr. 327.552/1947.
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inventar menţioa
un număr
de 344 de titluri de cărţi
păstrae
în biblioteca
profesoarelor38 • Analizând titlurile de carte existente în anul 1948, după
epurarea
drastică
efctuaă
în anii anteriori, constaăm
că
în marea lor majoritate acestea sunt
de factură
proagndistcă,
traduceri de cărţi
din limba rusă,
scrise de autori anonimi
înregimtaţ
pentru a servi cauza regimului comunist. Sunt numeroase titluri care
elogiază
marile realiză
ale statului sovietic, preamăsc
binefacerile aduse de
sistemul colhozurilor, prezintă
sistemul financiar al U.R.S.S. dar şi rolul deosebit
jucat în societate de femeia sovietcă.
Altele traeză
realiză
arhitecturale ale
ţări,
distribuirea forţel
de producţie,
sau prezintă
idilic relaţi
de prietenie stabilite
între republicile înglobate în marele stat sovietic 39 • Numeroase sunt operele lui Karl
Marx, Frideric Engels, Lenin şi Stalin, aplicarea ideologiei acestora, sau cele care
elaborate de ei 40 •
dezbat conepţil
În mod absolut sporadic se regăsc
şi lucrăi
din literatura clasiă
rusă
de
autori cunosţi
cum ar fi Cehov, Dostoevski, Gogol, Turgheniev, Lermontov, Tolstoi,
41
Puşkin
• Foarte apreciate au fost cărţile
scrise în schimb de Mihail Şolhv,
cum ar
fi Pe Don ul linşt
roman dedicat războiul
civil şi Pentru patrie, Alecsandr Fadeev,
Tânăra
gardă,
care prezintă
lupta partizanilor sovietici în cel de al Ii-lea război
mondial dar şi operele lui Maxim Gorki care se regăsc
în număr
apreciabil în
bilotecă.

Alături
de aceşti
se alinză
Dobrogeanu Gherea Ce vor socialşt,
Pătrşcanu,
Valter Roman, Lucreţi
S. Oariu, Mihai Ralea care au
la realităţ
româneşti,
adapteze forţat
îmbrăţişat

şi

unor autori români mai vechi cum ar
dar apar şi operele noilor autori Mihail Roller,
Ana Pauker, I. Felea, Şerban
Voinea, S. Vlad,
un tip de ideologie pe care încercau să o
total diferite de cele sovietice42 •
lucrăie

D.J.B.A.N., fond Inspectoratul şcolar
al judeţli
Bihor, (în continuare Inspectoratul), dos 68,
f. 124-129.
39
cu câteva titluri afirmţ
din text: Pluşc,
Un colhoz milionar; Ghelertev,
Ibidem. Exemplifcă
Socialismul şi coperaţi;
Constandinovna, Femeia sovietcă;
Popova, Femeia în U.R.S.S.; Bogolepov,
de producţie
Sistemu/financiar al U.R.S.S.;Arkim, Arhitectura în U.R.S.S.; Feighin, Distribuirea forţel
în U.R.S.S.; Gorchin, Prietenia popoarelor din U.R.S.S.; Jinnunschi, Republicile sovietice; Mihailov,
Ţar
marilor realiză;
Zavadaschi, Democraţi
sovietcă;
Mihailov, Forţa
Rusiei; Duclos, Comunişt
38

în
luptă.

Sa/ar, preţ,
profit, 18 Brumar al lui Napoleon;
Ibidem. Karl Marx, Critica, Sindicatele muncitoreş,
Fr. Engels, Originile soc. ştinţfc,
Războiul
ţăranilo
germani; Lenin, Impozitul în natură;
Stalin,
A 27-a aniversare a PC.R.; Ciuvicov, Concepţia
Lenin-Stalin.
Marxismul şi chestia naţiolă
41
Ibidem. Anton Pavlovici Cehov, Nuvele şi Gura femeii; Fiodor Mihailovici Dostoevski, Nunta şi
pomul de crăiun;
Nikolai Vasilievici Gogol, Portretul, fnsemăril
unui nebun; Ivan ŞP-rghevic
Turgheniev, Prima iubire, Faust, Asia, Un vis ciudat; Mihail lurievici Lennontov, Demonul; Aleksei
Nikolaevici Tolstoi, Petru I, Povestiri poporale; Aleksandr Sergheevici Puşkin,
Nuvele alese, Poveştil
răposatuli
Ivan Petrov.
2
' Ibidem. M. Roller, Pedagogia în U.R.S.S.; V. Roman, U.R.S.S. în război;
L. Pătrşcanu,
Sub trei
sociale; A. Pauker, Pentru o Românie democrată,
Capitalul; I. Felea,
dictaturi, Un veac defrământi
Interaţiol
socialtă;
Ş.
Voinea, Socialism şi civlzaţe;
S. Vlad, Cum trăieş
ţăranul
sovietic;
S. Oariu, Omul sovietic; Mihai Ralea, Perspective.
40
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Este izbitor de mare numărl
volumelor păstrae
în biblioteca şcolară
care-l au
drept autor pe Mihail Sadoveanu, care a ocupat în noul guvern comunist funcţia
de
viceprşdnt
al Prezidiului Marii Adunări
Naţionle
a R.P.R. până
la moarte. Alături
de operele sale incontestabile ca valoare literaă
cum ar fi: Baltagul, Zodia cancerului,
Hanu Ancuţei,
Ţar
de dincolo de negură,
regăsim
şi cărţi
scrise probabil la comandă
cum ar fi Lumina vine de la răsit.
Politicul îşi pusese amprenta şi asupra literaturii
române.
Nu cunoaştem
metoda prin care s-a reuşit
într-un interval relativ scurt, de 3-4
ani, deturnarea orientă
inţale
a bibliotecii profesorale şi sufocarea acesteia cu
asemenea cărţi,
de factură
ideolgcă
şi
politcă
radical modifcată
faţă
de
preocuăil
şcolare
avute anterior. Este evidntă
şi în acest segment cultural
îndoctrinarea forţată
şi agresivă,
practiă
de organele noului regim. Răzleţ,
mai
regăsim
câte o carte care a făcut
parte din vechea bilotecă
a cadrelor didactice,
volume din operele clasicilor români M. Eminescu, Vasile Alecsandri, George
Coşbuc,
I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Eliade Rădulesc,
Eugen Lovinescu, Nicolae
oarecum stinghere în noianul ultimelor ediţ
tipăre
de
Iorga, Nicolae Bălcesu,
„ Editura sovietcă"
deosebit de prolifcă.
Au scăpat
cenzurii şi atenţi
autoriăţl
vremii doar câteva volume dedicate episcopilor uniţ,
cum ar fi cea scriă
de Vasile
Bolea despre Samuil Vulcan, şi cea a lui Ioan Georgescu deicată
episcopului Mihail
Pavel şi două
cărţi
vechi despre care se menţioază
doar că erau scrise cu litere
chirilice, probabil de cult şi o carte slavonă
de rugăcin.
Cărţile
existente în celelalte biblioteci aflate în momentul descinderii comisiei
în incinta liceului, sunt menţioat
doar numeric, datoriă
timpului scurt şi a urgentăi
încheierii lucrăio
de inventariere de către
Inspectoratul Şcolar
Judeţan
Oradea.
Documentul menţioază
existnţa
în total a patru biblioteci, pe lângă
cea a
profesoarelor funcţioa
şi o bilotecă
a şcoli,
afltă
în sala de lectură,
care cuprindea
existnţa
bibliotecii elevelor repartizate pe clasele
763 de volume, apoi se notează
însă
doar
de curs, însumând un total de 584 de titluri. La data inventarierii s-au găsit
deoarece unele lipseau iar altele în număr
de 59, au fost epurate în
484 de bucăţi
mod oficial, în urma ordinului superior. Tot aici exista nou constituita bilotecă
„ARLUS" care avea 3 albume şi 9 numere din „Analele româno-sovietice", broşui
şi 15 cărţi.
Documentul menţioază
şi un număr
nedefinit, dar probabil important
răzleţ,
reviste, ziare, Monitoare Oficiale şi cărţi
bisercşt,
cărţi
în limba
de cărţi
maghiră
şi germană,
căroa
nu li se mai acorda nici cea mai mică
importanţă
în
momentul respectiv. Se semnalză
şi existnţa
anuarelor, nu ştim
dacă
numai cele
redactate de şcoală
sau şi cele primite la schimb, păstrae
în dulapul din faţ
cancelariei 43 • Orientarea era clară.
În anul 1948, cel al desfinţăr
liceului, în bilotecă
rămse
în jur de
I 771 de cărţi
consemnate în inventarul liceului la numerele cuprinse între

<J

D.J.B.A.N.,fond lnspec/oratul, dos. 68, f. 130.
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681-2438 şi 2448-2462, deci, chiar mai puţine
decât deţina
biblioteca în anul
191844 • Este evident că epurarea a fost drastică
şi dramtică.
Tot ce se acumulase de
a fost distrus de o măsur
arbită
a noului regim comunist,
valoare în anii precdnţi
pusă
în aplicare de acoliţ
acestuia.
măsuri
impuse de conducerea statului, în iulie 1948 se
În cadrul acelorşi
efctuază
şi inventarierea şi preluarea Internatului Pavelian de fete din Beiuş.
Cu
acestă
ocazie se întocmeş
şi un inventar sumar al cărţilo
aflate aici, în număr
de
45
390 de titluri, în 450 volume • Nu ne putem exprima asupra cărţilo
care formau
inţal
acestă
bilotecă,
deoarece nu deţinm
nici un inventar întocmit înainte de
acesteia, dar în momentul
anul 1948, ca să putem analiza comparativ conţiutl
respectiv el reflctă
preocuăil
şi necsităţl
specifice unui internat de fete. Spre
deosebire de biblioteca profesoarelor aici se regăsc
multe cărţi
şi reviste de cult,
poveşti
pentru adolescnţi,
beltriscă
românească
şi universală.
Sunt menţioat
titluri privind istoria bisericii, cărţi
de rugăcine,
cele care cuprind relaţi
despre
ordinele călugreşti,
ale franciscanilor, augustinienilor, asumpţionştlr,
vieţlor
unor
sfinţ
cum ar fi: Vasile cel Mare, Sfântul Augustin, Sfânta Teresa, Sf. Melania, Sf.
Bernadett etc. Apar menţioat
cărţi
dedicate episcopilor Inochentie Micu Klein,
Mihail Pavel şi reviste de cult cum ar fi: Creştinul
activ, Isus Cristos etc. Se păstreaz
şi câteva lucrăi
ale clasicilor Cicero şi Virgiliu. Răzleţ
apar câteva volume de istorie
Mihail Kogălniceau
şi Odobescu. Un loc important
scrise de Nicolae Bălcesu,
ocupă
poveştil
scrise de autori români cum ar fi Ispirescu şi Creangă,
dar sunt şi
poveşti
din istoria universală
care probabil se citeau în timpul liber în internat. De
asemenea se notează
şi volume care cuprind piese de teatru, ştiu
fiind că se organizau
spectacole şcolare
în cadrul căroa
se interpretau diferite piese. Putem menţioa
şi
volume de poezii semnate de Mihai Eminescu, Şt. O. Iosif, Anton Pann, Vasile
Viora Ciordaş.
Beletristica e repzntaă
de
Alecsandri dar şi de autoarea locaă
opere semnate de I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuţă,
Victor Eftimiu, Nicolae Filirnon,
bilotecă
nu a stat atât de mult în
Duiliu Zamfirescu. Concluzia ar fi că acestă
atenţi
autoriăţl,
ea reuşind
să
păstrez
o parte din cărţile
deţinut
şi
să
le
folseacă
în continuare în educarea tinerelor fete.
a depins de motive subiective şi de felul
În momentul respectiv, soarta cărţilo
în care a fost percută
valoarea acestora de persoanele în răspundea
căroa
au
ajuns. Astfel, dacă
epurarea cărţilo
de la liceul de fete a constat doar în separarea şi
închiderea lor în dulapuri, şi nu au fost distruse prin ardere, sau trimise la centrele
de colectare a deşurilo,
unele dintre aceste volume valoroase au avut şans
de a fi
păstrae
în cotloane ascunse, ferite de ochii puternicilor zilei. Noua ideologie
de cult, lucrăie
editate în limbi străine
sau cele dedicate Casei
considera cărţile
Regale, reacţion,
care atingeau interesele statului şi nu corespundeau noii ideologii
impuse în primii ani ai regimului comunist de statul sovietic.
" D.J.B.A.N.,fond Liceul, Registru 67, f. 24v
45
D. J. 8. A. N.,fond Inspectoratul, dos. 68, f. 204-207.
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dragostei pentru slova scriă,
multe opere însemnate din patrimoniul
au fost salvate şi păstrae
în biblioteci particulare, o parte a
acestora reintrând în circuitul cultural firesc abia după
cădera
regimului aberant de
trisă
amintire.
Datoriă

naţiol

şi

interaţol

LABIBLIOTHEQUE DU LYCEE ROUMAIN UNIATE
POUR FILLES DE BEIUŞ

1896-1948

- Resume Dans le paysage culturel de Beiuş
ont fonctionne plusieurs associations et societes qui
avaient inclus parmi Ies prevoyances statutaires l'organisation des bibliotheques propres
qui etaient mises â la disposition des habitants aussi. En plus de la riche bibliotheque du
Lycee uniate pour gan;:ons, creee presque'en meme temps avec l'organisation de l'ecole en
qui a commence â fonctionner
1828, â son tour le Lycee roumain uniate pour filles de Beiuş,
en 1896, a cree sa bibliotheque. On suit l'evolution thematique et numerique jusqu'au
moment de la suppression de l'ecole en 1948.
La bibliotheque a beneficie d'un soutien financier et de donations du patron de l'ecole,
l'Eveche uniate d'Oradea, mais aussi des maisons d'edition et des intellectuels du lieu.
Jusqu'en 1918 l'acquisition des livres roumains etait assez difficile, mais on constate des
liaisons avec des editeurs de Bucarest et de Iassy. En 1936 ii y avaient dans la bibliotheque
plus de 3000 titres de livre.
Du point de vue thematique, la bibliotheque avait en principal des livres de litterature
et d'histoire. Un nombre important de periodiques roumains et etrangers apparaît.
Un role important dans l 'acquisition de livre du Lycee a ete joue par la Typographie et
la librairie "Doina" de Beiuş,
creee en 1911 et reactivee apres la fin de la premiere guerre
mondiale.
Une donation importante pour le lycee provient en 1925 de I'artiste Aristide Demetriade
de Bucarest, qui a visite la viile de Beiuş
â l'occasion des representations theâtrales.
L' inventaire de la bibliotheque de 1948 demontre une epuration drastique et une reorientation
conforme â !'ideologie du nouveau gouvemement, le nombre des livres etant de plus en
plus moindre.

MEDALIA CA DOCUMENT DE BILOTECĂ
(I)
de
Constantin MĂLINAŞ

Din cele mai vechi timpuri şi cu atât mai mult în actualitate, medalia se
din incadesţl
de conştiţă
ale calendarului cultural, care există
în
ca trăie,
aş
cum există
şi
funcţioează
calendarul solar,
noi şi funcţioează
astronomic, pascal, popular, calendarul naţiol,
comunitar, sau personal. De
şi
funcţioează,
prin atingeri de memorie, o conştiţă
sincroă
a
fapt există
tuturor calendarelor mai sus enumerate şi care se contrag într-unul singur şi
cuprinzăto,
dând trăiea
cultraă
solidară,
care ne bucră
sau ne împovăreaz,
1
după
caz, anul calendaristic şi toaă
viaţ.
Urmând acestui calendar public sau privat, local, naţiol,
sau interaţol,
comun, sau personal, comunitatea se trezş
din când în când, atinsă
de o
ce din multiple detrmină
vine, generându-i
solidaritate şi o fulminaţe,
dorinţa
fierbinte de a-şi
aminti, examinând şi folosind trecutul, sau de a crea
amintire, folosind prezentul pentru siguranţ
viitorului. Ca urmare, adesea
medalia devine cel mai adecvat şi mai accesibil mijloc pentru a crea suport
durabil pentru momentul de conştiţă
activă,
amintirea stări
ei frumoase şi a
subiectului pe care s-a ridicat. Aducem ca exemplu medaliile din seria
„Aniversă
ale marilor Oameni", inţată
pe termen lung de către
UNESCO
şi în care acestă
instuţe
universală
a realizat la început medaliile Michelangelo
(1975), Rubens (1977), apoi Aristotel, în 1978, la 2300 de ani de la trecerea în
posteritate şi veşnic
a marelui filosof grec (384-322 î.Hr.) Continuând cu
la noi, din calendarul cultural anual, de aniversă
şi comerăi
la
altele, până
nivel planetar.
şi comunicare verticală,
între genraţi,
Momentul frumos, de satifcţe
sau orizntală,
în sincronia societăţ,
se codifă
astfel în entitatea medaliei, cu
care se transfomă
în durată
şi perenitate, devine stabil şi nepieritor.
Acesta este scopul fundamental şi todaă
misiunea medaliei, să facă
oamenii fericţ
pe moment şi pe subiect şi să le conserve amintirea acelui subiect
şi acelei stări
de regăsi,
obiectvaă
şi
oprită
pe metalul gravat cu măiestr.
Mesajul intelectual formulat în acel moment şi ipostaziat în medalie, poate fi
înveşmâta
în două
faţet
perceptive:
naşte
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1. De recuperare a unui subiect regăsit
din trecut şi uitare, adus prin
caz, în plan local, sau în plan mai larg,
comemorarea sau aniversarea lui, după
până
la cel naţiol
şi interaţol,
universal.
2. De consacrare a unui subiect nou, selectat dintre perfomanţl
înălţtoare
ale zilei, eveniment sau persoană,
care se găseşt
motivat pentru a fi
lansat şi a se adăug
medalistic celor dinainte.

procedurile, tezaurul de valori al comunităţ,
poate al
al lumii, se animă,
se înviorează
şi se îmbogăţeşt
cu un patrimoniu
sugestiv, foarte personalizat artistic, format din medalii. Acestea în mod obişnut
se coleţinază,
de către
persoane fizice şi persoane juridice.
şi demnitatea ridcată
a producerii medaliilor a creat o
Cu timpul, frecvnţa
situaţe
nouă
pentru medalistcă,
în sensul că aceasta a devenit însoţitr
nestrămua,
semn şi martor tăcu
al istoriei, culturii şi civlzaţe,
formând adesea
un medium semiologic de cea mai alesă
valoare intelcuaă
a mărtuie
şi
comuniăr
ce o face, sub mai multe aspecte, politic, social, cultural, estetic.
Astfel că medalistica, înţelasă
ca ştinţă
ajutăore
sau auxilră
a istoriei,
sau
a emancipat deja de sub aripa numismaticii, care o gestiona ca discplnă,
ramuă
a ei. A emancipat şi a devenit o ştinţă
cu identitate de sine, dobândind
obiectul de studiu propriu, format din următoael
câmpuri de acţiune
şi cercetare:
a) Istoria medaliei de-a lungul timpului, ca produs material, cultural şi
artistic, în toaă
marea sa varietate de epoci, tipologie şi stiluri.
b) Descrierea tehnologiei actuale de producere a medaliei, precum şi a
realităţ
ei culturale şi artistice.
c) Descrierea coleţir
de medalii şi a coleţinar,
cu mişcare
specifă
de comunicare şi schimb, formată
între ei, descrierea asociţle
de profil.
d) Redactarea cataloagelor de producăt
şi de coleţi,
pe suport tipăr
şi pe suport electronic.
e) Elaborarea bibliografiei domeniului, ca bază
de date bibliografice, pe
şi pe suport electronic.
suport tipăr
t) Studii domeniale.
g) Realizarea locaţie
muzeale şi bibliotecare pentru domeniul medalisticii,
de la nivel de producăt,
până
la nivelul unui muzeu naţiol
de medalistcă.
Acesta ne lipseşt,
dar s-ar putea face foarte bine la Oradea, într-un spaţiu
adecvat din Cetatea medivală,
de circa 400 mp., pe baza unei teme-program
coerente.
Prin

amândouă

societăţ,

noastră,
că
medalistica ar fi evoluat
Desigur, se poate obiecta la supoziţa
o ştinţă
aplictvă
distncă.
suficient, ca obiect de activitate, pentru a fi soctiă
Producţia
şi
albumele artă
că
s-a acumulat o extindere largă
a practicii
medalistice, în lume, în România. Acest fapt este real şi pledază
pentru punctul
nostru de vedere, de a putea percepe medalistica în mod distinct ca domeniu de

3
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studiu şi creaţi
artiscă,
domeniu tehnologic, cu limbaj ştinţfc
distinct şi
dezvoltare exprimntală
proprie, prin întâlnirea şi contribuţa
mai multor
profesii artistice şi tehnice, de desenator, sculptor, gravor, rectificator, turnăo,
corector, şlefuitor,
presator, etc. Într-o concluzie prelimnaă,
am putea delimita
medalistica de numisatcă,
socotind-o ştinţă
ajutăore
a istoriei cu conţiut
interdisciplinar şi ca o aplicţe
artiscă
şi tehnolgică
de caracter interprofesional, ocupându-se de producerea şi studiul medaliilor, precum şi de
2
descrierea, conservarea şi organizarea lor În coleţi.
*

Dar

încerăm
să
vedem ce se întâmplă
cu medalia după
ce a fost produsă.
intrarea ei într-un proces de comunicare publică,
transformarea ei din
produs virtual (încă
neaccesat) În produs real (comunicat).
de informaţe
şi circularea ei
Ofertarea medaliei ca suport material purtăo
la receptor face atingere cu ştinţel
comuniăr
şi informaţe,
de la producăt
în speţă
cu comunicologia şi semiologia, după
a căro
reguli şi norme medalia
intelectual în procesul comuniăr.
se materilză
Observăm
cât de puternic operază
medalia într-un loc, sau în alt loc, prin
imagine şi text, pe care le comuniă
intens, formând medium semiologic, punctual, momentan, sau de durată.
În măsura
În care operază
cu imaginea, medalia ca produs ofertat şi
comunicat se reazmă
pe iconologie, ca ştinţă
a formăi
şi
comuniăr
prin imagine.
În măsura
în care operază
cu text, medalia se reazmă
pe bibliologie,
înţelasă
în cea mai recntă
acepţiun
a ei, ca ştinţă
a scrisului de orice fel,
manuscris sau tipăr,
fix sau mobil, clasic sau electronic. 3
Amândouă
ştinţel,
şi iconologia şi bibliologia, fiind mai recent ştinţe
ale
semiologiei, care descinde la rândul ei din dezvoltarea divergntă
a
comunicologiei, rezultă
că
medalia produsă
şi
pusă
în cirulaţe
devine un
al acestora din punct de vedere al ştinţelor
domeniu de studiu şi aplicţe
să

Urmează

informaţe.

La punerea în cirulaţe,
ca document purtăo
de informaţe,
pe un suport
material, medalia se întâleş
cu biblioteconomia, conepută,
în noua
arhitecuă
a sistemului ştinţelor
comuniăr
şi
informaţe,
ca fiind o ştinţă
distrbuvă.
Biblioteconomia se situează
pe traseul dintre producătl
de
informaţe
(pe orice suport) şi utilizatorul de informaţe.
Mai exact este situaă
după
bibliografie, care este prima în ordinea operaţiunl
de preluare a
produsului numit informaţe
(document primar), pe care o descrie şi o repzintă
în instrumente de informare. Pe care le preia biblioteconomia. Din acest punct
de vedere putem spune că bibliografia este ştinţa
repzntăi
documentelor
În refinţ
bibliografice şi a grupăi
lor În pachete domeniale şi tematice.
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a repzntăi
documentelor prin descriere, în
Bibliografia este acum o ştinţă
a coleţinăr,
organiză
şi distribuirii
timp ce biblioteconomia este o ştinţă
4
informaţe
şi
a documentelor primare, reprezentate catalografic.
Intraă
în acest circuit, medalia poate să devină
document primar de
bilotecă.
Percpută
astfel, ea urmează
drumul oricău
document de bilotecă,
având a trece prin toate operaţiunl
bibliografice şi biblioteconomice, de la
achizţe
şi până
la comunicare şi tezaurizare.

*
şi bibliotecomie au existat, precum
Asemenea conexiunii între medalistcă
a existat o îndelugată
tradiţe
de coleţinar
a medaliilor În bilotecă,
în
lume şi în România. La noi, însă,
s-a petrecut o întrerupere de circa o jumătae
de secol, deoarece în regimul trecut s-a oprit coleţinar
medaliilor şi a
monedelor în bilotecă,
din motive extraprofesionale, în principal din cauza
autoriăţ
a numismaticii ca fiind tot una cu medalistica, pe
perceperii de către
care o îngloba. Acum lucrurile se pot schimba radical, deoarece dezvoltarea
Însăşi
a desprins clar medalistica de numisatcă.
De altfel, se poate deja
observa un proces nou de coleţinar
a medaliilor în câteva biblioteci din
România, dar acest început este, încă,
timid.

El va trebui intensificat, în paralel cu rezolvarea unor chestiuni adiacente,
referitoare la metoda de prelucrare bilografcă
şi
bilotecnmă
a
medaliilor ca documente de bilotecă.
Între chestiunile, care se cer examinate
şi rezolvate, pentru buna primire a medaliilor în bilotecă,
dincolo de voinţa
de a le căuta
şi a le primi, care este de acum liberă,
posiblă
şi chiar întemiaă
pe caracterul permisiv al Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, este necesar În
primul rând ca să convenim asupra unei aplicţ
de I.S.B.D., pentru
uniformă
a medaliilor, ca documente primare de
descrierea standriză
bilotecă.

Astfel, în paginile care urmează,
vom încerca să prezntăm
o astfel de
I.S.B.D., ca temei pentru discuţe.
În prealabil vedem necesar ca să
facem o sucintă
defilare a domeniului medaliei, din care să putem reţin
acele
informaţ,
noţiu,
termeni, de care avem nevoie într-o descriere suficient de
specifă
pentru acest tip de document primar, care ţine
de coleţi
speciale
ca să revină.
ale bibliotecii, unde este aştep
Vom trata ca atare, în continuare, următoael
subiecte:
1. Din istoria medaliei.
2. Din arta şi tehnica producerii medaliei în prezent.
3. Tablou terminologic necesar pentru a facilita descrierea medaliilor.
4. Propunere pentru descrierea uniformă
I.S.B.D. a medaliei ca document
primar de bilotecă.
Transferul datelor în formatul MARC.
aplicţe
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5. Aplicaţ
de descriere pentru un set de medalii pe tema Eminescu.
6. Refrinţ
şi note bibliografice.
nu este decât o continuare şi o extensie a dizertaţ
Lucrarea astfel strucaă
„Propunere pentru descrierea medaliilor în I.S.B.D., ca documente
bibliografice tridimensionale şi transferul datelor în formatul MARC",
suţintă
pentru absolvirea cursului postuniversitar de „Biblioteconomie şi
ştinţa
informă",
la Universitatea Bucreşti,
în anul 2000, având ca şi
coordonator pe prof. univ. dr. Doina BANCIU, căreia
îi adresez şi acum cuvenite
mulţir
pentru sugestii şi îndrumăi.
De asemenea am suţint
subiectul la
sesiunea de comuniăr
în biblioteconomie de la Universitatea Oradea, în
25 mai 2000.
*

1. DIN ISTORIA MEDALIEI
Parcurgerea domeniului demonstrază
cu numeroase argumente că din
antichitate şi până
în evul mediu, istoria medaliei este parte a istoriei monedei,
şi din care s-a desprins treptat, printr-un proces
cu care s-a confundat inţal
îndelungat de evoluţi
difertă,
pe măsur
ce funcţile
celor două
entiăţ
numismatice s-au difernţat
şi s-au despărţit.
Caracteristica princală
a monedei rezidă
din folosirea ei ca mijloc de
plată,
având o putere de cirulaţe
pentru a efectua plăţi,
care este principalul ei
scop şi voinţă
de a fi. Denumirea genrică
este tardivă
şi provine de la monetăria
romană,
instală
lângă
Templul Junonei Moneta din Roma ( Zeiţa
Junona,
mama muzelor şi a prevenirii, califtă
astfel cu epitetul „moneta", care
decurgea din participiul verbului mones-ere-ui-itum = a face atent, a atrage
atenţi,
a sfătui,
a aminti, a preveni). Cu mult înainte au circulat obiecte
premonetare, cu valoare ridcată
recunostă,
folosite ca mijloace de schimb
şi plată
(inele şi alte obiecte de metal preţios,
vârfuri de săgeţi,
lingouri, etc.).
Cele mai vechi monede metalice au fost găsite
în China, datând din veacul al
XI-lea î.Hs., respectiv în Libia secolului al VII-iea î.Hs., pentru spaţiul
european.
că la început monedele au îndeplinit
În literatura de specialitate se apreciză
ocazional şi rolul de medalii, folosite mai întâi în arealul antic grecesc, pentru a
răsplti
persoane, a aniversa şi comemora evenimente mari.
Din acel obicei a rezultat baterea celei mai vechi monede cu rol expres
memorativ, care a fost decadrahma (piesă
de 10 drahme), emisă
de atenieni în
urma victoriei de la Maraton, din anul 490 î. Hs. 5 Pe avers aceasta prezintă
portretul zeiţ
Atena, încuată
cu frunze de laur pe coif, iar pe revers figurează
o bufniţă,
despre care se spune că ar fi văzut-o
soldaţi
atenieni şi le-a fost de
ajutor în obţinera
victoriei.
Alte „monede jubiliare" de mare valoare circulatorie, ale antichăţ:
demareteionul din anul 480 î.Hs. şi decadrahma din anul 413 î.Hs., emise la
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Siracuza, pentru a marca victoriile împotriva invaziilor cartagineze, respectiv
decadrahma din anul 326 î.Hs. emisă
în memoria campaniei lui
de regele Demetrius
Alexandru cel Mare în India, tetradrahma de argint, bătu
I pentru a memora victoria navlă
de la Salamina (306 î.Hs.), sau piesa de aur,
de 20 de stateri a regelui Eucratide al Bactrionei (200-150 î.Hs.) de asemenea
grecesc. 6 În spaţiul
de cultră
romană
s-a instituit alt obicei, de
în spaţiul
sărbtoie
a evenimentelor, în special militare, prin emisiuni de monedă
nu
numai de valoare ridcată,
ca la greci, dar din toate tipurile, de aur, argint şi
bronz, cu greutatea lor specifă.
Ele nu erau destinate să circule ca mijloace de
plată,
ci erau distribuite drept recompnsă
s-au cadouri. Şi în felul acesta a
început separarea funcţioală
a monedei de medalie. Treptat acestea au fost
făcute
la dimensiuni mai mari, apărând
ca medalioane de aur, argint şi bronz,
pe revers, distribuite la sărbtoi
unor persoane importante,
cu efigia împăratuli
s-au aliţor,
având mesaj decorativ şi diplomatic. Din practica medalioanelor,
despre care se crede că au existat deja pe timpul lui Cezar (60-44 î.Hs.) şi în
începutul medaliilor
mod sigur pe timpul lui Traian (98-117 d.Hs. ), s-a făcut
purtate pe piept ca piese onorabile, cu rol şi identitate distncă
de a monedelor. 7
Producţia
lor a crescut şi s-a diversificat, fiind executate prin batere cu
la
ciocanul pe rondele lenticulare, s-au prin turnare, înflorind arta lor până
cădera
Imperiului Roman de Apus la anul 4 7 6. După
câteva secole de
întrerupere, obiceiul reapare în Regatul Franc sub Carol cel Mare (7 68-814 ),
respectiv în oraşel
italiene de la sfărşitul
Evului Mediu de mijloc, care redescopereau antichitatea, după
lunga ruptă,
produsă
la impactul cu ideologia
ateniă;

creştină.

Cele mai vechi medalii păstrae
şi
găsite
dateză
din jurul anului 1400,
încât se poate motivat spune că:
,,medalia propriu zisă,
aş
cum o cunoaştem
astăzi,
obiect de artă,
destinat a comemora evenimente, s-au personalităţ,
este în întregime creaţi
Renaştri
italiene". 8
Iar ca adevărt
întemeietor al artei medaliei, este unanim socotit a fi fost
sale, el a vizitat
pictorul Antonio Pisano zis Pisanello (1395-1450). În căltorie
curtea ducilor de Burgundia, unde a văzut
miniaturi rotunde din metal cu
portretele unor oameni celebri. Sub impresia lor, a început să lucreze medalii,
consacrând medalistica, în care a rămas
neegalat: ,,Cizelarea medaliei a fost
făcut
cu atâta măiestr,
încât piesele rămase
de la el repzintă
arta
9
desăvârşit,
la care a putut ajunge un adevărt
maestru".
Încurajator pentru cariera medaliei a fost îndelunga folosire a medalioanelor
cu diferite funcţi
publice, cu rol de protecţi
şi
ornament, a medalioanelor
heraldice, din compunerea costumaţie,
sau a tiarelor, a plăcior
pectorale la
cavaleri, folosirea medalioanelor de for public. Toate au pregăti
şi au suţint
viitoarea carieă
a medaliilor mobile, desprinse de pe suportul, pe care se etalau
medalioanele. Această
desprindere nu a fost întâmplăoare,
căi
numai
Umanismul şi Renaştr
puteau să desprină,
să
coboare medalioanele şi să
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şi mobilă,
ca medalii. Credem că miniatura
personalizeze folosirea lor mai largă
de carte, manuscriă
şi
apoi tipăr,
precum şi letrinele gravate în decor şi
chenar, historiate, cu înălţimea
de mai multe rânduri, au catalizat acest proces
de eliberare cultraă.
Treptat arta medalistcă
se extinde în Franţ
(1451 ), apoi cuprinde celelalte
ţări
europene, având perioade de înflorire şi de regres, faste şi nefaste, până
la
inventarea „strungului de redus", a pantografului, care în veacul al XIX-iea
revoluţinază
medalistica din punct de vedere tehnologic şi al tirajului. 10

*
La români, instuţoal
baterea medaliilor începe în veacul al XIX-iea,
după
ce în anul 1870 ia finţă
Monetăria
Statului din Bucreşti.
Anterior au
funcţioat
însă
ateliere particulare, sau au fost depuse comenzi în străinae,
care permit să se evalueze că:
,după
1830 baterea de medalii în ţările
române
devine un obicei constant". 11 Medalioane de subiect istoric românesc au existat,
însă,
din vechime, bătue
pe tema războaiel
daco-romane şi a transfomăi
Daciei în provincie romană,
sau monedele lui Traian, a căro
legndă
este
formulată
astfel, ca să apră
cu titulatura de cuceritor al Daciei: IMP(erator)
CAES(ar) NERVA TRAIAN AUG(ustus) GERM(anicus) DACICUS
P(ontifex) M(aximus). 12
Cronologic, survine medalia de aur de la 1600, cerută
de Mihai Viteazul,
cu care începe medalistica românească,
probabil lucrată
la Baia Mare.
Urmează
medalia de argint sub deviza „Dacia Felix", marcând eliberarea
Cetăţi
Oradea la 1692 de sub ocupaţi
turceasă,
apoi medaliile bătue
de către
Constantin Brîncoveanu cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, la 1713.
din aur şi argint, i-au fost funeste, deoarece au devenit
Acestea, confeţiat
cap de acuzţie
pentru trădae
în conflictul cu Înalta Poartă
şi au condus, alături
de alte capete de acuzare, la năprasic
asasinare politcă
a familiei Brîncoveanu,
de la Constantinopol, în ziua de 15 august 1714.
Spre finele secolului al XVIII-iea apare setul de medalii europene, determinate de răscoal
lui Horea, Cloşca
şi Crişan,
de la 1784, subiect productiv în
medalistcă,
respectiv două
medalii ale primelor loji masonice din ţările
române,
între care cea de la 1799, a domnitorului Constantin Hangerli (l 797-1799).'3
Veacul al XIX-iea începe cu medalia de la 1811, deicată
şcolir
grecşti
din Ţar
Românească,
apoi cea din 1814, deicată
teatrului, cea din 1838 a
Academiei Mihălen
şi altele numeroase, între care mai multe legate de revoluţia
de la 1848, sau Mihai Eminescu. Există
deja o bibliografie domenială
atrăgoe
şi
bogată,
la care s-au adăugt
recentele trei cataloage ale
Monetări
Statului, prin care se face o prezentare sitemacă
a producţie
medalistice curente în România, din 1990 cu extensie până
la zi. 14
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2. DIN ARTA
ŞI

8

TEHNICA PRODUCERII MEDALIEI

Cum spuneam, cel mai adesea medalia se naşte
din incadesţ
de
conştiţă
ale calendarului cultural. Cineva observă
din timp că se va împlini o
anumită
sumă
de ani de la naşter
unei personalităţ,
româneşti
sau universale,
de Ia petrecerea unui eveniment remarcabil. Ori are Ioc anticiparea unui
eveniment, sau chiar întemeierea ori petrecerea lui pentru prima dată.
O viztă
ilustră
poate deveni subiect de medalie, eclipsa toală
de soare, ridicarea unei
statui, ori trecerea unei comunităţ
de la rangul de oraş
la acela de municipiu,
înfiţare
unei echipe ştinţfce,
sau a unui club sportiv, realizarea unui congres
cultural, ori comunicarea între două
părţi
ale lumii. Pentru toate acestea, sau
inţatorul,
persoană
fizcă
sau juridcă,
de
altele asemenea, trebuie să apră
numele şi voinţa
căreia
se leagă
inţera
medaliei, începerea tratativelor cu
partenerii financiari, cultural-artistici şi tehnici, care să-I
preia ideile şi voinţa.
Iniţatorul
este de neocolit În cazul medaliilor. EI poate fi expresia unei voinţe
personale, sau a unei voinţe
comunitare şi este, de regulă,
cel care duce proiectul
până
la biroul de comandă
al Monetări,
sau al unui artist plastic manual, unde
se încheie contractul. Prin urmare, inţatorul
are rol cultural şi are un rol juridic. El dă impulsul artistic de pornire a medaliei şi todaă
semnază
contractul
juridic cu producătl,
respectiv plăteş
costul medaliei. Putem spune că
inţatorul
Îndeplişt
rolul unui editor cultural şi comercial al medaliei. De
pildă,
dacă
o filaă
a Societăţ
Numismatice Române, de la Bacău,
sau de la
Botşani
(care sunt cele mai active!) concepe şi comandă
o medalie Mihai
Eminescu la Monetăria
Statului din Bucreşti,
înseamă
că
îndeplişt
rolul
fiind practic, din punct de vedere al criteriilor I.S.B.D., editorul
de inţator,
documentului numit medalie. Iar Monetăria
devine coeditor, sau poate fi
înţelasă
ca având rolul tipografiei, în raport cu editura, care a comandat cartea.
Următoae
persoană,
care intervine în procesul cristalză
medaliei, ca mesaj
cultural şi sub aspectul conceperii ei artistice, este desenatorul. Acesta poate fi
însuşi
editorul, care realiză
crochiuri şi explică
mereu ce anume ar dori să
obţină,
sau poate fi un desenator profesionist, care să elaboreze una, sau mai
ale medaliei,
multe variante desenate ale medaliei. Pe aceste variante, de schiţe
se poartă
discuţ
şi se face opţiunea
pentru una dintre ele, care va şi sta la baza
calculului de costuri, pentru a încheia contractul de producere a tirajului.
Statului pentru anii 1990-1997, citez
Din albumul-catalog al Monetări
pentru un astfel de caz, medalia pe tema Semicentenarului Universtăţ
Medicale din Chişnău,
1995, gravtă
de C. Dumitrescu şi M. Fetiţa,
după
desenele artistului plastic Simion Odainic, cel care a făcut
mai multe medalii
Eminescu la centenarul din 1989. Aici, însă,
se manifestă
ca desenator de
medalie.
A treia persoană
care intervine este autorul plastic, modelator, gravor şi
sculptor, care poate să fie unul singur, sau sunt mai mulţi.
Practic, artistul preia
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ideile inţatorul,
precum şi schiţa
adusă
de acesta, apoi înceară
să
constituie
o compziţe
armonisă
din punct de vedere plastic, care să respecte mesajul
cu text şi imagine, pe avers şi revers, sau
intelectual al medaliei, suţinâd-l
după
caz şi după
comandă,
sub forma unei
numai pe avers (medalie unifaţă),
lucrăi
rotunde, ovale, dreptunghiulare, pătrae,
triunghiulare, sau de altă
formă.
În acestă
etapă,
artistul plastic se exprimă
ca modelator şi realiză
mulajul
medaliei, din gips, mult mai mare decât va fi medalia. Adesea mulajul este de
măriea
unui disc de 25-30 cm diametru, în timp ce medalia din metal va avea
şi cu monezile, al
în final un diametru de numai 5 sau 8 cm. La fel se întâmplă
căro
mulaj inţal
poate să fie de 30-50 cm diametru.
macheta de ipsos a medaliei.
În unele studii, acest mulaj se mai numeşt
După
ce lucrarea a fost validtă
prin consensul părţilo,
comanditarul (inţatorul)
fiind mulţit
de ceea ce i-a prezentat artistul plastic, putem socoti că s-au
etape, de inţer
a medaliei şi de creaţi
artiscă
a ei.
încheiat primele două

*
Etapa a treia rezultă
dintr-o succesiune de operaţiun,
sever controlate,
atât din punct de vedere tehnic cât şi artistic.
Acestea sunt următoael:
- După
macheta de ipsos se toarnă
un model din bronz, unicat, în proţie
de 1x 1, care reproduce întocmai mulajul de ipsos, sub forma unei machete de
bronz, medalion (rotund, oval), sau plachetă
(dreptunghilaă,
pătra),
după
cum a fost originalul din ipsos. Este posibil ca în anumite tehnologii, macheta
de bronz să fie înlocuită
cu una de răşin
dură.
- Modelul de bronz (sau de răşin)
se fixează
pe un pantograf (mecanic
ori electronic) care transpune lucrarea prin copiere şi micşorae,
într-un unicat
medaliei comandate. Operaţiun
are loc prin „citirea"
pozitiv, de măriea
a medalionului de bronz de către
un senzor, montat la capătul
foarte amănuţit
braţuli
lung al pantografului. Citirea are loc circular şi de la centru către
margine,
lung al pantografului transmite relieful citit la celăat
capăt
al braţuli
iar braţul
său
scurt, prevăzut
cu un cuţit
din oţel
special. Acesta acţioneză
asupra unei
moale, în care decupază
şi
transpune prin aşchier
sau prin
rondele de oţel
desenul şi relieful de pe medalionul de bronz, micşorate
la
eroziune chimă
scară.
În mod frecvent citirea unui medalion şi transpunerea lui prin reducere,
într-un pozitiv unicat din oţel
moale, poate dura 2-3 zile.
- Medalia unicat astfel obţinută
ajunge iarăş
la gravor, care face o
operaţiun
de retuşa,
pentru a pune mai bine în evidnţă
adâncimea detaliilor
de relief, care nu au ieşt
mulţitor
din pantograf.
- Medalia moale pozitvă
se traeză
termic, pentru a deveni foarte dură,
după
care pe ea se presază
un material moale, care formează
negativul medaliei,
repetând operaţiun
pentru ambele feţ,
necesare pentru matriţă.
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- Medalia moale negativă
se verifcă
la rândul ei şi eventual se retuşază
gravor. Apoi se traeză
termic, pentru a deveni foarte dură,
se căleşt
şi se lustrieş
căptând
luciul oglindă
caracteristic. Pentru a obţine
medalii
superfinisate, în tehnica „proof', negativul se sableză
în vid cu praf de
după
care se căleşt
şi se lustrieş.
Prin aceste
diamant, integral sau parţil,
operaţiun
s-a obţinut
poansonul pentru fiecare faţă
a medaliei, care se va monta
pentru a presa pe material relieful medaliei dorite şi în forma dorită.
în matriţă,
- Pregătia
materialului din care se va bate medalia este un proces paralel,
care are în vedere comanda depusă
de către
inţator.
Piesele 1e material se
pot executa din metal comun (tombac, cupru, aluminiu, almă,
zinc, nichel),
(argint, aur), ori din metal comun placat cu metal preţios.
sau din metal preţios
În cazul metalului preţios,
medalia se poate caracteriza după
puritatea mateprin titlu, adică
din I OOO de părţi,
cât anume este metal preţios.
rialului exprimată
Pentru argint se folseşt
titlul de 740 la mie, 750 la mie, 800 la mie, 830 la
mie, 850 la mie şi 925 la mie. Rar se folseşt
şi argint fin, care are titlu 999 la
mie. Completarea părţilo
până
la mie se face cu cupru. Nichelul se folseşt
în
baterea monedelor sau mai rar a medaliilor, dar numai pentru acoperire (placare).
scop se folosesc frecvent aurul şi argintul. Materialul cel mai folosit
În acelşi
pentru baterea medaliilor este tombacul, un bronz moale şi foarte plastic,
rezultând într-un anume procent de aliere a cuprului cu zincul. 15
de

către

Forma (rotundă,
ovală,
dreptunghilaă,
pătra)
şi
greutatea medaliilor
din modul de decupare a materialului metalic, din care acestea se
realiză.
De obicei, materialul se prezintă
sub forma unor fâşi,
de o anumită
lungime şi lăţime,
din care se decupază
rondele, ovale, dreptunghiulare, sau
pătrae,
după
caz. Fâşia,
sau banda de metal se face la grosimea stabilă
prin
contract cu clientul, care a comandat medalia, sau moneda (Banca Naţionlă).
La Monetăria
Statului din Bucreşti,
banda de material se produce în
atelierele proprii, în timp ce la S.C. Arădean
se cumpăr.
Monetăria
Naţionlă
de la Budapesta cumpăr
tabla necsară
de la Uzinele Csepell. Fie de tombac,
almă,
armă,
sau argint, tabla nu este perfect uniformă
ca grosime, din cauza
toleranţi
admise la rectificarea cilindrilor de la laminor, astfel că şi părţile
decupate (rondele, pătrae)
nu vor fi de aceşi
greutate, rezultând o difernţă,
desigur mică,
dar reală,
care va individualiza fiecare exemplar din tirajul unei
medalii. Rondelele se decupază
la un anume diametru, care genrază
o greutate
specifă,
însă
cu o difernţă
specifă
genrată
de grosimea neuiformă
a
materialului tabloid. De pildă,
la o rondelă
de argint cu diametrul de 37 mm,
greutatea medie este de 27 grame. Dacă
difernţa
de greutate este prea mare,
şi se dau la retopit.
unele rondele se socotesc greşit
În perioada interblcă,
sub Carol al Ii-lea, Monetăria
României avea un
serviciu de fete, care uniformizau rondelele de argint prin frecarea cu şmirghel
rezultă
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fin. Aveau în faţă
un cântar foarte sensibil, tot lucrau şi cântăreau,
până
uniformizau la greutate monedele de argint.
După
decupare, rondela se cordnează
la maşin
de cordonat. Adică
se
cu material mai
introduce într-un dispozitiv, care-i face o margine cirulaă,
mult, de amândouă
feţl.
Din acest material se va forma cordonul, sau gulerul
aproximativ ca în desenul
viitoarei medalii. Profilul rondelei cordonate se prezintă
literei I mare cu tălpiţe,
culată.
- Baterea monedei. Se face în matriţă,
cu virolă,
sau făr
virolă.
Virola
de cerc, introdus în matriţă,
care nu permite ca
este un dispozitiv sub formă
să
migreze lateral, ci să migreze numai în matriţă.
Ea este făcut
materialul bătu
din oţel
special, cromat în interior, ca să iasă
cantul medaliei lucios. Virola are
un diametru bine stabilit şi ea va da în final diametrul medaliei. Rondela este de
regulă
cu 1-1,5 zecimi de milimetru mai mică
în diametru, decât virola.
Baterea în virolă
se face dintr-o singură
presare, sau de până
la trei bateri,
după
care rondela se scoate şi se anlizeă
rezultatul. În cazul că medalia nu
este suficient bătu,
pentru a se vedea relieful dorit, rondela se recoace, pentru
şi este casant.
înmuiere, deoarece materialul prin batere deja s-a întări
La Monetăria
Statului, în mod curent se folosesc virole cu diametrul de
45 mm, tiraje de 50-200 ex. Rar se folosesc virole mai mari, doar pentru
producţie
scurtă,
de 3-1 O exemplare. Presiunea de batere în virolă
este foarte
mare şi este periculos, deoarece virola se poate sparge şi să ar
în bucăţi.
Cel
prin batere în
mai frecvent, medaliile de peste 45 mm diametru se presază
matriţe
libere, făr
virolă,
sub observaţi
vizuală.
După
3-4 presăi,
rondela s-a întări,
se scoate, se recoace pentru înmuiere,
iar, se introduce din nou în matriţă
şi se bate până
iese bine
apoi se decapză
la final.
Piesa astfel obţinută
are bavură
pe margine, ea trebuie strujiă (tăia)
la
strujire, medaliile se patineză
chimic şi se lăcuies,
pentru a
diametru. După
detaliile reliefului şi a proteja glanţu.
scoate în evidnţă
Apar monede, sau medalii, care au text pe cant. Realizarea acestuia se
feluri, prin excizie (în relief), sau prin incizie (în adâncime).
poate face în două
de cordonat. Ea are
Înscrisul în incizie pe margine se face deja la maşin
un dispoztv-falcă,
pe care se înscrie în relief textul dorit. Se cordnează
rondela
şi simultan cu gulerul, necesar pentru cordonul viitor, se face şi incizarea textului.
De pildă,
zimţ
la moneda
Înscrisul în excizie se face prin presare în virolă.
recntă
de I OOO de lei, din aluminiu, s-au făcut
de către
Petru Pater, prin presare
directă
în virolă.
Unele monede, sau medalii, sunt superfinisate.
Pentru a se obţine
glanţu
ca oglinda, se procedază
în mai multe operaţiun.
După
decupare şi cordonare, rondelele se lustruiesc pe amândouă
feţl,
la o
maşină
specială,
după
care urmează
să
fie introduse la presat pe virolă.
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În prealabil, matriţel
de presat, se cromează
într-o baie de cromat dur.
Apoi se trece la presarea prin batere a rondelelor glănţuite.
Operaţiun
are loc
cu aer condiţat,
făr
praf. Astfel, din virolă,
medalia iese cu
într-o cameră
glanţ,
obţinut
după
metoda numită
„proor' (medalii proot).
*

medalii din acelşi
metal, dar în două
culori.
Câmpul central al medaliei are o culoare, iar efigia, sau panglica pentru
deviză
are altă
culoare, una este lustriă,
cealtă
este mată.
Acest efect se
obţine
prin sablarea matriţe
pe porţiunea
respctivă.
Sablarea se face înainte
de cromare şi de lustruire, cu maşin
de sablat. Aceasta lucrează
cu nisip foarte
fin, de rubin (la Monetări),
sau de diamant (mai scump). Într-un mediu închis,
cu nisip de rubin partea din matriţă,
sub presiune foarte mare, se bomardeză
care va deveni de altă
culoare pe medalie, adică
mată.
Există

*

Se pot produce medalii bimetal.
În acest caz se porneşt
în mod obişnut,
cu decuparea rondelelor, apoi
acestea sunt obturate, la rândul lor, prin decuparea de material din centrul lor,
de un anumit diametru. Separat se poate decupa o pastilă
de
formând o gaură
alt material (de pildă,
tombac nichelat), iar cele două
piese se vor întâlni la
de presat, care le compateză
împreună,
cu mare viteză.
intrarea în maşin
Astfel se formează,
ca suport, medalia bimetal, care în continuare urmează
procesul tehnologic obişnut.
*
După
presare şi strujire (dacă
e cazul), medaliile de tombac (care sunt cele
Ele se patineză
prin oxidare chimă,
mai frecvente) au culoarea roşiatcă.
folosind o combinaţe
de acizi, pe bază
de azot şi sulf, apoi se freacă
intens cu
praf de sticlă,
de la care capăt
luciul caracteristic.
După
patinare, medaliile parcurg operaţiun
de lăcuire,
prin cufundare
astfel o pelicuă,
care, după
uscare, îndeplişt
în baie de lac incolor. Se obţine
rol protector şi estetic.

*
Există
medalii care se produc într-un singur exemplar. Acestea sunt cazuri
foarte rare. Sau există
medalii, care rămân
la nivel de mulaj, adică
nu ajung să
fie transpuse în tiraj şi mulajul este singura mărtuie
obiectuală
a inteţ
de a
le face şi a unei voinţe,
neduse până
la capăt.
De obicei, medaliile se bat în tiraj, care poate fi mai mic (50-100 de exemplare), sau mare ( 500-1 OOO de exemplare), poate fi uniform, sau diversificat.
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puncte de vedere, ca dimensiune (diametru)
Diversificarea se poate face din două
sau/şi
ca material.
Dacă
luăm
recentul catalog al Monetări
Statului, pentru medaliile bătue
în anii 1990-1997, găsim
acolo cazuri de piese produse între limitele de 2 şi
15 OOO de exemplare. Cele mai mari tiraje au fost înregistrate de următoael
teme:
- Revoluţia
Română
din decembrie 1989, medalie gravtă
de Costantin
Dumitrescu, din tombac, cu baretă,
38 mm diametru, 6 OOO de exemplare, în
1990.
în Revoluţi,
în acelşi
an, tombac, cu baretă,
acelşi
gravor,
- Luptăor
de 38 mm diametru, 2 500 de exemplare.
- S.R.I., plachetă
de 60x80mm, gravor M. Fetiţa,
în 1990, de 9 OOO
exemplare.
- Uniunea Vânătoril
şi Pescarilor sportivi din România, medalie din
aluminiu eloxat galben, de 70 mm diametru, 3 OOO exemplare.
pentru
- Rebatere în 1991 a medaliei din tombac, sub titlul „Luptăor
victoria Revoluţi
Române din decembrie 1989", diametru 38 mm, 4 OOO
exemplare, încă
1 500 exemplare în 1996.
- A.C.R., plachetă,
1991, în 2 OOO exemplare.
1873-1993, gravor Constantin Dumitrescu, diametru
- Banca Agricolă,
60 mm, 500 exemplare, din tombac.
Română
1990-1995. Medalie gravtă
de V. Gabor,
- Banca Comercială
de 45 mm diametrul, 500 exemplare, din tombac argintat şi 4 500 exemplare
din tombac.
de 70x50 mm, gravor Constantin Dumitrescu,
- Eugen Carada, plachetă
100 exemplare din tombac aurit şi 2 OOO exemplare din tombac, în 1995.
în anul
- Medalia „Om emerit", din tombac, 2 OOO exemplare, cu baretă,
1997.
*
extremitate, a tirajelor foarte mici, se află
mai multe medalii,
La cealtă
devenite extrem de rare, dintre care cităm
acum numai câteva exemple:
- Cetăţan
de onoare al Municipiului Sighetul Marmţie,
gravori
din tombac, de 80 mm diametru, în 25 de
C. Dumitrescu şi M. Fetiţa,
exemplare.
Banca Română
de Comerţ
Exterior, gravor V. Gabor, de 40 mm diametru,
în 50 exemplare, din argint, dar la care se mai adugă
150 exemplare din tombac
argintat şi 1 200 exemplare din tombac, în anul 1993.
- A.S. Club 41 - Braşov,
gravor M. Fetiţa,
medalie din tombac, de
60 mm diametru, cu anou (pentru prindere), total 7 exemplare.
- Cupa Mâitre Tong Qwan-Ki-Do, România, Iaşi,
1994, gravor M. Fetiţa,
plachetă
din tombac de 1OOx700 mm., total 18 exemplare.
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- Municipiul Bucreşti,
la 555 de ani de atestare, plachetă
de 55x80 mm,
gravor V. Gabor, 78 exemplare, din tombac, 15 exemplare din tombac argintat,
7 exemplare din tombac aurit.
- Podul de la Cernavodă,
1995, gravor M. Fetiţa,
medalie de 60 mm,
20 exemplare din argint, I 00 exemplare din tombac.
Bucreşti,
1995, medalie din tombac, 80 mm
- Universitatea Politehncă
diametru, 20 exemplare.
- Iancu de Hunedoara, 1996, gravor M. Fetiţa,
medalie de 60 mm diametru,
3 exemplare din argint şi 60 exemplare din tombac.
- Aniversare Aurică
Smaranda, la 70 de ani, 1996, gravor M. Fetiţa,
medalie de 60 mm diametru, 3 exemplare din argint 800%, 50 exemplare din
tombac.
- M. Eminescu şi fraţi
lui, gravor M. Fetiţa,
medalie de 70 mm diametru,
ediţa
din tombac,
4 exemplare din argint 800% aurite, rebatere în 1997, după
1996.
- Trofeul de Merchandising, 1997, medalie de 70 mm diametru, total
2 exemplare din almă.
Ca exemplu de realizare a aceliş
medalii în mai multe modele şi todaă
în materiale diferite, caz destul de rar, aducem seria „Eminescu - integral", din
1996, inţată
de Iulius Popa din oraşul
Bălţi,
Republica Moldova, respectiv
comandtă
şi excutaă
la Regia Autonmă
Monetăria
Statului din Bucreşti.
Seria s-a realizat simultan pe diametrul de 40 mm şi de 70 mm, având părţi
de
tiraj din argint, din tombac, tombac argintat şi tombac aurit.
de Institutul Naţionl
de Invetică
de la Iaşi,
Sau medalia din 1995, editaă
prin comanda la Monetăria
Statului, pentru două
modele, de 50 mm. diametru,
pe tema Inventica (model I), sau pe tema Creativitate şi onoare (modelul 2),
trase în I 00 exemplare, din tombac şi tombac nichelat.

*
În încheierea acestor succinte note de semnalare a tipologiei edităr
medaliilor, din punct de vedere a interesului de calificare a lor sub aspectul
descrierii biblioteconomice, mai aduc în atenţi
faptul că există
o practiă
a
redită
lor. Acestea pot să fie de două
categorii, redită
tipice şi atipice.
În primul caz se reia o mai veche medalie şi se reditază
într-un nou tiraj,
motivat cultural. De pildă,
în I 995 s-a rebătu
medalia „Maria Tănase",
cu
ocazia unui nou festival interaţol
de folclor. Din tombac, diametru 60 mm,
în 60 de exemplare.
cu
Sau în 1994 s-a reeditat medalia din 1983, privind dansul căluşario,
prilejul ediţ
a XXV-a a Festivalului „Căluş
Oltenesc", în 100 exemplare,
din tombac, diametrul 60 mm. Asemenea cazuri se numesc redită
sau rebatere
a unei medalii. Sub aspect biblioteconomic, se poate socoti ca fiind o ediţ
nouă,
varietur, sau non varietur.
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Sau putem aminti cazul medaliei memoriale Gheorghe Şinca,
din 2004,
istoricului. Rolul de editor inţator
a fost asumat de
la 250 de ani de la naşter
către
Biblioteca Judeţană
Mureş
(director Dimitrie Poptămaş),
care s-a adresat
Monetări
pentru realizare. Timpul scurt, până
la data aniversă
(28 februarie
2004) nu a permis conceperea unui nou portret gravat pentru subiect, astfel că,
pentru încadrarea în termen, s-a refolosit aversul medaliei Şinca
din anul 1966,
celebrul gravor Ştefan
Grudinschi, iar reversul s-a format
gravat atunci de către
numai cu text, referitor la evenimentul din actualitatea anului 2004. Procedura
are comandă
valbiă
şi
mi se pare coretă,
iar redităl
de acest fel sunt
motivate.
*

atipice sunt efectul fanteziei coleţinar
şi apar când doresc
pentru ei medalii atipice, care să difere prin ceva de restul tirajului
şi
să
devină,
prin aceasta unicate de coleţi.
Astfel, pot prelua aversul unei
utilizeze cu un alt revers, decât cel inţal,
sau pot
medalii mai vechi şi să-l
prin actualizarea textului, ori prin adăugir
de text,
modifica înscrisurile inţale,
în incizie (care este mai lesne de realizat din punct de vedere tehnic). În principiu,
astfel de intervţ
neautorizate în entitatea unei plachete sau medalii, care
este un document constituit din detrminăl
sale culturale, artistice şi
economico-financiare, nu ar trebui să se producă,
ele sunt neavenite şi sunt
împotriva
artificiale. Medalia, ca document cultural, ar trebui să fie protejaă
reditălo
atipice, printr-o legisaţ
clară,
de genul celei care apăr
cartea
neautorizate.
de redită
Cu atât mai mult ar trebui ca medalia să
fie protejaă
împotriva
contrafacerilor cu scop comercial. Acestea se produc, există
falsificatori de
Ei reditază
piesele foarte căutae,
încercând să le
medalii, care acţioneză.
prezinte şi să le vândă
ca pe nişte
originale. Asemenea falsuri s-au produs, de
pildă,
după
medalia Eminescu, de I. Basarab, 1940, sau după
medalia
M. Eminescu / I. Creangă,
gravtă
de Nicolae Culuri 1964, amândouă
devenite
foarte rare.
Credem că trecerea la protejarea medaliilor de contrafaceri şi la clarificarea
regimului pe care îl pot dobândi unele replici la medalii mai vechi, se poate
face numai prin însumarea voinţe
producătil
şi
a coleţinar,
care au
un cod de conduită
în acestă
chestiune, o deontologie, ce trebuie să
de apărt
funcţioez
cu promptitudine şi să menţiă
un comportament profesionist, care
să
guverneze cu severitate în acest domeniu. 16
Reditărl

să

producă
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3. TABLOU TERMINOLOGIC
pentru a facilita caracterizarea şi descrierea medaliilor ca documente de
bilotecă

3. l. Tipul de document primar tridimensional,
MEDALIE
purtăo

de
informaţe:

3. l .1. Diversitatea strucală
a documentului primar: medalie simplă,
medalie cu anou, medalie cu toară,
medalie cu toriţă,
medalie cu panglică.
Aceasta se poate descrie în note (zona 7), de pildă:
panglică
cu moar (moartă)
roşu,
cu margine albstră
şi fir de argint (vargă
din fir de argint la margine), sau
cu bandă
aurie la mijloc, etc.
moar în culorile naţiole,
Medalie cu baretă
şi
inscrpţe,
medalie cu avers de monedă,
(precum
în 1927 medalia Societăţ
corale Schubertbund, la Bucreşti,
având
s-a bătu
pe avers moneda jubilară
Schubert, de argint, cu diametrul de 29 mm), monedă
medalie (precum a fost prima monedă
de 1O lei după
1990, care memora pe
revers Revoluţia
română
din decembrie 1989), medalie ocazinlă,
sau
evnimţală,
medalie netdă
sau lenticuară,
(în formă
de lentiă
văzut
din
profil), medalie de carte (însoţeşt
o carte: atşă
de aceasta, precum a fost
Facla, 1976;
cazul monografiei despre Mihai Viteazul, de Ion Sârbu, Timşoar,
sau parleă
cu cartea, precum a fost cazul unor volume omagiale) 17, medalie
siglară
( care imtă
un sigiliu; în 1966 gravorul Haralambie Ionescu, de la
Monetăria
Statului graveză
o astfel de medalie, cu marginea ondulată,
din
tombac patinat, diametrul 80 mm, măsurat
între extrmiăţl
ondulaţir,
deicată
unui festival al filmului, de la Mamaia), medalie contriaă
(cu şanţ
circular la exrgă
frecvntă
în Evul Mediu european, mai ales în spaţiul
german),
( cu cap figurat în portret central, precum au început italienii
medalie tesonă
la începuturile medalisticii, iar acum maniera s-a generalizat),
mai întâi să facă,
medalie-medalion (de dimensiune mai mare, făr
ca cineva să despartă
limitele,
de medalie (sau mulaj din
dar oricum de peste I O cm. diametru), machetă
ipsos), plachetă
(medalie pătra,
dreptunghilaă),
medalion.
În general medalia se poate socoti ca
3.1.2. Medalie cu rol de decoraţi.
fiind distncţe
neprsoală
şi
ocazinlă
deoarece se dă,
se transmite, se
înmâează,
dar cu adresă fm.
Decoraţi
este un tip diferit de material,
care are altă
funcţioalte
decât medalia, fiind o distncţe
clar personaliztă
şi
pe durată
nedtrmiaă.
Propunem ca să fie traă
biblioteconomic separat de
văzut
în toaă
tipologia
medalii, ca fiind alt tip de material, intitulat decoraţi,
sa funcţioală
şi
strucală.
Cu precizarea opiniei că o bilotecă
poate să
coleţinz

şi

decoraţi.

3.1.3. În funcţie
de modul de producere, putem avea în bilotecă
medalii
manuale, realizate în atelierul sculptorului, prin turnare, în formă
de nisip.
Acestea se produc în tiraje foarte mici, de numai câteva exemplare, sau câteva
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zeci de exemplare, datoriă
difcultăţor
procesului de turnare în formă
şi apoi
de finisare.
Sau putem avea cazul cel mai frecvent de medalii tehnologice, care se
produc printr-un proces de producţie
similar cu cel descris în capitolul anterior.
Există
şi o soluţie
intermdaă,
care începe lucrul cu vechea artă
medivală
a gravăi
directe pe cap de oţel
moale a unei medalii originale de măriea
1/1,
care apoi genrază
negativul, după
care se face matriţ
şi poansonul definitiv,
pregăti
pentru batere. În acestă
varintă,
creşt
foarte mult rolul artistic şi
tehnologic al gravorului, care nu are voie să greşască
în decuparea atenă
a
acestă
metodă
se lucrează
materialului, ce nu mai poate fi corectat. După
medaliile produse la S.C. Arădeanc
S.A. din Arad.
se mai pot produce prin presarea tablei de cupru (de
Medaliile unifaţă
regulă),
în forme de lemn, după
care are loc nisiparea pe spatele medaliei
obţinute,
pentru a fi mai stabilă
în fixarea ei pe un suport de lemn. Acestea sunt
medalii de atelier foarte valoroase precum în anul 1989, la Centenarul Mihai
Eminescu, a procedat sculptorul Eugen Korody din Cluj Napoca, producând
şi Caragiale.
mai multe piese, pe temele Eminescu, Creangă
3.2. FORMA
ŞI

PREZENTAREA MEDALIEI

cirulaă,
sau polignaă.
Medaliile pot
Medalia este un obiect de formă
să
fie unifaţă,
sau cu amândouă
feţl
funcţioale,
ocupate. De cele mai multe
ori, medaliile manuale sunt unifaţă,
iar cele tehnologice sunt lucrate pe
amândouă
feţl
materialului.
în mod frecvent, dar mai poate să fie, şi este, ovală,
Medalia este rotundă,
stelaă,

triunghlaă,

pătra,

dreptunghilaă

(plachetă),

pentagolă,

sau se. prezintă
ca o combinaţe
a
sau lenticuară,
în funcţie
de
acestor forme. Ca grosime, poate să fie netdă,
materialul din care a fost bătu,
de configurare a poansoanelor şi de comanda
baterii.
Medalia se prezintă
şi se pune în cirulaţe
solitară,
sau în plicuri, în cutie,
ori aplictă
pe un suport. Prezentarea se înţelg
ca o funcţie
estică
şi
de
protecţi
a medaliei, care-i genrază
containerul structural adecvat, pe care
se pot găsi
informaţ
despre medalie în text şi imagini.
Elementul structural de prezentare a medaliei poate să fie un suport orizontal
sau vertical, din lemn, plastic sau metal, ori poate fi cutie închisă,
deschiă,
opacă,
sau transpeă.
Cutia se poate face din metal, carton ori plastic, poate
să
fie pluşată
la exterior ori numai la interior, ori poate să fie numai caşertă
cu
hârtie de o calitate bună.
De cele mai multe ori, cutia are logia interoaă
decupa
tă,
după
forma
medaliei şi pluşată
în culori agreabile. Uneori, la cererea comanditorului, cutia
sau logia sunt ornate cu simboluri legate de mesajul intelectual al medaliei,
hexagonlă,

octgnală,

ondulară

(siglară),

0
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bandă
sau şnur
tricolor, sau monograme. Toate aceste elemente se pot descrie
în zona notelor (zona a şapte)
din cadrul formatului descriptiv I.S.B.D.
apriţe
unor falsuri, producăti
adesea însoţec
Pentru a stopa tendiţa
fiecare exemplar al unei medalii noi printr-un certificat de autenticitate, semnat,
numerotat şi ştampil,
care se depune sub logia din cutia de prezentare al
pe aceasta.
medaliei şi o garnteză
Există
şi o practiă
mai nouă,
ca medaliile să fie vidate şi plastifiate cu rol
de protecţi,
dar cu diminuarea astfel a vizualăr
lor.

3.3. TIPOLOGIA FUNCŢIOALĂ

A MEDALIEI

Pornind de la raţiune
care le-a generat, medaliile pot să fie de o mare
diversitate, spre deosebire de decoraţi,
care sunt strict delimitate, după
o listă
oficală
aprobtă.
În cazul medaliilor prexistă
o listă,
de aceea ele pot fi mult
mai libere, mobile, şi mai aplicate. Putem Întemeiat spune că medalia este o
distncţe
cu adevărt
poulară
şi
de cel mai larg acces public şi privat,
a societăţ
civile Într-o lume pluraă
comun şi personal, este expresia deplină
şi

democratiă.

După

motivaţ

şi

sa, medalia poate
destinaţ

să

fie:
ocazinlă,

aniversă,

sau însoţită
de expoziţ,
de carte, de statuie, de insigne, de chei, de fanioane, de alte însemne
şi simboluri locale, naţiole
ori interaţol.
Medalia însăşi
poate să fie locaă,
naţiolă
ori interaţolă.
Mai poate să fie: medalie de merit, acdemiă,
ştinţfcă,
filatecă,
muzicală,
cultraă,
medicală,
utilară,
sportivă,
contabilă,
industrală,
agricolă
etc.
Poate să fie: medalie de statuie (precum medalia Menumorut, gravtă
de
sculptorul Nicolae O. Kruch şi bătu
la Monetări,
pentru a populariza ridicarea
(precum
statuii voievodului Menumorut la Oradea, 1996), medalie de vârstă
cea deicată
recent bunilor domni Aurică
Smaranda şi Petru Paler, pentru cele
patru decenii de serviciu la Monetăria
Statului din Bucreşti),
medalie de doliu
(bătu
în iulie 1889 pentru Mihai Eminescu), medalie de pelerinaj (precum
în 1896 pentru Andrei Rosetti Bălcesu,
argintă,
de 22 mm
cea bătu
diametru, sau în anul 1905 pentru Margareta Lucia Calomfirescu, bronz, de
de către
· 26 mm diametru), medalie de doctorat (precum la 1904 s-a bătu
Fundaţi
Al. Cristescu pentru George Severeanu, argint, diametru 50 mm).
Toate acestea intră
în categoria medaliilor mărtuie
şi varietatea lor poate
fi mare de acum înainte, aş
cum a fost şi odinară,
dar nu a mai fost după
instalarea regimului totalitar din România, când baterea medaliilor s-a
resticţona
foarte mult.
3.3.l. Alte trăsui
funcţioale
ale medaliilor conduc ca acestea să fie:
datate sau nedatate, numerotate sau nenumerotate, marcate sau nemarcate,
cu marcaj sau făr
marcaj, cu sau făr
semn de control, cu certificat de
autenticitate, cu diplomă
sau făr
un document însoţitr.
comerativă,

jubilară,

omagilă,

inaugrlă,

documentară,

solitară,
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3.3.2. Din punct de vedere al legitmăţ
lor, medaliile sunt autentice,
autorizate, sau neautorizate, dubioase, false, Mai pot să fie medalii anulate
(rămâne
numai macheta de ipsos, sau medalionul de bronz, deoarece nu s-a
mai tras tirajul), medalii distribuite, nedistribuite, sau distribuite cu întârziere
(medalia cu toară
a evocări
luptei pompierilor români din Dealul Spirii, bătu
în 1848, din bronz patinat, bronz aurit, de 32,5 mm diametru şi cu panglică
de
fond albatru, a fost distrbuă
numai în anul 1866, din motive politice); medalii
cu variante. Acestea sunt numeroase şi adesea sunt efectul dorinţe
coleţinar
de a produce şi deţin
unicate, în care combină,
autorizat, sau
neautorizat, aversul unei medalii cu reversul altei medalii.
3.4. MATERIALUL MEDALIEI
În funcţie

de tehnica stabilă
de către
artist şi producăt,
în înţelgr
cu
inţatorul,
sau comanditarul medaliei, aceasta se poate realiza din o sumedenie
de materiale, care sunt specifice pentru calea alesă:
- Macheta de ipsos a medaliei, pentru început;
- Rondele de diferite forme, realizate prin decupare din tombac (bronz
moale), cupru, almă,
zinc, aluminiu, nichelă,
nichel (mai rar), din metal alb,
zamac, sau din plumb. De pildă,
medalia cu deviza „Libero pensiero", a liber
cugetăoril
români, la 1879, a fost excutaă
din plumb cu diametrul de
18 mm.
În special tombacul poate fi placat cu argint, cu aur, sau o parte a tirajului
medaliei se poate realiza integral din metal preţios,
aur sau argint.
Medaliile se mai pot realiza din răşin
speciale, din ceramiă,
din porţelan
sau fainţă,
care se ornametză
cu culori coloidale pe bază
de aur sau cobalt.
Există
medalii bimetal, care pot avea pastila centrală
din argint şi inelul
încojurăt
din tombac, sau în alte variante de combinaţ
tehnic posibile.
medalii produse dintr-o combinaţe
verticală
de metal
De asemenea există
şi
emailuri de diferite culori.
În mod frecvent acestă
tehnică
de metal+email se folseşt
în arta
insignelor, dar se produc şi medalii cu email. De pildă,
medalia municipiului
la o unitate locaă,
în anul 2002, este un model reuşit
din acest
Oradea, bătu
tip. Ea se prezintă
astfel:
DOBRAŞ,
Silviu. Primăa
Municipiului Oradea = City Hali of Oradea
Romania [Medalie de reprezentare]. Oradea: S.C. Accesorii Prod. S.R.L., 2002.
De 60 mm diam; 53 gr. Medalie rotundă,
cu două
feţ,
excutaă
din almă
şi
emailuri.
Avers: În câmpul central, acoperit cu email roşu,
apare silueta Primăe
Oradea, în relief din almă.
În jur, intulaţ:
PRIMĂA
MUNICIPIULUI
ORADEA. Spre exterior, urmează
cerc de segmntaţi
şi
torsadă
din almă,
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aurie, la exrgă,
pe fond de email albastru. Aversul se închide cu cordon circular din almă.
Revers: În câmpul central auriu apare stema în culori a municipiului Oradea,
în jur titlul paralel în limba englză:
CITY HALL OF ORADEA ROMANIA.
spre margine acelşi
aranjament cu cerc de segmntaţi,
torsadă
În jur, urmează
şi cordon, ca pe avers. Medalia este excutaă
din almă,
cu anvelopă
de emailuri
colorate, peliculizate transparent. Este evidntă
preocuparea pentru a se sugera
de culori între almă
(auriu) şi emailuri roşu
drapelul tricolor, prin combinaţ
şi albastru. Prezentarea se face în cutie îmbrăcat
în pluş
negru la exterior, roşu
la interior, cu panglică
tricolă.
Grosimea medaliei este de 3 mm, uniformă.
A
fost înmâată
în plenul Consiliului Municipal Oradea din data de miercuri,
25 septembrie 2002, tuturor consilierilor şi membrilor executivului. S-a difuzat
cu acelşi
prilej insigna de almă
şi email roşu
şi albastru, cu stemă
a municipiului
Oradea şi insigna cu steagul tricolor al României.
3.5. DIMENSIUNILE MEDALIEI
Infoelementele de care este nevoie în zona colaţiun
(zona cincea), pentru
a defini dimensiunile unei medalii privesc:
- diametrul, exprimat în milimetri;
- greutatea, exprimată
în grame;
în milimetri.
- grosimea, exprimată
Cu precizarea că diametrul se indcă
la medaliile rotunde. În cazul medaliilor
de alte forme, infoelementul se adpteză,
pentru a fi reprezentativ. Astfel, pentru
o medalie ovală
se măsoar
diametrul mare şi diametrul mic, pentru o medalie
ondulară
(siglară)
se măsoar
diametrul între extrmiăţl
maxime ale lucrăi,
penrtu medaliile poligonale se măsoar
laturile definitorii.
în grame, cu rotunjire, fiind necsară
o balnţă
de
Greutatea se măsoar
farmacie, dacă
se poate una cât mai veche şi mai frumoasă.
Sau un cântar
electronic.
luând în calcul punctele de maxiă
înălţime
ale
Grosimea se măsoar
reliefului medaliei, fie că acestea se găsec
în câmpul central, sau la exrgă,
pe
marginea medaliei.
3.6. TIRAJUL MEDALIEI
Prin analogie cu documentele bibliografice, primare de tip monografic tirajul
medaliei are în descriere aceşi
importanţă
ca tirajul de ediţ
şi se consemază
ca atare în zona notelor. Experinţa
artă
însă,
că
în cazul medaliilor tirajul
conţie
mai multe particulăţ,
care definesc ediţa,
decât în cazul unei cărţi
şi
care se cer consemnate pentru o mai bună
cunoaşter
şi
reprezentare a
materialului descris.
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medaliilor este mic, pilotând în jur de o
În primul rând, tirajul majorităţ
de bucăţi,
sub care socotim că medaliile sunt rare. Sunt situaţ
în care
tirajul este element cu sens apologetic, care conură
la mesajul intelectual al
medaliei, întăridu-l.
În acestă
categorie putem cuprinde medalia deicată
Lojei masonice „Petru Rareş"
din Iaşi,
1998, realiztă
la Monetăria
Statului,
din argint, de 37 mm diametru, care este prevăzut
cu mai multe simboluri
masonice, între care şi tirajul de numai 36 de bucăţi,
cifră
cu semnifcaţ
pentru
editor.
În al doilea rând, sunt frecvente tirajele diversificate, care crează
secvnţ
de tiraj, ce se cer consemnate ca atare. Secvnţl
sau părţile
de tiraj corespund
cu ceea ce în cazul cărţilo
se cheamă
tirage a part şi genrază
elemente de
bibliofilie, pentru a spori valoarea unor exemplare din cartea respctivă.
La fel
se întâmplă
şi cu medaliile, generându-se medaliofilie, care consară
o practiă
deja demult existnă
printre coleţinar,
cu rol pozitiv, dar şi negativ
sută

(medaliofagie).
Partajarea tirajului la medalii se poate face prin utilizarea difernţată
a
elemente:
1. Diversificarea materialului. Este o proceduă
frecvntă
şi
recentele
albume ale producţie
de medalii de la Monetăria
Statului dau numeroase
exemple. Dintre cele mai vechi, la noi, amintim cazul medaliei Eminescu, de la
Iaşi,
din luna iulie 1889, care s-a editat în următoae.l
variante de material:
a) Din bronz argintat, cu diametrul de 30 mm, cu toriţă,
pentru a fi agăţt
în lănţişor
şi purtaă
ca medalion.
b) Din bronz, diametrul 30 mm, cu anou.
c) Din argint, diametrul 20 mm, cu anou.
d) Din argint aurit, diametrul 24 mm, cu anou de prindere.
e) Din bronz simplu, de 20 mm şi 30 mm, din argint de 20 mm şi 25 mm,
din aur de 20 mm.
2. Diversificarea dimensiunilor. Se poate observa deja în exemplul de la
cazul precedent, cu urmăile
fireşt
în culegerea şi consemnarea datelor privind
de tiraj.
dimensiunile medaliei în toate secvnţl
3. Diversificarea operaţiunl
de prelucrare şi finisare tehnolgică.
De
pildă
la un tiraj patinat şi lăcuit
pot exista exemplare nelăcuit,
etc.
Se pot produce exemplare cu toriţă
sau făr
4. Diversificare strucală.
toriţă,
cu cutie sau făr
cutie, numerotate sau nenumerotate, etc.
Pentru o bună
cunoaşter
şi calificare a tirajului, este util să
se examineze
mai multe exemplare din aceşi
medalie şi să se intre în posesia documentului
producăt,
care de regulă
consemază
secvnţl
de autenticitate, emis de către
de tiraj, cel puţin
din punct de vedere al materialului folosit, inclusiv titlul pentru
metalele preţioas.
5. Diversificare compziţnală.
Se întâmplă
că
o medalie este modifcată
şi
expusă
în mai multe variante de avers, sau revers. Descrierea va putea
următoael
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consemna secvnţa
de tiraj cu avers sau revers modificat şi în ce anume constă
modificarea.
6. Rebaterea medaliei. Sunt cazuri de reluare a medaliei, cu un nou tiraj,
după
oarecare timp, absolut identic (tiraj nou), sau cu difernţ
remarcabile
faţă
de prima batere. În al doilea caz putem califica ediţa
a doua a medaliei.
Mai sunt cazuri în care o medalie cu avers şi revers, se rebate ca medalie
unifaţă
(imprată
numai pe o parte a materialului), folosind numai aversul
medaliei precedente. Sau se combină
aversul şi reversul a două
medalii diferite,
pentru a crea tehnologic o medalie nouă,
cel mai adesea ca piesă
raă
de coleţi,
cu un tiraj amical, de numai câteva exemplare, sau chiar un singur exemplar.
I.S.B.D.,
Acestea se descriu ca atare, cu consemnarea în notele zonei a şapte
cu alte medalii.
a filaţe
3.7. PĂRŢILE

MEDALIEI

ea este un document unitar
Ca entitate, medalia nu poate fi ambiguă,
ea
din punct de vedere intelectual, artistic şi obiectual. Pentru a fi reuşită,
şi
organiztă
astfel, încât într-un spaţiu
restrâns şi incomod, ca
trebuie produsă
formă,
să
poată
înfăptui
menirea ei, să poată
obiectiva sub formă
de text, imagine, inteţa
semiolgcă
a inţatorul,
la care se asociză
contribuţa
artiscă
şi
cea tehnolgică
a întregului lanţ
profesional, de care are parte pe traseul
creerii şi producerii ei.
Din observarea atenă
a realităţ
medaliei, în marea diversitate a formelor
ei, rezultă
o lungă
listă
de elemente structurale, dintre care amintim acum pe
cele mai definitori, pentru o descriere bilografcă
şi catlogrfiă
oricât de
sumară.

- Câmpul medaliei. Însumează
suprafţ
toală
a medaliei, formată
din
câmpul avers (faţ
princală
a medaliei) şi câmpul revers (faţ
secundară
a
medaliei).
avem de explorat numai câmpul avers. În diferite
Pentru medaliile unifaţă
lucrăi,
câmpul medaliei este împărţit
uzual în centrul medaliei, câmpul central
al medaliei, descriindu-se ce cuprinde iconografie sau textual. Câmpul medaliei
în părţi
(stânga, dreapta, de sus, de jos), sau în planuri (primplan,
se poate împătţi
planul din faţă,
planul din adâncime, din profunzime, planul doi în profunzime).
- Pornind de la centrul câmpului medaliei, către
margine, putem găsi
cercuri de segmntaţi,
singulare, sau concentrice, formate din linie, sau din
perle (perlate), mai rar din alte ornamente. În cazul medaliilor poligonale, în
locul cercurilor avem chenare de segmntaţi,
liniate sau perlate.
- Pe marginea orizntală
a medaliei, se poate găsi
un cordon sau guler
circular, care înalţă
planul medaliei şi definşt
chiuveta medaliei, în care se
ridcă
în relief întreaga compziţe
icongrafă.
Sau medalia poate să fie făr
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cordon, deschiă,
însă
acestea de regulă
sunt mai puţin
expresive. Personal,
apreciez mai mult medaliile cu guler şi chiuvetă.
Acestea în mod obligatoriu,
vor fi aproape plate pe revers, din cauze tehnologice. Este dificil, chiar foarte
pe amândouă
feţl,
deşi
acest_ea
greu de a face o medalie cu guler şi chiuvetă
sunt cele mai frumoase şi merită
efortul.
- Exerga repzintă
un spaţiu
de margine al câmpului medaliei, deci un
spaţiu
marginal circular (sau după
cum este conţiutl
medaliei), dispus de
obicei între un cerc sau chenar de segmntaţi
şi gulerul, ori marginea medaliei.
Exerga este folsită
pentru înscrierea legendei, care definşt
evenimentul
de exrgă
se poate constitui pe amândouă
feţl
medaliei, cu
medaliei. Spaţiul
texte complementare de legndă
(pe avers) şi deviză
(pe revers).
Cantul medaliei. Denumşt
marginea medaliei şi se măsoar
prin grosime,
este egală
cu înălţimea
reliefului maxim al medaliei, dar nu
care de regulă
întotdeauna. La medaliile făr
guler, grosimea cantului este mai mică
decât
înălţimea
reliefului din câmpul central. Cantul medaliei poate să fie uniform,
cu semne.
sau ondulat, poate să fie neted sau prelucrat ornamental, cu zimţ,
Medalia din anul 1921, care consacra raidul Bucreşti-PloSna
şi retur,
din bronz patinat, de 50x45 mm (plachetă
dreptunghilaă)
avea cantul
ornamentat.
Medaliile cu tiraj numerotat au codul numeric numerotat înscris pe cant,
prin incizie la batere. În mod frecvent codul numeric se înscrie şi pe certificatul
de autenticitate sau diploma de conferire, care însoţeşt
medalia. Medaliile făcute
mai recent, la Oradea, înscriu numerotarea tirajului nu pe cant, ci în câmpul
lucrăi,
din cauze tehnologice, formând însă
o soluţie
mai estică,
decât în
cazul înscrierii pe cant.
3.8. COMPZIŢA

ARTISCĂ

A MEDALIEI

Principala dificultate a artistului plastic, care desnază,
modelază
şi
graveză
medaliile, în fazele succesive de creare a ei, constă
în conceperea şi
organizarea cu artă
a compziţe
specifice, faţă
de tema primtă,
într-un spaţiu
atât de limitat şi de formă
obligatorie, rotundă,
ovală,
sau polignaă,
pe o faţă
sau pe amândouă
feţl.
Acesta este un proces de elaborare care are caracteristicile
actului de creaţi
artiscă,
chiar mult mai condiţat
şi prin aceasta mai dificil,
pe suprafeţ
plastice libere.
decât creaţi
Atenţia
autorului plastic al medaliei se conetrază
de regulă
de la centrul
către
periferia câmpului medaliei, pentru a face o transpunere clară
a temei şi a
găsi
subiectul cel mai relevant pentru reducerea ei. Aşa
va trebui să privească
şi bibliograful, când va descrie medalia, urmând drumul parcurs de creator, de la centru către
margine. Arta se recunoaşt
în măiestra
şi echilibrul,
cu care gravorul îmbină
în compziţe,
reduce şi interpăud
organic elementele de iconografie (figurative şi nefigurative) cu înscrisuri, asigurând întâlnirea
şi comunicarea dintre ele, pentru a le face funcţioale
şi complementare.
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comunicare şi complementaritate se recunoaşt
pe o singură
cât şi în legătura
de compziţe
şi mesaj dintre cele două
suprafeţ
de avers şi de revers.
Fie că lureaz
În excizie (cel mai frecvent), sau În incizie, gravorul va
utiliza de obicei repzntăi
figurative ale temei, precum portrete ( din profil
- acestea din urmă
fiind foarte greu de
stânga, din profil dreapta, sau din faţă
gravat, din cauza nasului, care se ridcă
prea sus) siluete de clădir
şi
alte
construţi
(turnuri, biserici, poduri, palate, cetăţi)
apoi embleme, steme, drapele,
busturi, statui, simboluri vegetale figurative (ramuri de lauri, brazi, sălci),
elemente de relief, de floră
şi
faună
(păsri,
animale diferite), elemente livreşt
( carte deschiă,
torţă
aprinsă,
filadă,
cornul abundeţi),
elemente heraldice
elemente astrale, etc.
figurative cu valoare simbolcă,
Sau va utiliza elemente nefigurative, în compziţ
ornamentale, care se
aştern
de obicei pe anumite părţi
opace ale câmpului medaliei, pentru a echilibra
compziţa
şi a o face mai funcţioală,
particvă
şi
luminoasă
în întregimea
Această

suprafţă,

e1.

este strucaă
în mai multe planuri şi registre verticale,
Adesea compziţa
ori de profunzime, demarcate prin linii de pasaj şi separţi,
prin cercuri
concentrice, sau prin medalioane suprapuse, care au valoare şi funcţie
de
emblă
princală,
în jurul căreia
se desfăşoar
compziţa
subordnată
mesajului central, regăsibl
în înscrisurile de la exrgă.
3.9. ÎNSCRISURILE DE PE MEDALIE

excpţi,
funcţie

o
crează

armonisă

Sunt foarte rare medaliile care nu poartă
Înscrisuri. Acelea sunt nişte
unde gravorul a socotit că poate suplini absenţ
textului prin întăriea
sugestive a imaginilor.
compziţa
medaliilor, aş
cum am mai spus, este formată
dintrDe regulă,
Îmbinare Între imagine În relief şi text În relief, ceea ce vizual
premiza unei bune adernţ
de percepere cognitvă
şi genrază
emoţi

estică.

Textele care însoţec
o medalie şi fac parte din compziţa
ei pot să fie
într-o singură
limbă,
în limba română
în cazul nostru, sau pot fi transpuse în
două
sau mai multe limbi. În conseiţă,
vorbim în descriere despre medalii
unilingve, bilingve sau plurilingve, care transmit un mesaj unitar, sau un mesaj
disjunct, dacă
textul şi imaginea nu sunt suficient legate.
Înscrierea textelor pe câmpul medaliei se face prin gravare în excizie, sau
diferă
pe avers, faţă
de revers. Astfel pe avers de
incizie, iar compziţnal
obicei textele se înscriu în exrgă,
sub formă
de legndă
cirulaă,
semicirculară
sau în eşarf
plasate în arc de cerc, tot la exrgă,
încadrând sus, jos ori
lateral, portretul central, sau altă
compziţe
din câmpul central. Arcuri de
segmntaţi
pot delimita legenda din exrgă,
eşarfl,
sau panglicile cu text.
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sau verticală
a textului, sub formă
de rânduri libre,
Înscrierea orizntală,
sau în filadă,
se practiă
mai mult pe revers şi destul de rar pe avers. Sunt cazuri
în care câmpul de revers este în întregime folosit pentru a înscrie numai text
şi se redau ca atare în descriere,
orizontal, pe mai multe rânduri, care se număr
bare oblice.
separate între ele prin două
Înscrisurile de pe medalii înserază
în mod obişnut
datarea şi localizarea
evocate, sub formă
de legndă,
cu rol nomievenimentului, sau a personalităţ
nal, pe avers. Respectiv se introduc texte pe revers ca o deviză,
care exclamă,
invocă
şi
clameză,
făcând
chemarea şi legătura
atiudnlă
între subiectul
medaliei şi utilizatorii ei. În cazul medaliilor unifaţă,
textele de legndă
şi deviză
se organizeă
armonios pe aceşi
suprafţă
de acţiune,
în jurul compziţe
figurative reliefate în câmpul central.
Istoria domeniului artă
că
deviza poate uneori lipsi, sau să fie sugerată
şi
afirmtă
prin iconografie, dar legenda nu ar trebui să lipseacă,
ea este obligatorie,
pentru a identifica evnimţal
şi nominal medalia.
Înscrisurile se mai pot caracteriza ca duct, observând corpul şi caracterul
literelor folosite, În armonie cu stilul general al medaliei, care conură
la
formarea şi recunoaşt
stilului specific fiecăru
gravor. Putem identifica
înscrisuri medievale, ornamentale, sau simple care se pot defini după
terminologia corpului şi caracterului de literă.
Mai putem observa că se folosesc
abrevieri de text, care se cer descifrate şi consemnate.
3.10. SIMETRIE ŞI

ASIMETRIE ÎN STILUL ARTISTIC AL MEDALIILOR

stilcă
a unei medalii se recunoaşt
Indicele sau gradul de Încărae
nu numai după
totalitatea elementelor compziţnale
folosite, dar şi după
modul
de armonizare a lor, în compziţ
şi proţi
adecvate subiectului. Adesea
compziţle
sunt aglomerate, deoarece comanditarul cere prea mult, iar artistul
argumente pentru a refuza aglomerarea conveţială
a micului
nu găseşt
spaţiu
al medaliei. Dacă
socotim că medalia ca entitate poate să fie asemănt
cu o sinecdoă,
sau cu o metaforă
plastică,
ar urma că nu trebuie aglomertă
inutil, figurativ sau nefigurativ, cu mulţie
de înscrisuri, ornamente geometrice,
vegetale sau florale, cu funde, eşarf,
ghirlande, arabescuri, medalioane şi cartuşe
de cadru ornamental, cu siluete stilizate şi embleme înscrise pe suprafeţ
mici,
unde îşi pierd din claritatea mesajului.
Medalia respiă
cu atât mai bine cu cât este mai goală
şi
simplă
compziţnal,
mai sugetivă,
iar mesajul este mai puternic şi mai clar, direcţonat
pe ţintă.
Acest deziderat reuşt,
dacă
indicele de reprezentare conveţială
pe medalie scade şi îi creşt
valoarea simbolcă.
Ca stil general, medaliile au predilcţ
tradiţonlă
pentru simetrie, dar au
apărut
şi au un curs ridicat medaliile, care apelză
la compziţ
asimetrice,
surpinzătoae
prin soluţie
găsite
de gravori, care conduc ad~sea la o folosire
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mai plastică
şi
mai sugetivă
a spaţiul
de lucru. Prin urmare, în descriere
medalia prezintă
o compziţe
pentru zona notelor putem de obicei remarca, dacă
simetrcă,
sau o compziţe
asimetrcă,
clasiă,
barocă,
sau simbolcă,
în ce
constă
aceasta şi ce efect estetic se produce.
medaliilor l-a reprezentat
Cel mai vechi element de asimetrie în compziţa
semnătura
artistului gravor, care are responsabilitate intelcuaă
primaă
pentru producerea medaliei şi calitatea de autor al acestei opere. Iniţal,
semnătura
artistului putea ocupa tot reversul medaliei, cum vedem la
întemeietorul Antonio Pisano, în veacul al XV-iea, care mărtuisea
astfel o
conştiţă
de egalitate a sa cu subiectul de pe avers. Ulterior, semnătura
artistului
se dimnuează,
din raţiun
artistice, încât lasă
spaţiul
de pe revers pentru a extinde
compziţa
temaică
a medaliei, ca imagine şi înscrisuri, formând o unitate de
exprimare şi mesaj între cele două
feţ
ale medaliei. În epoca modernă
şi, uneori,
în antichitate, semnătura
artistului gravor, prin care îşi mărtuiseş
responsabilitatea intelcuaă
primaă
de creator şi autor al medaliei, este cu fineţ
strecuaă
undeva în partea de jos a câmpului medaliei, pe avers, mai rar pe
de mongraă
aproape microspă,
depistaă
cu lupa în
revers, sub formă
textura unui cadru ornamental, format din arabescuri, sub umărl
unui portret,
unei linii de separţi.
De
la încheietura unei ramuri de laur, sau la capătul
acolo trebuie culeasă
de către
bibliograf, pentru a identifica numele complet al
autorului lucrăi,
aş
cum va trebui trecut în descriere, sub formă
nomială
inversată,
de nume şi prenume.

NOTE BIBLIOGRAFICE
1
A. Cumpătesc,
Personalităţ
p. 7: .,Medalia este o piesă

ale laşui

în imagini medalistice,

Editura Junimea, 2002,
în evidnţă
ceva
evenimente, persoane, etc) şi care are un bogat conţiut
istoric şi artistic".
specific omenesc (acţiun,
Sau, tot acolo: "Les medailles sont toujours appreciees comme un moment de reflexion savante,
immortalisee dans le metal grace au savoir-faire raisonne du medailleur", cf. Sylvie de TurckheinePay;
Medalii şi plachete româneşti:
Memoria metalului. Bucreşti:
Editura
G. Buzdugan, Gh. Niculţă,
Ştinţfcă,
1971, p. 11: .. Medalia este o piesă
de metal în forma monedelor, cu repzntăi
pe una, sau
ambele feţ,
turnaă,
sau bătu,
după
un model executat de un artist sculptor, făr
să
aibă
putere
pe una sau, sau ambelefeţ,
se
circulatorie. Medaliile dreptunghiulare sau poligonale, cu repzntăi
numesc plachete".
Pentru funcţia
de calendar cultural, îndeplită
anual de orice bilotecă
din lume, în special de cele
publice, dar şi de cele specializate, a se vedea: Gh. Bulţă,
Animaţ
cultraă
în biblioteci, Bucreşti:
Centrul de perfcţiona,
1998, passim.
metalică

monetifră,

destinaă

să

distngă,

Iaşi:

să

scoată

Numită
în mod curent ca fiind "La science des monnaies et des medailles" (Dicţ.
Larousse),
numismatica este defintă
cu o sferă
foarte largă,
respectiv cu o sferă
restână,
ca ştinţă
ajutăore
a
cf. Radu Florescu, Hadrian Daicovici, Lucian Roşu:
Dicţonar
enciclopedic
istoriei. a) Cu restână, sferă
de artă
veche a României, Bucreşti:
Editura Ştinţfcă
şi Encilopedă,
1980, p. 239: Venind din
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formele şi valorile instrumentelor
grecescul „nomisma", numismatica este „disciplina care studiază
definţ,
cât şi din explica~ile scurte, care urmează,
medaliile aproape că nu încap
de schimb". În acestă
ca şi câmp de studiu al numismaticii, ceea ce înseamă
undă
verde pentru desprinderea şi separarea
medalisticii, ca ştinţă
distncă,
între ştin\el
auxiliare ale istoriei. În sfera ei astfel conepută,
cu obiectul
şi câmpurile ei de studiu, numismatica îşi
are locul în cercetarea istorgafcă
şi a generat de-a lungul
timpului cabinete numismatice în institute academice de specialitate şi în muzee, mai rar în biblioteci. Cu
de tip muzeografic a monedelor şi a medaliilor, care este cu totul alta, cu alt scop,
descrierea specifă,
decât descrierea lor ca documente de bilotecă,
în formatul I.S.B.D., de care ne vom ocupa în continuare
lucrare. La rândul ei, metoda muzeografică
de descriere nu este uniformă,
diferă
de la o colectie
în acestă
acum crearea unei baze unice de date la acest subiect.
la alta, ceea ce face imposblă
b. În sens larg, numismatica este mai complex defintă
în Dicţonar
de istorie veche a României
(paleolitic-sec. X)/ Elaborat de un colectiv de autori sub conducerea prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi,
Bucreşti:
Editura ştinţfcă
şi encilopdă,
1976, p. 433.
ca ştinţă,
în secolul al
Exact criteriile, care au condus la aprecierea că numismatica emancipză
o lungă
dezvoltare anterioă,
ne întemiază
să spunem că,
în mod similar, medalistica,
XIX-iea, după
după
o lungă
pregăti
în cadrul numismaticii, a ajuns deja la maturitatea metodică
şi coneptuală,
care-i
asigura şans
să se separe ca o ştinţă
distncă,
de tip cognitiv, alături
de numisatcă,
în ajutorul istoriei,
artei, culturii, încadrbilă
în evantaiul de ştin\e,
care se submează
iconologiei, bibliologiei şi semiologiei.
găsim
pe clapa din spate a supracoeţi
Ia cartea Constantin cel Mare, de Ion
O formulare prelimnaă
1982, unde editorul folseşt
enuţl
„ştinţa
medaliei", într-un
Barnea şi Octavian Iliescu, Bucreşti,
pasaj despre activitatea ştin\fcă
a Domnului Octavian Iliescu, astfel : ,,A participat cu comuniăr
şi
referate la congrese şi colocvii interaţol
de istorie, numisatcă
şi ştinţel
medaliei, atât în
ţară,
cât şi peste hotare". Se poate înţelg
că alăture
celor două
concepte, numisatcă
şi ştina
medaliei era uzală,
iar drumul separăi
lor era deja aşternu
şi perceput în gândirea istorgafcă,
dar
formuleze ca atare.
trebuia cineva să-l
Cel mai avansat punct de vedere în acestă
materie, I-am întâlnit în cartea acad. Nicolae Edroiu,
auxiliare ale istoriei, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universtaă,
1999, care făcea
Introducere în ştinţel
următoael
delimtăr,
foarte bine motivate şi argumentate:
I. Părintel
numismaticii moderne a fost pe drept cuvânt numit şi socotit vienezul Joseph Hilarius
Eckhel ( 173 7-1798), care a organizat şi a descris colec\ii de monede din Viena în lucrarea „ Doctrina
între 1792-1798. De aici a început studiul temeinic de
numorum veterum ", în opt volume, apărute
clarificare şi descriere.
2. Cu lucrarea "Description de medailles antique, greques et romaines, avec leur degre de rare te
la Paris între anii 1807-1835, medalistica
et leur estimation "în patru volume, de Th.-E. Mionnet, tipăr
se atşeză
numismaticii, îmbogă\induobiectul de studiu, urmând o evolutie împreună
şi simultană,
în
monedele şi medaliile.
veacul al XIX-iea, ca studiere a unui obiect perceput împreună:
3. Bazele numismaticii ca ştină
auxilră
a istoriei, (în care se cuprinde şi medalistica) sunt puse de
marele savant Theodor Mommsen, cu lucrarea sa Geschichte der romischen Miinzwessens, Berlin, 1860,
după
care au urmat lucrăi
numeroase, fundamentale, care au preluat şi dezvoltat noua ştinţă,
se extind
societă\l
de numisatcă
şi apare primul congres intema~onal de numisatcă,
în anul 1891, la Bruxelles,
în anul 1991. Astfel că, în actualitate, acad. Nicolae Edroiu definşt
urmat de altele I Ocongrese, până
numismatica de azi ca fiind ştinţa
ce face studiul evoluţi
monedelor, a caracteristicilor şi tehnicii
de batere a lor, realiză
studiul sistemelor de cirulaţe
băneşti.
Cf. op. cit., p. 320-321.
4. În ceea ce priveşt
medalistica, acad. Nicolae Edroiu o desparte în actualitate de numisatcă,
separând-o până
la rangul de discplnă
distncă,
respectiv o însoţeşt
cu insignografia, ca ramuă
a
medalisticii şi cu sarcini istoriografice prioritare şi specifice. Redăm
textul clarificativ, din anul 1999:
MEDALISTICA. INSIGNOGRAFIA
MEDALISTICA s-a constituit mai întâi ca o ramuă
medaliile, emisiuni asemăntor
monedelor, dar de natură
difertă

a Numismaticii, obiectul ei de studiu fiind
şi cu valoare difertă.
Ea este pe cale
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aparte, la care se atşeză
tot mai mult Insignografia, care
de a se constitui acum ca o discplnă
studiază
insignele.
Medaliile au derivat din monede, cu care s-au confundat mai ales în fazele de început. Termenul de
medalie derivă
din lat. metallum, it. medaglia, fr. medaille, germ. Ehrenmiinze şi a fost dat unei piese
bi faciale, confeţiată
prin turnare sau batere, pentru a
de metal care are forma monedei, cu repzntăi
marca un eveniment, în memoria unei persoane, făr
a avea valoare circulatorie, putere de schimb.
s-a datorat, probabil, şi realităţ
că
aceasta din urmă
a avut şi
Confuzia dintre medalie şi monedă
rolul de a comemora unele evenimente/ persoane, reprezentate adesea pe una dintre feţl
monedei; dar,
treptat, medaliile se constituie într-o categorie separtă
de monede şi au funcţia
exclusivă
de a imortaliza
anumite fapte.
- cel mai adesea turnate - în
Medaliile sunt aniversative,jubiliare sau comemorative, fiind bătue
împrejuăil
unor evenimente deosebite.

I. Medaliile şi
evoluţia

lor

din lume este soctiă
de către
specialşt
a fi decadrahma
Cea mai veche medalie comerativă
(piesa de I O drahme), bătu
de către
atenieni în urma răsuntoaei
lor victorii asupra perşilo
de la
în statele grecşti.
Marathon, în anul 490 î.e.n. Se mai cunosc câteva asemenea medalii confeţiat
Curând se realiză
medalia politcă,
menită
să preamăsc
o anumită
personalitate, atât în Grecia şi
Orient, cât mai ales în Imperiul Roman. La Roma, în epoca imperală,
medalia a constituit un mijloc de
proagndă
imperală,
ea fiind dăruit
diferţlo
şefi
de state, personalităţ.
Medalia înregistază
o eclipsă
de vreo opt secole în evoluţia
ei, începând să reapă
în centrele
urbane italiene în sec. XIII, arta medalisticii perfcţio-nâdus
în secolele următoae.
Italianul Antonio
Pisano (Pisanello), care activeză
în prima jumătae
a secolului al XV-iea, este considerat creatorul
italiene creatoare de medalii li se vor alătur
cele germane, unde către
mijlocul
medaliei moderne. Oraşelo
maşin
de bătu
monede şi medalii (la Augsburg şi Niirnberg mai întâi); de
sec. al XVI-iea va fi utilzaă
atunci, baterea de medalii s-a extins continuu.
Medalistica s-a dezvoltat în strână
legătur
cu Numismatica; preocuăil
de studiere a medaliilor
sunt de altfel mai noi. În Medalistica din ţar
noastră
se remacă
mai întâi lucrarea lui N. G. Krupensky
publicată
în 1894 (Medalii româneşti
1866-1890 şi Supl. 1847-1865); apoi catalogul lui E. Graner din
1906 şi studiul lui P. V. Năsturel
(Medalii şi decoraţi
române, 190 I). În perioada interblcă
se înregistază
eforturile cunoscutului numismat Constantin Moisil (Monedele împâratului Traian referitoare la războaiel
cu dacii şi la cucerirea Daciei, Bucreşti,
1929). Dar, abia acum aproape trei decenii s-a realizat un studiu
de amploare datorat specialştor
George Buzdugan şi Gheorghe Niculţă
(Medalii şi plachete româneşti.
Memoria metalului, Bucreşti,
1971 ), în care este dat şi un tabel al medaliilor şi plachetelor româneşti
bătue
între anii 1600 şi 1971. Cea mai veche medalie referitoare la ţările
române - după
medaliile romane
în anul 1600 şi îl repzintă
pe Mihai Vitezul (pe avers) cu o scurtă
de pe teritoriul Daciei - a fost bătu
inscrpţe
cirulaă,
care contiuă
în legenda de pe revers.
Alte medalii sunt bătue
în vremea lui Constantin Brâncoveanu (1713), a răscoalei
lui Horea (1785),
revoluţi
de la 1848, în memoria Unirii Principatelor Române ( 1859), în onoarea victoriei în Războiul
pentru Indepţa
României (1877-1878), cu prilejul diferitelor aniversă,
comerăi,jubl
expoziţ,
concursuri. La sfârşitul
veacului trecut şi în perioada interblcă
numeroase medalii aniversative
şi comemorative au fost dedicate unor personalităţ
marcante ale vieţ
politice şi cultural - ştinţfce
româneşti.

Cât priveşt
tehnica de confeţiar
a medaliilor, ele sunt turnate până
în sec. XVI şi apoi în tot mai
mare măsur
bătue.
Era realiztă
mai întâi o schiţă
cu reprezentarea şi inscrpţa
de pe avers şi revers, după
care artistul sculptor făcea
modelul în ceară;
după
model se realiză
tiparul/ forma medaliei în care se
turna apoi metalul. După
turnare, medalia trecea la verificare şi cizelare.
Prin batere monedele erau realizate, cu ajutorul unor maşin,
prin matriţel
(negativul) medaliilor,
acestea fiind confeţiat
din material rezistent. Una din matriţe
rămânea
fixă,
pe ea se potrivea metalul
(materialul) viitoarei medalii, de regulă
încălzit,
pentru a avea maleabilitate, de care era lovită
a doua

jumătae
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a matriţe,
prin acţionre
berbecului presei. Urmau operaţil
de retuşa
a medaliei. Avantajul
acestei tehnici era că se oferea posibilitatea confeţiăr
mai multor exemplare de către
aceşi
matriţă,
drept urmare extinzându-se tehnica baterii medaliilor (ca şi în cazul monedelor, de altfel).
cu monedele; în
Medaliile sunt mai realizate din punct de vedere artistic în comparţie
medalistcă
triumfă
arta gravurii, fineţa
ei. De aceea, medaliile au importanţă
istorcă
şi artiscă
deosbită,
prin care e depăşit
valoarea lor intrsecă.
Ca emisiuni monetare speciale la început, şi apoi ca produse/ entiăţ
proprii (aniversative sau
comemorative), medaliile constituie, în general, un izvor istoric; ele informează
asupra nivelului tehnic
şi artistic din perioadele respective. Medaliile ajută
pe istoric în studiul ideilor, a mentaliăţor
din diferite
epoci istorice, transmiţâdu-e
todaă
imagini din trecut, portretul unor personalităţ
politice, militare, de
cărtuai,
oameni de seamă,
fiind utile deoptrivă
studiului altor ştinţe:
Istoria artei, Iconografiei, Heraldică
etc.
2. Cataloagele şi corpusurile de medalii
Ca şi în cazul monedelor, se pune şi pentru medalii problema întocmirii cataloagelor coleţir
existente şi a corpusurilor de emisiuni medalistice. Cel dintâi, catalogul, se elaborză
cu privire la
coleţi
de medalii de pe lângă
diferite instuţ
ştinţfce
sau aprţinâd
unor coleţinar
amatori, Ia
medaliile expuse cu diferite prilejuri de muzee şi societăţ
numismatice. În catalogul de coleţi
sau de
expoziţ
sunt prezentate medaliile în ordinea cronlgiă
a emiterii lor şi după
locul (ţar)
de proveniţă
(criteriul topografic - regional). Descrierea medaliilor se face în privnţa
elementelor lor esnţial:
mărie,
formă,
greutate, dimensiuni, compziţa
metalului din care sunt confeţiat
repzntăil
şi
înscrisurile de pe avers şi revers, data şi locul emiterii, prilejul emiterii lor. Catalogul de medalii se
prezintă,
astfel, ca un instrument util pentru cunoaşter
medaliilor şi a cirulaţe
lor.
emisiunilor de medalii dintr-o ţară
sau epocă
Corpusurile de medalii se întocmesc în privnţa
istorcă.
Este un instrument de evidnţă
mai general, în care sunt înregistrate emisiunile de medalii dintro perioadă
de timp şi dintr-un spaţiu
politic - geografic mai amplu. Pentru întocmirea corpusurilor sunt
de cataloagele de coleţi
şi expoziţ
medalistice - şi alte surse, de regulă
scrise, care
consultate - alături
dau informaţ
în legătur
cu emiterea de medalii. Realizarea corpusului naţiol
de medalii constituie un
obiectiv ştinţfc
important al fiecăr
certăi
în domeniu, el constituind un instrument ordonat de lucru
istorice.
în beneficiul certăi

INSIGNOGRAFIA. Asităm
astăzi
la constituirea unei noi ramuri, Insignografia, care se ocupă
de problematica insignelor. În ultimele decenii a sporit cu mult numărl
insignelor confeţiat
în număr
mare de exemplare şi răspândite
în toate ţările.
Insignele sunt obiecte de mici dimensiuni, care au imprimate sau gravate pe o singură
faţă
un simbol,
o reprezentare şi o scurtă
inscrpţe
ce indcă
aprtenţ
la o anumită
organizţe
politcă,
asociţe/
societate cultural - ştinţfcă.
Ele se fixează
pe pieptul purtăoli,
ca semn vizibil, de recunoaşt
a
acestei aprtenţ.
Dar, insigna se confeţiază
şi cu prilejul unor manifestăr
ştinţfce
şi se poartă
de particnţ
pe
durata desfăşuri
lor, precum şi cu ocazia aniversă
sau comerăi
unor evenimente şi personalităţ.
Acestea din urmă
au gravat, de regulă,
portretul persoanei respective (Horea, Cloşca
şi Crişan
- 1984;
de la 1848-1998
Mihai Eminescu - 1989; Avram Iancu - 1992; Jubileul de 150 de ani de la Revoluţia
etc.).
Insignografia are acum drept sarcini prioritare :
a) coleţinar
de insigne şi ordonarea lor după
criteriile cronologic, topografic şi tematic;
b) întocmirea cataloagelor de insigne ale coleţir;
c) alcătuire
corpusurilor de insigne, instrumentul de lucru de cea mai mare utilitate pentru studierea
insignelor.
Studiul insignelor poate oferi istoriei material informaţl
în legătur
cu anumite instuţ
şi
organizţ
politice culturale, privind evoluţia
Heraldicii, a mentaliăţor
colective etc., nu în ultimul rând
a Istoriei artei şi Iconografiei.
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Cum în prima ediţ
a lucrăi
acad. Nicolae Edroiu, din anul 1992, nu găsim
medalistica prezntaă
ca discplnă
distncă,
credem că saltul mare în producţia
de medalii din ultimii ani, deci extinderea făr
precedent a obiectului de activitate a medalisticii l-a motivat pe autor să o despartă
de numisatcă,
în
că
medalistica este mai mult decât o discplnă
termenii de mai sus. Noi am mers mai departe, arătând
auxilră
a istoriei, ceea ce făr
îndoială
este, adică
devine o ştinţă,
cu atributele ei distincte, de ştinţă
auxilră
care ajută
nu numai istoria, dar deoptrivă
iconologia, adică
se submează
comunicologiei şi
ştinţelor

informaţe.
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Editure Bibliografica, 1998, p. 47-72.
4
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Al/ inizio de/ /oro destina: Gli slavi. În II Corriere UNESCO, nr. 8-9, 1978, p. 9-12.
10
Ibidem, p. 18.
11
Ibidem, p. 19.
12
Buzdugan ... Op. cit. p. 23.
1
J Ibidem, p. 24-25. La p. 233-286 se poate studia o cronologie a medaliilor româneşti;
apărute
între anii 1600-1971.
14
Catalogul medaliilor moldo-române de la 1600 la 1906. În BULETINUL S.N.R. Bucreşti.
An 3, nr. 3-4, 1906; nr. 1-2, 1906; G. Buzdugan, Gh. Niculţă,
Medalii şi plachete româneşti:
Memoria
metalului Bucreşti:
Editura Ştinţfo;:ă,
1971; Catalogul manetelor metalice româneşti
bătue
de la
1867-1943. Bucreşti:
Imprimeria Naţionlă,
1943; Monetăria
Naţionlă.
Zece ani de la activitate 19351945. Bucreşti,
1945; C. Ştirbu,
Un veac de la înfiţare
Monetări
Naţionle.
Bucreşti,
1970;
C. Ciornei, Activitatea medalistcă
199{}-/997 [la] Monetăria
Statului. Bucreşti,
1998; C. Ciornei,
Activitatea medalistcă
1998 [la] Monetăria
Statului. Bucreşti,
1999; C. Ciornei, Activitatea medalistcă
1999 [la] Monetăria
Statului. Bucreşti,
2000; M. Cornaci, C. Chirceş,
Eminescu în numisatcă.
Botşani:
Axa, 2000. Reeditare în 200 I; M. Dogaru, Revoluţia
română
de la 1848 reflctaă
în documente
de metal. Bucreşti,
1991; M. Dogaru, I. Dogaru, Eminescu în documente de metal. Bucreşti:
Editura
pentru turism, 1991; I. Dogaru, Ştefan
cel Mare în medalistica românească.
Bucreşti,
1987. Reeditare
amplifctă
şi în elegante condiţ
editoriale, sub titlul Ştefan
cel Mare şi Sfânt în medalistica românească
(1871-2004). Alexandria: Cartea ortdxă,
2004; I. Dogaru, Mihai Eminescu 1889-2000: 11 I ani în
medalistcă.
Bucreşti:
Proxima, 2000; A. Cumpătesc,
Personalităţ
ale laşui
în imagini medalistice.
Iaşi:
Junimea, 2002; I. Dogaru, Emisiuni de monede şi bancnote româneşti.
Bucreşti,
1984; Ş. Dumitrescu,
Tratat de monedă,
voi. I. Bucreşti,
1942. L. Călian,
M.-M. Jude, Catalogul medaliilor napoleoniene.
Cluj-Napoca: Muzeul Naţionl
de Istorie a Transilvaniei; 1995; O. Iliescu, Moneda în România (491Meridiane, 1970; O. Iliescu, Istoria monedei în România. Bucreşti:
Editura
1864). Bucreşti:
encilopdă,
2002; C. C. Kirţescu,
Moneda - mică
enciclopedie. Bucreşti,
1982, reeditare în 1998;
Bucreşti:
Editura sportG. Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti.
turism, 1977; C. Mălinaş,
Eminescu un secol în medalii ( I 889-1990). Oradea: Editura „Mihai Eminescu",
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Personalităţ
străine
despre România [în medalii]. Bucreşti:
Odeon, 1994;
1992; D. Morăescu,
I. Popa, Nicolae Chirilciuc -businessman, consiler, mecenat. Chişnău:
Litera, 1999; C. Preda, Moneda
antică
în România. Bucreşti:
Meridiane, 1969; C. Preda, Monedele geto-dacilor. Bucreşti,
1973;
C. Preda, Istoria monedei în Dacia preomană.
Bucreşti:
Editura encilopdă,
1998; C. Secăşanu,
Numismatica medivală
şi modernă.
Bucreşti.
Cartea românească,
1942; C. Secăţanu,
Numismatica
antică:
Monede grecşti.
Bucreşti:
Universul, 1939; c. Secăşanu,
Numismatica antică:
Monede romane.
Bucreşti.
Universul, 1940, I. Popa, Medalii Eminescu în Moldova şi în alte ţări.
Chişnău:
Litera, 2005.
15
De mult folos în redactarea acestei lucrăi
mi-au fost vizitele la Monetăria
Statului din Bucreşti,
când am putut urmăi
amănuţit
etapele de creare şi producere tehnolgică
a unor medalii, fiind primit cu
respectiv am fost însoţit
în secţi
de
amabilitate de Domnul director general ing. Mircea Bădru,
care a lucrat mai mult de patru decenii ca tehnolog al Monetări.
Le
Domnul Petru Pater, ex-orădan,
şi caldă
recunoştiţă
pentru generozitatea cu care şi-au
deschis inima şi mi-au prezentat
datorez mulţir
secretele acestei profesii, precum şi fluxul unităţ
de producţie,
care înglobează
deoptrivă
artă
şi tehnică
de vârf.
16

Domnul Andone Cumpătesc,
în cartea sa „Personalităţ
ale Iaşuli
în imagini medalistice".
2002, este foarte dur în materie de fraudare a medaliilor Eminescu, în special, de reluare neautoriză
a unor medalii mai vechi şi de particularizare a unor exemplare-unicat, la cererea unor coleţinar.
Domnia Sa socteş
că principal vinovat în asemenea cazuri este producătl
tehnic, în speţă
Monetăria
Statului, şi S.C. Arădeanc
S.A., de la care apar situaţle
pentru a contraface medalii anterioare (p. 116118). Socotim acest semnal de alrmă
ca fiind motivat şi îl suţinem,
cerând statuarea şi introducerea unor
reguli în acest domeniu, în care scop un rol decisiv îl are societatea profesinală
civlă,
repzntaă
de
Societatea Numisatcă
Română,
care are datoria să declanşz
o discuţe
şi să proună
un regulament de
protejare a produc\iei de medalii autentice, prin înţelgr
şi colaborare cu O.S.I.M. Bucreşti.
Iaşi,

17
1. Sârbu, Istoria lui Mihai Vodă
Viteazul Domnul Ţări
Româneşti.
[Timşoar]:
Facla, 1976. Cu
de tres (semnul de carte), de 44 mm. diametru, metal, unifaţă,
neagră,
cu relief alb, în
medalia atârnă
excizie, redând foarte frumos şi clar sigiliul unificator al Domnitorului; CENTENAR EMINESCU I 8891989: Volum omagial, de studii Eminescu /coordonator dr. I. Hangiu, secretarul S.S.F.R. Bucreşti:
Societatea de Ştinţe
Filologice, 1989, de 271 p.; de 24 cm. Medalia însoţitare
are aversul reprodus pe
şi reversul pe coperta din spate. Este prezntaă
în cutie separtă,
plusată,
are 60 mm.
coperta din fată
diametru şi este excutaă
din tombac. În amândouă
cazurile, medalia apare ca material auxiliar, anexat
cărţi
şi este obligatoriu supă
descrierii bibliografice în orice bilotecă,
în care aceste două
cărţi
au fost
achizţonte.
Un argument în plus, pentru nevoia de format descriptiv uniform I.S.B.D. pentru medalii,
ca documente de bilotecă.
O discuţe
specială
comprtă
conceptul de monedă-ali,
pe care l-am evocat aici în legătura
cu
piesa numisatcă,
având valoarea de I Olei, emisă
în anul 1990 în România. Am socotit că este motivat
să o califăm
astfel, deoarece, în absenţ
stemei României socialiste, care fusese decupată
de pe drapelul
na\ional de către
poulaţi
insurgetă
la 22 decembrie 1989, pe reversul monedei apare o compziţe
simbolcă
şi data, care definesc şi evocă
un eveniment punctual, Revoluţia
Română.
Prin urmare piesa a
să aibă
funqie dublă,
de mijloc de plată
şi de evocare a unui eveniment, funcţie
de monedă
fost destinaă
şi funcţie
de medalie.
Cadrul discuţe
se poate lărgi
şi cu alte exemple şi în primul rând cu acela al primei piese româneşti
de acest fel, bătu
de Mihai Viteazul în Transilvania, la anul 1600. A se vedea: O. Iliescu, La monnaie medaille de Michel le Brave (1600), în Revue Roumaine d'Histoir'e, Bucreşti,
an 3,
nr. 3-4, 1993, p. 221-239. Este vorba de o piesă
de aur comandtă
de către
Domnitorul român, într-un
parte cu desenul unei monede de 10 ducaţi.
singur exemplar, cu efigia sa pe o parte, iar pe cealtă
Originalul a fost găsit
în coleţia
Cabinetului imperial din Viena şi descris la 1759, după
care s-au produs
mai multe copii ale piesei, care şi ele sunt pu~ne şi au valoare ridcată.
Mai recent, Livia Călin
reia discuţa
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ipoteză
: ,Dacă
putem stabili că este o monedă,
atunci trebuie regândită
poziţa
lui
cu următoae
Mihai faţă
de Imperiul Otoman şi faţă
de Habsburgi, dacă
este o medalie, atunci putem declara
că este prima piesă
medalistcă
românească
... În cele ce urmează
vom analiza datele problemei şi
vom încerca să demonstră
că
piesa în discuţe
este o medalie". Pentru detaliile demonstraţi,
care
este pertină,
a se vedea: L. Călin,
O contrvesă
numisatcă
- Piesa de aur a lui Mihai Viteazul
(/600). În Studii de istorie medivală
şi premodnă.
Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru
clujeană,
corespondent al Academiei Române/ Îngrijit deAvramAndea. Cluj-Napoca: Presa Universtaă
2003, p. 161-167.
Ca şi Nicolae Iorga, în monografia despre Mihai Viteazul, autorul socteş
şi demonstrază
că
piesa este o medalie. În ce ne priveşt,
dată
fiind marcarea ei cu un titlu valoric, de I Oducaţi,
socotim piesa
ca fiind medali-onă,
asociindu-ne opiniei argumentă
de Octavian Iliescu.
Personalităţ
ale laşui
în imagini medalistice. Iaşi:
Junimea, 2002, p. 28. Pentru
A. Cumpătesc,
discuţa
de mai sus, asupra medali-onă
a lui Mihai Viteazul de la 1600 a se vedea p. 33-38, cu
bibliografia adicentă
şi concluzia că
astfel s-a înfăptui
la 1600 un eveniment medalistic: ,,Moneda,
rămâne
în istoria noastră
medalia, ,,moneta-medalie", sau, de ce nu, moneda comerativă
cultraă
ca o realizare de excpţi
din epoca Viteazului, care marcheză,
cum am mai spus
românească
a marilor personalităţ
ale neamului" (p.36).
debutul în reflectarea medalistcă

LA MEDAILLE COMME DOCUMENT DE BIBLIOTHEQUE

-ResumeL'auteur regarde Ies medailles en tant que l'object qui s'offre aux collections des
bibliotheques, d'une maniere speciale apres l'apparition de la !oi des bibliotheques en
Roumanie (nr. 334/2002). De consequence, on propose en premiere la therminologie pour
Ies decrire uniforme, comme application du standard intemational I.S.B.D. (G) et I.S.B.D.
(NB), aussi que pour le transfer des donnees du format descriptif I.S.B.D. en format
electronique MARC, des objets tridimensionelles.
Dans la premiere partie de l'etude nous pouvons trouver la definition de la
medalistique, en tant de science adjointe de l'histoire, deja separee de la numismatique.
Aussi y concerne des donnees sur l'histoire, !'art et la technique des medailles, en formant
le tableau terminologique, necessaire pour bien couvrir une description uniforme des
medailles, qui va suivre dans la deuxieme partie de l'ouvrage.
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Prefiguă

Prima monedă-ali:

antice ale medaliei

Tetradrahma din anul 490 î.Hr.

227

228

Constantin Mălinaş

Trecerea de la monede-medalii
cu toară
grecşti

la medalioanele romane, mai mari,
de prindere.

34

35

229
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Medalioane romane, de aur şi de bronz, din secolele II-IV,
găsite

în Dacia.

230

Constantin Mălinaş

Medalii de Antonio Pisano, zis Pisanello (1395-1450).

36

37

Prefiguă

Meda lia ca document de bilotecă

231

ale medaliei în spaţiul
antic de la Carpţi
şi Dunăre
: Disc pectoral de aur,
medalion ceramic cu zeiţa
Bendiş,
ţintă
de fier de la Sarmisegetusa,
medalion imperial de aur, din Dacia.

232

38

Constantin Mălinaş

Medalion imperial de aur, din Dacia.
cu solul care prezintă
un disc (ciuperă?)
Scenă

de pe Columna lui Traian,
cu text pe el, trimis de Decebal.
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Monedă-mali

Discul
creştin

cu podul de peste Dunăre
, în două
variante (anii 103- 111).
de la Tomis (sec. VI). Sigiliul lui Mihai Viteazul (1600).
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Din medaliile
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Constantin Mălinaş
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bătue

de Mihai Viteazul, la 1600,
şi

Constantin Brâncoveanu, la 1713.
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Medalia ca document de bilotecă

Din medaliile
bătue

pe tema răscoalei

de la 1784 din Transilvania.

235

236

Constantin Mălinaş
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JI :, , f :•;~ , R , •. 'tL.,

Medalii
şi

emblă

cu Horea,
apărute

în urma răscoalei

de la 1784,

DIN ISTORICUL FOTOGRAFIEI TURISTICE ÎN BIHOR
de
Lucia CORNEA

După
cum scria una din revistele turistice bihorene interbelice, « ... aproape
fiecare turist e şi fotograf, căi
simte nevoia ca peisajele minunate pe care le
iubeşt
atât de mult, evenimentele turistice, să le imortalizeze în imagini» 1:
Fotografia turiscă
a luat amploare odată
cu dezvoltarea mişcăr
fotografilor
amatori, deja după
1890 înregistrându-se un număr
mereu crescând al acestora.
Încă
de la începuturile acestei mişcăr,
numeroşi
fotografi, fiind şi mari amatori
de natură
şi excursionşt
pasionţ,
au practicat şi fotografia turiscă.
Printre primele imagini de fotografie turiscă
în Bihor sunt cele reproduse
referitoare la comitatul Bihor apărut
în
în cunoscuta lucrare encilopdă
1901 sub redacţi
lui Borovszky Samu. Fotografi profesinşt
cunosţi,
proprietari de ateliere în Oradea şi Beiuş
(Fekete S., Lojanek J., Munkâcsy L. şi
P. Zsunk), dar şi fotografi amatori sunt preznţi
cu fotografii turistice în paginile
colaborarea fotografilor profesinşt,
pare
acestei enciclopedii. În ce priveşt
aproape sigur că aceşti
au lucrat la comandă,
pe anumite teme (vederi din
locaităţ,
clădir
mai semnificative, conace moşiert,
tehnică
şi
industrie,
zootehnie, dar şi imagini din natura Bihorului), multe dintre aceste imagini
putând fi incluse la capitolul fotografie turiscă.
Astfel, Fekete Sândor din
Oradea a fotografiat o peştră
de pe valea Sighştelu,
izvorul de la Izbuc,
Poarta Bihorului, avenul de la Sohodol, Lunca Sprie, cursul inferior al Crişul
2
Repede şi Valea Barcăuli
• Munkâcsy Lajos din Beiuş
a fotografiat zona VidaDobreşti,
dar şi Nimăeşt
şi
Finş
• Fotograful Lojanek Janos din Oradea a
participat la enciclopedia lui Borovszky mai mult cu imagini citadine, în priniar Paul Zsunk cu imagini din Salonta şi hinterlandul ei. Dintre
cipal orăden,
fotografii amatori, notarul Mezey Mihâly (nepotul fotografului profesionist
Mezey Lajos), preşdint
al Clubului Fotografilor Amatori din Oradea, s-a axat
pe defileul Crişul
Negru (Borz, Şoim),
pe zona Vaşcău
şi
Izvorul Crişul
Negru 4 •
3

' Turista Efet, 1934, nr. 5-6, p. 16.

Borovszky 1901, p. 3, 7, 27, 99, 107, 135,245, 264, 266.
Ibidem, p. 18, 22,131,240,259,272,274,457.
• Ibidem, p. 13, 65, 256, 276, 459.
2

3
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Pionierul fotografiei turistice în Bihor rămâne
touşi
Czărn
Gyula. Deşi
nu
la Şepruş
şi s-a stabilit ulterior la Moneasa,
era bihorean de origine (s-a născut
Arad 5), şi-a
îndreptat de tânăr
atenţi
spre Munţi
Bihorului,
ambele în judeţl
desfăşurân
o meritorie activitate de cercetare, amenajare şi marcare a unor
trasee turistice în zona Stâna de Vale, Lunca, Băiţa,
Cetăţil
Ponorului, valea
Sighştelu,
dar şi la Vadu Crişul.
A cercetat încă
din 1880 peştra
de la
Meziad6 • Ca fotograf amator, a realizat şi fotografii, de foarte bună
calitate7 • În
octombrie 1934 Uniunea Econmiă
Ardelană
[Erdelyi Gazdasagi Egylet] a
organizat la Satu Mare o expoziţ
în a cărei
secţi
de turism au fost etalate
de fotografii
câteva fotografii realizate de pionieri ai turismului ardelean. Alături
ale cunosţilr
Brassai Samuel, Orban Balăzs
etc. figurau şi fotografii cu subiect
Gyula 8 •
turistic realizate de Czărn
Zona Munţilor
Apuseni s-a bucurat, în mod firesc, de o atenţi
priotaă
din partea fotgrail-uş
de la începutul secolului trecut. Numeroşi
fotografi
amatori, mulţi
dintre ei legaţi
prin profesie de zona montaă,
au lăsat
adevărt
fotografii-document. Multe din acestea se mai păstreaz
încă
în coleţi
particulare. Este cazul, de pildă
al unui set de fotografii deosebit de interesante
datorate geologului Szădecky
Gyula 9, care a realizat începând cu 1901
numeroase fotografii documentare în zona Munţilor
Apuseni 10 • A fost legat
printr-o strână
prietenie de Czărn
Gyula pe care 1-a însoţit
de multe ori pe
cele mai interesante trasee turistice 11 • De la el aflăm
şi faptul că
Czărn
considera
sale turistice, practicând-o ca
fotografierea ca unul din scopurile expdiţlor
activitate sitemacă:
« ... a avut în vedere să arate cele mai renumite obiective
poziţe,
cu cea mai bună
expunere» 12 • Mai mult, Czărn
din cea mai avntjosă
nu s-a mulţit
să
fotografieze doar el ci a cointeresat şi alţi
fotografi amatori,
îndemnându-i să participe la expdiţl
sale şi ~ă imortalizeze frumoasele locuri
Apuseni. Astfel, în 1899 l-a luat cu el la Stâna de Vale pe fotograful
ale Munţilor
Erno, arhitect din Budapesta şi pe Găman
Dezso, fotograf amator
amator Balăzs
cerc de turiş
pasionţ,
grupaţi
în jurul asociţe
Erdelyi
din Cluj 13 • Din acelşi
Karpat-Egyesiilet [Asociaţ
Ardelană
Carptină]
cu sediul la Cluj a făcut
parte şi Ruzitska Bela (1867-1942), profesor de chimie la Universitatea din
5
Egri 2002, p. 12, 16.
• Ibidem, p. 15.
7
o fotografie înfăţişâd
Cetăţil
Rădesi
- portalul, realiztă
probabil
În Egri 2002, p. 23 este repodusă
în anii 1902-1903.
' Turista Efet, 1934, nr. 11-12, p. 6.
• Szădecky
Gyula a fost, începând din 1896, profesor de geologie şi studiul mineralelor la Universitatea
din Cluj.
"' Fotografiile se află
în proprietatea domnului farmacist Budahăzy
Istvan din Oradea, căruiamulţi
şi pe acestă
cale pentru amabilitatea cu care ne-a permis accesul la acest fond.
11
Egri 2002, p. 24.
12
Ibidem, p. 40.
1.1 Ibidem, p. 42-43, 52.
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Cluj 14 • Cunoscut deja ca un foarte bun fotograf amator, acesta a surprins pe
pelicuă
pentru prima dată,
în anii 1904-1905, zone greu accesibile ca Valea
precum şi o serie de cascade din zona
Galbina 15, Valea Poiana, avenul Borţig,
Băiţa.
A mai fotografiat de asemenea Peştra
Meziad şi zona Remţi.
Aceste
fotografii, unele păstrae
până
în zilele noastre 16, sunt considerate astăzi
unicate
din punct de vedere documentar şi absolut remarcabile din punct de vedere
tehnic şi artistic. Meritul lui este cu atât mai mare, ca de altfel şi al lui Czârân şi
Szâdetsky, cu cât toaă
recuzita necsară
fotografierii (aparatul de fotografiat,
trepiedul, plus cutiile cu plăcie
de sticlă)
trebuia transpoă
pe spatele calului
de o potecă.
pe trasee nemarcate adesea nici măcar
Răspândirea
fotografiei turistice la începutul secolului 20 a fost posiblă
şi
datoriă
pătrundei
şi cunoaşteri
tehnicii fotografierii de către
pături
din ce în
ce mai largi ale poulaţie,
începând cu tineretul şcolar.
La unele şcoli
din Oradea
a existat preocuparea exprsă
de a instrui pe elevi în acestă
direcţ.
Astfel,
între 1898-1901 la Liceul Premonstratens din Oradea a funcţioat
un cerc de
profesorului fizician Kâroly Iren, cu colaborarea
fotografie, organizat la inţatv
au
cunoscutului fotograf Fekete Sândor. În cadrul acestui cerc elevi talenţi
beneficiat de instruire teorică
şi practiă,
instruire care le-a folosit apoi pentru
17
•
a realiza fotografii în timpul excursiilor şcolare
În anii primului război
mondial activitatea turiscă
a stagnat. Ea a fost
reluată
treptat spre sfârşitul
anilor '20, pentru ca în deceniul al patrulea să ia un
avânt deosebit. Cei mai numeroşi
amatori pasionţ
de fotografia turiscă
îi
întâlnim în perioada interblcă.
În acestă
perioadă,
pe de o parte turismul, ca
sport şi agrement, a devenit din ce în ce mai uşor
de practicat, câştignd
din ce
adepţi
chiar în păturile
muncitoreş,
pe de altă
parte şi fotografia
în ce mai mulţi
a devenit, din punct de vedere tehnic şi financiar, mult mai acesiblă
decât în
epocile anterioare. «În anii aceia drumeţia
s-a extins ca o epidemie în rândurile
- ne spune în amintirile sale unul din tinerii turiş
din
tineretului orădean»
18
•
acea epocă
În anul 1935 a luat finţă
şi forul oficial al turismului local prin constituirea
de Turism [O.N. T.], cu patru secţi:
comuniaţ;
filialei Bihor a Oficiului Naţionl
hoteluri şi restaurante; informaţ
şi proagndă;
administrarea şi amenajarea
19
staţiunlor
• În vara anului 1938 filiala Bihor a Oficiului Naţionl
de Turism a
Egri 2002, p. 25.
Daday 1999, p. 26-40 face referire la existnţa
unui număr
de 170 de fotografii cu temaică
turiscă,
dintre care 59 de fotografii au fost identificate ca aprţinâd
lui Ruzitska şi cuprinzând imagini dintr-o
excursie din 1905 pe Valea Galbena. Este vorba, se pare, de aceşi
coleţi
Budahâzy amintă
de noi mai
sus.
16
Câteva sunt reproduse în Egri 2002, p. 26-31, 36, 37, 129-132.
17
Premontrei ăregdiako
1996, p. 270.
IM Klein 1999, p. 8.
19
Gazeta, 1935, 18 iulie, p. 5; 19 iulie, p. I.
14

15
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să
participe la o mare expoziţ
de fotografie artiscă
având ca
fost invtaă
subiect apa. Expoziţa,
care urma să ofere premii şi diplome, era organiztă
în
Română
de Sporturi Nautice 20 •
colaborare cu Fedraţi
Pentru perioada interblcă,
o sură
importană
pentru studierea istoriei
fotografiei turistice în Bihor o constituie revista Biharorszag. Turistâk es
termeszet-barâtok lapja [Ţar
Bihorului. Revista turişlo
şi
a iubitorilor de
natură],
apărut
la Oradea între 1929-1933 sub redacţi
lui Papp Lajos şi
contiuaă
de Turista Elet. Orszâgos turista folyoirat [Viaţ
Turistcă.
Revistă
naţiolă
de turism]2 1, tot la Oradea, între 1934-1936. Turista Elet era editaă
de Clubul Turistic Bihor şi redactă
de acelşi
Papp Lajos 22 •
Numeroşi
fotografi profesinşt
au fost implcaţ
în perioada interblcă
în
mişcare
turiscă.
Aşa
au fost de pildă
Griinfeld Sândor şi Major Gyorgy, pe
în atelierul Foto al lui Eugen Steiner. Altul a fost
atunci tineri fotografi angjţi
Szabo Denes jr., proprietar al atelierului Szabo Photos din strada Gral T. Moşiu
[azi str. Avram Iancu] nr. 2. El însuşi
turist pasionat, în atelierul său
asigura
prelucrarea clişeor
aduse de fotografii amatori şi vindea la preţui
convenabile
fotografii cu subiect turistic apărute
în revista Biharorszag
reproduceri după
turistice a Asociaţe
Sportive Oradea cu ocazia
sau prezentate de membrii secţi
diferitelor prelegeri 23 • Szabo Denes jr. a făcut
parte de altfel şi din conducerea
secţi
turistice a Asociaţe
Sportive Oradea în calitate de fotograf oficial al
24
asociţe
• La 24 noiembrie 1929, în sala Cercului Catolic, el a suţint
prima
conferiţă
însoţită
de diapozitive organiztă
vreodată
la Oradea pe teme turistice.
ocazie
«Splendidele diapozitive color» realizate şi prezentate de el cu acestă
25
«au cucerit publicul» - se arăt
în cronica evenimentului • În 1930, participând
alături
de alţi
turiş
exprimntaţ,
membri ai secţi
turistice a Asociaţe
SporBihorului, a făcut,
împreună
cu Fey Janos,
tive Oradea la un tur prin Munţi
peste 80 de fotografii 26 • Szabo Denes jr. a publicat în revistele de turism bihorene
numeroase din fotografiile realizate de el27 •
reclamă
şi acele ateliere fotografice
În paginile revistelor de turism îşi făceau
profesioniste care asigurau prin laboratoarele lor prelucrarea clişeor
aduse de
fotografii amatori şi deţinau
în acelşi
timp şi depozite de articole foto de
au fost atelierele Amat-foto, Angelo,
unde se puteau aproviziona amatorii. Aşa

N.G. V., 1938, I iunie, p. 7.
Începând din 1934, revista Biharorszag şi-a
schimbat titlul în Turista Efet.
22
Revista şi-a
încetat apriţ
în iunie 1936. Acuzat de revizionism şi spionaj în favoarea Ungariei,
redactorul Papp Lajos a fost anchetat, iar în octombrie 1936 expulzat din ţară
(Daday 1999, p. 44-45).
23
Ibidem, 1930, nr. 2, p. 24.
24
Ibidem, 1929, nr. 1, p. 24.
25
Ibidem, 1930, nr. 1, p. 21.
26
Ibidem, 1930, nr. 3-4, p. 29-31.
27
vezi Biharorszag, 1929, nr. I, p. 13, 15 - Peştra
Meziad; 1930, nr. I, p. 5, 7 - Peştra
Meziad; Turista
nr. 11-12.
Efet, 1935, nr. 9, p. 153, 163 - Casacac!a Galbena; defileul de la Vadu Crişul;
20

21
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Central Foto, unele din ele practicând chiar reduceri de preţui
pentru membrii
turistice bihorene 28 •
şi fotografi
În revistele de turism bihorene au publicat fotografii şi turiş
29
30
amatori împătiţ
ca fraţi
Mokos , Fey Jânos , Rauch Sândor. Toţi
aceşti
au
făcut
proagndă
atât pentru turismul ca atare cât şi pentru fotografia turiscă.
Mokos J6zsef s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni organizatori şi conduătri
31
de trasee şi drumeţi
• Câteva din fotografiile sale cu temaică
turiscă
s-au
păstra
până
în zilele noastre, fie reproduse în presa turiscă
a vremii32, fie în
coleţi
particulare 33 . Unul din fraţi
săi,
Mokos Kâlmân suţinea
în 1930 o
prelegere la Săcuien
prezentând în paralel şi fotografii cu subiect turistic despre
Bihor 34 •
fotografia turiscă
a început să se practice în mod
În perioada interblcă,
organizat, în cadru asociat. Fotografii amatori orădeni
figurează
de multe ori în
conducerea asociţlr
turistice bihorene.
În 1929 s-a constituit secţia
turiscă
a Asociaţe
Sportive Fierarul
aprţinătoe
de fabrica Phoebus din Oradea. Preşdintl
secţi
era Pietro
Cavalli, directorul fabricii, iar secretar executiv Jânosi Bela35 • Membrii secţi
turistice nu se recrutau exclusiv din personalul fabricii. În cadrul acestei asociţ
s-a practicat şi fotografia turiscă,
dar din păcate
cunoaştem
foarte puţine
lucruri
despre acest subiect. O parte din fotografiile realizate de Klein Zoltân, membru
al acestei asociţ,
sunt reproduse în cartea sa de amintiri 36 • De asemenea, un
turistice a
set de 12 fotografii cu subiect turistic reflectând activitatea secţi
Asociaţe
Fierarul a ajuns în coleţia
de fotografie istorcă
a Secţi
de Istorie
a Muzeului Ţări
Crişulo.
O parte din ele sunt reproduse la sfârşitul
acestei
lucrăi.
Nu cunoaştem
din păcate
proveniţa
lor, nici locul fotografierii, iar
persoanele care apar în imagine îşi aştepă
încă
identificarea.
turistice ale unor asociţ
sportive au apărut
şi primele
În cadrul unor secţi
secţi
fotografice. Astfel, în februarie 1930 s-a constituit secţia
fotgraică
a
Asociaţe
Sportive Oradea [Nagyvaradi Sport Egylet, pe scurt N.S.E.]. Din
făceau
parte: Mâthe Păi
- conduătrl
secţi,
Fey
conducerea acestei secţi
Janos - raportor, Petrovics Mihâly - notar, Morvay Ărpâd
- administrator şi
asociţlr

2
'
29

Turista Elet, 1934, nr. 5-6, coperta 3; 1935, nr. 5, p. 100.
J6zsef ( 1906-1969), Imre, Kâlmân şi Săndor.
30
Turista Elet, 1935, nr. 5, p. 87. Fotografia se intulează
Mulsul de dimneaţă;
31
Klein 1999, p. 29.
32 Biharorszag, 1930, nr. 2, p. 12 - fotografie intulaă
Drum spre Cetăţil
1935, nr. 11-12; 1936, nr. 2-3, p. 27.
n Reproduse în Daday 1999, coperta I -Stâna de Vale în 1935; p. 82- Cale/rtă
îngustă
Remetea-Stâna de Vale în 1935.
34
Biharorszag, 1930, nr. 2, p. 22.
35
Klein 1999, p. 8.
36
Ibidem, p. 39-69.

Ibidem, 1935, nr. 11-12.

Turişt

Ponorului; Turista Efet,
la Stâna de Vale; p. 136
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tehnic. Membrii în comitet
fotograful profesionist Szabo Denes jr. - conduătr
erau Horthy Dezso jr., Ioan Pelle, Rimanoczy Kălmn,
Hansliă
Ede, Iuliu
era cultivarea
Savu, Lorincz Arthur şi Rosinger Miklos. Scopul noii secţi
intesvă
a fotografiei, organizarea unor expoziţ
de fotografii, a unor conferiţ
însoţite
de proiecţ,
realizarea de fotografii cu subiect sportiv, dar mai ales
colaborarea cu secţia
turiscă
a asociţe
sportive. Secţia
fotgraică
urma să
înlesacă,
pentru membrii săi,
achizţonre
de articole foto la preţui
avantajoase 37 • Curând după
constituire, aceasta a lansat invtaţ
pentru un concurs de fotografii pentru amatori, pe diferite teme, una din ele fiind peisajul3 8 •
În 8 iunie 1930, secţia
turiscă
a N.S.E. a organizat o mare întrunire turiscă
la
Peştra
Meziad 39 cu scopul de a aduce un omagiu părintelu
şi
mentorului
turismului bihorean Czărn
Gyula. În cadrul unei însufleţit
festivăţ,
Peştri
Meziad i s-a conferit numele acestuia. Pe peretele de la intrare a fost săpat
în
stâncă
un text comemorativ. Momentul dezvelirii textului a fost imortalizat de
40
fotograful Grilnfeld Săndor
.
În 1932, secţia
turiscă
a N.S.E. (existnă
din 1929) s-a constituit într-o
asociţe
indeptă
- Clubul Turistic Bihor [Bihari Turista Club ]41 • Un nucleu
activ de turiş-foga
s-a grupat imediat în jurul acestui club care milita pentru
în special a Munţilor
Bihorului şi a peştrilo
din judeţl
vizitarea şi cunoaşter
2
Bihor4 • Profesorul Ioan Buta, cunoscut fotograf amator a fost, între 19321935, viceprşdnt
al acestei asociţ.
Alături
de el, în 1934, din conducerea
Clubului Turistic Bihor făceau
parte şi fraţi
Mokos, Fey Janos şi Grilnfeld
3
Săndor4
• Acesta din urmă,
aş
cum am amintit mai sus, era fotograf profesionist
şi
lucra în acel moment ca ajutor de fotograf în atelierul Foto al lui Eugen
Steiner.
O importană
activitate de popularizare a fotografiei turistice s-a desfăşurat
în cadrul Clubului Turistic Bihor prin conferiţ
însoţite
de diapozitive color
suţinte
de membrii săi.
În februarie 1933 o astfel de conferiţă
a fost suţintă
la Cercul Catolic, agremntă
cu 80 de diapozitive realizate de Fey Janos în
Munţi
Apuseni şi cu «splendidele diapozitive color» realizate de fotograful
câştigae
în urma unei căltori
de studii la
Szabo Denes jr., rod al exprinţ
44
Berlin •
La 12 mai 1934, în localul Clubului din strada I. Brătianu
[azi str. M.
Eminescu] nr. 1 ( în incinta Palatului Apoi/o) a avut loc şedinţa
de constituire a
Biharorszag, 1930, nr. I, p. 22.
Ibidem, p. 23.
39
Egri 2002, p. 78-80.
4
în Biharorszag, 1930, nr. 3-4, p. 7.
° Fotografie repodusă
41
Daday 1999, p. 47.
42
ANDJB,/ond Tribunal, Reg.p.j., poz. 105.
4
i Turista Efet, 1934, nr. 1-4, p. 14.
44
Biharorszag, 1933, nr. 2, p. 6.
17

JR

7

Din istoricu/fotografiei turistice În Bihor

243

fotografice a acestei asociţ,
iar începând cu numărl
5-6 pe maiiunie revista Turista Elet a inaugurat o rubică
specială
de fotografie. Secţia
fotgraică
urma să organizeze cursuri pentru începători,
să
realizeze expoziţ
de fotografii, să promoveze fotografierea frumseţilo
naturale ale Bihorului.
Fotografiile care urmau să întruească
calităţ
artistice deosebite urmau a fi
multiplicate şi puse în cirulaţe.
Prima acţiune
mai importană
a Secţi
fotografice a Clubului Turistic Bihor
unor importante sacrificii materiale, un
a fost aceea de a organiza, cu preţul
laborator foto, cu scopul de a aduna în jurul lui pe toţi
fotografii amatori din
Oradea, întruiţ
într-un fotoclub. Fiecare membru al acelui fotoclub putea lucra
liber, după
o prealbiă
programare, în acel laborator, beneficiind şi de
consultaţă
în ce priveşt
calitatea fotografiilor, de cărţi
şi reviste de specialitate.
Membrii Secţi
fotografice plăteau
în plus la cotizaţ
anulă
datoră
Clubului
suma de 120 de lei reprezentând taxa de folosire a instrumentelor de laborator
şi a curentului electric. În laborator, fiecare fotograf amator lucra cu materialele
şi
subtanţel
sale. Acestea erau păstrae
în dulăpioare
închise, pentru care se
45
plătea
o chirie lunară
de 1O lei •
În vara şi toamna anului 1934, Secţia
fotgraică
a Clubului Turistic Bihor
a organizat două
cursuri de fotografie atât pentru începători
cât şi pentru avnsţi,
sub îndrumarea lui Pecsy Vidor. Alături
de teorie, cursanţi
făceau
şi practiă
în
laboratorul modern utilat.
În rubrica Fotografie a revistei Turista Efet se dăeau
sfaturi fotografilor
turiş.
Astfel, pentru realizarea unor fotografii cu adevărt
artistice, se recomanda
fotografice. Se ştia
apoi că numeroşi
partizani printre fotografii
folosirea plăcior
turiş
aveau aparatele foto miniaturale, care scoteau fotografii de 3 x4 cm. Întrucât
se presupunea că «fiecare turist serios are un jurnal», revista scotea în evidnţă
avantajele folosirii acestor aparate foto miniaturale: fotografiile de 3x4 cm se
46
puteau lipi în jurnal în chip de ilustraţe,
iar clişe
mai reuşit
puteau fi mărite
•
Dintre materialele de îndrumare apărute
în paginile revistei amintim şi pe
acela în care Pecsy Vidor preciza ce înseamă
adevărt
fotografie turiscă
Secţi

artiscă:
«Fotograful amator turist nu poate avea doar scopul de a imortaliza
diferitele ipostaze ale grupului în diferite momente ale drumeţi.
Aceasta e
doar o amintire plăcut.
Pe adevărtul
amator trebuie să-l
conduă
un ţel
artistic mai Înalt: redarea frumseţi
ţinutrlo
străbue.
Acesta e adevărtul
ţel.
Fotografia turiscăa
trebuie să-l
facă
pe privitor să simtă
farmecul
lui, atmosfera lui. Acea fotografie e cu adevărt
frumoasă
peisajului, frumseţa
care poate să trezască
acestă
impresie ... Întrebarea este cum putem realiza
astfel de fotografii ... Pentru aceasta sunt necesare trei lucruri: voinţă,
simţ
artistic şi o bună
dotare. » 47

Turista Efet, 1934, nr. 5-6, p. 16-17.
Ibidem, nr. 7-8, p. 13.
47
Turista Efet, 1935, nr. 6, p. 117-118.

45
46
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fotgraică
a Clubului Turistic Bihor a organizat o
În martie 1935, secţia
a fotografilor amatori din Oradea, cu scopul de a-i face cunosţi
pe
cei mai merituoş.
Iniţal,
expoziţa
urma să fie organiztă
în localul Clubului
din palatul Apollo. Ulterior, s-a renuţat
la acestă
locaţie,
iar expoziţa
s-a
organizat în localul magazinului de stofe Seri/ana de pe Bld. Regele Ferdinand
nr. 948 • S-au oferit consistente premii în materiale fotografice 49 . Juriul expoziţ
a fost alcătui
din: Camil Manuilă,
secretar general al Camerei de Comerţ
şi
Industrie Oradea - preşdintl
juriului; Ioan Buta - cunoscut fotograf amator
şi turist împăti,
profesor de limba germană
la Liceul Emanuil Gojdu, Hansliân
Ede 50 - ca reprezentant al vechii genraţi
de fotografi amatori, Nicolae Irimie
- pictor şi profesor de desen, fotograful Molnâr Jeno 51 - ca preşdint
al Asociaţe
Fotografilor Profesinşt
din Oradea, Nagy Kâroly - apreciat fotograf amator
şi Papp Lajos - secretarul general al Clubului Turistic Bihor ca membri ai juriului.
Hotărâile
juriului au fost «supervizate» de un grup alcătui
din: Pecsy Vidor «reprezentantul artei fotografice moderne», Ruzicskay Gyorgy - pictor, Tabery
cu
Geza - ziarist şi Udvardy Ignâc - pictor5 2 • S-au prezentat 52 de conureţi
347 de fotografii, majoritatea de format 18x24 cm, dar existând printre ele şi
fotografii mari, cu latura de 1 m. După
operaţiun
de triere efctuaă
de juriu,
au fost reţinu
46 de expozanţi
cu 238 de fotografii. S-au
în cele din urmă
acordat cinci premii I: pentru fotografie turiscă
- Fey Janos; pentru peisaj căpitanul
Ioan Şuţ;
pentru fotografie de gen - maiorul Henric Covar; pentru
natură
staică
- Pecsy Odon, iar la secţia
mixtă
- avocatul Ioan Pelle53 • Firmele
G. Weiss et Co. SA. şi Foto au contribuit la premierea câştigăorl
cu materiale
fotografice, iar firma Wanaus şi Petri (repzntaă
a celebrei firme Gevaert)
a oferit un aparat foto Karmaflex 4x4 cu pentarismă
şi
un aparat foto
Eho-Box 6x9 54 •
s-au aflat:
Printre cei care s-au implicat mai mult în organizarea expoziţ
Pecsy Vidor, Grilnfeld Sândor şi Major Gyorgy, Mokos J6zsef, Fey Janos şi
Rauch Sândor. Expoziţa
a demonstrat faptul că la Oradea exista deja o mişcare
a fotografilor amatori de un bun nivel. Curând după
succesul acestei expoziţ,
fotograful Grilnfeld Sândor a fost ales conduătr
al Secţi
fotografice a Clubului
că ar fi desfăşurat
activitate
Turistic Bihor55 • În vara anului 193 7, sub acuzţi
revizonstă,
funcţioare
Clubului Turistic Bihor a fost interzsă,
iar clubul
dizolvat 56 •
expoziţ

Gazeta, 1935, 16 martie, p. 8.
Turista Efet, 1935, nr. 1, p. 20; nr. 2, p. 41-42.
50
vezi Cornea 1999, p. 33, 35.
51
Despre activitatea acestuia vezi Cornea 2000, p. 332-333.
52
Turista Efet, 1935, nr. 5, p. 94-95.
5
J Ibidem, nr. 3-4, p. 74.
54
Ibidem, nr. 5, p. 94.
55
Ibidem, nr. 3-4, p. 70.
56
Egri 2002, p. 86-87.
48

49
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Clubul Turistic Bihor a avut mai multe filiale. Una dintre ele a fost cea din
de Daday J6zsef (1901-1936), funcţioar
la Societatea «La
Tileagd, condusă
57
Roche şi Darvas» care a practicat şi el fotografia turiscă
•
O altă
asociţe
turiscă
care a promovat şi fotografia a fost Societatea
Turiştlo
Vulturii din Oradea, cu sediul în strada Aurel Lazăr
nr. 14, în clădirea
Gimnaziului Reformat «Lorantjfy Zsuzsanna». Aceasta, care funcţioase
din
1930 în cadrul secţi
turistice a N.S.E., apoi din 1931 ca o secţi
a Clubului
Sportiv Înţelgra
[Egyetertes Sport Kor], s-a constituit ca asociţe
turiscă
indeptă
la 1O noiembrie 1935 58 • Din comitetul de conducere făceau
parte:
Erdelyi Ferenc ca preşdint,
iar ca viceprşdnţ
Szabo Lajos - pastor reformat,
Ioan Buta - profesor şi Beres Karoly - proprietar de tipografie. Profesorul Ioan
apoi copreşdint
al asociţe
în anii 1935-1937.
Buta a fost viceprşdnt,
Societatea Vulturii a avut şi ea o secţi
foto, condusă
de artistul grafician
Radvanyi Roman Karoly 59 • Din conducere mai făceau
parte fotograful
profesionist Major Gyorgy şi căpitanul
de poliţe
Ioan Borza. În aprilie 193 7
şef
al secţi
foto a fost ales Gyenge Istvan, ceasornicar-bijutier şi cunoscut
fotograf amator60 • În cadrul secţi
mai activau: tipograful Beres Karoly, Czina
Lajos, Fey Janos, Gyenge Istvan. Prima manifestare publică
a secţi
foto a
Societăţ
Vulturii a fost participarea la expoziţa-cnurs
pe ţară
a fotografilor
amatori care a avut loc la Târgu-Meş
la sfârşitul
anului 1935. La acestă
expoziţ
a fost prezntă
întreaga secţi,
în total 11 persoane care au expus
9 premii. Printre proiectele secţi
foto a acestei
45 de fotografii 61 şi au obţinut
asociţ
turistice se aflau organizarea de cursuri teoretice de fotografie pentru
amatori 62 , precum şi a unei expoziţ-cnurs
pe ţară
a fotografilor amatori la
Oradea în toamna anului 193663 •
Acest ultim ambiţos
proiect a fost pus în practiă
la sfârşitul
lunii noiembrie
64
1936 • La expoziţ
au participat fotografi din Oradea, Vaşcău,
Cluj, Reşiţa,
Seini. Juriul, avându-l ca preşdint
pe inginerul şef
al municipiului Oradea din: pictorul Barat Marie, Erdelyi Ferenc - funcţioar
Iuliu Savu, era alcătui
superior P.T.T., .pictorul Nicolae Irimie, Kovacs J6zsef - consilier episcopal
reformat, Kiss Lajos - ziarist şi Major Gyorgy - fotograf profesionist65 •

se găsec
mai multe fotografii cu temaică
Daday 1999, p. I OI. În proprietatea urmaşilo
realizate de acesta.
5
K Ibidem, p. 47-48, 51.
59
fotografiile sale pot fi văzute
în Turista Efet, 1936, nr. 6. Pentru amănute
Reproduceri după
vezi Sarea 1999 .
.., ANDJB,/ond Tribunal, Reg.p.j., poz. 153, 182.
61
Turista Efet, 1935, nr. 11-12, p. 206-207.
62
Turista Efet, 1936, nr. I, p. 22.
6
' Ibidem, nr. 2-3, p. 36.
64
Catalogul 1936, pagina de titlu.
65
Ibidem, p. I.
57
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Fotografia turiscă
a ocupat primele două
secţiun
ale expoziţ.
Dintre
bihoreni au participat: cpt. Ioan Şuţ
(premiul I cu diplomă
şi plachetă
de aur),
şi plachetă
de aur), Kozepessy Laszlo, Beres
Radvanyi Roman Karoly (diplomă
Karoly, Czina Lajos, Karacsonyi Janos şi Fey Janos. Premii de încurajare au
primit orădeni:
Morvay Andras, Gyenge Istvan, Rozsa Gyorgy şi Szekely
particnţ
la secţia
fotografie turiscă
au fost Honig Laszlo
Lydia 66 • Alţi
(remacă
de la acesta un titlu de fotografie incitant - Acesta e turismul!),
Mocsary Sandor, Zay Albert, Szathmary Ferenc, Nagy Gyula, Dobozy Andor
şi
Somogyi Sandor, toţi
din Oradea, precum şi Kovrig Gyula din Vaşcău,
Csizmadia Bela şi Kemeny Arthur din Salonta. Imaginile expuse la secţia
fotografie turiscă
atât de către
cei premiaţ
cât şi de ceilaţ
particnţ
se
refă
la zone tradiţonle
pentru turismul bihorean: Valea Crişul
Pietros cu
afluenţi
săi
(Valea Galbena, Piatra Bulzului); zona Băiţa
(Poarta Bihorului,
Fânaţe);
Valea Arieşul
(Scărişoa);
Vârful Custuri -Stâna de Vale - Valea Iadului;
Valea Drăganuli
(Moara Dracului); Peştra
Meziad şi Remetea; Muntele Găina;
Izvoarele Someşuli
Cald (Cetăţil
Rădesi)
etc. Pe lângă
acestea, mai figurează
fotografii realizate în alte părţi
ale ţări
- în Carpţi
Orientali (Pasul Bicaz,
în Munţi
Făgraşuli,
pe litoralul românesc şi
împrejurimile Lacului Ghilcoş),
câteva chiar în străinae
(Wienerwald, Budapesta) 67 • Expoziţa
din 1936
rămâne
o realizare importană
a Societăţ
Vulturii. La 5 mai 1938, secţia
foto a
deschis din nou o expoziţ
de fotografie artiscă,
în incinta palatului Bazar
din Oradea68 •
O altă
asociţe
turiscă
în interiorul căreia
s-a practicat fotografia turiscă
a fost Asociaţ
Amicii Naturii69• Profesorul Damaschin Ioanovici, cunoscut
fotograf amator, era, în 1936, membru în comitetul ei de conducere.
În perioada interblcă
a funcţioat
o asociţe
turiscă
şi la Beiuş.
Este
organizat
vorba de Clubul sportiv şi turistic Aurora, primul club turistic din Beiuş,
de profesorul Ioan Buşiţa.
În 1925 Clubul Aurora a fuzionat cu Turing Clubul
a acestuia sub denumirea de Subsecţia
«Stâna de
Român devenind filaă
70
Vale» • Preşdint
a rămas
în continuare Ioan Buşiţa.
Până
la ora aceasta nu
nici o menţiu
documentară
conretă
despre practicarea în mod
am găsit
organizat a fotografiei turistice în cadrul acestui club. Nu ştim
exact nici dacă
Ioan Buşiţa,
pictor cunoscut, a practicat sau nu şi fotografia turiscă.
Secţil
foto ale asociţlr
turistice orăden
au colaborat cu secţi
similare
ale unor asociţ
turistice din alte oraşe
ardelene. Astfel, orădeni
au participat
a fotografilor amatori organiztă
de
în noiembrie 1937 la o expoziţ-cnurs

•• Catalogul 1936, p. 3-4.
1
Ibidem, p. I 0-17.
•K N.G. V, 1938, 5 mai, p. 8. Expoziţa
a fost deschiă
•• ANO,fond Tribunal, Reg.p.j., poz. 159.
7
2003, p. 71.
n Crăciun

•

de preşdintl
Societăţ

Vulturii, Szathmâri.
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foto a Societăţ
Sportive şi Culturale «Echo» din Cluj7 1• Fotografie
turiscă
au expus cu acest prilej Gri.infeld Sândor (Malul Crişul),
Erdelyi Ferenc
Păstrvia
de la Finş),
Roskopf
(Cheile Turzii, Tunelul de la Vadu Crişul,
Bela (Lacul Roşu),
Andrei Markovits (Paris), Beres Kâroly (Pasul Bicaz, Vedere
pe Criş,
Lacul Mogyor6s şi Lacul Negru de la Sovata), Nicolae Honig (Cheile
Turzii), Iosif Fein (Golf la mare, Podul Elisabeta, Expoziţa
interaţolă
de la
Paris, Peştra
Meziad).
Secţi
de turism şi-au
organizat şi unele asociţ
profesionale, cum era
Asociaţ
Comercianţl
Români din Oradea, a cărei
secţi
turiscă
întemiaă
la 23 mai 1937 72 organiza excursii pe diferite trasee în zona montaă.
Putem
presupune, logic, că şi membrii acestei secţi
au practicat fotografia turiscă,
dar deocamtă
nu avem nici o suţiner
documentară
pentru aceasta.
Concluzii. Adevăraţi
turiş-foga
nu s-au recrutat din categoria
fotografilor amatori «de dumincă»,
ci din categoria celor care au practicat
fotografia în mod sistematic şi constant, tinzând către
fotografia artiscă.
Fotografia turiscă
de la sfârşitul
secolului 19 şi începutul secolului 20 cerea
din partea fotografului calităţ
deosebite, mai ales un simţ
deosebit al spaţiul.
Îndeosebi în perioada interblcă,
asociţle
turistice au polarizat în jurul
lor tot ce era mai valoros din mişcare
fotografilor amatori din Bihor. Desigur,
a constituit în primul rând apanajul mişcăr
de amatori, dar
fotografia turiscă
trebuie subliniat în acelşi
timp şi aportul unei serii de fotografi profesinşt
grupaţi
în jurul unor ateliere fotografice, fotografi care au devenit adevărţi
catalizatori ai mişcăr
fotografilor amatori, stimulând şi ramura fotografiei
turistice. Avem în vedere în primul rând grupul de fotografi tineri (Griinfeld
Sândor, Major Gyorgy) de la firma Foto, dar şi pe Szabo Denes jr. şi Molnâr
Jeno, aceşti
din urmă
devenind adevărţi
mentori ai mişcăr
fotografiei turistice
locale. Atelierele profesioniste prospere, cum era firma Foto 13 , au sponsorizat
în permanţă
manifestărl
expoziţnal
ale asociţlr
turistice, oferind atât
şi materiale foto.
bani cât şi aprtuă
După
cum am văzut
mai sus, turiş
- fotografi amatori erau oameni foarte
diferţ
ca profesie, orizont intelectual şi statut social. Doi dintre fraţi
Mokos,
de pildă,
Kâlmân şi Imre, lucrau într-o cunostă
boiangerie din Oradea a fratelui
75
Sândor 74 . Klein Zoltân era ucenic blănar
. Alţi
erau, după
cum am văzut,
funcţioar,
profesori, militari etc. Pe toţi
i-au unit însă
două
pasiuni, cea pentru
turism şi cea pentru fotografie. Împărtşiea
în comun a acestora a făcut
să se
estompeze difernţl
de educaţi,
de stare materilă
sau de statut social. Pe
Apuseni toţi
erau doar turiş
şi fotografi.
potecile traseelor turistice din Munţi
secţia

71

Catalogul 1937, p. 9, 11, 19.
N.G. V., 1937, 20 mai, p. 7.
n vezi de pildă
Catalogul 1936, p. 2.
74
Daday 1999, p. I 02; Arhiva Primăe
75
Klein 1999, p. 20.
72

Municipiului Oradea, Indexul patronilor cu ucenici, p. 325.
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Trebuie să mai subliniem faptul că în organizarea unor drumeţi
şi trasee
turistice nu s-a ţinut
cont de aprtenţ
la un anumit club turistic. Grupul se
de afintăţ,
de simpatii, de interesul pentru un anumit traseu.
constituia în funcţie
Pentru istoricul fotografiei turistice în Bihor două
epoci ni se par a fi
definitorii: primii ani ai secolului 20 şi, mai târziu, perioada interblcă.
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DE L'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE TOURISTIQUE EN BIHOR

-ResumePour I'histoire de la photographie touristique en Bihor on distingue deux epoques
definitoires: Ies premieres annees du XX• siecle et, plus tard, l'entre-deux-guerres.
La photographie touristique fut surtout I'apanage du mouvement des photographes
amateurs, dont le nombre alia en croissant apres 1890.
Les images reproduites dans I' encyclopedie du comte de Bihor parue en 190 l sous la
redaction de Samu Borovszky comptent parmi Ies premieres photographies touristiques
du Bihor.
Dans Ies premieres annees du XX• siecle, le pionnier de la photographie touristique en
Bihor fut Gyula Czârân qui deploya une activite meritoire de recherche, amenagement et
marquage des trajets touristiques dans Ies Monts Bihor, dans la region de Stâna de Vale,
dans la vallee du Sighştel
et aussi aVadu Crişul.
II effectua des recherches
Lunca, Băiţa,
dans la grotte de Meziad des 1880. En tant que photographe amateur, Czârân realisa nombre
de photographies d'une tres bonne qualite. A Ia meme epoque, a cote de Gyula Czărân,
deux autres photographes amateurs, lies de par leur profession a la region montagneuse,
nous laisserent de vraies photographies-document dont une partie est encore conservee
dans des collections privees. II s'agit de Gyula Szâdeczky - geologue et de Bela Ruzitska
- chimiste, tous Ies deux professeurs a l'Universite de Cluj. Leurs photographies sont
aujourd'hui considerees comme uniques du point de vue documentaire et absolument
remarquables du point de vue technique et artistique.
La diffusion de la photographie touristique au debut du XX• siecle fut egalement
possible grâce a la connaissance de la technique de la photographie par des couches de
plus en plus larges de la population, en commen~ant par Ies eleves. II y eut dans quelques
ecoles d'Oradea la preoccupation expresse pour l'instruction des eleves en cette direction.
C'est entre Ies deux guerres que l'on rencontre le plus grand nombre d'amateurs
passionnes de la photographie touristique. Les vrais touristes-photographes n'etaient pas
recrutes de la categorie des photographes amateurs «du dimanche», mais de ceux qui ont
pratique systematiquement et constamment la photographie, ayant comme but la
photographie artistique. A cette epoque, le tourisme, en tant que sport et agrement, est
devenu de plus en plus facile a pratiquer, gagnant de nombreux adeptes meme parmi Ies
ouvriers; d'autre part, la photographie est devenue, du point de vue technique et financier,
beaucoup plus accessible qu'aux epoques anterieures.
Pour l'entre-deux-guerres, une importante source pour l'etude de l'histoire de la
photographie touristique en Bihor est la revue Biharorszag [Pays de Bihor] parue aOradea
entre 1929 et 1933 et continuee par Turista Elet [ Vie Touristique] entre 1934 et 1936.
Nombre de photographes professionnels ont ete impliques egalement dans le
mouvement touristique. Ceux-ci sont devenus de vrais catalyseurs, en stimulant cette
branche de la photographie. On remarque tout d'abord le groupe de jeunes photographes
de I'atelier Foto (Sândor Griinfeld, Gyorgy Major), mais aussi Denes Szabo junior et Jeno
Molnâr, qui sont devenus de vraies locomotives du mouvement de Ia photographie
touristique locale. Parmi Ies photographes amateurs on compte des touristes passionnes,
tels que Ies freres Mokos, Janos Fey, Sândor Rauch et Vidor Pecsy.
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Entre Ies deux guerres, la photographie touristique a commence a etre pratiquee de
maniere organisee. Les associations touristiques ont polari se tout ce qu 'ii y avait de meilleur
dans le mouvement des photographes amateurs de Bihor. D'autre part, Ies ateliers
professionnels prosperes -Amat-foto,Angelo, Central Foto - ont sponsorise en permanence
Ies manifestations expositionnelles des associations touristiques, en offrant tant de l'argent
que des appareils et du materiei photo et en pratiquant des reductions de prix pour Ies
membres des associations touristiques. Les premieres sections photographiques sont
apparues a l'interieur des sections touristiques des associations sportives. Ainsi s'est
constituee en fevrier 1930 lasectionphoto de !'Association Sportive d'Oradea. En 1932,
la section touristique (qui existait depuis 1929) de cette association sportive s 'est constituee
en association independante - le Club Touristique de Bihor. Quelques touristesphotographes tres actifs se sont imediatement groupes autour de ce club qui oeuvrait pour
la promotion et la connaissance surtout des Monts Bihor et des grottes appartenant au
departement de Bihor. En 1934 fut fondee la section photo de cette association. Sa premiere
action importante fut l'organisation d'un laboratoire photo, suivie en mars 1935 d'une
exposition des photographes amateurs d'Oradea.
Une autre association touristique a promouvoir la photographie fut !'Association de
Touristes Ies Aigles. Celle-ci eut aussi une section photo, dirigee par !'artiste graphiste
Roman Karoly Radvănyi
et plus tard par Istvan Gyenge, horloger-joaillier et photographe
amateur bien connu. La premiere manifestation publique de cette section photo fut sa
participation a une exposition-concours nationale des photographes amateurs qui eut lieu
a Târgu-Meş
fin 1935. L'annee suivante, la section photo organisa elle-meme une
exposition-concours nationale a Oradea. La photographie touristique occupa Ies deux
premieres sections de I' exposition, presentant des photos d' endroits touristiques
traditionnels de Bihor. En 1938, la section photo ouvrit une nouvelle exposition de
photographie artistique.
Une autre association touristique - !'Association Ies Amis de la Nature pratiqua elle
aussi la photographie touristique.
Les sections photo des associations touristiques d'Oradea ont collabore avec des
sections de meme vocation des autres villes de la Transylvanie. Ainsi, Ies photographes
d'Oradea participerent-ils en 1937 a une exposition-concours des photographes amateurs
organisee par la section photo de la Societe Sportive et Culturelle Echo de Cluj.
L'organisation de randonnees et de trajets touristiques se fit sans tenir compte de
l'appartenance aun certain club touristique. Les groupes se constituaient selon des affinites,
des sympathies, de I' interet des uns et des autres pour une route precise. Les touristesphotographes amateurs etaient des gens tres differents du point de vue professionnel,
intellectuel et social. Le fait de partager la meme passion etait de nature a attenuer Ies
differences d'education, de confort materiei ou de position sociale. Sur Ies chemins de
randonnee des Monts Bihor ils n'etaient plus que des touristes et des photographes.
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turistice a Asociaţe
sportive Fierarul din Oradea
în perioada 1935-1937
© Muzeul Ţări
Crişulo
Oradea, nr. inv. 573
Aspects de l'activite de la section touristique de l' Association sportive le Metalurgiste
d'Oradea entre 1935 et 1937

Aspecte din activitatea secţi

CONTRIBUŢA

BIHOR LA PLATA DATORIEI
A ROMÂNIEI ÎN ANUL ÎNTÂI AL APLICĂR
DE RĂZBOI
CONVENTIEI
DE ARMISTITIU
CU NATIUNILE UNITE
,
,
(12 XI 1944-12 XI 1945)
JUDEŢLI

.

de
Ion ZAINEA

Conveţia
de Armistţu
încheiată,
la 12 septembrie 1944, cu Naţiunle
Unite,
Uniunii Sovietice 300 milioane de
prevedea, în art. 11, ca România să plăteasc
pentru pagubele pricinuite prin operaţiunl
dolari în produse, drept recompnsă
militare şi ocuparea teritoriului sovietic'. Pe lângă
faptul că România se afla cu
producţia
agricolă
şi industrală
dezorganită,
aplicarea art. 11 s-a lovit, de la început,
de dificultatea preţuilo
la care urmau a fi estimate bunurile de livrat Uniunii
Prin nota din 22 noiembrie 1944, Comisia
Sovietice pentru plata despăgubirlo.
Română
pentru aplicarea Armistţul
(C.R.P.A.A.) a semnalat acest lucru Comisiei
Aliate de Control (C.A.C.), care a comunicat că Guvernul sovietic nu aceptă
ca
mărfuile
de livrat să fie evaluate la alte preţui
.decât cele practicate pe pieţl
interaţol
în anul 1938. Guvernul român a acceptat, dar şi-a
exprimat rezervele
în ceea ce priveşt
legitimitatea adoptări
preţuilo
din 1938, ca şi legătura
care
există
între livrăe
făcute
pe baza dispozţlr
art. I O(întreţia
trupelor sovietice
staţione
sau în trecere pe teritoriul românesc) şi cele făcute
în contul despăgubirlo2.
Discuţle
dintre delgaţi
şi exprţi,
începute în ziua de 28 noiembrie, referitoare
la preţui,
termene şi cantiăţle
mărfuilo
de livrat, au dus la rezultatele consemnate
specială
încheiată
la 16 ianuarie 1945 între guvernele român şi sovietic.
în Conveţia
Conveţia
cuprindea planul general de livră
pe şase
ani (12 sept. 1944-12 sept.
pe primul an ( 12 sept. 1944-12 sept. 1945)3 • Suma de 300
1950) şi planul amănuţit
milioane dolari s-a prevăzut
a fi plăti
în părţi
egale de 50 milioane dolari anual, în
următoael
categorii mari de produse: a) petrol, cereale, animale, lemn în valoare

1
România, marele sacrificat al celui de-al doilea război
mondial. Documente, coordonator Marin
Radu Mocanu, Bucreşti,
Arhivele Statului din România, 1994, p. 312.
2 C.R.P.A.A. dorea ca în contul prestaţi
anuale de 50 milioane dolari să fie contabilizate şi o parte din
livrăe
către
Armata sovietcă,
dat fiind că acestea depăşau
cadrul firesc al întreţi
unei armate în
campanie.
3
cu Naţiunle
Unite. Documente, coordonator Marin Radu Mocanu, Bucreşti,
România şi Armistţul
Arhivele Statului din România, 1995, p.135-137.
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de 203,8 milioane dolari şi b) produse industriale în valoare de 96,2 milioane dolari.
Pentru produsele agricole preţuil
au fost stabilite cu mari difcultăţ,
mai mult
sovietici au înlătura
din calcul
prin negocieri decât prin procedee tehnice. Experţi
cotaţile
mondiale, pe motivul că produsele noastre nu erau cotate pe piaţ
mondială
şi că
între produsele româneşti
şi cele cotate pe acestă
piaţă
există
difernţ
de
calitate.
a prevederilor Conveţi,
C.R.P.A.A. a trimis în
Pentru punerea în practiă
teritoriu delgaţi
militari, care să intermedieze legătura
cu autoriăţle
locale. În
judeţ
au fost înfiţate
birouri speciale pentru aplicarea Armistţul
şi o întreagă
reţa
de organe de coordonare şi de excuţi,
pusă
sub autoritatea prefectului.
de război
cădea
în seama Comisiei
Realizarea sarcinilor privind despăgubirl
judeţn
de Colectare şi Centrului de Exploatare Militar. Cea dintâi funcţioa
pe
lângă
Oficiul Economic şi avea ca organe de excuţi
pe teren un centru de colectare
în fiecare plasă,
condus de pretorul respectiv şi un subcentru în fiecare comună,
condus de notar. Preşdintl
comisiei era prefectul, iar viceprşdnt
directorul
Oficiului Economic. Centrul de Exploatare Militar avea misiunea de a satisface
necsităţl
militare sovietice, hrană
şi servicii, dar şi de a face coletări
de cereale
şi animale ce se predau U.R.S.S. în contul art. I 14 •
În judeţl
Bihor, comparativ cu alte zone, structura pentru punerea în aplicare a
Conveţi
de Armistţu
a fost organiztă
cu întârziere. Acest lucru s-a datorat
situaţe
speciale a judeţli,
rupt în două
prin Dictat-ul de la Viena, partea de nord,
Ungariei horthyste. Instiuţle
administrative ale
cu Oradea, intrând sub stăpânirea
judeţli
au fost mutate la Beiuş,
un orăşel
din sud, devenit reşdinţă
provizorie în
perioada 1940-1944.
La începutul lunii noiembrie, ruşi
au preluat adminstrţ
directă
a Transilvaniei
delicată
problemă
pentru a face presiuni asupra României.
de Nord, folosind acestă
Pentru Bihor, decizia sovietcă
a dus la instalarea unei alte prefecturi la Oradea,
subordnată
Comitetului Executiv pentru Nordul Ardealului al F.N.D., organ aservit
intereselor sovietice. Ca urmare, până
în primăva
anului 1945 au funcţioat
în
adminstrţ,
una la Beiuş,
pentru partea de sud a judeţli,
subordnată
Bihor două
guvernului român şi alta la Oradea, pentru partea de nord, sub adminstrţe
miltară
sovietcă.
După
instalarea, la 6 martie 1945, a guvernului F.N.D. condus de Petru
Groza, şi după
ce Stalin a acceptat, două
zile mai tărziu,
reintroducerea adminstrţe
româneşti
în Ardealul de Nord, cele două
instuţ
judeţn
au fost reunite 5•

'Arhivele Naţionle

- Direcţa
Judeţană
Bihor (în continuareA.N.-D.J.B.), fond Biroul pentru aplicarea
Bihor (în continuare B.P.A.A.B.), d. I, voi. I/1945-1947, f. 83-85.
5
Situaţ
judeţli
a fost dezbătu
la Conferiţa
prefcţilo
din Ardealul de Nord, din 8 aprilie 1945,
la care au fost preznţi
minştr
Lucreţi
Pătrşcanu
şi Teohari Georgescu. Aceştia
au recunoscut că
judeţl
Bihor se află
„în cea mai compliată
situaţe",
hotărând
să
trimă
la Oradea un inspector în
M.I., care, împreună
cu Comitetul judeţan
F.N.D., să rezolve radical problema. ( Viaţ
Nouă,
Oradea,
an I, nr. 72, 18 aprilie 1945, p. I).
Armistţul
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În baza dispozţlr
legii 61/19456, la 6 martie 1945 s-a constituit, la Prefectura
Comisia judeţană
şi Biroul pentru aplicarea Armistţul
în Bihor. Din
din Beiuş,
făceau
parte: prefectul Andrei Mănil,
ca preşdint,
Col.
Comisia judeţană
Z. Vasiliu, comandantul Cercului Teritorial, Lt.-col. Nicolae Stamate, comandantul
administratorul financiar, Alexandru
Centrului de Exploatare, Andrei Măgurean,
Băruţia,
delegatul Camerei de Industrie şi Comerţ,
Alexandru Georgescu, directorul
Camerei de Agricultă
şi
C. Tămşdan,
şeful
Oficiului Economic judeţan.
7
Secretarul Comisiei era Ladislau Rogge, şef de serviciu la Prefctuă
•
Biroul pentru aplicarea Armistţul
Bihor (B.P.A.A.B.) era condus de Borlan
trei servicii: al repatiţlo,
Liviu, secretar al Prefecturii. În cadrul Biroului funcţioa
al bunurilor inamice şi al bunurilor aduse din U.R.S.S., conduse, în ordine, de Pop
şi Ardelean Ioan. Din birou mai făceau
parte: un referent
Alexandru, Csernik Ştefan
pentru art. 10, 11 şi 12 ale Conveţi
de Armistţu
(Chiş
Vasile), un contabil (Rogge
Irina) şi un
Ladislau), trei dactilografe (Benie Iuliana, Ghitea Otilia şi Szentmikloş
translator de limba rusă
(Cerbu Dumitru).
La 18 martie 1945, a sosit la Oradea delegatul C.R.P.A.A., Col. Constantin
8
Rădulesc
, care a luat imediat legătura
cu prefectul Andrei Mănil
la Beiuş.
În
cei doi au avut o întrevedere cu delegatul C.A.C., Maiorul V.P.
ziua următoae,
Gorbunov. La 20 martie, Col. Rădulesc
şi prefectul Mănil
au plecat la Beiuş,
delegatul C.R.P.A.A. dorind să se documenteze asupra stadiului real al aplicăr
Conveţi
de Armistţu
în judeţl
Bihor (făr
partea de nord, cedată
de curând).
câteva zile mai târziu, Col. Rădulesc
În raportul pe care îl înaiteză,
menţioază
situaţ
extrem de grea a judeţli,
,,care a suferit enorm de pe urma
războiul",
dificultatea comuniaţlr,
podurile şi reţl
telefonice fiind distruse
cu mare greutate.
de trupele maghiare în retragere, contactul cu preturile făcându-se
Constaă,
în schimb, climatul prielnic unei conlurăi
fructuoase, datoriă
pe de o
române, iar pe de alta simţul
de omenie al Mr. Gorbunov;
parte tactului autoriăţl
atenţi
şi eforturile pe care Comisia judeţană
şi B.P.A.A.B. le fac pentru „o exactă
şi credinoasă
îndeplinire" a angajamentelor asumate de statul român prin Conveţia
de Armistţu;
caracterul ospitalier, linşt
şi binevoitor al poulaţie,
care, ,înţelgâd
comandamentul aspru al vremurilor", manifestă
bunăvoiţ
şi hotărâe
pentru
realizarea sarcinilor ce revin judeţli.
Prestaţil
judeţlor
erau stabilite de către
C.R.P.A.A., iar de executarea lor se
ocupa Serviciul Administrativ pentru aplicarea Armistţul,
prin intermediul
Subsecretariatului de Stat al Aproviznă-Decţa
Colectări.
Delgaţi
militari
• Legea pentru stabilirea normelor şi procedurei de angajare, lichidare, ordinaţe,
plata şi controlul
Statului Român decurgând din Conveţia
tuturor cheltuielilor necesare pentru executarea obligaţr
de Armistţu
încheiată
cu Naţiunle
Unite. (Monitorul Oficial, nr. 25, I februarie 1945).
7
A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B., d. I, voi. I, f. I.
"Idem., d. I, voi. II/1945, f. 2-3. S-a constituit, apoi, delgaţi
C.R.P.A.A. în Bihor, alcătui
din: Col.
C. Rădulesc,
şeful
delgaţi,
Cpt. Gh. Ionescu, şef birou evidnţ,
Csemak Ştefan,
secretar şi Silaghi
Maria, dactilogrfă.
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ai C.R.P.A.A. 9 supravegheau modul în care autoriăţle
locale executau
asupra modului în
sarcinile repartizate, informând lunar, prin rapoarte de sinteză,
care decurgea aplicarea Conveţi
în teritoriul de care erau responsabili.
Până
la 20 iunie 1945 judeţl
Bihor trebuia să predea în contul despăgubirlo
de război,
200 cai, 3 800 vite comute şi taurine, 4 500 oi şi 2 OOO porci 1°. Prefectura
a repartizat colectarea animalelor pe plăşi,
dând dispozţ
pretorilor să le împartă
pe comune şi să pună
în vedere oamenilor să nu înstrăiez
animalele, ci să le
îngrijească
cu atenţi
până
la predare. Pentru a cunoaşte
posibltăţe
judeţli,
dând curs ordinului Ministerului de Interne (M.I.) din 17 februarie 1945, s-a făcut
recnsămâtul
animalelor şi furajelor în cele şapte
plăşi
din sud (Beiuş,
Beliu, Ceica,
Ciurneghiu, Holod, Tinca şi Vaşcău).
În şedinţa
din 23 martie 1945, Comisia judeţană
a stabilit disponbltăţe
Bihorului de sud privind consumul, vânzarea, cumpărae
şi cirulaţ
produselor agricole. Centralizând datele fumizate de comisiile de plasă,
scăzând
necesarul pentru consum şi însămâţri,
calculate conform normelor stabilite
rămâneau
disponibile cca 157,6 t.
de Subsecretariatul de Stat al Aproviznă,
grâu, 15,7 t. orz, 20,5 t. ovăz,
222 t. porumb, 260 kg. secară,
19,5 t. fasole, 4,5 t.
floarea soarelui, 594 kg. cânepă,
etc.11.
Deşi
judeţl
fusese secătui,
existau disponbltăţ.
Cu toate acestea, până
la
sfârşitul
lunii aprilie, Bihorul nu a predat nimic din cotele ce-i fuseră
repartizate
de Armistţu.
Cauzele erau însă
de altă
natură.
În cursul lunii
în cadrul Conveţi
aprilie a început unificarea celor două
prefecturi şi mutarea la Oradea a personalului,
mobilierului, arhivei. Ca urmare, au căpta
prioritate măsurile
ce decurgeau din
de nord a judeţli.
Prezent la Oradea, la sfârşitul
lunii martie,
realipirea părţi
că
„datoria cea mare a guvernului
Vasile Luca, secretarul general al F.N.D., menţioa
este încadrarea adminstrvă
a Ardealului de Nord în viaţ
României", prima fază
a acestui proces fiind epurarea funcţioarl,
doar cei „cu adevărt
democraţi"
putând
să-şi
păstrez
posturile 12 • În conseiţă,
comisia care s-a ocupat de încadrarea cu
personal a Prefecturii din Oradea, alcătui
din Traian Mingea, inspector în M.I. şi
repzntaţi
ai F.N .D. judeţan,
a luat în considerare trei criterii: ,cetăţnia
epurarea
şi vrednicia". Referitor la cetăţni,
comisia a găsit
de cuvinţă
să
comunice M.I.
dorinţa
sa de a menţi
încă
trei luni pe funcţioar
de cetăţni
maghiră
care, din
română
„epuraţi"
au
diverse motive, n-au putut pleca în Ungaria. Şi cei de cetăţni
rămas
pe loc, aştepând
o hotărâe
defintvă
în privnţa
lor 13 •
Începând cu luna august 1945 s-a înfiţat,
pe lăng
C.R.P.A.A., Comisariatul General al Executări
condus de Simion Oeriu, viceprşdntl
C.R.P.A.A., cu sarcina de a coordona întreaga
activitate de executare a Conveţi
de Anistţu.
Ca unnare, delgaţi
C.R.P.A.A. intră
în subordinea
Comisariatului General. (A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B., d. I, voi. I, f. 13).
10
200 cai, 800 taurine, 500 oi şi 500 porci confonn ordinului nr. 503, din 9 februarie 1945, al C.R.P.A.A.
şi
3 OOO vite cornute, I OOO porci şi 4 OOO oi confonn ordinului Subsecretariatului de Stat al
Aproviznă
din 25 aprilie 1945.
"A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B, d. I, voi. II, f. 47.
12
Viaţ
Nouă,
nr. 59, I aprilie 1945, p. 2-3. ,,Democrat adevărt"
fusese decretat şi primpretorul plasei
Valea lui Mihai, Zoltan Veszpremi, pentru faptul că n-a fugit din faţ
Annatei Roşi,
care noapte de
noapte trimitea peste frontieă
căruţe
încărate
cu cereale şi alimente.
u Idem, nr. 76, 22 aprilie 1945, p. 3.
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şi B.P.A.A.B.
Începând cu 24 aprilie, delegatul C.R.P.A.A., Comisia judeţană
reluat activitatea la Oradea, în cadrul Prefecturii. La insteţl
Col. Rădulesc,
B.P.A.A.B. a rămas
cu acelşi
personal cu care a funcţioat
la Beiuş,
completat cu
funcţioar
şi translatori din Oradea 14. ,,Fiind la început de unificare şi cu parte din
funcţioar
publici de cetăţni
maghiră,
sunt de întrevăzu
greutăţi
în aplicarea
pe teren a Conveţi
de Armistţu
în nordul judeţli"
- informa Col. Rădulesc
C.R.P.A.A., la 30 aprilie 1945. În convorbirile pe care le-a avut în zilele de 25-28
aprilie cu noul prefect Virgil Ciaclan şi cu subprefectul Andrei Csillag, colonelul a
impuse judeţli.
În şedinţa
subliniat necesitatea îndeplinirii la timp a prestaţilo
din 3 mai 1945, la care au participat delegatul C.R.P.A.A., prefectul, comandantul
Sindicatului Exportatorilor de animale,
Centrului de Exploatare, preşdintl
delegatul Oficiului de Vânzare a animalelor, şeful
Serviciului Economic al judeţli,
s-a discutat cuantumul livrăo
de animale în cadrul art. 11, disponbltăţe
judeţli,
constituirea Oficiului judeţan
de Colectare, ordnaţel
prin care să se
interzcă
tăiera
animalelor. Deşi
Subsecretariatul de Stat al Aproviznă
reglementase, prin decizia nr. 1082, publicată
în M.O. nr. 32 din 9 februarie 1945, tăiera
şi consumul de came, în Bihor şi mai ales în Oradea, unde se făcea
abuz cu tăiera
vitelor, prefectul a amânat semnarea unei asemenea ordnaţe,
considerând „prea
bruscă
trecerea la noul regim de aplicare a legilor româneşti".
Cu tot efortul
pe prefect că încrederea Aliaţor
şi în special
delegatului C.R.P.A.A. de a-l lămuri
încrederea U.R.S.S. poate fi câştigaă
doar prin onorarea obligaţr
asumate de
guvern, autoriăţle
locale s-au dovedit insensibile, pentru moment, la asemenea
nr. 28/1945, Prefectura a interzis tăiera
argumente. Abia la 3 iunie, cu ordnaţ
5
animalelor în judeţ
1 •
a continuat să se lovească
de numeroase
Realizarea cotelor pentru Armistţu
greutăţi,
cele mai multe datorate insuficientei încadrăi
cu personal român a aparatului
administrativ al judeţli,
în special a B.P.A.A.B. şi Oficiului Economic judeţan.
Se adugă
lipsa de energie a autoriăţl
locale în aplicarea Conveţi
de Armistţu,
precum şi situaţ
specială
a judeţli,
cu poliţe
şi jandarmerie poulară
maghiră,
cu funcţioar
care nu ştiau
româneşt
şi cu relaţi
tensionate între maghiari şi
români 16 • Alte greutăţi
se datorau epidemiei de pestă
porcină
şi antrax în rândul
animalelor din judeţ.
şi-au

A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B, d. I, voi. II, f. 81. Personalul de la Beiuş,
care a trebuit să se mute la
primire. Autoriăţle
din Oradea au tergiversat instalarea birourilor
Oradea, nu s-a bucurat de o prea bună
în cadrul Prefecturii şi încadrarea acestora cu personalul necesar.
15 Viaţ
Nouă,
nr. 109, 3 iunie I 945, p. 3.
16
Întreaga minoritate maghiră
din Transilvania primise instrucţ
din partea guvernului maghiar să
se organizeze într-un partid comunist, care să colaboreze intens şi chiar exagerat cu autoriăţle
ruseşti
de ocupaţie,
supralicitându-i pe români. În felul acesta, ea spera să obţină
simpatia autoriăţl
militare
ruseşti,
complicând considerabil opera de reîncadrare în statul român. (Florin Constantiniu, O istorie
sinceră
a poporului român, ed. a II-a, Buc., Ed. Univers Enciclopedic, 1999, p. 417).
14
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După
unificarea Bihorului de nord cu cel de sud, colectarea subzitenţlor
şi
animalelor s-a făcut
prin intermediul Oficiului de Vânzare teritorial, deoarece
iar
prefectul continua să tergiverseze constituirea Oficiului de Colectare judeţan,
posturile de pretori şi primari în plasele şi comunele din nordul judeţli,
rămase
vacante prin retragerea oficaltăţr
maghiare, nu fuseră
completate. Cu toate
intervţl
energice ale delegatului C.R.P.A.A. la M.I. şi pe lângă
autoriăţle
locale, căroa
le-a atras, încă
o dată,
atenţi
că
cei vinoaţ
de inerţ,
pasivitate sau
întârziere în executarea ordinelor vor fi sancţio
conform legii sabotajului,
aplicarea prevederilor Conveţi
de Armistţu
se face cu încetială.
Delegatul
C.R.P.A.A. îşi exprima touşi
convingerea că evenimentele vor căpta
un curs
repartizate judeţli
vor fi realizate până
la 20 iunie 1945 17 •
favorabil, iar prestaţil
Speranţl
sale erau legate atât de apropiata reorganizare a poliţe
şi jandarmeriei
române în judeţ,
pe care M.I. o pregăta,
cât şi pe faptul că în plasele din nord ale
judeţli
(Beliu, Tileagd, Centrală,
Salonta, Marghita, Săcuien)
fuseră
instalţ
pretori şi primari ce se bucurau de încrederea locuitorilor şi asentimentul F.N.D.
18

judeţan

•

Începând cu luna iunie, privind în ansamblu aplicarea dispozţlr
Conveţi
de Armistţu
în judeţl
Bihor, progresele sunt tot mai evidente. Ele se datoreză,
în
special, insteţlor
delegatului C.R.P.A.A. pe lângă
prefect, pe de o parte pentru
a-l face să înţelagă
mecanismul funcţioăr
birourilor şi serviciilor a căro
activitate
era legată
de executarea clauzelor de Armistţu,
iar pe de alta de a-l convinge să
încadreze corespunzăt
aceste servicii. Lămuri
privind Conveţia
de Armistţu
au fost trimise, de Col. Rădulesc,
Prefecturii, preturilor, Curţi
de Apel, Tribunalului,
Camerelor de Muncă,
Agricultă
şi
Comerţ,
Grupului de inspecţ
C.F.R.,
de pe raza judeţli
au devenit tot mai
garnizoanelor etc. Ca urmare, autoriăţle
interesul lor pentru îndeplinirea cotelor repartizate în
cooperante, sporind todaă
cadrul Conveţi
de Armistţu.
Cu mult tact, delegatul C.R.P.A.A. a reuşit
să pună
în mişcare
agrenajul excutări
Conveţi
de Armistţu
în judeţ,
respectiv
administrative şi Oficiul de Colectare judeţan,
încadrat
conlucrarea dintre autoriăţle
cu personal tot mai competent.
La mijlocul lunii iunie, recnsămâtul
privind posibltăţe
judeţli
este în
curs, iar colectarea se face conform planului întocmit de delegatul C.R.P.A.A., pus
în aplicare cu scrupulozitate de Lt-col.Stamate, comandantul Centrului de Exploatare,
în acord cu delegatul Sindicatului Exportatorilor şi Oficiul de Vânzare. Unele
necordaţ
în cotele impuse judeţli,
prin ordine primite de la Subsecretariatul
de Stat al Aproviznă
ori de la diferite departamente sau comandamente, au fost
remediate prin ordnaţ
nr. 1 215 din 9 iunie 1945.
A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B, d. I, voi. II, f. 117.
în
Idem, d. I, voi. I, f. 166-168. Pentru a compensa lipsa de popularitate, guvernul Groza a făcut,
lunile aprilie-mai 1945, schimbăr
radicale în adminstrţ
locaă.
La prefecturile judeţn,
preturi şi
primă
au fost constituite consilii dominate de comunişt,
alcătuie
din câte un membru al fiecăru
partid reprezentat în guvern, excluzându-i, astfel, pe naţiol-ărşt
şi liberali.
17
1
•

7
Contribuţa

judeţli

Bihor la plata datoriei de

a României
război

259

Geutăţi
mari decurgeau şi din atitudinea sovieticilor faţă
de autoriăţle
române.
în care organele fiscale au fost înpiedicate să-şi
exercite atribuţle
Au existat situaţ
de control la firme care nu plăteau
impozit, pe motiv că lucrează
pentru Armata
Soivetcă,
unele fiind chiar administrate de aceasta 19 • Agentul fiscal repartizat la
moara „Ledka" şi la „Industria texilă
S.A.", ambele din Oradea, a fost oprit de
ofiţer
ruşi
să
efectueze controlul. Fabrica de spirt şi „Industria texilă
S.A." din
de inş
cânepă
din comuna Palota, nu plăteau
Oradea, ,,Klinger Heinrick", fabrică
impozite. Poliţa
din Salonta, în înţelgr
cu Comandamentul sovietic local, a oprit,
sub ameniţr
cu arestarea, pe controlorul fiscal să înregistreze declarţi
de
impunere cerute de Ministerul de Finaţe,
pe motiv că nu sunt scrise şi în limba
maghiră

şi

rusă

20

.

Comandantul sovietic din Beiuş
a arestat ofiţer
români, pe motiv că nu au
salutat grade inferioare sovietice. La întâlnirea cu prefectul din 3 iunie 1945, delegatul
C.A.C., Col. Bericov, a cerut explicaţ
în legătur
cu situaţ
politcă
din judeţ,
cauzele neîţlgrio
dintre români şi maghiari, cine a dat dispozţ
pentru
introducerea limbii române în şcolie
maghiare şi de ce s-au discutat dispozţle
ministrului Pătrşcanu
cu privire la introducerea legisaţ
româneşti
în Ardealul
de Nord.
declabiă
din exemplele menţioat,
a ofiţerl
şi
Atitudinea insoletă,
soldaţir
sovietici alimentau iredentismul maghiar, ce întreţia
zvonul că şapte
judeţ
din Ardealul de Nord vor fi retrocedate Ungariei. Pentru a contracara ştirle
tendţioas
şi a întrona linştea
în judeţ,
la 1Oiunie 1945 a venit la Oradea ministrul
Justiţe,
Lucreţi
Pătrşcanu,
aflat în viztă
oficală
în Ardealul de Nord. La întâlnirea
vorbind autoriăţl
bihorene despre realiză
guvernului,
de la Prefctuă,
Pătrşcanu
a declarat: ,,Alipirea Ardealului este un act definitiv, care a fost consfiţt
de către
Puterile Aliate o dată
cu semnarea Armistţul.
Ardealul face parte din
noua Românie democrată.
De aceea, neîţlgri
trecute dintre români şi maghiari
pentru totdeauna" 21 •
trebuie să dispară
colectase 2 119 animale (bovine şi cai), din care au
La 18 iunie 1945 judeţl
fost predate, în contul despăgubirlo
de război,
1 004 (200 cai, iar restul bovine
pentru repoducţi
şi came). Din lipsă
de ser, nu s-au putut colecta porcii şi oile,
procentuală
a despăgubirlo
de război
către
U.R.S.S. repartizate
astfel încât situaţ
judeţli
Bihor era, la data menţioată,
de 57%22 • Până
la 30 iunie au fost colectate
toate cele 2 OOO de bovine şi cei 262 cai. În zilele de 20, 26 şi 28 iunie au fost
expediate Comisiei sovietice de la Bârlad, 589 bovine şi 200 cai, restul animalelor,
Oradea şi Tinca, aştepând
să
fie
aflate la centrele de colectare din Săcuien,
ca în locul celor 1 OOO de porci (667 pe
transportate 23 • Prefectura a primit dispozţ
iunie, restul pe iulie), să dea 4 OOO de oi.
19
Cazul fabricii de conserve „Kemeny" din Salonta. Proprietarii fiind
de ruşi.
(Idem, d. I, voi. II, f. 205).
fusese preluată
20
Ibidem, f. 184.
21
Viaţ
Nouă,
nr. 116, 12 iunie 1945, p. I.
22
A.N.-D.J.B., fond B.PA.A.B, d. 1, voi. II, f. 173.
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Pregătia
spiritelor în vederea încadrăi
judeţli
în structurile ţări,
a continuat
în perioada imediat următoae.
La sfărşitul
lunii iulie, Oradea a fost viztaă
de
C. Burducea şi ministrul de Război,
Gen. Vasiliu Răşcanu.
ministrul Cultelor, păr.
Cel dintâi, a cărei
misiune era să reorganizeze Biserica şi preoţima
din Ardeal, a
bisercşt,
cel din urmă
venind să întâmpine Armata
avut întrevederi cu autoriăţle
a IV-a română,
comandtă
de Gen. Gh. Stavrescu, care se întorcea de pe front.
de colectare a animalelor, cu excpţia
cailor, au fost
În luna iulie, operaţiunl
sistate din cauza epizotiilor de antrax, febră
aftosă,
pestă
porcină
şi variolă
apărute
la centrele de predare şi în judeţ.
S-au colectat 229 cai, predaţi
sovieticilor în zilele
de 14 şi 22 iulie. La sfârşitul
lunii, a sosit ordinul Subsecretariatului Aproviznă
privind cota de cereale repatiză
judeţli:
800 vag. grâu (300 până
la 20 august şi
24
500 până
la 20 septembrie) şi 150 vag. porumb •
În privnţa
grâului, judeţl
n-a putut colecta şi livra nici o cantitate. Recolta
anului 1945 a fost slabă,
cu o producţie
medie între 200-500 kg la ha, iar din cauza
ploilor din toamnă
anului 1944 nu s-a putut însămâţa
decât jumătae
din suprafţ
arbilă
a judeţli.
În mai multe rânduri, Prefectura a raportat telegrafic situaţ,
iar
delegatul C.A.C. Bucreşti
a venit la Oradea, unde, în ziua de 18 august 1945, a
avut întrevederi cu prefectul, delegatul C.R.P.A.A., comandantul Centrului de
locale au expus situaţ
şi
Exploatare, şi reprezentantul I.N.C.O.O.P. Autoriăţle
s-a convenit ca doi repzntaţi
sovietici să se deplaseze în judeţ,
pentru a se
convinge de realitate. La 27 august a avut loc o consfătuire
a pretorilor din judeţ,
unde s-a hotărâ
ca prefectul să meargă
la Bucreşti
şi să
ceară
anularea cotei de
grâu, pentru restul de cereale organele de colectare să înceapă
lucrăie,
apelând şi
la sprijinul filialelor locale ale F.N.D.-ului.
La 17 iunie, prin ordnaţ
nr. 35/1945, Prefectura a blocat cantiăţle
de cereale
Încerăil
de colectare s-au lovit însă
de opziţa
poulaţie,
care
existente în judeţ.
refuza să predea puţinl
de care dispunea. La 17 septembrie 1945, delegatul C.A.C.
autoriăţle
locale să sisteze colectarea de cereale25 • Cantiăţle
colectate
a anuţt
Prefecturii, pentru a le utiliza după
indcaţle
guvernului
erau puse la dispozţa

Ibidem, f. 212-213. Alte 774 de vite vor fi expediate în zilele de 4 şi 5 iulie de la Săcuien
şi Tinca,
vor fi expdiaţ
la Tulcea în ziua de 2 iulie. 435 vite fuseră
expediate în
iar cei 62 de cai rămaşi
29 mai, iar 354 în I iunie. În total, numărl
bovinelor se ridica la 2 149. Difernţa
se datora faptului că
la Bârlad, comisia a transferat 149 de vite de la art. 11 la art. 10.
24
Ibidem, f. 275. Ca să asigure reuşita
coletări,
Subsecretariatul Aproviznă
a blocat întreaga
recoltă
de cereale a anului 1945, pentru a fi cumpărat
de stat prin intermediul I.N.C.O.O.P. În termen
erau obligaţ
să vândă
o parte din cantitatea obţinută,
în raport
de I O zile de la recoltare, producăti
cultivaă.
Restul de recoltă
putea fi vândut de producăti
mai târziu, primind în schimb
cu suprafţ
produse de strică
necesitate: bumbac, ţesături,
unelte, gaz, sare, etc.
25
Ibidem, f. 306. La începutul lunii septembrie, o delgaţi
română, guveatl
în frunte cu
o viztă
la Moscova, unde, după
câteva zile de convorbiri cu autoriăţle
Primul Ministru, a făcut
sovietice, a obţinut
o amânare pentru unele livră
de cereale, iar pentru altele, în valoare de 300
miliarde lei, o convertire în produse petroliere. Ca urmare, la 14 septembrie 1945, Consiliul de Minştr
a comunicat că până
la recolta anului 1946 nu va mai ieş
din ţară
nici o cantitate de cereale în contul
obligaţr
de Armistţu.
(Viaţ
Nouă,
nr. 199, 23 septembrie 1945, p. I).
23
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român. Colectări
de animale n-au fost reluate nici în cursul lunilor august şi
septembrie, bolile cuprinzând un număr
tot mai mare de animale din judeţ.
La 12 septembrie 1945, s-a încheiat primul an de aplicare a Conveţi
de
Armistţu.
Trei zile mai târziu, prefectul, delegatul C.G.E.A. şi comandantul
Centrului de Exploatare au participat la Conferiţa
de la Cluj, prezidată
de Gen.
s-au repartizat cotele pentru artul doi.
Emanuil Bârzotescu, în cadrul căreia
În concluzie, cotele de cereale, bovine, ovine şi porcine impuse judeţli
Bihor
pentru plata despăgubirlo
de război
în primul an al excutări
Conveţi
de
Armistţu
n-au putut fi realizate decât parţil.
Cota de cai pentru primul era de 930,
din care 30 armăsi
de repoducţi
De colectarea lor s-a ocupat Comisia 25
cumpărae
cai, preşdint
Mr. Alexandru Mărgineau,
care a funcţioat
în judeţl
Bihor între 25 iunie şi 25 noiembrie 1945. În acest interval, Comisia a văzut
de mai
26
multe ori toţi
caii din judeţ,
dar n-a putut colecta decât 702 (6 armăsi)
. În
conseiţă,
s-a propus ca judeţl
să fie scutit de cota rămas,
iar Ministerul de Război
a dispus încetarea coletări
de cai în judeţ
până
în primăva
anului următo.
Cauzele decurgeau din faptul că judeţl
Bihor s-a aflat vreme îndelugată
în
militare, iar trupele în trecere, germane, maghiare, sovietice şi
zona de operaţiun
române, au luat tot ce s-a putut: alimente, cereale, animale. Nu doar faptul că judeţl
era secătui,
dar nici starea de spirit a locuitorilor nu mai permitea continuarea
27
coletări
• ,Colectări
în general, merg greu atât din cauza epuizăr
stocului,
dar mai ales din cauza rezistnţ
tacite din partea locuitorilor", menţioa
Col.
Rădulesc
într-unul din rapoartele sale. Îndeosebi în plasele de nord ale judeţli,
cu poulaţie
maghiră
numeroasă,
coletări
s-au desfăşurat,
pe tot parcursul, cu
multă
dificultate. Propaganda privind redobândirea Ardealului de Nord sau măcar
rectifă
de frontieă
în favoarea Ungariei era bine întreţiuă,
urmăind
pe de o
parte să ancraseze atmosfera, starea de spirit a locuitorilor, iar pe de altă
parte să
pregătasc
poulaţi
maghiră
pentru eventualitatea unui plebiscit sau control aliat.
şi mai ales în Oradea, maghiarii au
Ca urmare, în diferite zone ale judeţli
afişt
permanent o atitudine ostilă,
întreţiuă
şi de propaganda ce îndemna poulaţi
să
nu mai dea nimic pentru Armistţu,
deoarece guvernul sovietic a iertat tot ce era
de dat pentru art. 11. Delegatul C.R.P.A.A. menţioa
faptul că o bună
parte a
poulaţie
maghiare deţin
armament şi muniţe
de război,
fie rămas
din timpul
luptelor, fie primit ulterior, uneori chiar de la organele sovietice. Cei mai mulţi
erau
membri ai organizţl
F.N.D., devenite centre de proagndă
antiromâescă
şi
de promovare a iredentismului maghiar.
A.N.-D.J.B., fond B.P.A.A.B, d. I, voi. II, f. 388-389.
episod este cât se poate de edificator pentru starea de spirit a poulaţie:
În comuna Beliu,
într-o zi de târg, Primăa
a anuţt
că
repzntaţi
F.N.D. vor face declarţi
importante. La ora
anuţtă,
preşdintl
F.N.D.-ului local, dr. Wexler, a început să vorbească
mulţi
despre înfăptuirle
guvernului şi despre Uniunea Sovietcă.
După
mai puţin
de 30 de minute lumea s-a împrăştia,
auzinduse voci spunând: .. Să ne lăsaţi
în pace cu Rusia. Mai bine spune-ne unde este bumbacul pe care zice
ţi că
ni l-aţi
adus, unde este sarea, petrolul, tutunul, îmbrăcintea,
încălţmitea,
unde ne este libertatea"
(Ibidem, f. 430).
26
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Preşdintl
F.N.D.-ului din plasa Tileagd, un anume Varga, fost comandant de
partizani şi agent secret al germanilor, la retragerea trupelor germano-maghiare a
în Ungaria cerealele şi subzitenţl
aflate într-un
îndemnat pe locuitori să ducă
depozit lângă
gara Tileagd. În 2 decembrie 1945, acesta a fost prins cumpărând
200
Secretarul organizţe
comuniste din comuna Cetariu,
de arme, grenade şi muniţ.
să nu predea cotele de grâu. În acelşi
timp
Kolmari Andrei, a îndemnat poulaţi
însă,
membri ai organizţe
M.A.D.O.S.Z. ridicau, în 22 septembrie 1945, din
comuna Beliu 13,5 t. grâu, pe care l-au transportat la sediul din Oradea.
Ostilitatea poulaţie
maghiare s-a accentuat începând cu luna septembrie 1945,
când locul tupelor sovietice a fost luat de unităţ
militare române, care se instaleză
la Oradea, Beiuş
şi Salonta, iar speranţl
privind rectifăl
de frontieă
ori
În plus, recutăil
de tineri pentru Annata română
şi instalarea
autonomia s-au năruit.
posturilor de jandarmi în comunele bihorene, au generat incidente la Carei, Valea
lui Mihai, Săcuien,
Marghita, Tămşeu,
Ginta sau Vaida 28 •

BIHOR COUNTY CONTRIBUTION TO ROMANIA WAR DEBT PAYMENT
DURING THE FIRST YEAR OF THE ARMISTICE
CONVENTION APPLICATION (12 IX 1944-12 IX 1945)
- Summary Although it suffered a lot because of the war, Bihor county contributed with all its
possibilities to those fifty million dollars payment that Romania had to pay to the Soviet
Union during the first year ofthe Annistice Convention application.
In absence ofthe cereals, the county had to deliverparticularly animals: horses, homed
cattle, sheep, swine. The quotes that were distributed to the county weren 't enough to be
realise the total due to the diseases appeared among the animals. Greater difficulties came,
especially due to the fact that the county, founded for a long time in the military operations
zone, was drained by animals, cereals and food products, and because of hostile attitude of
the Hungarian population towards gatherings and Romanian administration, attitude kept
up by the indenthyste propaganda, well supported and financed.

În ziua de 5 septembrie 1945, 200 de tineri maghiari din Carei chemaţi
pentru recrutare, s-au oprit în
Comandamentului sovietic scandând: ,,Jos Armata! Jos Regele! Jos Guvernul! Aici este pământ
unguresc. "La 12 septembrie, cei 400 de tineri maghiari din Valea lui Mihai convaţi
pentru recrutare
au molestat pe membrii Comisiei şi pe tinerii români din comuna Vaida, soiţ
în acelşi
scop. În
ambele cazuri, cei vinoaţ
au fugit în Ungaria. În comuna Tămşeu,
cu ocazia înfiţăr
postului de
jandarmi, un grup de cca I 00 de maghiari din localitate s-a prezantat la sediul Uniunii Populare Maghiare
cerând să nu permită
infţare
postului. La 17 septembrie, locuitorii din Ginta au oficiat un parastas
în memoria ostaşilr
unguri căzuţi
în luptele din toamna anului 1944 şi au depus flori doar pe mormintele
acestora. (Ibidem, f.3 I 8-3 I 9, 358-359).
2
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de
Antonio FAUR

Ieşira
României, la 23 august 1944, din alinţ
cu puterile Axei şi trecerea sa
în tabăr
Naţiunlor
Unite a avut, printre alte conseiţ,
şi pe aceea că
a însemnat
miltară
sovietcă,
care a influeţat
negativ societatea
începutul unei epoci de ocupaţie
românească,
multe speranţ
legate de pace ale românilor fiind transformate „într-un
adevărt
calvar" 1•
române, în vara anului 1945, în judeţl
Marmueş,
Reinstalarea autoriăţl
le-a permis acestora să se informeze în legătur
cu realităţ
locale şi să transmiă
la Bucreşti
constaările
pe care le-au făcut,
pentru a fi în cunoştiţă
de cauză
şi a
proceda la rezolvarea unor grave neajunsuri şi probleme create de evenimentele de
la finele anului 1944 şi începutul celui următo.
Alături
de agenţi
serviciului secret
conform unor cerinţ
român, jandarmii au fost cei care au „luat pulsul realităţ",
formulate de Inspectoratul General al Jandarmeriei, care, la rândul său,
avea obligaţ
de a transmite aceste date şi fapte unor minştr
din guvern. Astfel, în vara anului
1945, Inspectoratele şi Legiunile de jandarmi aveau obligaţ
de a cerceta starea de
spirit a poulaţie
şi a face unele propuneri de măsuri,
în vederea soluţinăr
celor
ale locuitorilor. Ele aveau, de asemenea, datoria de a investiga
mai acute solictăr
mişcare
legionară,
,,iridenta maghiră"
şi reacţi
unor elemente hitleriste, toate
aceste probleme aprţinâd
Siguranţe
statului. În conseiţă,
la Bucreşti,
au fost
toate legiunile de jandarmi. Aceste mărtui,
trimise Buletine informative de către
de o importanţă
deosbită,
au rămas
în afara certăi
istorice, deşi
sunt bogate
se pot reconstitui adevărtl
stări
de lucruri din
surse documentare, pe baza căroa
judeţl
ţări.
Cu acest prilej, ne propunem să valorifcăm
informaţle
din cuprinsul
buletinelor informative jandrmeşti
care se refă
la judeţl
Marmueş,
acestea
până
acum în anonimatul arhivelor.
fiind păstrae
Una din problemele prioritare în Marmueş
a fost impactul „evenimentelor
interaţol"
asupra locuitorilor, în sensul că aceşti
nu ştiau
„care va fi hotărâea

' Gheorghe Onişoru,
Academia Civcă,
Bucreşti,

România în anii 1944-1945.
1998, p. 81.
Transfomăi

economice şi
realităţ

sociale, Fundaţi
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2

marile puteri - cu privire la „trasarea frontierelor statului
ce se va lua" - de către
român" 2• În luna septembrie a anului 1945 circulau zvonuri cu privire la eventualitatea
3
că,
,,în curând, Marmueşl
va fi trecut la Ucraina subcarptiă"
• De o gravitate
simlară
erau şi zvonurile referitoare la Ardealul de Nord, cum că o parte a acestuia
urmează
să
fie „trecut la Ungaria". Altfel, va fi impusă
„autonomia Ardealului" şi,
4
ca atare, va fi administrat de maghiari iar autoritatea directă
va fi la Bucreşti
•
Trebuie remarcat faptul că au fost răspândite
şi alte zvonuri cu privire la soarta
Ardealului, care n-au încetat până
în anul 1947. Ele au produs efecte, în sensul că au
alimentat starea de nesiguraţă
a locuitorilor români din judeţl
nord-vestice ale
Transilvaniei.
În acelşi
context merită
a fi examinat şi comportamentul locuitorilor ucrainieni
precum şi al unor lideri ai acestora, stimulaţ
- în acţiunle
(ruteni) din Marmueş,
lor naţiolste
- de ocupanţi
sovietici, care le încurajau planurile şi exercitau asupra
românilor o presiune şi ameniţr
permantă.
În documente se întâlnesc
consemări
referitoare la „starea de nelişt"
a poulaţie
româneşti
majoritare din
Marmueş,
care provenea din faptul că acest judeţ
românesc a fost „înglobat
pentru ca, după
revenirea autoriăţl
româneşti,
temporar la Ucraina subcarptiă",
să fie lansate, de peste frontieă,
zvonuri că ,judeţl
Marmueş
vafi încorporat cu
5
(sub!. ns. - A.F.). Prin urmare, unii
totul sau în parte în Ucraina subcarptiă"
locuitori ucrainieni şi-au
declarat autonomia, cum a fost cazul celor din Rona de
Sus, care n-au permis autoriăţl
române să se instaleze în comună,
procedând
chiar la „tăiera
legăturio
telefonice" cu oraşul
Sighet, situaţe
care a determinat
6
• Comunele Câmpulung pe
emiterea unor mandate de arestare „contra vinoaţlr"
Tisa, Săpânţa,
Remţi,
Ticeul Mic şi Sarsău
au fost vizitate de un colonel sovietic
investgaţ
(şi
a luat note) în legătur
cu numărl
(în 21 iulie 1945), care a făcut
7
locuitorilor, naţiolte
şi condiţa
lor econmiă
, ceea ce a trezit îngrijorarea
firească
a acestora, mai ales că aveau destule exprinţ
neplăcut
cu sovieticii. În
buletinul informativ din 22 august 1945 sunt menţioat
alte aspecte ale comportamentului rutenilor: ,,În comunele cu o poulaţie
ruteană,
voluntarii care au fost pe
front, cu armatele sovietice aliate, şi în prezent s-au înapoiat la casele lor, în uniformă
şi cu arme, prin purtarea lor abuzivă
faţă
de poulaţi
românească,
înceară
să producă
2
Arhivele Naţionle-Drc
Judeţană
Bihor (în continuare: A.N.-D.J.Bh.), fond Inspectoratul de
cu situaţ
frontierei de vest a României vezi şi
Jandarmi Oradea, dos. 47/1945, f. 577. În legătur
studiul lui Gh. Onişoru,
Statutul nord-vestului Transilvaniei: de la 23 august 1944 la JO februarie
1995, p. 419-428.
1947, în Acta Musei Porolissensis, Zalău,
'Ibidem, dos. 48/1945, f. 134. Pentru manifestărl
unor ucraineni din Marmueş,
în lunile februarie- episod al eforturilor străine
de dezmembrare
aprilie 1945, vezi Nicolae Mihu, Criza Marmueşli
terioală
a României (februarie-aprilie 1945) (lucrare în mss., care urmează
să
apră
în Revista
bihoreană
de istorie, nr. 3, 2004)
'Ibidem, f. 131.
5
Ibidem, dos. 47/1945, f. 577. Vezi Buletinul informativ din 2 august 1945.
6
Ibidem
7
Ibidem, f. 483.
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8
va fi trecut la Ucraina subcarptiă"
.
teroare, spunând că, în curând, Marmueşl
Românii nu s-au lăsat
mai prejos şi, în 13 august 1945, au dezarmat toţi
rutenii din
„până
la sânge"9• Au fost luate măsuri
de reprimare
Rona de Jos, pe care i-au bătu
10
a acţiunlor
de tip terorist a voluntarilor ucrainieni • Cu toate acestea, unele elemente
ucrainiene făceau,
mai departe, proagndă
„în detrimentul
din rândul poulaţie
statului român, prin care cer(eau) realipirea Marmueşli
la Ucraina
1
Subcarptiă"
(25 octombrie 1945). Chiar şi la începutul lunii noiembrie 1945,
făceau
constaări
importante în acestă
direcţ,
informând despre îndârjirea unor
locuitori ucraineni, care subminau autoritatea statului român. Populaţi
românească
era intrgaă
mai ales de modul de comportare a dobrvlţi
(foşti
voluntari locali
ucrainieni în trupele sovietice), care aveau armele asupra lor, precum şi uniforma
miltară
sovietcă,
,,sub masca căroa
comit(eau) foarte multe abuzuri" 12 • De
asemenea, pretorul plăşi
Sighet „făcea
proagndă
în rândul ucrainienilor,
îndemnând tineretul să nu se prezinte la recrutare" 13 , astfel că a fost nevoie de
trimiterea lui în judecată.
Acelaşi
pretor, un anume Nicolae Lazarciuc, teroriza
români, pe „motivul că aceşti
refuză
a ţine
treaz(ă)
ideea
locuitorii şi funcţioar
14
ucraină"
• Chiar şi la finele lunii decembrie 1945 mai persistau zvonuri „în
legătur
cu Ardealul de Nord, şi mai ales în ceea ce priveşt
Marmueşl,
că
va
15
trece la Ucraina sub Carptică"
•
Aşadr,
pe parcursul lunilor august-decembrie 1945 a fost întreţiuă
în
Marmueş,
de către
repzntaţi
spiritului extre{Ilist ucrainian, o stare de tensiune,
poulaţi
românească
majorită
şi a determinat autoriăţle
române
care a nemulţit
să fie mai vigilente şi să informeze conducerea centrală
cu privire la existnţa
acestui
fenomen, care trebuia combătu
cu mijloace legale, menite să asigure integritatea
statului român în partea sa nord-vestică.
O altă
preocupare constaă
a organelor jandrmeşti
a fost aş-zis
(în
documente) ,irdentă
maghiră",
mai exact surprinderea formelor ei de manifestare
conretă
în zona Marmueşli.
Au fost identificate numeroase fapte de acestă
natură
şi, de aceea, le vom reţin
numai pe cele mai semnificative. Începem cu o
caracterizare a acestei componente a stări
de spirt a unor locuitori din spaţiul
amintit:
„Populaţi
maghiră
în toate ocaziunile caută
să
sfideze bunul mers al interesului
portul hainelor în asemenea culori care să
statului" 16 • Era „foarte răspândit"
reprezinte, privit în ansamblu, tricolorul maghiar. ,,Iridenta maghiră"
era „viu

Ibidem, f. 486.
Ibidem.
10
Ibidem, f. 620.
11
Ibidem, dos. 48/1945, f. I 84.
12
Ibidem, f. 274.
13
Ibidem
14
Ibidem, f. 277.
15
Ibidem, f. 549.
16
Ibidem, dos. 47/1945, f.578.
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7, uneori chiar şi de către
ofiţer
sovietici. Au sporit disensiunile dintre
români şi maghiari, datoriă
modului cum au fost traţi
românii „în timpul ocupaţie
maghiare" 18 • Fricţunle
între locuitorii români, ucrainieni şi maghiari, erau „în
creşt",
fapt care i-a determinat pe români să pretindă
ca „ţar
românească
să fie
19
a românilor, şi nu a străinlo"
• Din seria de manifestăr
ale poulaţie
maghiare le
reţinm
pe următoael:
cu scopul de a face „proagndă
maghiră",
locuitorii
maghiari din Sighet au comemorat, 80 de ani de la moartea lui Petăfi
Săndor,
aceşti
purtând pe piept „o insgă
cu portretul poetului" 20 ; comerianţ
maghiari din Sighet
- vindeau „penaje pentru purtat în pălrie
sau în piept, format de
- şi din tot judeţl
inmoară,
de măriea
unei monede de 100 lei, pe margine având tricolorul maghiar,
Devenise clar faptul că, ,,profitând de actualul regim
iar în mijloc stema maghiră".
democratic, agenţi
iridentei maghiare" îşi desfăşoar
activitatea „făr
prea multe
că
„iridenta maghiră
este în plină
activitate şi
piedici"21 • Jandarmii erau conviş
2
adoptă
de către
toţi
locuitorii de origine etnică
maghiră"
.
Populaţi
românească
era nemulţită
şi de faptul că,
deşi
în judeţ
„au venit"
autoriăţle
româneşti,
touşi
- la 25 septembrie 1945 - ,,se mai găsec
încă
majoritatea
funcţioarl
de stat, judeţ
şi comune, de origine maghiră,
care au funcţioat
şi
sub regimul maghiar"23 (sub!. ns. -A.F.). Unii locuitori maghiari din judeţ
au lansat
zvonul că „teritoriul Ardealului de Nord va fi încorporat la „marea Ungarie", care
la Conferiţa
de pace" 24 . La Prefectura judeţli
funcţioa
30 de
se va hotărî
şi ucraină",
acestea sfidând- ,,prin cuvinte
persoane, ,,toate de origine maghiră
şi gesturi" - locuitorii români care solicitau diverse acte, provocând justificate
proteste din partea acestora.
„Iridenta maghiră"
era suţintă
nu numai de anumite elemente maghiare, ci
şi de „către
partidul comunist". Sub „masca că fac parte din partidul comunist", unii
propagau „ideea
locuitori maghiari organizau diferite întruniri, în cadrul căroa
maghiră"
şi alimentau speranţl
lor „în ceea ce priveşt
Ardealul de Nord", în
25
maghiră.
Se lucra după
„norme"
sensul că acesta va trece din nou sub „stăpânirea"
(indcaţ)
primite direct de la Budapesta, pe canale secrete, prin „diferţ
colportori
verbali" 26 , urmăiţ
îndeaproape, cu scopul de a fi identfcaţ
capii „iridentei
1

sprijntă"

Ibidem.
Ibidem, f. 483.
Ibidem.
211
Ibidem, f. 485.
21
Ibidem.
22 Ibidem, f. 619.
21
Ibidem, dos. 48/1945, f. 44.
2
' Ibidem, f. 45.
25 Ibidem, f. 134.
26
În legătur
cu „normele,., altfel spus, cu indcaţle
primite de la Budapesta, într-un buletin informativ
faptul că nu se aduc documente scrise, ci se face proagndă
„din om în om, de către
se menţioază
unii colportori care trec în Ungaria cu ostaşi()
sovietici şi tot cu ei se întorc" (subl.ns.-A.F.) (Ibidem,
f. 184 ), nefiind posiblă
cercetarea lor. De altfel, activitatea iredntsă
era sprijntă
nu numai de
sovietici, dar şi de partidul comunist, în care mulţi
dintre locuitorii maghiari s-au „înglobat", pentru a
proagndă
antiromâescă
(Ibidem).
putea - sub un asemenea scut - să facă
17

1
"
19
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maghiare", deoarece aceşti
se „pot foarte uşor
manifesta, din cauză
că
majoritatea
lor s-au înscris în partidul comunist, de unde, sub acestă
mască,
lucrează
nestighrţ
de nimeni" 27 • S-a făcut
chiar propunerea ca să se intervă
la partidul comunist,
pentru a „nu tolera propaganda irdentsă
care se face în judeţ",
unul din cazurile
recente fiind petrecerea de Crăciun,
în oraşul
Sighet, cu prilejul căreia
s-a organizat
şi un program artistic. În cadrul acestuia a apărut
şi o domnişară
Komarnyi, care a
avut impertnţa
să se îmbrace în pantaloni albştri,
cu două
petece pe fund, unul
de culoare galbenă,
altul roşie,
toate împreună
simbolizând tricolorul românesc. Tot
timpul îşi „arăt
inteţoa
dosul, iar poulaţi
maghiră
aplauda şi râdea" 28 • Ca şi
în alte judeţ
din nord-vestul Transilvaniei, ,,iridenta maghiră"
şi-a
demonstrat
nocivitatea prin acţiunle
sale publice, de răspândie
a unor zvonuri, care nu s-au
confirmat. La acestea s-au adăugt
ostilitatea faţă
de autoriăţle
române şi
manifestărl
şovinste
deschise, care au jignit poulaţi
românească,
atât de încerată
în cei patru ani de dominaţe
hortysă.
Suportul unei asemenea comprtăi
a fost
sprijinul primit din partea ocupanţilr
sovietici şi, mai ales, faptul că s-au înscris în
Maghiră,
care le-au luat apăre,
partidul comunist, precum şi în Uniunea Populară
chiar şi arunci când au fost încălate
legile şi demnitatea statului român. A fost
toleranţă
pentru a fi depăşit
împrejuăil
la care ne referim.
nevoie de multă
Documentele conţi
şi referiri la atitudinea unor evrei, care s-au „înapoiat din
deportare" 29 şi, în mod surpinzăto,
au început să îşi asume „prea mari drepturi faţă
de poulaţi
românească,
care a avut de suferit foarte mult sub dominaţ
maghiră
30
şi cu ocazia războiul"
• De pildă,
ei au făcut
perchziţ
„domiciliare pe neaştp"
în oraşul
Sighet şi acele comune unde nu erau jandarmi 31 • S-a ajuns la concluzia că
este necsară
intervţa
autoriăţl,
pentru ca acestea să dea „dispozţun
evreilor
să
nu mai comită
abuzuri" 32 • Cu toate acestea, în buletinul informativ (pe 10-25
octombrie 1945) al Legiunii de Jandarmi Marmueş
„se observă
unele nemulţir
în rândul poulaţie
româneşti,
care mai este încă
şi azi perchziţonată
de către
evreii ce se înapoiză
din deportare" 33 • În acelşi
document se ajunge la concluzia
că
„poulaţi
evriască
face diferite şicane
poulaţie
româneşti,
invocând diferite
34
motive" .
acum, că relaţi
interetnice din
Este evident, din ceea ce am prezentat până
judeţl
Marmueş
- în acestă
perioadă
plină
de incertitudini, alimentate şi de
revizonşt
locali, îndrumaţi
din afara ţări
- au fost de o dificultate extrmă,
datoră
mai ales manifestărlo
puse la cale de „iridenta" ucraină
şi maghiră,
la care
Ibidem,
Ibidem,
2
• Ibidem,
'" Ibidem,
" Ibidem,
12
Ibidem,
.1, Ibidem,
34
Ibidem,
27

2
N

dos. 48/1945, f. 388 şi 478.
f. 549.
f. 483.
f. 484.
dos. 48/1945, f. 131.
f. 133 .
f. 181.
f. 184.

268

Antonio Faur

6

s-au asociat şi demersurile autoritariste, nejustificate, ale unor elemente evrişt.
S-a profitat de sprijinul sovieticilor şi al comuniştlr,
care a concurat la accentuarea
stări
de nemulţir
a locuitorilor români şi a autoriăţl
statului. Practic, s-a
creat un climat de instabilitate, specific unor timpuri tulburi.
O altă
realitate cu conseiţ
grave asupra locuitorilor din Marmueş
a fost
detrminaă
de reîntoarcerea trupelor sovietice din Germania şi Austria, care au
trecut - a doua oară
(prima dată
în lunile septembrie-octombrie 1944, îngrozindu-i
pe locuitori, care au suferit un „tratament" neaştp,
de la violuri şi crime, până
la
acum, la reîntoarcere,
jefuirea a mii de familii de bunurile strict necesare existnţ)-,
tot pe teritoriul României, inclusiv pe cel al judeţli
Marmueş.
De aceea, era
firesc ca documentele să reţină
informaţ
exacte cu privire la acest aspect. Dintr-un
raport asupra situaţe
poliţenşt
din Marmueş
(1 Oseptembrie 1945) rezultă
faptul
că
„trupele aliate (sovietice-n.n.) în trecere", pentru repatriere, ajungând în diferite
locuitorilor" 35 • Puţinel
cereale,
comune, ,,distrug recolta şi alte bunuri ce aprţin
care „se prezentau foarte bine", au fost realmente „distruse de trupele aliate în trecere
36
prin acest judeţ"
• Autoriăţle
române n-au putut adopta nici o măsur,
căi
ţar
era
37
ocupată
de militarii sovietici, astfel că poulaţi
civlă
a fost, în continuare, ,jefuită"
•
S-a pus chestiunea de a se interveni la Comisia Aliată
(Sovietcă)
de Control, de la
Bucreşti,
în sensul ca aceasta să dea dispozţun
ca militarii sovietici să nu mai
comită
abuzuri 38 . Ulterior sunt semnalate unele fapte concrete ale militarilor sovietici,
cum au fost cele din comunele Remţi,
Săpânţa,
Câmpulung pe Tisa, Sarsău
şi
Iapa, din care trupele sovietice au „luat aproape tot nutreţl
ce-l aveau (locuitorii nu are furajele necesare" 39 • S-a
n.n.) strâns pentru vite, iar de prezent poulaţi
ajuns în situaţ
că
unii tineri din comunele prin care treceau şosel
principale să
se îmbrace în uniforme sovietice şi să se dedea la „diferite fapte ostile ordinei
publice" 40 • În seara zilei de 3 noiembrie 1945, pe la orele 20, militari sovietici au
comis în oraşul
Sighet două
crime 41 , fapt care a diminuat încrederea poulaţie
în
organele de ordine publică,
deoarece nu-i puteau asigura protecţia
şi linştea.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât Comandamentul Sovietic din Sighet n-a luat
nici o măsur
în acest sens 42 , care să fie făcut
publică
şi,
astfel, să-i
asigure pe
locuitori că asemenea lucruri nu se vor mai întâmpla. Drept urmare, erau perfect
îndreptăţi
locuitorii din Sighet să fie nemulţi,
deoarece „în fiecare seară"
erau,
de „diferite bande, cari, ... sunt în legătur
cu diferţ
ostaşi
pur şi simplu, jefuiţ
sovietici"43 • Ca o concluzie la acţiune
militarilor sovietici de a deposeda de bunuri
Ibidem,
Ibidem,
7
J Ibidem.
3
• Ibidem.
39
Ibidem,
"' Ibidem.
41
Ibidem,
42
Ibidem,
4
J Ibidem,
Js

36

dos. 47/1945, f. 618.
f. 619.
dos. 48/1945, f. 131.

f. 276.
f. 277.
f. 388.
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locaă
şi a distruge unele mijloace de existnţă
ale acesteia, în raportul
informativ pe perioada 25 decembrie 1945-1 Oianuarie 1946, al Legiunii de Jandarmi
Marmueş,
se precizau următoael:
,Situaţ
agricolă
a acestui judeţ
este foarte
slabă
... Această
stare se datoreş
faptului că acest judeţ
este foarte muntos şi
acoperit de pădure,
iar mica recoltă
care a fost în acest an, a fost aproape distruă
în
întregime de către
trupele sovietice care se înapoiau de pe front" 44 (subl.ns.-A.F.).
Trecuse mai bine de un an de când trupele sovietice îşi făcuser
preznţa
în
Marmueş,
cu prilejul ofensivei din septembrie-octombrie 1944, iar acum,
reîntorcându-se acsă,
au contribuit la sărciea
extrmă
a locuitorilor, de vreme ce
le-au distrus în cea mai mare parte recoltele. Comportamentul unor militari din
Armata Roşie
le-a produs mari necazuri şi chiar tragedii, alimentând spiritul
anticomunist al locuitorilor, care s-a manifestat în anii 1946-1952, prin forme dide rezistnţă
anticomusă
din România, fenomen
verse, în cadrul general al mişcăr
de mare însemăta,
pe care istoriografia română
contempraă
are obligaţ
ştinţfcă
de a-l dezgropa din fondurile atât de bogate ale arhivelor, mai cu seamă
cele ale fostei securităţ,
inaccesibile (până
în acest moment) multor certăoi,
ceea ce constituie un impediment major în calea restituirii adevăruli
privitor la
începuturile operei de comunizare a României.
Perioada 1944-1945 a fost una de criză
econmiă,
poulaţi
ruală
şi urbană
suportând conseiţl
ocupaţie
sovietice fiind grav afectat nivelul de trai: ,,România
sub regimul armistţul,
în realitate sub ocupaţie
sovietcă,
plătea
la sfărşitul
lui
1944 greşli
trecutului, în special, prin scădera
nivelului de trai. De aceea o
trăsu
aproape genrală
ce se desprinde din studiul arhivelor este existnţa
celor
mai diverse nemulţir.
Acestea erau zilnic aduse la cunoştiţa
guvernului, care
incapabil să reacţionz
eficient" 45 • Şi realităţ
economice
se dovedea însă
postbelice din Marmueş
au constituit motive de îngrijorare şi insecuritate pentru
şi satele judeţli.
În timpul evenimentelor
majoritatea locuitorilor din oraşel
militare din toamna anului 1944 au fost întrerupte legături
dintre judeţ
şi „restul
ţări",
îndeosebi cele pe CFR. S-au restrâns considerabil mijloacele locale de transcu articole de primă
necesitate46 •
port, fapt care a afectat aprovizionarea poulaţie
„preocuparea pentru a se pune în lucru calea ferată
care leagă
judeţl
Era firească
Marmueş
cu restul ţări",
findcă
în absenţ
acesteia „aprovizionarea se face cu
mare greutate" 47 • Concomitent, autoriăţle
administrative au încercat să rezolve
unele necsităţ
acute ale locuitorilor, aducând din judeţl
apropiate (mai ales din
Someş
şi Satu-Mare) cantiăţ
de grâu şi porumb 48 , pe care le-au împărţit
unor

Ibidem, f. 550.
op. cit., p. 82.
Gh. Onişoru,
46 A.N.-D.J Bh, fond Insp, Jd.O., dos. 47/1945, f. 577-578. S-a făcut,
de către
Legiunea de Jandarmi
Marmueş,
propuneri ca să se „intevă"
la organismele centrale de conducere, pentru ca Prefectura
şi Cercul Teritorial Marmueş„
să
obţină
un număr
de camioane, cu care să poată
aproviziona poulaţi
cu cele necesare traiului" (Ibidem, dos. 48/1945, f. 44).
47
Ibidem, dos. 47/1945, f. 484.
48
Ibidem.
44
45
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locuitori, ca ajutoare. A fost organiztă
chiar şi o „carvnă
pentru ajutorul
Marmueşli",
care a oferit poulaţie
sărace,
sub formă
de „daruri", alimente şi
49
îmbrăcinte
• Locuitorii de la sate se aflau în preajma campaniei de toamnă
şi nu
50
dispuneau de sămânţa
necsară
şi nici de „mijloace de muncă"
(boi, cai, bivoli,
căruţe
şi atelaje agricole), fiind „luate" - în mare măsur
- de trupele sovietice şi de
Comisia Aliată
(Sovietcă)
de Control, în contul obligaţr
stabilite prin Conveţia
de Armistţu
din septembrie 1944. Situaţ
econmiă
a Marmueşli
era, făr
îndoială,
,defictară
din toate punctele de vedere", autoriăţle
străduin-e
să
o
amelioreze. Locuitorii judeţli
erau nevoiţ
să se aprovizioneze din judeţl
„vecine"
(făcând
schimb de sare cu cereale), dar şi din Ungaria 51 • Neexistând linii ferate
52
funcţioale,
locuitorii se deplasau în judeţl
„limitrofe" atât cu căruţel
, cât şi pe
însă
că
se apropie o iarnă
grea şi acestă
jos, ca să se aprovizioneze. Erau alrmţi
53
ocupaţie
va fi confrutaă
cu mari greutăţi
• La toate acestea se adăug
faptul că
trebuiau să plăteasc,
pentru produsele necesare, sume exagerate", iar atunci când
54
achizţle
le făceau
negustorii, ei le vindeau cu „preţ
de speculă"
•
Rezultatul unor asemenea practici era scumpirea - ,,pe zi ce trece" - a tuturor
5
mărfuilo
de pe „piaţă"
, făr
ca autoriăţle
statului să poată
face ceva, cu excpţia
faptului că, uneori, le confiscau 56 . Se apropia iama iar locuitorii Marmueşli
nu
aveau „cerialele necesare alimentăr
pe timpul" 57 acesteia, după
cum se constata în
ultimul buletin informativ pe anul 1945, al Legiunii de Jandarmi Marmueş.
Locuitorii nu-şi
puteau asigura condiţ
minimale de existnţă,
datoriă
absenţi
de
liberă
a articolelor de primă
necesitate, care nu se puteau procura decât cu
pe piaţ
preţui
de „speculă
extrem de mari" 58 • În toate cele cinci luni de care ne ocupăm
(august-decembrie 1945) a fost remactă
nemulţira
locuitorilor şi din „cauza
lipsei de materii prime" 59 , nu numai a alimentelor, îmbrăcinte
şi încălţmite.
Aceaşi
atitudine se observă
şi în legătur
cu faptul că nu s-au „refăcut
podurile şi
şosel
stricate de către
trupele germano-maghiare cu ocazia retragerei din Ardealul
de Nord" 60 •
Au existat unele nemulţir
şi datoriă
modului cum s-a „procedat cu reforma
agră",
deoarece comitetele locale (de aplicare a prevederilor acesteia) n-au respectat
•• Ibidem, f. 618.
50
Ibidem, dos. 48/1945, f. 131.
51
Ibidem, f. 132.
52
cu căruţel
era pândită
Efectuarea transportului de mărfui
„diferite persoane" şi - în mai multe cazuri - chiar de
(Ibidem, f. 417).
locuri răsfeţ'
53
Ibidem, f. 275.
54
Ibidem, f. 386.
55
Ibidem, f. 416.
56
Ibidem.
57
Ibidem, f. 549.
5
' Ibidem, dos. 47/1945, f. 577.
59
Ibidem, dos. 48/1945, f. 181.
60
Ibidem.
către

de pericole reale, deoarece erau jefuite de
trupele sovietice, care„ mai sunt pe unele
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„dispozţunle
legale şi au expropriat terenuri după
bunul lor plac, făr
a se ţine
seama de terenurile pe care proprietarul are dreptul a şi le menţi
pentru folsinţă,
iar în multe .. .părţi
s-au expropriat proprietari care nici nu cădeau
în prevederile
61
legii " (subl. ns.-A.F.). Luându-se în considerare faptul că în judeţl
Marmueş
62
terenul cultivabil era „foarte puţin"
, cu atât mai mult abuzurile de felul celui amintit
au avut un impact negativ asupra celor vizaţ,
determinând reacţi
ale acestora pe
că acest judeţ
era, în cea mai mare parte, ,,muntos şi
deplin justificate. De menţioat
deluros", locuitorii ocupându-se mai ales cu creşta
vitelor şi exploatarea
3

pădurilo6

•

Cu o infrastucă
detrioaă
masiv de război
şi cu mijloace de transport reduse
considerabil, posibltăţe
de a face comerţ
au fost restrânse la minimum, mai ales
dacă
ne gândim şi la absenţ
de pe piaţ
liberă
a produselor de strică
necesitate.
Avem în vedere şi faptul că majoritatea magazinelor din judeţ
au „fost devastate de
trupele germano-maghiare"64 • Ceea ce a rămas
a fost jefuit de militarii sovietici65 ,
astfel că se mai făcea
comerţ
doar în condiţ
de excpţi,
prin schimb de mărfui,
ori prin suportarea preţuilo
de speculă,
alarmante pentru toţi
locuitorii, de la ţărani
şi muncitori, la salriţ
şi pensionari, aceşti
din urmă
neputând „face faţă
nevoilor
zilnice" 66 cu salariul şi pensia pe care le primeau. Până
în luna august 1945, văduel
şi invalizii de război,
ca şi orfanii şi pensionarii, n-au primit „drepturile şi ajutoarele
nu au fost încă
elaborate actele legale necesare pentru efectuarea
cuvenite" 67 , findcă
unor asemenea operaţi.
Aşadr,
aceste categorii sociale nu dispuneau de bani pentru
a-şi
procura bunurile indispensabile, mai ales că preţuil
erau „exagerate", din
motivele arăte
mai sus. Cei doi termeni ai unei pieţ
libere şi stabile lipseau, în
bună
parte, astfel că nu erau îndeplinite condiţle
elementare pentru funcţioare
acesteia, în detrimentul locuitorilor şi al vieţ
economice locale. În buletinul
informativ din 1O septembrie 1945 este reclamtă
lipsa celor „necesare
aproviznă"
locuitorilor (ca îmbrăcinte,
încălţmite
şi alimente), precum şi
a „mijloacelor de transport" 68 •

Ibidem, dos. 4711945, f. 577, 618; dos. 48/1945, f. 43. Nedrptăţi
au fost mai cu seamă
cei„ cari au
luptat pe front", precum şi cei care s-au reîntors „din diferite lagăre",
cum au fost cele de muncă
forţată
din Ungaria), toţi
aceşti
neputând lua parte la acţiunle
de aplicare a reformei agrare (Ibidem,
dos. 48/1945, f. 181 ).
62
Ibidem, dos. 47/1945, f. 484.
63
Ibidem, f. 578.
64
Ibidem, f. 577.
65
Vezi pentru aceste realităţ
Antonio Faur, Raporturile militarilor sovietici cu poulaţi
şi adminstrţ
din vestul României 1944-1945, Editura Universtăţ
din Oradea, 2002; Idem, Comportamentul
din vestul României 1944-1945, voi. I, Editura Universtăţ
din Oradea,
militarilor sovietici în judeţl
2000; Idem, Comportamentul militarilor sovietici în judeţl
din Vestul României 1944-1945, voi. II,
Editura Universtăţ
din Oradea, 2003.
66
A.N.- D„J. Bh, fond Insp. Jd. Oradea, f. 578, dos. 47/1945, f. 578.
67
Ibidem.
"" Ibidem, f. 618.
61
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Chiar dacă
autoriăţle
au încercat să diminueze acest fenomen, repartizând
unele cote de produse (din alte judeţ
ale ţări)
pentru Marmueş,
touşi
acestea namintitei absenţ
a mijloacelor de transport69 • Unii
au fost aduse la timp, datoriă
comerianţ,
folosindu-se de conjutră,
au încercat să se îmbogăţeasc,
astfel că a
autoriăţl,
pentru a fi surpinş
asupra faptului şi trimş
fost nevoie de intervţa
70
în judecată
• Locuitorii, care aveau cai şi căruţe,
s-au deplasat în alte judeţ
ale
ţări,
pentru a-şi
procura alimentele necesare, însă
- în luna noiembrie 1945 - nu li
71
s-a mai dat voie să le aducă
, ceea ce a produs un val de îngrijorare în rândul
acestora, care se vedeau expuşi
înfometări,
situaţe
la care autoriăţle
n-au răspun
printr-o eliminare a neajunsurilor semnalate.
La seria de nemulţir
determinate de realităţ
politice şi economice locale
şi cele de natură
adminstrvă,
care aveau o relaţi
strână
cu situaţ
s-au adăugt
de tranziţe
prin care trecea judeţl
şi întreaga ţară,
afltă
sub ocupaţi
trupelor
sovietice şi a Comisiei Aliate (Sovietice) de Control, instuţe
supranţiolă
care a
„dictat" regulile „vieţ
statului" încă
din septembrie 1944. Dacă
până
acum, în vara
judeţli
Marmueş
s-a realizat de către
trupele sovietice,
anului 1945, adminstrţ
care au păstra
vechii funcţioar
administrativi din perioada hortysă,
revenirea
instuţlor
româneşti
în luna iulie 1945 a fost primtă
cu entuziasm de locuitorii
jandrmeşti
s-au impus cu dificultate, ele fiind obligate să
români 72 • Instiuţle
absoră
şi o parte a aş-zise
jandarmerii populare, pe când prefecturile şi primăle
s-au lovit de o puternică
opziţe
din partea funcţioarl
maghiari şi ucrainieni,
din răsputei,
apelând şi la sprijinul sovieticilor, pentru a rămâne
care s-au strădui
în poziţle
pe care le deţinau.
Ei au încercat să supravieţcă
într-un aparat
administrativ care trebuia renovat în întregime, prin instalarea unor funcţioar
români, care în 1940 au fost expulzaţi
din teritoriu, ori a altora noi, veniţ
din întreaga
ţară.
Un exemplu negativ l-a oferit pretorul Nicolae Lazarciuc, din oraşul
Sighet,
care a comis abuzuri grave, mergând până
la tentativa de a desprinde acestă
parte
din statul român şi a o anexa la Ucraina.
de judeţ
După
două
luni de la reinstalarea autoriăţl
române se mai aflau încă
„în
de stat, judeţ
şi comune, precum şi în alte servicii funcţioar
care
toate funcţile
au fost cu serviciul şi în timpul ocupaţie
maghiare" 73 (subl. ns.-A.F.). Mai mult,
funcţioar
români care au revenit la vetrele şi serviciile din anul 1940 „erau privţ

Ibidem, dos. 48/1945, f. 43.
Este cazul lui Lein Fischer, care vindea kilogramul de petrol cu 1700 lei şi o baterie pentru „lampă
de buzunar" cu 1600 de lei (Ibidem, f. I 82), pentru care fapt a fost dat în cercetarea Sectorului de
Jandarmi din comuna Dragomieşt.
71
Ibidem, f. 387.
72
Ibidem, dos. 47/1945, f. 483. Funcţioar
români aveau, la finele lunii august (1945), ,.moralul
ridicat" şi depuneau„ mult interes în executarea serviciului.fiecare la postul său".
Au fost repimţ
şi
funcţioar
care, pe timpul„ ocupaţie
maghiare", au fost„ daţi
afră
din serviciu" (Ibidem, f. 618), cum
au fost cazurile lui Gavrilă
Timş
(din Borşa)
şi Gavrilă
Mărginea
(fost „picker" în Borşa).
73
Ibidem, f. 619.
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Ibidem,
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• Ibidem,
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Ibidem,
7
' Ibidem,
79
Ibidem.
Ho Ibidem,
HI Ibidem,
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funcţioar,
cari (în) majoritate sunt de origine
din urmă
erau preondţi,
mai ales la prefectura
judeţli
şi la primăa
oraşuli
Sighet, astfel că locuitorii români, când se prezentau
pentru obţinera
unor acte necesare, întâmpinau mari difcultăţ
Se constaă,
de asemenea, faptul că atitudinea antiromâescă
a funcţioarl
minoritari din Marmueş
era încurajtă
de starea de incertitudine din acest judeţ,
situat la marginea nord-vestică
a ţări,
unde autoritatea statului român era slăbit
de
atâţi
factori conjuncturali, încât elementele centrifuge se menţiau
în funcţi,
din
spirtului revizionist. Administrarea judeţli
de către
care diriguiau manifestărl
funcţioar
fideli statului român a fost, pe parcursul perioadei examinate, extrem
ca şi a altor judeţ
din nord-vestul României.
de precaă,
ale adminstrţe
a fost şi aceea că n-a asigurat cu
Printre alte deficnţ
învăţtori
toate şcolie
din judeţ,
pentru anul şcolar
1945-1946. Postul de jandarmi
75
din Valea Vişeul
a informat despre acestă
situaţe
. Populaţi
din Săpânţa
era
„foarte agită
pe motivul că nici până
în prezent (în I O noiembrie 1945-n.n.) nu li
s-au repartizat învăţtori
români" 76.În comuna Slătioar
(Marmueş)
nu se
începusră
„cursurile primare" nici în 25 noiembrie 1945, din lipsă
de învăţtori
români, deşi
erau de şcolarizt
între 120-150 de copii 77 • Reţau
de învăţmât
primar nu era integral refăcut
până
la finele anului amintit, cu toate eforturile
adminstrţe
româneşti
din Marmueş,
bine inteţoaă,
însă
- pentru moment
(datoriă
impedimentelor existente) - incapblă
să
asigure o stare de normalitate,
ale locuitorilor.
ceea ce a generat o multitudine de nemulţir
Preocupăil
economico-industriale au fost reactivate abia în vara anului 1945.
au fost
S-a luat mai întâi act de faptul descurajator că „aproape toate instalţe
distruse de bombardament sau evacuate în timpul retragerii de către
trupele germanolocali, puţin
la număr,
au trebuit să refacă,
să reconstuiaă
maghiare"78. Industriaş
79
,instalţe"
(şi
alte componente), care au fost deteriorate de „mersul" războiul.
La începutul lunii septembrie 1945 au fost reluate exploatări
forestiere pe Valea
Vişeul,
cu un număr
de 45 de lucrătoi,
care erau „mulţi
de felul cum sunt
80
plăţie"
. S-a procedat la „refacerea" minelor de sare de la Ocna Şugat
şi Costui,
81
fiind angjţi
309 muncitori şi 21 funcţioar
. Şi la mina „metalurgică"
de la Budeşti
şi-au
reînceput munca cei 44 de muncitori şi 4 funcţioar,
activând pentru
„reorganizarea acesteia"82 . Prelucrarea lemnului era efctuaă
de o societatea anoimă
maghiră

cu duşmănie

cunoaşter
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dos. 48/1945, f. 43
f. 13 I.
f. 274.
f. 386.
dos. 47/1945, f. 578.
dos. 48/1945, f. 172.
f. 43.
f. 132.
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(de fapt, o fabrică
de cherestea), cu sediul în Câmpulung pe Tisa, cu un număr
de
la cele 13 fierăsta,
la care lucrau
132 de persoane 83 • Lemnele de brad erau tăiae
sau pentru export84.
localnicii. Ele produceau scânduri şi lemn pentru construţi
Unii locuitori îşi procurau sare de la Ocna Şugat,
pe care apoi o vindeau în judeţl
apropiate. Cu banii obţinu
îşi
cumpăra
„porumb, orz, ovăz
şi altele" 85 . La sfârşitul
anului 1945 se poate vorbi de o parţilă
redresare a potenţialu
industrial al judeţli
Marmueş,
care valorifica bogăţia
solului (lemn de brad din pădurile
existente) şi
subsolului (sarea şi metalele), folosind lucrătoi
din aşezăril
judeţli,
care erau
mulţi
cu salariile primite 86 •
Am reconstituit - pe baza unor surse documentare inedite - principalele
dimensiuni ale istoriei marueşnilo
în primele luni după
terminarea războiul
(august-decembrie 1945), care a fost marctă
de grele încerăi
pentru locuitorii
acestui judeţ.
Evenimentele militare, precum şi altele generate de acestea, au provocat
mari pertubăi
ale vieţ
economice (agricultă,
comerţ
şi industrie), ea însăşi
slăbit
de obligaţe
copleşitar
care decurgeau din Conveţia
de Armistţu,
precum şi
de jafurile militarilor sovietici. Pe fondul unor eforturi de eficientizare a adminstrţe
româneşti,
reinstalate în luna iulie, s-au desfăşurat
activăţle
de factură
revizonstă
(ale iredentei maghiare şi rutene) şi de subminare a autoriăţ
statului, fiind lansate
cu „soarta" Marmueşli
şi
a nord-vestului
zvonuri alarmante (în legătur
Transilvaniei), menite să-i
demoralizeze pe locuitorii români. Sub raport economic,
s-a înregistrat o adevărt
destabilizare, locuitorii judeţli
fiind confrutaţi
cu
pe piaţă
a celor mai necesare alimente,
neajunsuri extraordinare, precum inexstţa
a îmbrăcinte
şi a încălţmite.
Încercând, într-o formulare sintecă,
o definire a situaţe
locuitorilor
Marmueşli
în perioada pe care am investigat-o, putem conchide că aceşti
au
dramatice ale unei etape de reintegrare a judeţli
în
suportat toate conseiţl
statul român, care şi-a
exercitat cu „dificultate" autoritatea în acestă
parte a ţări.

DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS TO THE REAL KNOWLEDGE
OF MARUEŞ

-AbstractThe author reconstitutes - relying on original documentary sources - the main
dimensions ofthe history ofMaramures in the first month after the war had finished (AugustDecember 1945) which underwent great trials for the inhabitants ofthis county. The military
•
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 275.
Ibidem, f. 418.
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events, as well as others deriving from it, had damaged the economic life (agriculture trade
and industry) being itself weakened by the overwhelming obligations imposed by soviet
soldiers' thefts.
On the backdrop ofsome efforts to make the Romanian administrations more efficient,
re-instated in July the revisionist oriented and state authority undermine activities were
unfolding spreading alarming rumors (related to the faith of Maramures and North-West
Transylvania) meant to demoralize the Romanians.
From the economic point of view, real destabilization was instated; the inhabitants of
the county were deprived of many things, thus the most basic aliments were missing from
the market as well as clothing items and footwear.

ASPECTE DIN ACTIVITATEA POLITCĂ
A BIROULUI
JUDEŢAN
BIHOR AL P.C.R., ÎN CAMPANIA
ELCTORAĂ
A ANULUI 1946
de
Corneliu CRĂIUN

Fiecare dintre formaţiunle
politice care au participat la bătlia
elctoraă
din
toamna anului 1946 cunoştea
miza importană
a acestui eveniment. Iar fraudarea
comunişt
a marcat începutul declinului inexorabil al
rezultatului alegerilor de către
României, ieşra
ei din sfera democraţi
şi intrarea în totalitarismul de tip sovietic.
În general, evenimentele care au precedat şi succedat alegerile din 19 noiembrie
1946 au fost interpretate şi ilustrate prin sinteze, prin studii şi articole şi prin tipărea
de documente de arhivă.
Într-un fel înainte de 1989 1 (tendţios,
selectiv, fals), în
2
3
alt fel în lucrăie
tipăre
în străinae
sau, la noi, după
Revoluţi
• Elemente
interesante şi edificatoare în ceea ce priveşt
modul în care structurile de partid au
identificarea şi analiza proceselor-verbale
abordat participarea la campanie fumizeaă
ale şedinţlor
partidelor angajate în cursa elctoraă,
din lectura căroa
putem
conceput
desprinde rolul pe care-l atribuiau evenimentului, modul cum şi-au
programul de acţiune,
activăţle
concrete, sistemul de lucru în alinţă,
tehnici de a
se informa cu privire la adversarii politici, tentativele de discreditare sau de eliminare
vină
alături.
Este
a lor, mijloacele de a se adresa electoratului şi de a-l persuada să-i
adevărt
că,
datoriă
presiunilor şi terorii exercitate de către
guvern şi de către
trupele
de şoc
al P.C.R., partidele de opziţe:
Partidul Naţionl-Ţăresc
şi Partidul Naţionl
Liberal nu au avut cum să desfăşoar
o activitate politc-rganză
normală
şi,
în locul acesteia, recurgeau, aş
cum înseşi
documentele de urmăie
a manifestărlo
lor din partea organelor represive, semnalză,
la tactica muncii de la om la om, nu
sunt şanse
prea mari să găsim
procese-verbale ale întrunirilor lor politice; în schimb

1
Reprzntaivă
pentru acest punct de vedere este sinteza lui Mihai Fătu:
1946. Din istoria politcă
a
Bucreşti,
1968.
României contemporane, Editura Politcă,
2
Istoria comunismului în România. Ediţa
a III-a, EVF, Bucreşti,
1999, p. 253-257.
Victor Frunză,
3
Sovietizarea nord-vestului României (1944-1950), Editura Muzeului Sătmrean,
Satu Mare, 1996,
p. 117-203; multe lucrăi
în Analele Sighet 3. Anul 1946 - începutul sfârşitul
(instuţ.
mentaliăţ.
evenimente). Comunicăr
prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmţie
(7-9 iunie 1996),
FUNDAŢICEM
CIVĂ,
1996; Corneliu Crăciun,
Opţiunea
Maniu. Contribuţ
documentare
la istoria P. N. Ţ (1945-1948), Editura Logos'94, Oradea, 2003.
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putem identifica pe ale comuniştlr,
de la nivelul unei organizţ
restrânse (la o
instuţe)
până
la nivelul conducerilor locale superioare şi ne putem convinge de
acţiune;
e adevărt,
inutil
temeinicia şi preocuparea cu care s-au încadrat în acestă
din punct de vedre practic, pentru că de câştiga
alegerile nu aveau cum să le câştige
şi,
în cele din urmă,
pentru că s-a găsit
modalitatea eficntă
de schimbare a
fiind declarat victorasă
formaţiune
care a realizat cel mai
rezultatului votări,
mic număr
de voturi. Dar materialele din interiorul P.C.R. sunt categoric utile pentru
înţelgra
scenei politice a momentului respectiv. Vom avea astfel, în faţ
noastră,
programul şi acţiunle
partidului câştigăor
al alegerilor, chiar dacă
victoria a fost
asigurtă
prin falsificarea situaţe.
Şi dacă
procesele-verbale nu reuşsc
să
refacă
atmosfera întâlnirilor politice, succesiunea şi tonul discuţlor,
oportunitatea
specifă
unor asemenea activăţ,
ele conservă
ceea ce este
argumentelor, agitţ
util pentru cercetarea istorgafcă:
obiectul şedinţlor,
raportul dintre instrucţle
de la Centru şi deciziile locale, hotărâile
luate, sistemul propriu de organizare a
activăţ
politice orientate spre obiective politice evidente, tentativele de eliminare
a adversarilor politici.
Partidul Comunist Român avea, în ceea ce-l priveşt,
poziţa
privlegată
de
formaţiune
afltă
la putere, beneficiind de a avantajele unei asemenea plasări:
control asupra aparatului de stat, mijloace de transport, de proagndă
audio- şi vizuală,
mijloace financiare care-i permiteau să acţionez
pe scară
mare, posibltăţ
de
supraveghere şi anihilare a adversarilor de pe scena elctoraă,
presă
în serviciile
bani avea la dispozţe
pentru a plăti
un aparat propriu şi pentru
lui. Este uimitor câţi
a desfăşura
o campanie elctoraă
costisitoare, repatiză
pe un teritoriu amplu şi
continuu în funcţie.
Dacă
partidele aflate în opziţe
faţă
de P.C.R. şi de partenerii
materiale şi
lui politici nu numai că nu dispuneau de resursele umane plătie,
financiare egale cu ale B.P.D.-ului, dar asupra lor se exercitau presiuni dintre cele
mai diverse, atitudine realiztă
cu acordul tacit, mai mult decât atât, cu complicitatea
guvernului dr. Petru Groza: de la devastări
de sedii, împiedicarea întrunirilor politice
prin organele de jandarmerie şi de poliţe
şi la excuţi
în plină
stradă.
la urmăi
Analiza documentelor electorale ale P.C.R. artă
că
alegerile au reprezentat o
problemă
foarte serioaă,
în care comunişt
au investit multă
energie, organizare,
mobilizare, oameni şi bani.
La 17 mai 1946, finalizând acţiun
de înţelgr
politcă,
repzntaţi
Partidului
Comunist Român, ai Partidului Social-Democrat, ai Frontului Plugarilor, ai Partidului
Naţionl-Lber
(Tătrscu),
ai Partidului Naţionl-Ţăresc
(Anton Alexandrescu),
ai Partidului Naţionl-Ppur
au hotărâ
constituirea Blocului Partidelor
Democratice, care avea să fie dominat în mod categoric de către
comunişt.
La
publictăţ
Platforma-Program a noii alinţe,
conepută
de
20 mai 1946 a fost dată
P.C.R. şi discutaă,
în principiu, într-o plenară
a C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946. La
25 mai a avut loc, la Consiliul de Minştr,
sub preşdinţa
dr. Petru Groza, o şedinţă
a Consiliului Politic al B.P.D., ocazie cu care s-a constituit Comitetul Central Elecperioada alegerilor. În
toral al B. P. D., un comandament unic al blocului pe toaă
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cursul următoael
două
luni - în special în luna iunie - au fost organizate comitetele
electorale judeţn,
de sector, de plasă
şi comunale. În acelşi
timp cu instituirea
destinate
acestor forme politico-organizatorice, au fost constituite casele alegători,
să
ofere spaţiu
pentru adunări
cu alegători,
întâlniri dintre aceşti
şi candiţ,să
aprovizioneze cu material de proagndă
echipele de lectori, să găzduiasc
manifestăr
culturale cu destinaţ
elctoraă.
Campania elctoraă
a B.P.D. a fost declanştă
la 2 iunie 1946, printr-un miting
organizat la Iaşi,
în preznţa
dr. Petru Groza. Ea a fost proiectaă
în două
etape:
prima, care urma să dureze până
la mijlocul lunii septembrie, se caracteriza prin
acţiun
politice duse separat de către
fiecare partid din B.P.D.; în a doua, până
înaintea
zilei de 19 noiembrie, partidele se manifestau ca o alinţă
politcă.
Această
distribuire
şi responabiltăţ
politice era bine gândită:
întâi se realiza
în timp a activăţlor
consolidarea organiztcă
şi politcă
a fiecăr
formaţiun,
apoi se desfăşura
acţiune
comună,
pe o bază
care era presuă
a se fi consolidat în timp. În fiecare dintre
aceste etape, rolul dominant a revenit P.C.R. Unele formaţiun,
cum au fost dizenţl
din P.NŢ
şi P.N.L., datoriă
lipsei de bază
umană,
suplineau întrunirile electorale
cu şedinţ
ale forurilor judeţn.
Din procesele-verbale, identificate de noi la Direcţa
Judeţană
a Arhivelor
Naţionle
- Bihor, ne putem da seama de modul în care era aprecită
şi abordtă
campania elctoraă,
de cum se acţion
pe plan local pentru îndeplinirea cerinţlo
Centrului şi pentru a face faţă
realităţo
locale, în vederea câştigăr
alegerilor,
de propuneau,
care erau problemele discutate, ce aspecte se relevau şi ce măsuri
cum erau traţi
„tovarăşi
de drum" etc.
1. Obiective
Pe toaă
desfăşura
campaniei au funcţioat
două
obiective principale,
alegerilor şi eliminarea adversarilor politici. Membrii B.P.D.
inseparabile: câştigare
nu aveau în vedere o competiţ
politcă
în urma căreia
să fie desemnat, prin votul
ci excluderea de pe scena politcă
a partidelor de opziţe
şi,
popular, câştigăorul,
dacă
e cazul, eliminarea fizcă
a membrilor lor. Câştigare
electoratului trebuia să
se producă
pe orice cale: prezentarea unui program structurat, argumentat, oferte
clare, preznţă
contiuă
în teritoriu, contact direct cu masa de alegători,
gamă
varită
de mijloace de proagndă,
menţira
electoratului în cleşt acţiun
propagandistice, mobilizarea propriilor membri, dar şi discreditarea sau anihilarea
acestuia de a se adresa electoratului,
adversarului politic, subminarea posibltăţr
la întruniri. Lipsa de scrupule, ignorarea ori
agresarea membrilor şi a particnţlo
sabotarea agresivă
a procesului politic democratic au fost elementele componente
fundamentale ale acţiun
politice din perioada campaniei electorale, după
cum vor
deveni coordonatele manifestărlo
când vor pune mâna pe putere, făr
să
mai fie
nevoie să simuleze conduite democratice, generate de necesitatea de a oferi o faţdă
civlzată
străinţ
sau ocazionalilor şi utililor, temporar, ,tovarăşi
de drum". Aflaţi
acum sub protecţia
şi încurajarea trupelor sovietice, se vor deda beţi
de putere,
practicând asasinatul, suspiciunea, delaţiun,
intimidarea, falsul. Ieşiţ
nu de multă
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vreme din subteranele ilegatăţ,
unde practiseă
terorismul, spionajul, suspectarea
şi,
în conseiţă,
ca
celuilalt, considerarea oricui nealiniat liniei sale ca un duşman
politcă
românească
practici
un adversar, legic, care trebuie eliminat, ei aduc în viaţ
şi mentaliăţ
de prădto.
Chiar dacă
procesele-verbale, destinate să conserve
şi atitudini pentru viitor, nu conţi
inţatve
de tip extremist,
imaginea unor mişcăr
practica aplicăr
locale a unor decizii proprii sau primite de la Centru ( de atâtea ori
a fost genraliztă,
ceea ce doveşt
existnţa
înregistrate în documentele de arhivă)
unui program politic conceput agresiv. De aceea, elementele informative ale
proceselor-verbale emanate din partea organismelor de conducere ale P. C. R. trebuie
pentru a înţelg
faţ
adevărt
a lucrurilor. Altfel, am
asociate cu alte informaţ,
putea crede - dacă
avem în vedere exclusiv aceste documente - că oamenii Partidului
într-o confruntare politcă
pe care o concepeau, ei înşi,
la
acceptau să se înfăţişez
parametrii de normalitate presuşi,
pentru care se pregătau
cu multă
seriozitate şi
eficnţă.

2. Relaţi
cu celelalte partide din Bloc
consacrate acestei probleme. Şi
În general, ele sunt cunoscute şi din alte lucrăi
în procesul politic din Bihor se produce aceşi
diversiune din inţatv
P.C.R.
Partidul nu-şi
asumă
şi nu-şi
repatiză,
în perioada elctoraă,
funcţi
de conducere
a face evidntă
dominaţ
sa. Într-o întâlnire
la nivelul Blocului; nu iese în faţă,pentru
a Biroului Politic Judeţan
al P.C.R., convată
în aceşi
zi, dar cu câteva ore
înainte de şedinţa
de constituire a Comitetului Electoral judeţan
al B.P.D.,
particnţ
sunt instruţ
să suţină
următoae
repartizare a responabiltăţ
din
timpul campaniei electorale, prin care să fie angajate toate formaţiunle
politice
existente: prezidiul Comitetului revenea P.S.D., P.C.R. se ocupa de sectorul economic, alte sarcini sunt repartizate celorlalte formaţiun
din coaliţe,
dintre care
P.N.P. primeşt
conducerea activăţ
de proagndă,
un partid cu o preznţă
insgfată
în spectrul politic al Blocului, ca a ţări
în realitate, aş
că
sarcina
aceasta revenea, de fapt, tot comuniştlr.
Tactica P.C.R. de a se situa în spatele altor partide sau formaţiun
fusese verifcată
şi aprecită
ca eficntă
încă
din perioada ilegatăţ,
aş
că,
în aceste condiţ,
era
aparte. Cu toate că ieşs
din ilegalitate, când
vorba doar de o reluare a ei în condiţ
statul său
îi impunea aplicarea tezei leniniste cu privire la îmbinarea muncii ilegale
cu cea legaă4,
P.C.R. continua să o aplice, convins că de la adăpostul
unor formaţiun
cu un anumit credit politic în poulaţie,
nu putea să aibă
decât avantaje. Dacă
plasa
în faţă,
în mod formal, alţi
factori politic, aceasta nu însemna că ar fi cedat din ceea
ce considera a fi drepturile sale.
Tentativele de dominare şi de racolare din partea P.C.R., exercitate asupra
partenerilor de coaliţe,
în special asupra membrilor P.S.D., considerat într-un fel
tot al clasei muncitoare, nu puteau scăpa
din atenţi
liderilor acestuia; de aceea, în
4

Clienţ

în istoria P.C.R., a se vedea exegeza lui Stelian Tănase:
Despre complexul „subteranei" (ilegatăţ)
lu• tanti Varvara. Istorii clandestine, HUMANITAS, 2005.
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vara anului 1946, Biroul Comitetului Judeţan
de partid este informat că echivalentul
său
din P.S.D. ar fi trecut la excluderi împotriva acelor membri care s-au pronuţat
pentru o colaborare mai strână
cu P.C.R. Problema raportului dintre cele două
partide
a revenit în documentele Biroului Judeţan
al P.C.R. Considerând poziţa
lor în
B.P.D. deasupra poziţe
social-demrţ,
membrii conducerii judeţn
ai P.C.R.
îşi
propun în şedinţa
de birou şi realiză
la o întrunire a F.U.M. o intervţ
prin
care să atrgă
atenţi
celor din delgaţi
P.S.D. că unii dintre membrii conducerii
locale nu corespund cerinţlo
(nu se precizaă
din ce punct de vedere). Delegatul
C.C. al P.C.R., Pătraşcu
Andrei, prezent la o şedinţă
ulterioaă
acestei admonestări
publice, nu a încurajat imixtiunea în problemele altui partid, întrucât ar putea afecta
colaborarea dintre cele două
partide în interiorul Blocului.
Frontul Plugarilor devenea cu atât mai important cu cât preznţa
activşlor
la
sate era insufcetă,
motiv pentru care, în repetate rânduri se cereau măsuri
conDelegarea unor comunişt
pentru a ocupa
crete pentru remedierea acestei situaţ.
funcţi
de conducere în acestă
organizţe
a reprezentat un mijloc de a o menţi
sub controlul Partidului. E adevărt
însă
că
aprtenţ
la Front nu însemna, automat, vot în favoarea B.P.D. Mulţi
dintre membrii acestuia, înscriş,
nu de puţine
ori,
din motive oportuniste, au votat pentru partidele din cealtă
zonă
a spectrului politic, în special pentru P.NŢ
Un loc aparte, în consaţă
cu înţelgri
de la Centru, în preocuăil
Biroului
Judeţan
de partid l-a ocupat U.P.M. Aceasta, potrivit informaţl
din proceseleverbale, urma să acţionez
pe două
planuri: pe de o parte, să participe la propaganda
B.P.D.; pe de altă
parte, să desfăşoar
o activitate de proagndă
proprie, atunci
întrucât
când venea termenul de depunere a listelor. Nu a fost un aliat uşor,
manifestărl
de şovinsm
şi de iredentism prezente în cazul multor membri erau de
o a asemenea evidnţă
şi agresivitate încât nu puteau fi ignorate. De aceea, de multe
organului judeţan
de partid, problema atitudinii membrilor U.P.M.
ori, în şedinţl
se pune cu acuitate.
Ceilaţ
parteneri politici apar accidental, oricum nu ca entiăţ
politice de care
seama. Constaările
despre ei sunt ori superio-îngădta,
ori
ar trebui să se ţină
dispreţutoa.

În perioada premgătoa
alegerilor, s-a practicat, pentru diminuarea influeţ
partidelor Naţionl-Ţăresc
şi Naţionl-Lber
în rândul electoratului, tentative
ca persoanele neîncadrate politic, dacă
nu se putea pune problema unei orientă
a
din B.P.D.: Frontul Plugarilor,
lor spre P.C.R., să fie îndrumate spre alte formaţiun
Partidul Social-Democrat sau chiar Partidul Naţionl-Lber
(Tătrscu)5.
Ordinea
Faptul acesta este semnalat, spre exemplu, într-un proces-verbal al şedinţ
de partid din 22 martie
1946 a Chesturii de Poliţe
Oradea, celula de limba română
(existau trei celule, două
de limba maghiră
şi una de limba română,
care îşi ţineau
şedinţl
separat şi, rar, în comun): ,,Pe unul pe care nu-l putem
aduce in partidul Comunist, sa-I invatam sa mearga in Partidul Social Democrat, sau in partidul lui Gh.
Tatarascu, prin aceasta asigura forta democrata si vom iesi invingatori in alegeri si nimici fortele lui
P. C. R. Bihor, ds. nr. 67 (25. I.
Maniu si Bratianu". (ANDJ-Bihor, Fondul nr. 3. Comitetul Judeţan
1946-12. VI. 1946), f. 28)
5
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în care erau indicate formaţiunle
desemnate să absoră
viitori oameni de manevră
artă
gradul de depnţă
şi de semnifcaţ
a acestor formaţiun
din
şi mai aproiţ
de structurile Partidului erau
perspectiva P.C.R.: mai numeroşi
membrii Frontului Plugarilor; asimilabili, cum şi vor dovedi faptele dintr-un viitor
nu prea îndepărta,
erau social-demrţ.
3. Măsuri
politico-organizatorice
Aşa
cum reiese din procesele-verbale ale biroului judeţan
de partid, măsurile
aplicate de B.P.D. erau, în fapt, formulate de către
comunişt,
propuse şi impuse
partenerilor de coaliţe.
În primul rând, este de semnalat periodicitatea analizei desfăşuri
campaniei
electorale. În al doilea rând, se constaă
o utilizare la maximum a resurselor umane,
prin repatiză
de sarcini, prin scoateri din producţie
a unor cadre (ceea ce presupune
bani), în vederea antreăi
acestora în campania elctoraă.
Pe baza şedinţlor
desfăşurat,
a concluziilor din discuţ
şi din constaările
de pe teren, a instrucţlo
primite de la C.C., activitatea politcă
a comuniştlr
înregistază
şi practica
elaborăi
unor programe de măsuri.
Dispunem de două
asemenea materiale. Primul,
Hotările
biroului din 5 august a. c., cuprinde 33 de direcţ
de acţiune,
în plan
cu organizţle
de masă.
Ele
organizatoric (cele mai multe), politic şi al relaţio
vizau aspecte diferite, de la schimbarea autoriăţl
locale, acolo unde acestea nu
conveneau comuniştlr
(dovaă
că
legalitatea adminstrvă
nu funcţioa
când
comunişt
apreciau că poziţa
lor într-o localitate sau într-un sector nu este puternică),
până
la alcătuire
de liste cu funcţioar
consideraţ
leali faţă
de Partid, pentru a fi
dirjaţ
spre secţil
votare sau a unor liste care cuprindeau pe aceia care nu arătse
până
atunci că ar servi Partidul şi ar merge cu votul lor spre acesta. Multitudinea
direcţlo
indcă
preocupare şi ştinţă
a ceea ce trebuia făcut.
Deşi
în planul acesta
de măsuri
nu figura şi elaborarea unui material statistic negativ: al celor care nu
agreau Partidul, a fost realizat şi o astfel de situaţe,
iar rezultatele numerice sunt
concludente pentru baza pe care o avea Partidul în rândul unor categorii de
intelectuali. Trebuie să ne gândim la imensul aparat informativ pus în mişcare
de
către
comunişt
pentru a obţine
o reprezentare exactă
a opţiunlr
politice în
defavoarea lor. Faptul acesta presupunea informatori în fiecare localitate, pentru
fiecare segment socio-profesional, observare în timp pentru a se putea ajunge la o
înregistrarea realităţ
locale, adică
a opţiunlr
politice
concluzie şi, mai cu seamă,
pe categorii importante în ceea ce priveşt
dirijarea opţiunlr
de vot ale electoratului.
Tot în acestă
listă
de hotărâi
se propune, cu titlu experimental, eliminarea membrilor
P.NŢ
dintr-o listă
elctoraă,
pentru a se vedea reacţil.
Indiferent de dimensiunea
la care se aplica acest procedeu, restrâns la o localitate, el indica o tenaivă
clară
de
din acestă
parte a procesului politic electoral. Dacă
agitţ
nu ar fi fost
abuz încă
prea mare, ar fi fost o modalitate de aplicat şi în cazul altor locaităţ.
În celăat
document, elaborat înainte de 7 noiembrie (acestă
dată
este vizată
ca termen de
îndeplinire), întâlnim propunerea unei acţiun
care se va instala cu puterea de practiă
obseivă
în anii următoi:
a plecări
în grup spre secţia
de votare, ea perpetuându-se
până
în anii consideraţ
a fi ai victoriei definitive a socialismului în ţar
noastră.
politcă
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sale propagandistice, Blocul s-a bazat, în mare măsur,
pe activş
în special ai P.C.R. În materialele de anliză
şi proiectare se face des apel
la practica scoaterii din producţie
a unor membri de partid şi a trimiterii lor pe teren.
Pentru unii care erau de acord cu schimbarea locului de muncă
în schimbul unei
sume nu prea mari, dar acceptabile, aceasta însemna şi o modificare a statutului lor
ale Partidului, continuând tradiţ
„revoluţina
social: deveneau cadre plătie
de profesie" din perioada interblcă,
remunaţi
de către
Kominem sau de către
6
,,Ajutorul Roşu"
•
4. Baza informatvă
Pentru P.C.R., în primul rând, mai puţin
pentru celelalte formaţiun
politice
componente ale B.P.D., se manifesta obsesiv ideea informă.
Era o practiă
frecvntă
în caz de război:
adeseori, succesul operaţiunl
militare era asigurat acelei părţi
care avea informaţle
cele mai bune şi mai multe despre partea adversă.
În funcţie
de acestea, ştia
situaţ
forţel
inamicului, unde să îndrepte lovitura princală,
care erau părţile
sensibile ale poziţe
celuilalt, ce afective de oameni să canalizeze
sau alta. Dar aceste informaţ
nu puteau fi obţinute,
în caz de conflicte
într-o direcţ
militare, decât prin acţiun
de spionaj. Dispunând de aparatul represiv, ca şi de o
reţa
vastă
de informatori, Partidul (care dăuse
Siguranţe
în perioada ilegatăţ
lui un număr
periculos de informatori, chiar de la nivelul Secretariatului C.C. al
P.C.d.R.; Ion Zelea Pârgaru, spre exemplu, executat după
23 august 1944 şi îngropat
Foriş)
a manifestat o preocupare deosbită
pentru verificarea
la un loc cu Ştefan
opţiunlr
politice ale poulaţie,
pentru a-şi
stabili propriul program de acţiune
în
vedere anihlăr
unor rezultate previzibile, prin accentuarea caracterului propagandistic al acţiunlor
sale, prin mutarea sau eliminarea din servicii a unor persoane
câtorva relaţi
false
indezirabile scopurilor lui. În documentele interne, cu excpţia
ori naive, menite să aşez
într-o lumină
favorbilă
membrul de partid care raporta
achitarea de vreo sarcină
de proagndă
sau de informare, pot fi identificate situaţ
statistice foarte apropiate de realitate. Ele reprezentau, în fapt, o situaţe
alrmntă
pentru blocul partidelor conduse de P.C.R., pentru că înregistrau orientarea unei
mari părţi
a voturilor poulaţie
în altă
direcţ
decât cea scontaă
de B.P.D.
şi legitiSpre deosebire de rezultatele alegerilor din toamna lui 1946, afişte
mate de propaganda de partid, în pofida realităţ,
demonstrabile documentar, cu
toaă
distrugerea buletinelor de vot pentru a nu se putea stabili adevărul,
cerut atât
P.NŢ
şi P.N.L., principalele forţe
de opziţe
şi
de insistent şi de motivat de către
autenticele câştigăoare
ale scrutinului electoral din 1946, înseşi
documentele de
partid, elaborate anterior desfăşuri
alegerilor, indcă
o opziţe
masivă
faţă
de
B.P.D., recte faţă
de P.C.R. Dintr-un material informativ prezentat membrilor Biroului
judeţan
de partid în preajma alegerilor - adevărt,
rezultat al unei activăţ
de
retibuţ,

În anul 1939, P. C. d. R. avea 26 de activş
/ucr. cit., p. 388).
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informare /spionare/ delaţiun
imens -, rezultă
că
în alegeri, pentru partidele
venind din tradiţle
ei, se manifestau public foarte mulţi
dintre
democratice ale ţări,
Coroborat acest material cu situaţle
statistice pe care posturile
locuitorii judeţli.
de jandarmi trebuiau să le înainteze autoriăţl
cu privire la opţiunle
politice ale
se poate obţine
o imagine reală
a
locuitorilor de pe teritoriile lor de competnţă,
ei
felului în care a decurs votarea în noiembrie 1946 şi care au fost adevărţi
câştigăor.
Sistemul practicat de comunişt
indcă
alte procedee practicate în zonele
subterane ale existnţ
lor ilegaliste: spionarea, urmăiea,
neîncrederea, pregătia
condiţlr
pentru manipulare.
locale ale P.C.R. descopră
Parcurgerea documentelor interne ale organizţl
o singură
faţă
a realităţ
politicii sale de câştigare
a puterii. Este faţ
aproape onrabilă
a lui; ei trebuie să i se suprană
celelalte procese (practicate atât la centru, cât şi
local), ale terorii, minciunii şi falsului, pentru a se obţine
imaginea reală
a existnţ
şi rolului acestui partid în istoria contempraă
a României.
ANEXE

Proces-Verbal
Încheiat azi 17 Iunie 1946 în şedinţa
Biroului Politic Judeţan.Preznţi
tovi: Pusztai Emeric, Mechiu Miron, Balog Dumitru, Tigan Iosif,
Miheller Carol, Balog Alexandru, Antoniu Silviu şi Waldmann Ladislau.Se ia în discuţe
următoae
ordine de zi:
l. - Raport general, despre îndeplinirea sarcinilor dat de secr. pol.
2. - Discuţ
asupra raportului.3. - Planul de muncă
general pentru lunile viitoare.organizatorice.4. - Instrucţi
5. - Constituirea Comitetului Judeţan
Electoral.6. - Plan de lucru pentru săptmâna
viitoare.7. - Diverse.- [ ... ]
8. - Având în vedere faptul că pentru azi d. m. este convocat Consiliul Politic
Judeţan
pentru constituirea Comitetului Judeţan
Electoral şi a secţiun
care
urmează
să
funcţioez
pe lângă
acest comitet, se decid următoael:
În Comitetul Judeţan
Electoral se delgă
tovi: Mechiu Miron, titular şi Pusztai
elctoraă
Tigan Iosif titular şi Waldmann Ladislau supleant,
Emeric supleant, la secţia
în secţia
de proagndă
Antoniu Silviu titular şi Mihuţa
Ioan supleant, în secţia
adminstrvă
Stanca Ioan titular şi Romanescu Ioan supleant, la secţia
finacră
Balog Alexandru titular şi Zilber Iosif, supleant, la secţia
econmiă
Balog Dumitru
titular şi Fertig Iuliu supleant, în secţia
transporturi Held titular şi Lowy Eugen
supleant. - Se mai decide că în şedinţa
Comitetului Judeţan
Electoral, în chestiunea
organiză
secţiunlor,
Partidul nostru să suţină
următol
punct de vedere: Secţia
Electoraă
să fie prezidată
de delegatul P.S.D., secţia
de proagndă
să fie prezidată
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să
fie prezidată
de delegatul P.N.L.
fie prezidată
de delegatul P.N.T. Alexandrescu, secţia
econmiă
să fie prezidată
de delegatul P.C.R. şi secţia
transporturi să fie prezidată
de delegatul Frontului Plugarilor.- [... ]
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
dec. 1946), f. 209, 210.)
Tătrescu,

secţia

finacră

secţia

adminstrvă

să

2
Proces-Verbal
Încheiat azi 24 Iunie 1946 în şedinţa
biroului politic Judeţan.Preznţi
fiind următoi:
Pusztai Emeric, Mechiu Miron, Tigan Iosif, Balog
Dumitru, Antoniu Silviu, Miheller Carol, Waldmann Ladislau şi Balog Alexandru.
Din partea Regionalei a luat parte tov. Silaghi Leontin.următoae
ordine de zi: S-a luat în discuţe
1. - Rapoarte şi discuţ2. - Raportul general lunar3. - Planul de muncă
general pe resoarte dela l 5.VII-15.IX.1946.4. - Planul de lucru pentru săptmâna
viitoare.5. - Diverse.Tov. Mechiu rapoteză
următoael:
Luni d.m. a luat parte la şedinţa
secretarilor
Constaă
că acestă
şedinţă
a fost convată
făr
ştirea
membrilor biroului,
de celuă.
in conseiţă
materialul care trebuie să fie tratat n-a fost pregăti
temeinic. Cere
resortului organizatoric ca in viitor să nu se mai întâmple astfel de cazuri. Mfil1i a
F.U.M.-ului Judeţan.
Aduce la cunoştiţa
biroului că tovi Soc.
luat parte la şedinţa
Dem. au ridicat în discuţe
problema teatrului maghiar din localitate cerând ca acesta
să fie scos de sub conducerea U.P.M.-ului, deoarece acestă
conducere nu repzintă
garnţi
suficiente pentru buna funcţioare
a acestui teatru. In şedinţa
F.U.M.-ului
instituirea unei comisii care să se ocupe cu problema teatrului. Din partea
s-a hotărâ
P.C.R. este membru în acestă
comisie tov. Feldmann. Mai comuniă
biroului că
P.S.D. a început excluderea din rândurile sale a unor membri cari au manifestat
tendiţ
de apropiere de P.C.R. - În ceea ce priveşt
deplasări
la sate crede că este
necesar să se constituie echipe permanente în acest scop, echipe care să fie instruite
muncă.
Problema va fi desbătu
în şedinţa
comitetului elecspecial pentru acestă
toral judeţan.
Tov. Pusztai: Situaţ
muncitorimii s-a agravat. Sindicatele nu-şi
îndeplinesc
rolul de apărto
al intereselor muncitorimii. Trebuie făcute
intervţl
necesare
pe lângă
Comisia Locală
in acest sens. Sublinază
necesitatea de a face cât mai des
deplasări
în provincie pentru a mobiliza pe tovi noştri
de muncă
şi pentru a controla
activitatea lor.
Tov. Tigan: În legătur
cu şedinţa
secretarilor de celuă
de Lunea trecuă
comuniă
biroului că acestă
şedinţă
a fost convată
în urma instrucţlo
primite din partea Regionalei. Sublinază
greşal
tov. Pusztai Alexandru care a procedat
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la executarea acestor instrucţ
făr
să încuoştiţez
despre aceasta biroul politic sau responsabilul de resort. Sublinază
lipsa de participare a activşlor
Partidului
de sate. Cere resortului de cadre să se ocupe cu acestă
chestiune. Cere
la acţiunle
tuturor resoartelor să dea concurs resortului organizatoric la organizarea echipelor
În legătur
cu Consfătuirea
Judeţană
sublinază
faptul că ordinea
de proagndă.
pentru timpul în care s-a desfăşurat
acestă
consfătuire.
de zi a fost prea încărat
Astfel, unele probleme n-au putut fi tratate in mod temeinic. Raporteză
apoi despre
in comuna Mădras
şi Mărţihaz.
deplasarea făcut
tov. Balo~ Alexandru: Raporteză
că
în cursul săptmâni
trecute a activat mai
şedinţ
cu responsabilii de tineret din organizţle
mult pe linia tineretului ţinâd
de masă.
Dumincă
s-a deplasat în comuna Tămşeu.
tov. Balo~ Dumitru: Raporteză
asupra situaţe
de la Frontul Plugarilor, U.F.A.R.
şi A.P. În legătur
cu frauda şi delapiăr
de la A.P. spune că acestea sunt în prezent
în cercetarea de către
un delegat al C.C. - Crede că ar fi necesar ca deplasări
noastre în provincie să fie organizate în aş
fel ca să putem avea măcar
2 Duminici
libere pe lună.Mai rapoteză
asupra activăţ
desfăşurat
tov. Miheller, Antoniu şi Waldmann.
Tov. Antoniu sublinază
comportarea netovărşsc
al tov. Lowy faţă
de unii activş
ai secţi
de educaţi
politcă,
precum şi lipsa de activitate a tovei Schiibert Lenke
dactilografa resortului.Trecându-se la discutarea rapoartelor, în urma unor dezbateri la cari au participat
toţi
membri biroului, se decide următoael:
- tovi de la U.P.M. vor fi folsiţ
în propaganda elctoraă
a B.P.D. Concomitent
separtă
de proagndă
atunci
cu aceasta, U.P.M.-ul iş va organiza şi o acţiune
când se vor depune listele separate ale acestei organizţ.
- toţi
activş
de Partid capabili vor fi obligaţ
să participe la acţiunle
de sate.
li se va acorda o jumătae
de zi liberă,
de la caz la caz, după
cum
Ca o compensaţi
vor hotărî
responsabilii secţilor
respective.
- Resortul de cadre va face propuneri concrete pentru înlocuirea dactilografelor
care nu corespund şi pentru complectarea posturilor necesare.
de la Valea lui Mihai, Joi 28 Iunie se vor deplasa
- Pentru clarificarea situaţe
în plasa respctivă
tov. Mechiu şi Miheller.
tov. Silaghi Leontin secretarul Regional dă următoael
îndrumăi
în legătur
cu campania elctoraă:
- Trebuie să se prelucreze în şedinţa
Comitetului Judeţan
programul de muncă
şi sarcinile fiecăr
secţiun
care funcţioează
pe lângă
acest comitet. Sublinază
sarcinile secţiunlor
administrative şi a secţiun
economice, care vor fi dintre cele
mai importante. Deasemenea trebuie să se prelucreze Platforma program a B.P.D.Trebuie să atragem atenţi
membrilor Comitetului Judeţan
Electoral precum şi
membrilor secţilor
respective că trebuie să păstrez
o discreţ
deplină
asupra
problemelor care se discută.
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- Campania Electoraă
va fi împărţit
în două
perioade. Perioada întâia de la
20 Iunie-20 Iulie, perioada a doua la 20 Iulie- I Septemvrie. În perioada I-a nu se
mari în cadrul B.P.D.-ului. Campania Electoraă
trebuie să aibă
vor organiza acţiun
un mers ascendent. În prima perioadă
se va pune accent pe întăriea
organizţl
comunale şi pe prelucrarea cu aceste organizţ
a platformei program. Se vor înfiţa
grupuri de ordine în fiecare sat, grupuri care vor avea misiunea să preîntâmpine
orice încercare provocatoare din partea reacţiun.
Se vor începe de pe acuma pregătil
necesare în vederea sărbtoi
zilei de
23 August.
Campania Electoraă
va necesita mari cheltuieli pentru cari vor trebui procurate
din timp fondurile necesare. Secţia
Adminstravă
va întocmi un plan pentru creiarea
acestor fonduri, folosind toate mijloacele posibile. Va trebui să antreăm
în acestă
campanie de Câştigare
a fondurilor toate masele populare. Astfel ca fiecare muncitor
să
contribuie după
posibltăţe
lui la alimentarea acestui fond electoral.
Pe data de 5 Iulie a.c. vor fi scoşi
din producţie
toţi
electorii aceşti
vor trebui
să
fie verifcaţ
în prealabil şi trimş
acolo unde îşi vor putea îndeplini munca în
cele mai bune condiţu.
La data de 1O Iulie a.c. va lua finţă
o casă
a alegerilor, în fiecare sector şi în
fiecare plasă,
unde se va găsi
în permanţă
materialul electoral necesar şi de unde
se vor servi alegători
toate informaţule
necesare.
La data de 15 Iulie a.c. electorii vor pomi pe teren. Între 5-15 ei vor fi instruţ
în mod amănuţit
asupra întregei activăţ
pe care urmează
să
o desfăşoar.
A doua perioadă
a campaniei electorale se va desfăşura
în cadrul unor adunări
comune a B.P.D.-ului. În acestă
perioadă
vor avea loc diferite congrese ale unor
Va
categorii profesionale, congrese care vor fi folosite ca mijloace de proagndă.
lua finţă
o şcoală
elctoraă
în cadrul B.P.D.-ului pentru pregătia
practiă
necsară
electorilor.
În prima perioadă
de luptă
vom pune accent deosebit pe reorganizarea celulelor
conform noilor instrucţ,
verificând pe teren modul cum se aplică
acestă
nouă
reorganizare. Vom da o atenţi
deosbită
sindicatelor, căutând
ca în toate
întreprinderile să fie introduse contractele colective şi să ia finţă
economatele
necesare.Tov. Pusztai acentuză
necesitatea prelucăi
cu toate comitetele noastre de
plasă,
a tuturor problemelor politice şi organizatorice legate de campania elctoraă.
În acest scop biroul va trebui să-şi
alcătuis
un plan de muncă,
pentru ca în cel
participarea tovilor
mai scurt timp toate plasele să fie vizitate. În ceea ce priveşt
noştri
la diferite şedinţ
şi adunări,
trebuie ca aceşti
să fie întotdeauna bine pregătiţ
pentru ca problemele să poată
fi bine tratate şi pentru ca prestigiul conduătril
Partidului să nu fie ştirb.
Tov. Miheller propune ca în viitor biroul să ţină
şedinţă
şi Sâmbăt
a.m., deoarece
a constatat că în şedinţl
noastre obişnute
din fiecare Luni, nu putem epuiza întreaga
ordine de zi, şi astfel multe probleme se discută
in mod superficial. Biroul aprobă
acestă
propunere.
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Tov. Mechiu citeş
procesul verbal al şedinţ
trecute, pentru a se verifica dacă
s-au îndeplinit toate sarcinile luate sau dacă
s-au executat toate hotărâile.
În legătur
cu trecerea tov. Waldmann la Comisia de Studii şi Documentare din secţia
de Educaţie
Politcă,
după
mai multe discuţ
la care au participat toţi
membri biroului se decide
următoael:

- În locul tovului Waldmann va trece ca resp. al secţi
adm.-tive tov. Leichtmann,
în prezent la secţia
de cadre.
care a lucra până
- În locul tov. Laichtmann va trece tov. Szalzberger /Szabo/ Eugen de la resortul
organizatoric.
cu cel de cadre vor veni cu propuneri pentru
- Resortul organizatoric împreună
complectarea locului tov. Szalzberger /Szabo/.
- Secţia
de cadre aduce în desbaterea biroului dosarele celor căzuţi
în 1941. În
de cadre, biroul decide încadrarea în Partid a
urma propunerilor motivate ale secţi
următoil
tovi: Sipoş
Carol, dela Sălard,
Erdely Anton dela Sălard,
Salay Francisc
Biigy Paul dela Sălard,
Covaci Iosif dela Sălard,
soţia
lui Briill Iosif de
de la Sălard,
la Sălard,
Tecsi Francisc dela Sălard,
Weinstein Nicolae dela Sălard
şi Weisz Paul
de la Sălard.
Se trece la citirea şi discutarea raportului lunar pe Iunie, raportul este aprobat
de membri biroului.
în şedinţa
viitoare. Celelalte puncte dela ordinea de zi vor fi desbătu
D.c.m. s.
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
dec. 1946), f. 212-214.)

3
Proces-Verbal
Încheiat azi 3 Iulie 1946, in şedinţa
biroului politic Judeţan.Preznţi
tovi: Mechiu Miron, Pusztai Emeric, Balog D., Waldmann L., Tigan
Iosif, Miheller Carol, Balog A. şi Antoniu.următoae
ordine de zi:
S-a luat în discuţe
1. - Deplasări
în provincie pentru Duminica viitoare.
2. - Diverse.că
în conformitate cu instrucţle
C.C. Electoral, în
I. Tov. Mechiu artă
prima perioadă
a campaniei electorale, adică
până
la data de 20 iulie a.c. nu se face
proagndă
la sate pe linia B.P.D., ci fiecare partid îşi va desfăşura
propaganda
respctivă
pe cont propriu. În conseiţă,
tov. Silaghi Leontin secretarul Regional
ne-a îndrumat ca în acestă
perioadă
să ne ocupăm
în special cu munca de organizare
a celulelor săteşi,
urmând ca şi celelalte partide să procedeze la fel, organizând
comitetele săteşi
respective. Deci, urmează
că
Duminica viitoare nu vom mai continua procedeul pe care l-am întrebuiţa
în ultimele săptmâni,
ci va trebui să ieşm
pe teren, la munca organiztcă.
După
mai multe discuţn
asupra acestui punct,
la care au participat toţi
membrii biroului, se decid următoael:
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1. - Dumincă,
7 iulie, vor fi vizitate toate organizţle
noastre de plase, cu
care se vor prelucra toate sarcinile politice şi organizatorice legate de prima perioadă
a campaniei electorale. Astfel, la Marghita se va deplasa tov. Pusztai E., la Beliu,
tov. Tigan, la Tinca tov. Moisescu, Tileagd tov. Vanţiu,
Aleşd
tov. Balog D., Valea
lui Mihai tov. Waldmann, Sălard
tov. Dehelka, Săcuien
tov. Miheller, Salonta tov.
Pusztai A., Dema tov. Balog A. La Plasa Centrală
aceste probleme vor fi prelucrate Luni 8 Iulie de către
tov.
Waldmann.membri de partid români,
2. Resortul organizatoric va forma echipe din ceilaţ
cari urmează
să
se deplaseze în comunele din plasa Beliu.
3. -Tovi Gal Ioachim, Lata Elisabeta, Szolnoky, Szilagyi Francisc, Demetrovici,
Ari, Scheiner iun., Bulzan, Fodor, Kovaci, Nagy L., Tarcsi, Kulic, Toth, Nagy Magda,
Bihari, Szilaghine, Gonda, Mraz, Sulyok, Klein şi Szabo se vor pune la dispozţa
tovului Hamos, secretarul plasei Centrale pentru a fi repatizţ
la munca de
proagndă
în comunele ungreşti
din acestă
plasă.
2. - diverse
- tov. Mechiu citeş
circularele trimise de către
Insp. de Jandarmi către
toate
posturile de Jandarmi din Judeţ
în legătur
cu normalizarea raporturilor dintre
organizţle
politice şi jandrmăie.
Biroul ia act şi decide să se transmiă
aceste
dispozţun
printr-o cirulaă
către
toate organizţle
noastre de plase.
- tov. Szolnoky va pleca la Dema Vineri, 5 Iulie, pentru clarificarea situaţe
grave în care a ajuns acestă
organizţe.
- Luându-se în discuţe
un referat al secţi
administrative se decide următoael:
tovi cari iau masa la cantina Partidului vor căuta
ca în fiecare dimneaţă
să
ia
la orele 7, 30. Întârzieri motivate se vor admite până
la orele 8. După
dejunul până
acestă
oră,
nimeni nu va mai fi servit. Vineri şi Sâmbăt,
în mod excpţional,
acest
termen se prelungşt
până
la orele 9.
tovi cari iau masa de Dumincă
să
anuţe
aceasta fiecare sâmbăt
seara,
cunoscând că în caz contrar nu vor fi serviţ.
tovi cari se deplasză
în provincie cu maşinle
Partidului se vor îngriji în mod
regulat de masa şoferil.
în urma avizului medicului curant, tov. Mechiu, pleacă
într-un concediu de
odihnă
în ziua de 6 iulie a. c., până
în dimneaţ
zilei de 22.VII.
În altă
ordine de idei, la propunerile diferţlo
tovi se decid următoael:
- va lua finţă
un birou de informaţu,
care va fi condus de către
un tov. capabil,
să
numai conturbe
pentruca publicul care vine cu diferite plângeri şi/ reclamţiun
munca responsabililor de resoarte şi a secretarilor.
- Se va institui un control sever al persoanelor care se introduc în loja Partidului
de la teatrul orăşensc.
Secţia
Adminstravă
va avea grijă
să
nu elibereze bilete
decât celor îndreptăţi
la acestea.
- Secţia
de cadre împreună
cu tov. Balog Alexandru vor cerceta situaţ
de la
T.P. deoarece în ultima lună
au făcut
cheltuieli de peste 2 milioane lei, făr
nici o
aprobare, cheltuieli pe care acum are să le suporte Partidul.
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- Tov. Scheiner, dela sect. IV. va primi un concediu de 3 zile.
- tov. Bone Ludovic va fi angajat ca activist la sect. C.F.R.
de cadre va cerceta situaţ
tovului Tigan dela Comisia Locală
care a
- Secţ.
comunicat biroului că i s-au creiat acolo condiţu
in care nu mai poate să activeze.
de cadre prezintă
o serie de dosare prin care mai mulţi
tovi căzuţi
în
- Secţia
1941 cer reîncadrarea în Partid. În urma studierii acestor dosare şi la propunerea
secţi
de cadre, s-a admis reîncadrarea în Partid a următoil
tovi: Foghel Paul,
Kohn Clara, Diker Tiberiu, Deutsch Iosif, şi Roth Ladislau.
Deasemenea, în urma propunerilor secţi
de cadre, biroul a decis înaintarea
dosarelor cu propuneri pentru excluderea din Partid a următoil:
Dăguţ
Sergiu,
Alexandru, Bene Iuliu şi Roth Francisc.
Stokher Iosif, Buchler Andrei, Hărguş
D. c. m. s.
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
dec. 1946), f. 215-216)
4

Proces-verbal
Încheiat azi 15 Iulie 1946 în şedinţa
biroului politic Judeţan
P.C.R.
Preznţi
tovi: Pusztai Emeric, Balog Dumitru, Tigan Iosif, Waldmann Ladislau,
Balog Alexandru şi Miheller Carol, iar din partea Regionalei a fost tov. Silaghi
Leontin secretarul Regionalei.următoae
ordine de zi:
S-a luat în discuţe
1. - Problemele şi sarcinile noastre electorale.2. - Relaţi
cu Soc. Dem.3. - Planul de muncă
săptmânal.4. - Diverse.unele realiză
făcute
în cadrul B.P.D. - La P.C.R. s-a
- tov. Pusztai aminteş
deschis o şcoală
de electori unde sunt 80 de elevi. - A luat parte la şedinţa
de la
Prefctuă
unde s-a pus chestiunea schimbărlo
a primarilor şi notarilor, acestă
schirnbare în mare parte a şi început dar făr
a fi bine rezolvată.
Se va cere ca aceste
schimbăr
să fie verificate. Tot la Prefctuă
la şedinţa
B.P.D.-ului s-a pus chestiunea
şcolir
de electori în cadrul B.P.D.-ului. Fondurile necesare acestei şcoli
se vor
strânge formându-se liste pe case şi comune.- tov. Pusztai mai rapoteză
asupra deplasări
făcute
la Pădurea
Neagră,
unde
de grevă.
Tovi de acolo au anuţt
imediat Sindicatul şi
s-a observat o tendiţă
Partidul, aceasta se datoreză
faptului că muncitorii nu au fost plătiţ
in ultima
săptmân.
La Pădurea
Neagră
le lipseşt
muncitorilor economat, cantiă.
Sunt
neîţlgri
din cauza contractelor colective, pentru a lămuri
aceste neajunsuri şi a
clarifica contractele colective au rămas
dela Comisia Locală
tovi: Tigan Ioan şi
Erdely.- tov. Balog Dumitru dă raport asupra deplasări
făcute
la Beliu. A prelucrat la
Beliu sarcinile org. mase. S-au văzut
neîţlgri
din cauza tovilor cari trec de la o
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organizţe
la alta de ex. dela F. P. la P.C.R. şi invers, ba chiar şi la manişt.-A
ţinut
o şedinţă
cu comitetul de plasă
ducând în acest scop şi pe Linca Florian de la F.P.
Oradea care le-a dat unele lămuri.- Tov. Miheller rapoteză
asupra deplasări
făcute
la Beliu.- Tovul s-a deplasat
între tovi activş
de la acea organizţe.
Mai mult din
mai mult fiind neîţlgri
cauza tovului Wexler sunt neîţlgri,
tovul Miheller a luat legătura
cu el dându-i
unele sfaturi şi lămurindavând unele conepţi
greşit.A mai luat legătura
indvuală
şi cu ceilaţ
tovi.
- Tov. Silaghi Leontin vorbeşt
despre Legea Electoraă.Tovul aminteş
că
ar
fi necesar să se ţină
o adunare pentru prelucrarea Legii Electorale, în acest scop se
fixează
adunarea pentru ziua de miercuri 17 Iulie a.c. d.m. în Piaţ
Mare, iar dacă
timpul nu va fi corespunzăt
acestă
adunare se va ţine
la Cinematograful Apări
Patriotice.- Cuvântul de deschidere la acestă
adunare i-l va face tovul Pusztai
Emeric, secretarul Judeţan,
vor lua cuvântul la acestă
adunare tovi: Silaghi Leontin,
iar tava Laczko Iuţi
secretarul Regionalei, Subprefectul Dumitriu în limba română,
în limba maghiră.
Tovul artă
că
în aceste alegeri vor avea dreptul de vot: cetăţni
români de la
21 ani, femeile şi militarii. Vor putea fi aleşi:
cetăţni
români de la 25 ani, femeile,
funcţioar
publici, militarii şi magistrţ
cari sunt minştr
sau subsecretari de
stat, nu vor putea vota acei cari: au fost condamţi
pentru crime, cei vinoaţ
de
sau de crime de războiu,
cei care au făcut
parte din organizţle
dezastrul ţări
antonesciene, etc ... Aceste alegeri vor fi făcute
de către
magistrţ
şi funcţioar
supenon.tovul Silaghi cere ca munca tovilor care se deplasză
pe teren să fie contrlaă,
dându-i-se în acest scop instrucţ
ce are de făcut
unde merge, să-şi
facă
planul de
muncă,
arăt
cu cine ia legătur.
2. - Tov. Silaghi aminteş
că
Soc. Dem. au cerut ca în alegeri să meargă
pe liste
alcătuire
unui Bloc unic cu U.P.M.-ul.separate cu U.P.M.-ul. -Au anuţt
Mâine la şedinţa
F.U.M.-ul se va cere tovilor de la P.S.D. să-şi
verifice oameni
cari nu corespund de ex. Varga, Kohn, etc.din conducere, deoarece sunt f. mulţi
Pentru şedinţa
F.U.M.-ului se delagă
tovii Pusztai Emeric, Balog Dumitru şi
Waldmann Ldislau.3. - Se trece la formarea planului de muncă
pentru săptmâna
viitoare.
4. - În cadrul diverselor se aduc următoael
hotărâi:
- Tovi din biroul politic judeţan
vor face deplasări
pe câte o săptmân
în plăşi
pentru a clarifica situaţe
din plăşi.
Pentru acest timp cât va lipsi îşi va găsi
un tov
înlocuiasă.
Vor căuta
să organizeze F.P., să facă
adunări
cât mai multe şi
care să-l
să
ţină
contact strâns cu P.N.T. Alexandrescu.- Se va face o verificare a membrilor P.C.R. de la: C.F.O.M., Hori, Dobai, Bot,
Maghiar Martin, Spital: Atyai, Primăe
şi Uzinele Comunale: Novac, Popescu, Sziics
Kalman. La aceste verifcă
va da ajutor şi Regionala, iar dela Judeţană
este delegat
cu verificarea tovul Miheller.
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- Comisia de redactare a raportului politic va fi format din membrii biroului
care vor întocmi acest raport.politic Judeţan
- Consfătuirea
Judeţană
se va ţine
în zilele de 23 şi 24 iulie a.c.
- Pentru Comisia de verificare a lucrăio
de închidere a listelor de cetăţni
la
Primăe,
se delagă
tov. Sulyok Francisc.- La Valea lui Mihai se va trimite în fiecare săptmân
câte un tov. din biroul
politic pentru a clarifica situaţ
de acolo.- tov. Balog va ţine
o şedinţă
cu T.P. unde va clarifica unele neîţlgri.
Va
controla munca fiecăru
activist din organizţe.
- Orice cheltuiaă
pe care o va face T.P.-ul o va face prin res. administrativ al
P.C.R.
În acest scop le trebuie manifeste iar pentru aceste
- F.D.R.F. deschide o acţiune.
manifeste nu au bani, cere ajutorul P.C.R. - biroul este de acord să li se dea ajutor.- Deoarece tovul Solnoky de la org. de masse este bolnav, i se dă un concediu
de 2 săptmâni.- tov. Rob va da declarţi
res. cadre în legătur
cu tov. Bara de la plasa Centrală.- tov. Balog A. va da informaţ
res, cadre în legătur
cu tov. Almaşi
de la Plasa
Centrală.-

- Se va da T.P.-ului un milion lei pentru a-şi
acoperi cheltuielilese va ţine
la secretariat.- Sigiliul P.C.R. Judeţan
lista noilor înscriş
care se primeşt.
Tovul Miheler citeş
Nemaifiind alte chestiuni la ordinea de zi, şedinţa
se ridcă.
D. c. m. s.
(ANDJ - Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
dec. 1946), f. 218-219)

5
PROCES-VERBAL
Dresat astăzi
18 iulie 1946, cu ocazia şedinţ
extraodină
judeţană.
Preznţi:
tov. Tigan, Pustai, Pătraşcu
Andrei, Balog Dumitru şi Balog Alexandru.Tov. Tigan salută
în numele Comitetului Judeţan
pe toţi
cei preznţi
cu care
ocazie spune:
„V-am convocat astăzi
în şedinţă
extraodină
pentru a putea vedea situaţ
reală
asupra funcţioăr
întregului aparat de stat acum în faţ
alegerilor şi trebue să
cunoaştem
trenul (sic) şi duşmanl
ca alegerile să aducă
rezultatul dorit". ORDIN DE ZI
1. -Rapoartele plaselor în întregime sat cu sat dând relaţi
precise în legătur
cu
aparatul de stat. 2. -Discuţ
asupra rapoartelor.
3. -Sarcinile care stau în faţ
noastră
în campania elctoraă.
Şedinţa
este deschiă
de către
tov. Tigan după
care urmează
rapoartele:
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notar Teodor Danilă
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necorpuzăt
moentaă

Jandarmi
subit. comand.
Vaşcău,

necorspuzăt

de post

necorspuzăti
Băiţa,

Sudrigiu

idem
şef

Judecători

dr. Rogos Teodor - judec. şef - necorspuzăt/di
Butiri Aurel - aj. judec. - din divizia Horia Cloşca
Vaşcău,

şi

Crişan

necorspuzăt.

Percpţi

controlor Salomir Nic. - necorspuzăt
diurnist Poenariu Iuliu - necorspuzăt
Ungur Traian - percţia
de
Vaşcău,

agenţi

Învători

Berinceanu Hipa Vasile
necorspuzăt

"

Preoţi
Vaşcău

Băita

Steiu
Seghişt

Drăgeşti

Cusiş

Terebent Aurel - necorspuzăt
Zărbu
Barbara - necorspuzăt
Botisel Emil - necorspuzăt
Popovici Cornel - necorspuzăt
Briscan, - necorspuzăt
2. - Plasa CEICA
Notari
numele ulterior - necorpuzăt
primar, numele ulterior - necorpuzăt

percept. necoresp.

-

Corneliu
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Ghidşel

Holod
Pomezău
Săldbagiu

Sâmbăta

Topa de Sus

18
Crăciun

primar Banda Gh. - necorspuzăt
notar, numele ulterior, necorspuzăt
primar, numele ulterior, necorspuzăt
notar, Iancu Nistor - necorspuzăt
notar, primar numele ulterior,
primar - necorspuzăt
Vit Vasile - notar - necorspuzăt
necorspuzăt

Jandarmi
schimbaţ

Perceptie
ajcontrolor - Mihuta Valer. necorspuzăt

- nesigur
Judecători

Învători

Ceica
Lunca Sprie
Miheleu

dir. Mangrea - necorspuzăt
Marcău
Praj a Florian - necorspuzăt

Ceica

Anca Aron - necorspuzăt
Anca Petru "
preot greco-catolic -

"

Preoţi
Sâmbăta

Holod
Rogoz

necorspuzăt

Teodor - necorspuzăt
Cârpă

Duşeti
Albeşti

necorspuzăt

necorspuzăt

Agenţi
sanitari
medic Vlad Victor - necorspuzăt
Agent sanitar Teodor Gusti - necorspuzăt
Sedlacec Ştefan
- funcţ.
moara Medrea - necorspuzăt
Lăzreni

Budureasa,
Curătel

3. -Plasa
Gh. plut. - necorspuzăt
notar Mişca
P. - necorspuzăt
primar David - necorspuzăt
Oală

Drăgneşti

corespunzăti
Finş

notar Opriş
- necorspuzăt
primar necorspuzăt
notar Balog - necorspuzăt
notar Miheş
- necorspuzăt

Meziad
Meziş

Pocola

BEIUŞ

19
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Bihor al P.C.R.

Reumetea

primar - necorspuzăt
primar Puiu Miron - necorspuzăt
Tarcaia
primar - necorspuzăt
Dumbrăviţa
de Codru - notar corespunzăt,
ar trebui schimbat pt.
Răbgani
notar - Munteanu Holtaman - necorspuzăt
primar - necorspuzăt
Uileacul de Beiuş
notar Fechete Alex. - necorspuzăt
primar - necorspuzăt
Ursad
notar Purdu - necorspuzăt
"
pnmarTudor Gh. - notar, mutat la Bunteşi
- necorspuzăt
Curătel
Jand. Plut. Vişou
Dumitru - necorspuzăt
Căbeşti
Şunciş

Tribunalul
judec. Sala, Colomi, Onciu - necorspuzăti
Tomiagă
- necorspuzăt
- schimbarea urgentă
- Beiuş
Judecătoria

Valer- necorspuzăti
Popa Augustin - consilier - necorspuzăt
Mărcut

şi

Micluşan

Perceptori
Petreasa
Şoimuş

Lupa Crăciun

- necorspuzăt

Profesori
- necorspuzăt
Sava Muşat
Dir. Flueraş
Vie.
"
Subdir. Popovici Victor - necorspuzăt
Teiuşan
Ioan
Tămaş
Traian
Marian Victor
Învători

Petru - necorspuzăt

Sunciş
Rău

Răghie

Răbgani

Sânmartin
necorspuzăt

Talpe

Boboc - necorspuzăt
Mircioiu

Meziş
necorspuzăt

Finş

Filip Filimon Mărscu
- necorspuzăt

Fenriş

Nimăeşt

necorspuzăt

"

"

"

boală
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Corneliu

Beiuş

Petreasa
Şoimuş

Meziş

20
Crăciun

Preoti
Briscan Aurel - necorspuzăt
Sava Cornel - necoresp. - transferat la Oradea
Negrut - internatul Ortodox
Iacob Victor - ref. - necorspuzăt
Marian - dir. domeniilor Episcoeşt
- necorspuzăt
Coş
- necorspuzăt
Jurj "

Albeşti

necorspuzăt

Sânmartin
Tarcaia
Beiuş

şi

Delani
necorspuzăti
Plot. Jand. Filimon - necorspuzăt
Notar public Bortş
Petru - necorspuzăt

Sân tandrei
Palota
Toboliu
Nojorid
Apateu
Şoimuş

Sântelec
Oşorheiu

Biharia
Săldbagiu

4. -Plasa CENTRALĂ
Tipănuţ
notar - coresp. - garnteză
primar Barnea Dumitru - necorspuzăt
primar Covaci Ioan - necorspuzăt
notar Pâlcut Iuliu - necorspuzăt
primar Drăgan
Gh. - necorspuzăt
Creţu
Alex. - notar-coresp. - răsp.
primar Săljan
- necorspuzăt
primar necorspuzăt
notar Sabău
Felician - necorspuzăt
notar Lucaci - necorspuzăt
primar Magheri
"
notar Crainic - verificat
primar Sepeni - necorspuzăt

tov. Costea Nic. F. P.

Costea Nic. F.P.

Jandarmi
Biharia
Tarian
Băile
Felix
Băile
Episcopiei

necorspuzăti

Munteanu şi Ofiteru Dumitru plut. maj. subof. Duman şi Nogy - necorspuzăti
plut. maj. Stoica - necorspuzăt
subof. Pop - necorspuzăt
Învători

Sânandrei
Haieu
Orşohei

Cheresig
Alparia

dir. Magda, Firez şi Erdey - necorspuzăti
Pop Ilie - dir. - necorspuzăt
şi un învăţtor
necorspuzăt
Marinescu - necorspuzăt
Cristea Dumitru - necorspuzăt
dir. Caba - necorspuzăt

necorspuzăti

Aspecte din activitatea politcă

21

Cher
Fughiu
Biharia
Episc. Bihorului
Sumş,

Merlău,

Rontău

Cordău

înv. Meştr
Bulzan dir. Păulesc

a Biroului Judeţan

Gav. - necorspuzăt
necorspuzăt

- necorspuzăt
- necorspuzăt
Chiş
Laslău
şi Ti1:pan Gh. - necorspuzăt
Betfia, Nojorid, Felcher, Păuşa
si Savaieu învăţ.
Gherdan Dumitru - necorspuzăt
Han~a Dumitru
"
Dărbneau

Jandarmi
subit. Gligore Vasile grănice
Centrală

Rontău

Haieu
Cher
Cordău
Păuşa

Sânandrei
Cheresig
Toboliu
Sumş

Mare
Mic
Săntu

Săntu

Tirla I.
Marta I.
Cherka Gh.
Chiş
Alex.
Roxin
Pop
Chiş
Alex.

...................

Bogdan
Enseni
Cadar Ernest

.................
Seluş

Palota
Episcopia
................ ..
Biharia
Dohi At:pan
Uileacul de Munte ............ .
Leş

Tinca
Batar
Cauajd

Cărsu

Căpâlna

Bihor al P.C.R.

necorspuzăt

~

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

5. Plasa TINCA
prim notar Micluta - necorspuzăt
notar Blaga Eug.
"
notar Moldovan
"
,,
pnmar............... .
,,
notar.................. .
,,
pnmar................ .
,,
notar................. ..
,,
pnmar............... .
Lidea Traian secret. corn. "
notar Cherejan Eu~.
"

- necorspuzăt

necorspuzăti.
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Corneliu

primar
Fonău

U saău

de Tinca

Ianoşd

Borş

22
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Ludovic

notar...............
notar Dragoş
notar Gherbereu

"

verificat
necorspuzăt

"

primar Petruşan
Mersig

notar Tăranu
- verificat
secret. corn. Tit
necorspuzăt

Mociar
Olcea

corn. Lisnic
secrtaă

Sititelec
Tăut

notar Leu necorspuzăt
pnmar............... .
secret. corn. Ii!
pnmar........... .....
notar Tirban necorspuzăt

"

,,
,,
verificat

notar Tampa
notar girează
Căpâlna
primar Popa Dumitru
notar Opriş
Nic.
primar Tent Alex.

Cheşa

Petid

Negru,
Girşul

"

"
"
"
"
"

secret. corn ........
Jandarmerie
Jocot. Netea Aurealian - necorspuzăt
plut. maj. Gherbereu

Tinca
Batar
Ginta

necorspuzăti

Perceptorii
Se va trimite ulterior
Judecăt.

Cudrinschi - judec. necorspuzăt

- grefier
Dudaş

"
Învători

Petid
Cociuba
Batar
Girşul

Negru

Ginta

Bara Vasile - necorspuzăt
Turla Dumitru
Bulzan - necorspuzăt
Ionescu, Crişan
2 învăţ.
Tica Alex.

sotia şi
şi

Crăciun

necorspuzăti
necorspuzăti

Balaj
Sititelic
Mociar

D-ra
Buriană

şi

Bot Vasile

"
"
"
,,
,,

Aspecte din activitatea politcă
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a Biroului Judeţan

Derbanot Vasile
de Tinca dir.................. ..
Vesa, Paul, ......... .
Căpâlna

Husaă

Toţi

necorspuzăt

Bihor al P.C.R.

"
"

necorspuzăti

Peştra

Aştelu
Măgeşti

Vadul Crişul
Gros
Borod
Bratca

6. Plasa ALEŞD
notar Buza Emil - necorspuzăt
primar Toia Iosif
notar Hosu
primar Codilă
I.

"
"
"

Pop Florian primar

"

notar Goia Nic.
primar Suciu
notar Negru I.
subnotar Groza Virgil
notar Maghiar
primar Cotona

"

",,

"

,,"

Jandarmi
Bucşa
Virgil necorspuzăt
Plut. Cretu Mihai
Dan Florian
plut. Mărcules

"

"
"

Judecăt.

judec. Trunfeti Constantin
Popescu Constantin
grefier Baş
I.

necorspuzăt

,,

Perceptie
Butiri .............. .
Scurtu ............. .
necorspuzăt

,,

Învători

Lorău

Stana Ioan .................... ..
Covaş
Martin
Tufoiu Grigore
Suciu

Remeti
Koksiş

Vadul
Crişul

necorspuzăti

"
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Borza I. - necorspuzăt
Roman Nicolae
"
Aştileu
Meştr
Gavril
"
Lueaşl
de Jos şi Sus
numele ulterior
Valea Mare
Groza Iosif
"
Aleşd

"

Preoţi

Oltiteag
Aştileu

Burz

Verş
- necorspuzăt
Lascu
Cihandru

"

Groza Gheorghe

"

de sus
Lugaşl

Bratca

Ciuhoiu
Spinuş

Burzuc
Roşir

Sârbi

7. - Plasa SĂLARD
notar Pelea Constantin - necorspuzăt
primar Nica I.
Florian
primar Biţş
notar Ardelean I.
notar Silaghi Gheorghe
secr. corn. Popovici Florian
notar Borath Aurel
Jandarmi
Radu Gheorghe plut.- necorspuzăt

Sălard
Spinuş

Sântion

Carol plut.
Cheran plut.
şef.
agr. Ciolac Alex.

Sălard

Spinuş

I.
Fiirtos Alexandru
Hâde Alexandru
Say
Bihori Augustin

Chioag
Raţ

Parhida
Vaida
Ciuhoiu
Chioag

Andru Cornel
Virag Ludovic
Orosz Florian
Pitic Vasile

Tăbcar

"
"
"
"
"
"

"
"
"

Învăţtori

Pontaşi

Fegemic
Vaida
Sântimbru

necorspuzăt

"
"
"

Preoti
necorspuzăt

"
"
"

25

Bale
Suplacul de
Dema

Aspecte din activitatea politcă

a Biroului Judeţan

Bihor al P.C.R.

Barcău

8. - Plasa MARGHITA
notar Cotuna Alexandru - necorspuzăt
,,
primar....................... .
,,
notar Tâmăveanu
,,
primar Covaci
,,
primar................ .
notar Suiugan
,,
primar Rama Gheorghe
,,
pnmar.............. .
,,
notar Curteanu I.
,,
primar Fazekas Alex.
,,
notar Fer Atanase
,,
primar Jarca Florian
,,
primar Molnar
,,
notar Petruţ
,,
pnmar............... ..

~

Popeşti
Chişlaz

Abrămut

Judecători

Marghita

Danca
grefier Popovici
" Ciobota
necorspuzăt

,,

Jandarmi
Homorogan - necorspuzăt
de post Lupu

Marghita
şeful

şeful

secţi

"

Abrămut

.......................... .
.......................... .
.......................... .

Mişca

Popeşti

Suplacul de
Barcău

,,

Învăţtori

Marghita

Barb
Ghida
Suplac
Cuzap
Todeu
Cherbiş

Cheţ

Remetea

prof. Nistor şi soţia
prof. Nan
prof. Dra Popp

Flueraş

Manovici
Miron
Pop Ioan
Taxin Ilie

necorspuzăti

"
"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

301
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Corneliu

Miron
Budar
Covaci Francisc

Abrămut

Cherestud
Budslă

necorspuzăt

Alboş

Marghita

"
"
"

Perceptori
"

Lar
Jolta Avram
Pop

Budslă

26
Crăciun

Suplac

·····························

Marghita

Urviz

protop. Nistor
pr. ref. Sendrenyi Denş
............................ .
Baicu
Roman
Gavriş
Gheorghe
Baicu

Tăutelic

Hălmgean

Spurc ani
Teuteu

Bai cu

"
"
Preoti

Chirbş
Săldbagiu

Suplacul de
Popeşti

Barcău

"
"
"
"
"
,,
,,

Cherestur
Marghita

Emeric reformat "
Tiberiu
Vasilescu
Man Coriolan
Culci or
"
Buzaş
Gavril
şef.
Oe. agr. ing. Găin
"

Cadea
Ciocoiu
Sânnicolau

9. - Plasa SĂCUIEN
notar Pop Vasile necorspuzăt
primar Mesaroş
Iosif
notar Sabău
Gavril

Chişlaz

Chiraleu
Abrămut

~

Riţko
Jură

"
"

Săcuien

Judecători

Hotnog Constantin
Pop Gheorghe grefier
Virag aprod

plut. Biciuniki

"

Jandarmi
"

27
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Perceptori
- necorspuzăt

Săcuien

Feher Maria

Săcuien

Dna Doja Gheorghe
Todan Anton
Suta Gheorghe

funcţ.

Învători

Ciocoiu
Cobolcut

Diosig
Săcuien

Olosig
Ciocoiu
Săcuien

Gheorac
Homorog
Tămasd

Preoti
aj. paroh reformat
Cipău
Liviu
pr. reformat
pr. gr. cat.
Centr. Expl. Lt. Popescu

"
"
,,
,,

"
,,
,,
"

10. - Plasa SALONTA
,,
notar Costea
,,
pnmar.................... .
notar Botău
Gh.
,,
Victor
notar Creţ
,,
pnmar..................... .
,,
notar Popa
,,
pnmar..................... .
Alex.
notar Opriş
notar........................ .
,,
pnmar...................... .
Alex.
notar Sabău
pnmar..................... .
notar Lascu Aurel
Judecători

Salonta

Tulea
Tămajd

Dobrescu

- necorspuzăt
Rabică

Jandarmi
plut. Georgescu - necorspuzăt
plut. şef
de post
"
şi 1 plut.
"
Percpţia

Tămajd

Vasilescu Mihai - necorspuzăt

Bihor al PC.R.
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Învăţtori

Salonta

Gheorac
Mădras

prof.Halaj Sigmund - necorspuzăt
Elecuş
Andor
Balaj Arpad
Deji Francisc
Prodan Eug.
Praga Gh.
Guiaş
Alex,
învăţ.
român
Nuţ
Alex.

,,
,,
,,
,,
,,
,,

Preoţi

Salonta
Sânnicolau
Tulea
Tămajd

Sărand
Chişlac

Groşeni

Mocirla

Ordoi Aladan Bogoi Bertolom
Damian Gh.
Porumb
Hasţ
Dumitru
necorspuzăt

,,
,,
,,

,,

11. -Plasa BELIU
notar Puşa
Teodor necorspuzăt
notar Mircea Roman
"
notar Moţu
"
notar Vanda Roman
Primari

Agriş

Homorog
Tămasd

Tulea

,,
,,
,,
,,

notar..................... .
pnmar ................. .
Alex.
notar Sabău
notar Lascu Aurel
Judecători

Salonta

Dobrescu
Rabică

necorspuzăt

Jandarmi
Tămajd

plut. Georgescu
plut. şef de post
şi 1 plut.

Tămajd

Vasilescu Mihai

Tulea

necorspuzăt

,,

,,
Percpţia
necorspuzăt

29

Salonta

Gheorac
Mădras

Salonta
Sânnicolau
Tulea
Tamajda

Cărand

Chişlac
Cărand
Groşeni
Măruş

Mocirla
Susag

Botfeiu
Cărand
Măruş
Stoineş

Mocirla
Tă~du

Beliu

Aspecte din activitatea politcă

a Biroului Judeţan

Învători
prof. Balaj Sigmund - necorspuzăt
Elecuş
Andor
Balaj Arpad
Deji Francisc
Prodan Eug.
Praga Gh,
Guiaş
Alex,
învăţ.
român
Nuţ
Alex.

"
"
"

"
"
"
"
"
"

Ordoi Aladan
Bogoi Bertolon
Demian Gh.
Porumb
Hasţ
Dumitru

"
"

11. -Plasa BELIU
notar Puşa
Teodor necorspuzăt
notar Mircea Roman
"
pnmar......................... . "
"
"
"
"
Purice
"
Învători
Son Mihai, Victor şi soţia"
Son Elisabeta
Aurel Leucţa
subinspector şc. Nistor
Haiduc
Felinar
Tuduce
Cotuna
pretor Jură
Liviu

"
"
"

"
"
"

Preoţi

Lup Sever /epurat/manist"
Potopop. Leucţa
Emilian"
Lazie Teodor
"

Bihor al P.C.R.
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Sâc
Coroiu
Botfeiu

Bordaş
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necorspuzăt

Tolea Octavian
Novicicov

,,
Judecători

"

Gavril A.

Jandarmi
plut. Ionescu Gheorghe
"
Cerc. de Expl. plot. Muscă
"
"
Tonu şi serg. major Paşc
plot. major Becheru
"
"
plot. Vărgatu
Ocol. Agr. lng. Petrescu "
Ocol. Silv. Ing. Mracec "
"
" Plevu brigadier silvic"
P. T. T. Boţa
Gheorghe "
Dr. Stelea

Ucuriş

Craiva
Beliu

12. -Plasa TILEAGD
notar Chirila Gheorghe "
,,
notar ..................... ..
,,

Hotar
Picleu
Săcdat

Tetchea

" .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... se va verifica
" ............................. necorspuzăt
"
Ghitea
"

Săcdat

"

Tileagd

"
Bucurean, Graţin
Negruţ,
Rotaru, Sereghi "
Chirila Petru
"
Bordaş
"
,,
,,

Sărand

Şeq~hiş

,,

Tarău

Învători

Tilecuş

Săbolciu
Săcdat
Sărand

Picleu
Ciordaş

Primari
de
Husaăl

Criş

Orvişel

Bălai

Picleu

Buzlea Ioan

,,
,,
,,

"

31
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. .. ... .. .. .. ... ... .. .. .... .
Nicolae

Sărand
Şerghiş

Serghişan

Tetchea
Paşcu
Păuleşti

Tileagd

a Biroului Judeţan

Florian
secretar de plasă

Tileagd

Molnar Carol
Bocea Ioan

Săcdat
Vâşcan

Uileac
Ineu

Facşor
Iuliu ref.
pre. reformat

Jandarmi
Tileagd
Tileagd
Tileagd

307

necorspuzăt

"
"
Cozak "

"
"
"
"
"
"

Sărand

Picleu

Bihor al P.C.R.

Bere Mihai

de post... ................... "
plot. Stan Ioan - necorspuzăt
subof. Paşcu
şi Popp
"
Ing. Agr. Vlad Vasile
"
prim pretor Durgheu Teodor "
şefu

Perceptori
"

Tileagd
Rechşan

Serghiş

Popa Dumitru
Pop Ioan
Caba
Suluman Gheorghe

D.C.M.S.
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul
1946), f. 220-236)

"
"
"
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28 dec.
Judeţan

6

Proces-Verbal
Încheiat azi 22 Iulie 1946 în şedinţa
biroului politic Judeţan.Preznţi
tovi: Mechiu Miron, Pusztai Emeric, Tigan Iosif, Miheller Carol,
Waldmann Ladislau, Batog Dumitru, Batog Alexandru şi Antoniu Silviu. - Din
partea C.C. a fost prezent tov. Pătraşcu
Andrei.
S-a luat în discuţe
următoae
ordine de zi:
1. - Rapoarte de activitate
2. - Discuţ
asupra rapoartelor
3. - Planul de muncă
4. - Diverse.-
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I. Tov. Pusztai rapoteză
asupra şedinţ
de F.U.M. din săptmâna
trecuă,
unde din îndemnul Regionalei a ridicat chestiunea unor tovi din conducerea P.S.D.
s-a pus in cirulaţe
diferite zvonuri care întrucât ar fi adevărt,
ar fi
asupra căroa
de natură
să comprită
prestigiul conducerii Judeţn
a P.S.D.- Între aceşti
se
găseşt
tov. Kendi Ştefan
Tov. Pătraşcu
apreciză
că
acestă
problemă
nu trebuia
ridcată
deoarece o dezbatere amănuţit
a trecutului celor mai mulţi
din actualii
conduătri
ai P.S.D. ar fi de natură
să înrăutţeasc
actualele relaţi
de colaborare
partide. În continuare tov. Pusztai rapoteză
asupra acţiun
de
dintre cele două
proagndă
organiztă
Sâmbăta
trecuă
în plasa Aleşd.
Tov. Tigan rapoteză
asupra acţiun
de proagndă
organiztă
în plasa Sălard.
S-a deplasat în comunele Sfâmaş,
Ciuhoiu şi Fegemic. În comuna Ciuhoiu Consiliul
şi 6 delgaţi
ai Fr. PI.- Notarul şi primarul nu sunt
Politic este format din 6 manişt
corespunzăti;
trebuie să se ia măsuri
pentru înlocuirea lor. Ţărani
au mai ridicat
diferite probleme între care problema impozitului agricol şi a coletări
untului în
contul Conveţi
de Armistţu.
Tov. Waldmann s-a deplasat la Marghita pentru înfiţare
Comitetului Electoral de plasă.
Marţi
a luat parte la şedinţa
magistrţlo.
Tov. Antoniu rapoteză
asupra deplasări
făcute
în pi. Aleşd.
2. Tov. Pustai constaă
că
adunările
convocate la sate nu au fost destul de bine
pregăti,
atât din punct de vedere al instruirii tovilor care se deplasză
pe teren.
Trebuiesc întocmite teze pentru cei care se deplasză
pe teren, pentru ca aceşti
să
cunoasă
materialul care trebue să fie prelucrat.
crită
planul de activitate al săptmâni
trecute, constatând că a
Tov. Pătraşcu
fost greşit
şi nici nu a fost respectat. Nu se contrlează
munca tovarăşil
care se
deplasză
în comune; este necesar să se ţină
în prealabil şedinţ
de pregăti
cu toţi
membrii echipelor care se deplasză
în comune; este necesar să se ţină
în prealabil
şedinţ
de pregăti
cu toţi
membrii echipelor care se trimit la sate. Să se ia măsuri
pentru a se comunica la sate comunicatul Ministerului de Finaţe
referitor la încasarea
impozitelor agricole. Să se trimă
un activist în comuna Borod, care să întocmeasă
lista celor căroa
li s-a confiscat piei brute, urmând ca aceste piei să le fie restituite.
planului de muncă
pentru acestă
săptmân.3. Se trece la alcătuire
4. - tov. Eidlitz cere să se prelucreze în celule excluderile din partid. Se vor
verifica membrii de la Uzinele Comunale.
- Tov. Antoniu citeş
instrucţle
primite de la Comit. Central referitoare la
pregătia
serbăi
zilei de 23 August.
de electori în cadrul B.P.D. va începe la data de I August. Cheltuielile
- Şcoal
vor fi suportate de B.P.D.
- Tov. Valdman comuniă
faptul că în ziua de 29 VII. va avea loc congresul
P.N.L. Brătianu
din jud. Bihor. Va trebui să trimitem un tov. care să urmăeasc
dezbaterile acestui congres.
Prin U.P.M. vor fi convaţi
la o consfătuire
toţi
învăţtori
profesorii unguri.
Din partea noastră
va lua parte tov. Balog D.
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viitoare a biroului propuneri
- Tov. Miheller şi Valdman vor veni, în şedinţa
pentru complectarea Comitetului judeţan.
- Se va face o intervţ
pe lângă
Ministerul de Justiţe
pentru accelerarea
rezolvăi
problemei cetăţni
celor care nu sunt trecuţi
în listele de cetăţni,
din
diferite motive. Tov. Valdman este însărciat
cu acestă
chestiune.
şi vor
- Tov. Miheller şi Balog vor cerceta cazul lui Balog Radu, de la poliţe,
prezenta biroului propuneri concrete.
- Tov. Mariţn
este angajat activist la Secţia
de cadre.
- Tov. Patroiu Terente este angajat activist la Sectorul C.F.R.
- Tov. Karty va fi exclus din Comitetul judeţan
precum şi din Comitetul de
partid al Uzinelor Comunale.
- Tov. Miheller şi Tigan vor cerceta cazul tov. Bara, de la pi. Centr.
- Se vor lua măsuri
pentru contrabalansarea acţiun
lui Molnar G.
- Până
Iunia viitoare se va clarifica situaţ
tov. Laza de la Ed.P.
- Se primeşt
în partid tov. Szabo Iuliu, fost membru al Part. Corn. Ungaria.
Bot Iosif de la C.F.R. şi Maghiar
- Se propune excluderea din partid a următoil:
Martin. Cazul lui Branz Traian din Săldbaju
Mic, va fi verificat la faţ
locului de
către
tov. Balog D
- Pentru pregătia
zilei de 23 August se instituie o comisie formată
din următoi
tovi: Antoniu Silviu, Tigan Iosif, Scheiner, Sava şi Naghi Francisc.
- Se citeş
lista celor înscriş
în partid în săptmâna
trecuă,
listă
care este
aprobtă
de birou.
D. c. m. s.
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
dec. 1946), f. 237-238.)
7
Hotărâile

biroului din 5 august a.c.

I. - Resortul Organizatoric.
1. - Urmăiea
activăţ
Comitetelor Electorale la comune şi plasa Beliu.
2. - Urmăiea
activăţ
Comitetelor Electorale de la plăşi,
cerând să ni se
de comitet săptmânale.comunice data şi ora când au fixat şedinţ
3. - Urmăiea
şi centralizarea angajamentelor luate pentru ziua de 23 august
a.c. de către
fabrici şi sectoare.
4. - Tabel de toţi
funcţioar
credinoş
Partidului cari să poată
fi încadrţi
la
s. v.Politcă
şi organizţ
de masă
5. - În colaborare cu Secretariatul şi Educaţi
pregătia
zilei de 12 august a.c.
6. - Să se ceară
din vreme, pentru conferiţa
secretarilor de plăşi
de la 15 august
a.c. să aducă
tabele la locul sediilor de votare.
7. - Să coordoneze echipele şi muzica miltară
cu ale noastre în proagndă
la
ţară.
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8. - Continuarea şi pe mai departe a problemelor organizatorice şi mai ales în
organizarea grupurilor de Partid.
9. - Urmăiea
înscriilor în listele electorale care să se facă
pe uzine.I O. - Să se facă
încercarea cu o comună
în care de la început să nu se treacă
mani şti.
11. - Să se bage în muncă
echipele de electori astfel ca până
la 15 august a.c. să
fie repartizate pe sate, adică
fiecare echipă
/cu un şef/
să aibă
câteva sate, iar fiecare
om din echipă
unul la două
sate.
12. - Organizarea pe teren a deplasărio
de Dumincă
11 august a.c. de la Beiuş
şi Salonta. Plan de deplasări
şi pregătia
echipelor.
13. - Urmăiea
şi executarea planului de muncă
la sectoare prin chemarea la
judeţană
a membrilor biroului de sectoare.14. - Schimbărle
de activş
hotărâe.15. - Schimbarea primarului de la Ciuhoi plasa Sălard
şi Borod plasa Aleşd
ce priveşt

până

sâmbăt.-

la 15 septembrie a.c. să fie vizitate toate casele din toate satele pe
adică
a se căuta
să se stea de vorbă
cu absolut toţi
locuitorii comunei,
băraţi
şi femei explicându-le necesitatea încadrăi,
în urma cărui
certăi
să
se
poate face evidnţă
a acelora ce ne sunt duşmani.17. - Până
la 15 august a.c. să fie trimise, respectiv constituite echipele de
electori de fiecare plasă
a câte 4-5 tovarăşi,
şi concomitent cu aceasta a se ajunge ca
în fiecare sat să avem câte un elector. 18. - Tovarăşi
să
ceară
delgaţi
de la Comitetul Electoral /secretariat/ pentru
vizitarea şi îndrumarea comitetelor de la plăşi
şi comuni.
19. - În ziua de 8 August a.c. la sediul P.S.D.-ului, adunarea tuturor membrilor
din Comitetele F.U.M.-ului.
bază

16. de evidnţă,

Până

II. Educatia Politcă.
I. - În ziua de 8 august orele 19 /7 / d. m. să se inaugureze casa alegători
din
sfinţrea
cu preot.Oradea. Să se facă
2. - Să se ceară
de la plăşi
rapoarte despre casele alegători
inaugurate.3. - Începerea şcoli
Blocului Marţi
6 August a.c.
4. - În colaborare cu secretarul organizatoric şi organizţ
de masă,
pregătia
zilei de 12 august a.c.
5. - Să urmăeasc
distribuirea materialelor de proagndă
ale Comitetului electoral al Blocului.
6. - Să se facă
planul de locul unde să se serbeze 23 August la sate, care trebuie
să fie pe secţil
de votare.7. - Introducerea în muncă
a echipelor de electori aş
cum s-a arăt
mai sus la
organizatoric.8. - Să se dea instrucţ
tuturor organizţl
ca, cu orice ocazie pe teren a
oricău
membru ce activeză
să
ducă
/pe lângă
muncă
organiztcă/
şi o muncă
de lămurie.
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9. - La fiecare plasă
să
fie deschiă
până
la 15 august casele alegători.I O. - Să se pregătasc
echipele de agitţe
pentru 12 şi 23 august a.c., precum
lozincile pentru aceste zile.I 1. - Să se anuţe
în ziare adunările
de la 12 şi 23 august a.c.

III. Organizatia de Masă.1. - Să se extragă
de mai sus sarcinile organizţl
de masă
pentru a ajunge la
pentru reuşita
celor de mai sus.o colaborare restână
2. - Să se dea sarcini concrete organizţl
de masă
cu inteţa
de a ieş
din
inerţ
şi a fie mobilzată
pentru muncă
şi acţiun.3. - Să înceapă
munca pentru a se relua legătura
cu massa muncitoreasă
care,
în ultimul timp, s-a rupt. P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
dec. 1946), f. 242 şi verso)
8
SARCINI
1. - Intensificarea muncii politice, legarea liniei politice generale a Partidului şi
revndicăl
locale ale masselor.2. - Organizarea coletări
şi controlul asupra cirulaţe
mărfuilo.
Organizarea
şi îngrijirea însămâţrilo
de toamnă.3. - Evidenţra
cadrelor, cari se vor distinge în lupta elctoraă.
4. - Ridicarea spiritului de luptă
şi de sacrificiu a membrilor de partid, dar mai
ales al cadrelor. Combaterea cu energie a orică
tendiţ
de birocratizare.
Îndepărta
elementelor necorspuzăta
din cadrele de Partid.
5. - Pornirea unei campanii intense în cadrului planului până
Ia 7 XI de ridicarea
la data alegerilor se
nivelului politic al cadrelor şi al spiritului de sacrificiu. Până
supendă
orice repaus în toate serviciile de Partid. Până
la data alegerilor toţi
oamenii
din birou vor fi trimş
pe teren, rămând
în birou numai strictul necesar. Aceasta
la comitetele de plasă.începând cu comitetul regional până
5 .(sic) - Introducerea promtă
a tuturor membrilor (corectat cu creion: hotărâil
- n. n.) de partid. Întăriea
şi extinderea la maximum a controlului asupra muncii de
Partid.
6. -Ascuţirea
viglenţ
în ce priveşt
apăre
moralei şi prestigiului de Partid.
Vegherea cu străşnice,
ca mijloacele de procurare a fondurilor să nu dăunez
liniei
Partidului. Sancţiore
rapidă
şi sevră
a orică
abateri în acestă
privnţă,
până
la excludere.7. - Îmbunătţirea
muncii colective între resoarte şi în cadrul resoartelor, mai
ales în resortul de cadre şi educaţi
politcă.
Munca Educaţie
politice să fie
dinamztă.-

8. - Întocmirea unui plan concret de muncă
până
Ia 7 Nov. pe bază
de angajamente
concrete. Organizarea unei şedinţ
festive în ajunul zilei de 7 XI, la care să participe
toţi
secretarii de celuă,
inclusiv cei de la sate.-
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la alegeri având în vedere că ulÎntocmirea planului concret de întruniri până
tima întrunire trebuie să fie pe data de 17 XI.
zilei alegerilor întruniri scurte în fiecăr faţ
secţiun
Organizarea în dimneaţ
de votare, de unde apoi massele, încolaţi
cu steaguri vor merge la vot.P.C.R., ds. 1 (4 apr. 1945-28
(ANDJ-Bihor, Fondul nr. 2. Comitetul Judeţan
dec. 1946), f. 271 ).

ASPECTS DE L' ACTIVITE POLITIQUE DE L'OFFICE DEPARTEMENTAL
DE BIHOR DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN DURANT
LES ELECTIONS DE 1946
- Resume -

L'automne de l'annee 1946, ii y eut !'un des plus importants moments de l'histoire de
la Roumanie d'apres la guerre: Ies elections. Toute formation politique entree en competition
s'en est rendue compte de la signification de l'evenement: d'une cote Partidul Naţionl
Ţărnesc
et Partidul Naţionl
Liberal se voyaient en mesure de remettre la societe roumaine
sur la voie de la democratie d' entre Ies guerre et empecher Ies tendances expansionnistes des
communistes dans le politique; de l'autre cote, PCR, entre dans le Bloc des Partis
Democratiques, considerait Ies elections une chance d'eliminer Ies parties d'oppositions et
saisir le pouvoir. La presente etude donne une idee sur le mode que Biroul Judeţan
de
Partid Bihor organisa l'activite electorale. Les documents identifies dans Ies Archives
Nationales - Direction du Departement Bihor, le fond du Comite PCR, Bihor, presentent
l'organisation des elections, mobilisations des membres, le partage des taches, Ies relations
al 'interieur du Bloc, Ies tentatives d'eliminer Ies adversaires politiques. Au depit de toutes
ces mesures politiques, la population de la Roumanie, en majorite, refusa de donner Ies
votes au B.P.D., et ce fut par la fraude qu'il remporta la victoire dans Ies elections.

PROCESUL DE
ŢĂRNESC

A PARTIDULUI NAŢIOL
ÎN CONTEXTUL ESCALDĂRI
,RĂZBOIUL
RECE"
- studiu de caz: judeţl
din nord-vestul României DESFINŢAR

de
Augustin ŢĂRU

Securitatea geo-miltară
a Uniunii Sovietice ar fi putut fi garntă
şi prin alte
mijloace decât prin impunerea regimurilor comuniste în ţările
ocupate şi apoi prin
a evoluţi
lor social-economice, dar - după
cum avea să
coordonarea forţată
aprecieze mai târziu fostul ambasador american în URSS, W. Averell Harriman - în
aprilie 1945 Stalin era preocupat doar de aplicarea strategiei bazate pe impunerea
poulară"
în aceste state, ca varintă
politcă
tranzitorie,
regimurilor de „democraţi
în detrimentul dezvoltări
unui climat al bunelor relaţi
cu Statele Unite şi Marea
Britanie. ,,Noi n-am ştiu
nicodată
precis ce aveau ei de gând să facă
- mărtuisea
într-un interviu înaltul demnitar- dar britanicii cunoştea
foarte limpede acest lucru,
cum că era suficient un mic sprijin extern şi comunismul ar fi avut şanse
să
se
răspândeac
în întreaga Europă.
Sunt sigur că aceasta a constituit una din raţiunle
care l-au determinat pe Stalin să-şi
încalce angajamentele, mai ales în privnţa
Europei
Occidentale, unde situaţ
econmiă
dezastruoă
era propice implantăr
comunismului. Cred că Stalin a fost convins de reuşita
expansiunii comunismului
îndoială
că
a discutat acest aspect cu liderii partidelor comuniste din
în Apus, şi făr
unde erau organizţle
cele mai puternice, încurajându-i că ar putea
Italia şi Franţ,
pune mâna pe putere cu puţin
ajutor. Eu cred că s-ar fi şi întâmplat acest lucru dacă
noi nu am fi intervenit cu Planul Marshall" 1•
Ziaristul american Mark F. Ethridge, trimis cu misiunea de a culege informaţ
din Bulgaria şi România, după
Conferiţă
din octombrie 1945 de la Londra, la care
secretarul de stat al SUA, Maynard Byrnes, a realizat că Molotov îşi dezinforma
partenerii occidentali cu privire la preznţa
miltară
şi civlă
sovietcă
în ţările
central- şi est-europene, confirmă
la rândul său
strategia ruşilo.
,,Aceasta se întâmpla
după
dezastruoasa Conferiţă
de la Londra din octombrie 1945, care a produs
«amara» ruptă
dintre Molotov şi Bevin - se destăinua
acesta - Byrnes considerând
1
Richard D. McKinzie and Theodore A. Wilson, Oral History Interview with W Averell Harriman,
Washington D.C., 1971, p. 3.
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ruptura a fost completă
şi că
ne-am îndepărta
de Rusia mai mult ca nicodată
( ... ) Tot timpul l-a minţt
pe Bymes în legătur
cu extinderea dominaţe
ruseşti
asupra situaţe.
Ei erau deja preznţi
în Europa Răsritean,
şi mă
gândesc că ei
i-au reclamat lui Bymes că nu este corect informat despre cele se întâmplă
acolo şi
că ar trebui să trimă
de început pe cineva care să-i
întocmeasă
un raport" 2 • Acelaşi
ziarist va scoate la lumină
şi cinismul manifestat de Marea Britanie faţă
de soarta
ţărilo
ocupate. Întrebat fiind dacă
sovieticii au fost sprijnţ
de puterile occidentale
în politica lor de dominare a acestor state, Ethridge confirmă
făr
echivoc poziţa
Angliei: ,,Rusia mi-a argumentat în cel mai sever mod, ceea ce britanicii suţinea
zdravăn,
deci Marea Britanie spunea cu convingere «De ce să nu împărţi
lumea în
3
sfere? Voi luaţi
partea asta, noi cealtă»"
•
Cauzele ritmului accelerat înregistrat în procesul de bolşevizar
a ţărilo
cena Uniunii Sovietice, se aşdr regăsc
tral- şi est-europene, intrate în sfera dominaţe
în complexul relaţio
tot mai tensionate ce s-au derulat între foşti
aliţ,
angloamericani şi sovietici, pe parcursul anilor 1945-1948. Fenomenul îşi va găsi
consacrarea în literatura istorcă
sub titulatura ,R.ăzboiul
rece". Localizarea temporală
a momentului izbucnirii acestui nou tip de conflict mondial, care a măcinat
atâtea
a secolului XX, a
resurse economice şi destine umane în cea de a doua jumătae
generat o serie de opinii diferite în lumea istoricilor.
O parte a acestora consideră
că debutul noii conflagrţi
a fost anuţt
de Winston
Churchill în bine cunoscuta conferiţă
ţinută
pe 5 martie 1946 la Universitatea Fulton
(Missouri), ocazie cu care a definit separarea Europei sub metafora «cortinei de
în care conflictul mocnea de câtva timp 4 • ,,De la Stettin, la Marea
fier», în condiţle
Baltică,
până
la Trieste, la Marea Adriatcă,
s-a ridicat o «cortină
de fier» care
travesză
continentul - a postulat atunci fostul premier britanic - în spatele acestei
capitalele tuturor ţărilo
Europei Răsriten,
Varşovi,
Berlinul, Praga,
linii au rămas
Viena, Budapesta, Belgradul, Bucreşti
şi Sofia. Toate aceste oraşe
celebre, toate
se găsec
în sfera sovietcă,
şi toate se găsec,
într-un fel sau altul, sub
aceste naţiu
influeţa
unică
a Moscovei şi sub un control atent al acesteia. Singură
Atena, cu
gloria sa nemuritoare, a mai rămas
liberă
să
deciă
asupra propriului viitor, prin
alegerile asistate de observatorii britanici, americani şi francezi"5.
Memorialistul sovietic Pavel Sudoplatov, un important fost agent al spionajului
rusesc în Germania, va fi de acord numai din punct de vedere formal cu adepţi
acestei opinii, el considerând că divergnţl
între aliţ
ar fi survenit cu mult înainte
,,Chiar dacă
conveţial
«Războiul
rece» a început cu «cortina
de victoria finală.
că

Richard D. McKinzie, Visited the Balkans to study the postwar sit11ationfor the US. Deptartement of
State 1945, in lnterview with Mark F. Ethridge, Truman library. Oral History, Moncure, North Carolina,
1974,p.5.
3
Ibidem, p. 13.
4
Geoffrey Roberts, Moscow and the Marshall Plan: politics, ideology and the onset of the Cold War.
1947, in Europe-Asia Studies, December 1994, Carfax Publishing Co., p. I.
5 Le Monde, le 7 mars 1946.
2
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de fier» a lui Churchill - conchide el - pentru noi confruntarea cu Occidentul s-a
declanşt
de îndată
ce Armata Roşie
a eliberat ţările
est-europene. Principiul enuţat
apoi de Roosevelt la Yalta cu privire la pluripartidismul în alegeri a fost acceptat de
noi numai pentru perioada de tranziţe
care a urmat înfrângerii Germaniei, când
6
în balnţă
• Documentele arhivelor sovietice
soarta statelor est-europene era încă
ordine de idei, ideologul sovietic Ilya
par să confirme acest lucru. În aceşi
Ehrenburg avea să scrie într-un raport că ,«războiul
rece» a prins contur deosebit

de repede în 1946" - ceea ce
formă

incpetă
7

lasă

de
înţels

că

el acesta ar fi existat deja, însă

într-o

.

În opinia lui Wifried Loth, momentul inţer
„Războiul
rece" trebuie legat
de negocierile prealabile aplicăr
„Planului Marshall". Analizând evoluţia
conflictului, el consideră
că Moscova a îmbrăţişat
la început ideea partică
Uniunii
a Europei, propus şi finaţt
de americani,
Sovietice la programul de reconstuţi
deoarece acesta corespundea într-o bună
măsur
propriei sale politici externe. Astfel,
printre altele, continuarea coperăi
cu puterile occidentale,
Kremlinul ar fi urmăit
neapărt

• Pavel Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs OfAn Unwanted Witness -A Soviet Spymaster, Little,
Brown and Company, London, 1995, p. 221.
7
Tatiana Siiebunina, Yvonne Kapp, Postwar Years 1945-1954, MacGibbon & Kee, London, 1966,
p. 60.
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politice americane asupra statelor vest-europene
prevenirea unei iminente dominaţ
şi nu în ultimul rând, instaurarea unui climat de stabilitate politcă
şi econmiă
în
în nici un fel atingere poziţe
politice şi
întregul continent, dar care să nu aducă
economice câştigae
de URSS în Europa Răsritean.
Wifried Loth mai apreciză
că
în acest din urmă
detaliu s-ar regăsi
şi rădcinle
eşculi
negocierilor anglofranco-americane şi sovietice din iulie 1947, şi că tot aici pot fi întâlnite cauzele
a viitoarei politici externe a Rusiei, materilză
care au condus la schimbarea toală
atât prin strategia de izolare a lagărui
sovietic, cât şi prin întăriea
regimurilor
comuniste instalate în ţările
satelite, urmate firesc de împărţiea
lumii în două
blocuri
antagoniste. În toamnă,
noua orientare a sovieticilor a fost dealtfel anuţtă
public,
în cadrul discursului rostit de Jdanov la şedinţa
de constituire a Cominform-ului,
din septembrie 19478•
Alţi
istorici pun momentul incipient al
„Războiul
rece" pe seama lansări
,,Planului Baruch", care propunea înfiinţare
unui guvern mondial, a unei armate
şi a unui tribunal interaţol,
menite să
gestioneze întreg mapamondul, în aş
fel
încât pentru viitor omenirea să nu mai
cunoasă
războaie
globalizate, având ca
garnţie
supremaţi
atomică
a Statelor
în epocă.
Unite. Ideea a stârnit vii discuţ
Conţiutl
proiectului american a fost făcut
cunoscut în cadrul unui articol publicat în
numărl
din 1 septembrie 1946 al
periodicului ,.,Bulletin of the A tom ic Scientists", semnat de William Fox, sub titlul
Bernard Baruch, 1870-1965
„Dezbatere asupra unui guvern mondial,
asupra controlului energiei atomice?". Articolul începea cu o prezentare
sau discuţ
de la Washington pe
a „ Raportului David Li/ienthal ", înaintat adminstrţe
16 martie, şi continua cu completări
aduse de Bernard Baruch pe 14 iunie 1946,
să
facă
lumină
în privnţa
adevărtlo
inteţ
ale
William Fox prounâd-şi
Americii, devreme ce Moscova refuzase să se implice într-un atare plan9. Analistul
celor doi politicieni, şi deoptrivă
vectori ai marii finaţe
americane,
le repoşa
lipsa de abilitate de care dăuser
dovaă
în argumentarea programului, ori lipsa de
de partenerul sovietic de discuţ.
,,La prima întâlnire, din
sinceritate a acestora faţă
13 iunie 1946, organiztă
în legătur
cu controlul energiei nucleare prin intermediul
Autoriăţ
Interaţiol
de Dezvoltare Atomică
şi de eliminare al veto-ului marilor
• Wifried°Loth, The Division ofthe World. 1941-1955, London, 1988, chapters 6-7.
William Fox, Debate on World Government or Discussion ofAtomic Energy Control, in Bulletin of
the Atomic Scientists l september 1946, p. 22.
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puteri, planul prezentat de însărciatul
guvernului american, Bernard Baruch, a fost
respins de reprezentantul Uniunii Sovietice, Andrei Gromâko, şi apoi aspru criticat
care a acuzat Statele Unite că nu urmăesc
altceva decât «dominaţ
de presa ruseacă,
atomică
mondială»"
- sublinia autorul articolului 1°.
Dezbaterea va fi reluată
o lună
mai târziu în paginile aceluiş
periodic. Bertrand
Russel publica, în numărl
din l octombrie 1946, articolul intitulat ,,Are omenirea
un viitor?", în care marca paşi
făcuţi
de guvernaţi
Statele Unite pe calea constituirii
unui guvern mondial, pornind de la mai vechea teză
a preşdintlu
Wodrow Wilson
cu privire la necesitatea înfiţăr
„Ligii Naţiunlor",
după
terminarea Primului
Război
Mondial, până
la reluarea acesteia în noua formă
enuţată
acum de fostul
său
discipol, Bernard Baruch. ,,Guvernul american şi cel britanic trebuie să spună
clar ce fel de cooperare interaţolă
îşi
doresc. Dacă
pacea este cu adevărt
scopul
lor, ele n-ar trebui să o forţez
cu orice preţ.
Or dacă
planul unui guvern mondial
s-ar maturiza la un moment dat, ele ar trebui să-l
ofere întregii lumi ( ... )Dacă
şi
Rusia ar fi de acord, totul ar ieş
bine, dar dacă
nu va fi, ce ne rămâne
de făcut?
va
trebuie să facem presiuni asupra ei chiar cu riscul de a declanş
un nou război?"
întreba analistul american 11• În viziunea sa, eşcul
„Planului Baruch", ar fi momentul
începutul „Războiul
rece" 12 .
care marcheză
Istoricul englez Arnold J. Toynbee s-a implicat la rândul său
în dezbateri. În
lucrarea „O singură
lume şi India", el se exprima admirativ faţă
de ideea constituirii
unui guvern mondial, ca posiblă
soluţie
de întronare a unei păci
trainice. ,Părea
mea - opina autorul - este că dacă
acest program, care este acum pe buzele tuturor,
s-ar realiza, umanitatea ar putea deveni pentru prima dată
în istorie o singură
familie.
şi imperatvă,
pentru reuşita
căreia
avem nevoie de
Este o întreprindere ambiţosă
efortul tuturor, din toate părţile
lumii şi în toate felurile, dar deocamtă
trebuie să
vedem în ce fel poate să-şi
aducă
Occidentul contribuţa
- adăug
el, anticipând
„Planul Marshall" - Or Occidentul este cel care poate garanta succesul unei
de care ar fi imposibil
comuniuni mondiale prin programele sale tehnologice, făr
de menţiut
stabilitatea unei comunităţ
atât de largi" 13 • Arnold J. Toynbee era
economice, în care ţările
apusene să-şi
facă
simţtă
din plin
partizanul coperăi
preznţa,
cale ce ar fi exclus ameniţr
supremaţi
atomice a vreuneia dintre
pentru care noi avem astăzi
nevoie urgentă
de unitate este
marile puteri. ,Raţiune
deoptrivă
senzaţiolă
şi banlă
-adăug
el - Ea s-ar putea rezuma în două
vorbe
lume sau nimic», cuvinte care, în epoca atomică
în care tocmai am intrat,
«o singură
cântăres
greu asupra sorţi
fiecăru
trăio,
bărat
sau femeie. Altfel spus, «dacă
nu
eradicăm
războiul,
ne va eradica el pe noi». Or acest lucru nu se poate înfăptui

Ibidem.
Bertrand Russel, Has Man a Future?, in Bulletin ofthe Atomic Scientists I october 1946, p. 25.
12
Ibidem, p. 97.
13
Arnold J. Toynbee, One World and India, Indian Council for Cultural Relations, Orient Longmans,
Calcutta 1960, p. I.
10
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incpetă,
cum ar
decât prin intermediul unui guvern mondial, fie el şi sub o formă
fi de pildă
o agenţi
centrală
pentru controlul producerii şi folosirii energiei
atomice" 14 •
Până
la urmă,
evenimentele care au condus la ruptura defintvă
a relaţio
dintre foşti
aliţ
şi la împărţiea
lumii în cele două
blocuri antagoniste se nasc din
eşcul
„Planului Baruch" şi se finalzeă
odată
cu eşcul
„Planului Marshall".
Memoriile fostului spion sovietic Pavel Sudoplatov vorbesc limpede în acest sens
occidentale, deficnţă
despre lipsa de eficacitate a serviciilor de contraifmţ
care a condus la disparţ
monopolului atomic anglo-american, iar în conseiţă
la
cădera
făr
speranţă
a ţărilo
central- şi est-europene în cel mai întunecat sistem
că
artizanii operaţiunl
de reechilibrare a raportului mondial de
totalitar. El afirmă
forţe
au fost marxişt
americani, în rândurile căroa
se aflau şi principalii certăoi
angjţi
în „Proiectul Manhattan", cei care fabricseă
prima bomă
atomică,
anume
Robert Oppenheimer, Enrico Fermi şi Leo Szilârd 15 • Omul de contact cu grupul
savnţilor
americani era celebrul fizician danez Neils Bohr, care transmitea datele
secrete în Uniunea Sovietcă
prin intermediul unui ofiţer
american din serviciul de
informaţ.
Bohr a vizitat în mai multe rânduri Moscova pentru a-l întâlni pe fizicianul
rus Terletsky, căruia
i-a împărtşi
o serie de soluţi
practice menite să elimine
difcultăţe
cu care s-au confruntat certăoi
americani la punerea în funcţie
a
16
primului reactor nuclear de la Universitatea din Chicago • Beneficiind de o atare
colaborare şi asitenţă,
reactorul sovietic a putut deveni operaţinl
în decembrie
1946. Beria a ordonat apoi întreruperea contactelor cu grupul american, pentru că
aflase despre agenţi
FBI infltraţ
sub acoperire în reţa,
după
care a pus la cale un
într-o campanie pentru pace. Chiar dacă
plan care viza antrenarea celor trei savnţi
sovieticii şi-au
experimentat prima lor bomă
nucleară
de abia în 1949, URSS putea
de egalitate, findcă
de acum să intre în dialog cu puterile occidentale de pe o poziţe
17
bipolaritatea mondială
se născue
•
Sudoplatov apreciză
că
Stalin, beneficiind de acest avantaj, şi-a
permis luxul
de a forţa
nota în „Războiul
rece", ne fiindu-i teamă
de vreun atac nuclear anglola stărşiul
anilor '40. ,,Dealtfel - sublinază
el - de abia prin 1955
american până
SUA şi Marea Britanie au ajuns să acumuleze un arsenal atomic capabil să distrugă
18
Uniunea Sovietcă"
• În contextul acestor stări
de lucruri se înscrie şi decizia de
renuţa
la ajutorul financiar propus prin „Planul Marshall". Rolul cel mai impora fost jucat din nou de eficienta reţa
sovietcă
de
tant în luarea acestei hotărâi
Mihail Vetrov, se aflau la Paris
spionaj. În iunie 1947, Molotov şi asistentul său,

14
15

Ibidem, p. 6.

Pavel Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs Of An Unwanted Witness - A Soviet Spymaster,
Little, Brown and Company, London, 1995, p. 172.
1
• Ibidem, p. 207.
17
Ibidem, p. 208.
'" Ibidem, p. 210.
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pentru a participa la negocierile privind
modalităţe
de aplicare a planului, obiectivul
principal urmăit
de ei focalizându-se pe
obţinera
unui sprijin bănesc
necesar
reconstuţi
industriei devastate din Ucraina,
Bielorusia şi Leningrad 19 • Într-una din pauzele
dintre şedinţ
Andrei Vâşinsk,
care se afla la
reşdinţa
rezvată
delgaţi
ruse, a fost
contactat de Piotr Fedodotov, deputat în
Comitetul Informaţil
URSS, care l-a
înştiţa
că
primise o telgramă,
de la agentul
«Orphan», al cărei
conţiut
va schimba total
sensul misiunii sovietice. Agentul nu era altul
decât prim-secretarul Ambasadei britanice din
Washington, Donald Maclean, iar informaţ
fusese culeasă
de către
acesta de la secretarul
General George Marshall
britanic de la externe, Ernest Bevin. ,,El afirma
creator of Marshall Plan
Sudoplatov - că în realitate «Planul
- relatză
instaurarea dominaţe
economice a americanilor în Europa,
Marshall» urmăeşt
în aş
fel încât noua noul organism economic interaţol
să
plaseze producţia
continentului sub controlul capitalului financiar american".
Până
aici lucrurile nu erau noi, însă
sovieticii şi-au
simţt
periclitate interesele
a doua a mesajului, în care agentul afirma că ,,«Planul Marshall» se
în textul părţi
voia a fi un substitut al despăgubirlo
de război
datorate de Germania", lucru de
neacceptat pentru Kremlin, care îşi alcătuise
planul de reconstuţi
a ţări
bazându-se
sură
extrnă
de capital. Atât la Yalta cât şi la Postdam, ruşi
tocmai pe acestă
reuşisă
să
obţină
la negocieri plata despăgubirlo,
datorate de nemţi,
sub formă
de echipament, maşin
industriale, automobile şi camioane pentru o perioadă
de
cinci ani, făr
ca aceste livră
să fie supuse vreunui control interaţol,
ceea ce le
permitea să-şi
suplimenteze cantiăţle
în funcţie
de necsităţ.
Programul propus
cale, înlocuind înţelgri
bilaterale printr-un
de americani le-ar fi închis acestă
control interaţol.
Vâşinsk
la înştiţa
în aceşi
zi pe Stalin, nu înainte însă
de
informaţ
prin agenţi
din grupul său,
ca Philby, Burgess,
a verifica încruişat
Cairncross şi Blunt20 •
„Aceasta era total inacceptabil - încheia spionul sovietic - deoarece ar fi
împiedicat consolidarea poziţe
noastre în estul Europei, implicit controlul asupra
zonei, în condiţle
în care partidele comuniste erau deja bine ancorate în România,
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia şi Ungaria, şi ne-ar fi privat de privilegiul economic al puterii. Aşa
că
la mai puţin
de şase
luni de respingerea planului
19
20

Ibidem, p. 231.
Ibidem, p. 23 I.
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pluripartidismul în aceste ţări
a şi fost desfinţat
( ... ) După
indcaţle
date de Stalin,
Vâşinsk
a transmis un mesaj codificat lui Molotov redându-i în rezumat raportul
Stalin i-a ordonat apoi lui Molotov să
lui Maclean. Pe baza acestor informaţ,
obstrucţinez
aplicarea «Planului Marshall» în Europa Răsritean,
iar ca efect
abdicarea Regelui Mihai"21 •
colateral să grăbeasc
în ţările
ocupate trebuiau să suţină
Ca atare, regimurile impuse de ruşi
categoric Uniune Sovietcă,
să-i
fie fidele şi nici într-un caz ostile. Dar un astfel de
raport pozitiv cu stăpânul
de la Răsrit
putea fi asigurat numai pe baze solide, prin
declanşr
unor transfomăi
structurale în cadrul societăţlr
„burgheze" sau
„feudale" din ţările
respective, acţiun
ce trebuiau să nu se limiteze doar la simple
„supratclă",
ci să se materializeze în schimbăr
promisiuni de politcă
palpabile. Forma instuţoală
a acestor metamorfoze sistemice avea să îmbrace
haina „democraţi
populare", formulă
socială
de tranziţe
între democraţi
burgheză,
Occidentul, şi socialismul matur, URSS, iar instrumentele chemate să le transpuă
în viaţă
aveau să fie „fronturile populare", aş
zisele coaliţ
de stânga. Devreme ce
occidentale, orice evntuală
acestea se considerau mai progresiste decât democraţil
îndepărta
de modelul sovietic, ce ar fi putut veni din partea vreunei ţări
dominate,
pe baze ideologice ca fiind reacţionă.
În sfărşit,
deşi
putea fi prompt condamtă
erau definite ca imature morfologic faţă
de regimul sovietic, democraţil
populare
trebuiau să îndepliască
şi
funcţia
de furnizoare de capital pentru facilitarea
2
redsăi
economiei ruseşti
distruse de război

***
la
Alegerile trucate din toamna lui 1946 au condus la legitimarea comuniştlr
cârma ţări.
Programul de bolşevizar
a României s-a declanşt
însă
cu mai bine de
în urmă,
odată
cu instalarea forţată
a guvernului Petru Groza, la
un an şi jumătae
6 martie 1945. Acesta prevedea înregimentarea masivă
a poulaţie
în rândurile
formaţiunl
de stânga, în vederea contrlăi
totale a societăţ,
realiztă
prin
creşta
numerică
a efectivelor partidului comunist şi a celorlalte partide sau
organizţ
de masă
partenere în coaliţ
Frontului Naţionl
Democrat, prin întăriea
conjuncturalei alinţe
dintre PCR şi PSD, în cadrul Frontului Unic Muncitoresc şi
sporirea rolului Frontului Plugarilor, în detrimentul Partidului Naţionl-Ţăresc.
Următoul
pas a constat în subordonarea şi controlul principalelor sectoare ale vieţ
publice şi economice, realiztă
prin acapararea aparatului administrativ, a armatei
şi a structurilor de coeriţ
şi siguranţă,
controlul activăţ
economice prin interde partea puterii prin intermediul reformei
mediul sindicatelor şi atragerea ţărnim
nu a lipsit nici exploatarea succesului obţinut
la
agrare. Din arsenalul comuniştlr
Conferiţa
de Pace de la Paris, în problema retocdăi
Ardealului de Nord, şi nu în
Ibidem, p. 232.
a Europei Centrale şi de Est după
Joseph Rothschild, fntoarcerea la diversitate. Istoria politcă
Doilea Război
Mondial, Editura Antet, Imprimeria de Vest R.A. Oradea, 1997, p. 117-118.
21

22
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ultimul rând monitorizarea activăţ
opziţe,
discreditarea publică
a fruntaşilo
şi
membrilor săi,
precum şi arestarea multora dintre aceşti.
Procesul de desfinţar
a Partidului Naţionl
Ţărnesc-Maiu
s-a derulat deosebit
de rapid, pe parcursul primei jumătţi
a anului 1947, încheindu-se oficial la 30 iulie,
odată
cu publicarea în „Monitorul Oficial" a hotărâi
de dizolvare a acestuia, semnată
de toţi
membri guvernului. Acţiunea
a fost însă
premditaă
şi foarte minuţos
pregăti,
comunişt
folosindu-se din plin de serviciile informatorilor infltraţ
printre
ţărnişt.
Astfel, la numai câteva zile după
încheierea scrutinului din noiembrie 1946,
Regionala Crişan
a PCR a şi întocmit o lucrare staică
privitoare la modul în
dovedit sau nu loialitatea faţă
de regim membrii corpului magistrţlo
care şi-au
detaşţi
la secţil
de votare din judeţl
de sub jurisdcţa
Curţi
de Apel Oradea.
Un număr
de 30 de magistrţ
s-au conformat din plin „spiritului vremii" şi ca atare
au participat alături
de delgaţi
Blocului Partidelor Democrate la fraudarea
16 şi-au
manifestat mai mult sau mai puţin
deschis
alegerilor23 , în vreme ce alţi
dezaprobarea pentru propunerile venite din partea comuniştlr,
de cele mai multe
ori invocând rigorile legii 24 . A urmat apoi monitorizarea comportamentului aleşior
au fost: Ba log Petre - ., Consilier de Curte, asesor la Sighet, foarte bun"; Berţi
Andrei ., Procuror de serviciu, devotat"; Bogdan Gheorghe - ., Corespunzăt";
Bogdănescu
Titu - ,. Primpreşdint
de Curte, prieten, dar.fă
spirit de inţatvă";
Botş
Laurenţi
- ,. Preşdint
[de] Tribunal,
corespunzăt";
Câmpeanu Ioan - ,.Atitudine bună";
Căpitan
Gheorghe - ., Consilier de Curte, a fost
preşdintl
Biroului Electoral la Sighet, foarte bun"; Cinca Florian - ,. A avut o atitudine coretă,
lucrând în înţelgr
cu delgaţi";
Costa Ioan - ., Consilier de Curte, comportare bună";
Dobrescu
Rodica - ,. A fost influeţabă,
arătând
bună
voinţă
faţă
de noi"; Gavra Alexandru - ,. Bun"; Hâncu
Homotescu Alexandru - .,A avut o atitudine cât se poate de bună,
Vieceslav - ,.Atitudine bună";
lucrând în perfctă
înţelgr
cu delgaţi";
Horvat Alexandru - ., Foarte bun"; Huzum Dumitru Ionescu Constantin - ,. Consilier de Curte, comportare
„ Procuror general, atitudine foarte bună";
confrmă";
Măldrescu
Ioan - ., Preşdint
[de] Tribunal, a fost preşdintl
Biroului Electoral Satu
Mare, a avut o atitudine bună
în momentul în care trebuia, cu toate că la început a fost cam greoi";
şi cu taci, aducând [ un] rezultat satifăcor";
Marin Popescu - .. Consilier de Curte, comportare bună
Matei Teodor - .,Ajutor [la] Judecătoria
Săcuien,
comportare bună";
Musculiu Ioan - ,.Procuror de
serviciu, corespunzăt";
Nicolau Gheorghe - .,Preşdint
[la] Curte, a avut o atitudine foarte bună,
făcând
totul pentru buna reuşită";
Pogan Ioan - ., A lucrat cu tot zelul şi cu rezultate"; Pop Augustin
- ,.Procuror [la] Curte, atitudine corespunzăta";
Procopovici Teodor - ,,A lucrat în perfctă
înţelgr
cu delgaţi,
ajutându-i în muncă";
Radu Vasile - .,Judecătoria
Aleşd
- comportare bună";
Sălgean
Ioan - .,Atitudine corespunzăta";
Sărtoc
Teodor - ,.Corespunzăt
făr
caracter";
Stamatiu Ioan - ., Atitudine amiclă,
dar laşă";
Ştefănscu
Constantin - .. Consilier de Curte,
arătând
bună
voinţă
faţă
de noi". Cf. AN-DJBh,
indiferent"; Surducan Traian - .,A/ost influeţab,
fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, în „ Tabloul de comportarea magistrţ/o
la alegerile
parlamentare", dosar 6/1944-1947, f. 137-138.
24
Aceştia
au fost: Axinte Gheorghe - ,. Corespunzăt,
neputând face rău,
prin natura secţi,
deşi
altfel are [o] atitudine manifest duşmănoas";
Baciu Liviu - ,.Neprieten, neadmiţâ
decât numai
legea"; Baculinschi Ştefan
- ,.A avut o atitudine formalistă
şi
rigdă";
Barac Ioan - .,Neprieten,
neadmiţâ
decât numai legea"; Borlan Petre - .,A trimis dosarul la Judecători";
Carţiş
Vasile „ Preşdint
[la Tribunalul] Beiuş,
a făcut
difcultăţ,
atitudine duşmănoas";
Cotuţi
Ioan - ,. A avut
o atitudine duşmănoas
prin felul cum s-a ţinut
strict de litera legii, a favorizat pe manişt
"; Eremia
Gheorghe - ,. Consilier de Curte, a trimis o copie Judecători,
atitudine rigdă
şi vicleană";
Gal ea
Nicolae - ., Consilier de Curte, a trimis dosarul cu rezultatul direct la Judecători,
ţinâdu-se
prea
2i Aceştia
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şi angjţilor
din aparatul adminstrţe
locale, în majoritatea lor înscriş
în Frontul
Plugarilor iar câţiva
pe la PCR, PSD sau Uniunea Populară
Maghiră.
Aşa
de pildă,
un număr
de 26 de oameni ai Blocului Partidelor Democrate, din totalul de 114, cât
conţiea
organigrama elctoraă
a plasei Beiuş,
au dat satifcţe
încrederii cu care
25
de comunişt
, contribuind cum au putut mai bine la falsificarea
au fost investţ
voturilor. Alţi
67 însă
n-au muncit deloc în folosul BPD, ori s-au mărgint
să
facă

strict în cadrul legii, comportare rigdă";
Ivanovici Constantin - ,,Atitudine duşmănoas";
Lerinţu
Gheorghe - ., Neprieten, neadmiţâ
decât numai legea"; Mătase
Gheorghe - ., Consilier de Curte,
a împiedicat pe delgaţi
BPD "; Nicola Tudor - ,, Consilier de Curte, a fost
atitudine duşmănoas,
pentru că a avut o atitudine duşmănoas";
Popovici Liviu - ,, Consilier
schimbat în cursul zilei votări,
a trimis direct Judecători
unul din dosare, protestând
de Curte, atitudine manifest duşmănoas,
BPD i-au cerut să nu-l trimă";
Pordea Petru- ,,A avut o atitudine duşmănoas
vehement când delgaţi
faţă
de guvern, aplicând legea în favoarea reacţiun,
contra guvernului"; Tomiagă
I. - ,, Preşdint
[la Tribunalul] Beiuş,
foarte duşmănos".
Cf. AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, în
., Tabloul de comportarea magistrţlo
la alegerile parlamentare", dosar 6/1944-1947, f. 137-138.
"Aceştia
au fost: Abrud an Pavel, casier în Drăgneşti
(Frontul Plugarilor) - ., a muncit"; Avram Petru,
ajutor-primar în Cojdeni (Frontul Plugarilor) - .,a lucrat"; Bodiu Teodor, ajutor-primar în Curăţel
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Bogojel Gheorghe, ajutor-primar în Mierag (Frontul Plugarilor) ani (Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Botiş
„ a muncit cu rezultate"; Bota Teodor, ajutor-primar în Văl
Dumitru, notar în Remetea (PCR) - ., a lucrat pe linia partidului"; Bulciu Moise, ajutor-primar în
Sebiş
(Frontul Plugarilor) - ., a muncit ";Cocş
Dumitru, ajutor-primar în Fizş
(Frontul Plugarilor) (Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Duma Gheorghe,
,,a lucrat"; Coste Gavril, ajutor-primar în Sălişte
secretar în Roşia
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat, evidnţu-s";
Fechete Alexandru, notar în Uileac
slabe din cauza preşdintlu
secţi
de votare";
(PCR) - ., a lucrat foarte mult, rezultatele au fost Însă
Fericei Vasile, primar în Căbeşti
(Frontul Plugarilor) - .,a lucrat, evidnţu-s";
Gavra Marţin,
primar în Drăgneşti
(Frontul Plugarilor) - .,a lucrat în mod special"; Goilean Alexandru, ajutorprimar în Goi la (Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Iacob Ioan, impiegat în Beiuş
(Partidul Naţionl
Popular) - ., a lucrat pe linia BPD "; Ile Petru, ajutor-primar în Tărciţa
(Frontul Plugarilor) - ,, a
Maghiră)
- ,, a lucrat
muncit cu rezultate"; Lucaci Geza, ajutor-primar în Remetea (Uniunea Populară
Gheorghe, notar în Tărcai
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat intens cu rezultate
pentru UPM"; Lucţa
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Mangra Aurel, notar în
bune"; Mange Ioan, ajutor-primar în Mizeş
Coşdeni
(Frontul Plugarilor)-., a lucrat cu rezultate bune"; Miclăuş
Sabin, primar în Curăţel
(Frontul
tot interesul pentru BPD "; Mihele Vasile, ajutor-primar în
Plugarilor) - ., a lucrat mult, dânu-şi
Nicolae, ajutor-primar în Totoreni (Frontul Plugarilor)
Pocola (Frontul Plugarilor) - ., a lucrat"; Moţ
- ., a lucrat"; Nesa Miron, ajutor-primar în Negru Belejeni (Frontul Plugarilor) - ,, a muncit"; Opriş
Valer, notar în Dumbrăviţa
(Frontul Plugarilor) - ., a arăt
multă
bunăvoiţ,
dar cu slabe rezultate";
Sălişteanu
Constantin, ajutor-primar în Căbeşti
(Frontul Plugarilor) - .,a lucrat"; Pereni Iuliu, notar
în Beiuş
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat pe linia BPD "; Popa Gheorghe, ajutor-primar în Hidş
(Frontul
Plugarilor) - ,, a lucrat frumos, evidnţu-s
în munca sa"; Rada Vasile, primar în Cojdeni (Frontul
Plugarilor) - ,, a lucrai"; Săljeanu
Ioan, notar în Căbeşti
(PCR) - .,s-a evidnţat
prin munca sa, cu
rezultate bune"; Spătaru
Eugen, notar în Drăgneşti
(Frontul Plugarilor) - ,, s-a evidnţat
În munca sa
Lăpdat,
ajutor-primar în Belejeni (Frontul Plugarilor) - ., a muncit";
cu rezultate foarte bune"; Taichş
Tir la Mihai, ajutor-primar în Josani (Frontul Plugarilor) - ,, a lucrat"; Tudor Gheorghe, notar în Curăţel
(Frontul Plugarilor) - ,, a lucrat cu rezultate bune"; Ureche Ioan, ajutor-primar în Drăgneşti
(Frontul
Plugarilor) - ,,a lucrat"; Vesa Vasile, ajutor-primar în Urviş
(Frontul Plugarilor) - .,a lucrat". Cf.
AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, dosar 97/1944-1947, f. 49-53.
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de votare 26 , în vreme ce I I s-au răta
chiar ostili 27 • Cifrele
demonstrază
limpede eşcul
strategiei de înrolare a ţărnim
în formaţiune
politcă
a lui Petru Groza, care se voia înlocuitoarea PNŢ-Maniu
la sate, utopie care nu s-a
figuraţe

pe secţil

Aceştia
au fost: Balog Francisc, ajutor-primar în Uileac (Uniunea Populară
Maghiră).,
n-a lucrat";
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Benedek Mihai,
Bancea Gheorghe, ajutor-primar în Răbgani
ajutor-primar în Tărcai
(Uniunea Populară
Maghiră)
- .. a lucrat pentru UPM"; Bocoiu Melente,
(Frontul Plugarilor) - .. a lucrat făr
a se evidnţa";
Budă
Nicolae, primar în
ajutor-primar în Roşia
Teodor, secretar în Dumbrăviţa
(Frontul
Budureasa (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Bunică
Ciorna Ioan, casier comunal în Budureasa (Frontul Plugarilor) Plugarilor) - .. nu s-a evidnţat";
„ n-a lucrat nimic"; Coraş
Iosif, ajutor-primar în Poci uşa
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat"; Cornea
Mihai secretar în Mezi ad (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Cuciula Crăciun,
ajutor-primar în Forău
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Domcş
Vasile, primar în Remetea (Frontul Plugarilor) - .. a
lucrat.fă
rezultat"; Filip Teodor, ajutor-primar în Dumbrăviţa
(Frontul Plugarilor) - ,. n-a lucrat";
Gal Alexandru, primar în Răbgani
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Ghenţ
Petru, ajutorprimar în Drăgoteni
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat"; Gherlan Ioan, ajutor-primar în Sohodol (Frontul
Plugarilor) - .. n-a lucrat serios'"; Groza Marian, ajutor-primar în Te leac (Frontul Plugarilor) - .. n-a
lucrat nimic··; Gudiu Gheorghe, ajutor-primar în Ţigăneşt
(Frontul Plugarilor) - .. a lucrat făr
a se
evidnţa";
Heredea Gavril, primar în Mizeş
(Frontul Plugarilor) - .. a lucrat făr
rezultat"; Herlaş
Nichita, ajutor-primar în Fenriş
(Frontul Plugarilor) - .. n-a muncit serios"; Igna Ioan, secretar în
Tărcai
(Frontul Plugarilor) - ,.nu s-a evidnţat";
Juga Melentie, secretar în Căbeşti
(PCR) - ,.a
a se evidnţa";
Jurca Petru, notar în Forău
(PSD) - ,.n-a lucrat nimic"; Laza Ioan, ajutorlucrat făr
primar în Budureasa (Frontul Plugarilor) - ,.n-a lucrat nimic"; Laza Traian, secretar în Tărcai
(Frontul
Plugarilor) - .. nu s-a evidnţat";
Lazăr
Laur, notar în Budureasa (Frontul Plugarilor) - .. a lucrat făr
rezultat"; Lezeu Florian, casier în Remetea (Frontul Plugarilor) - .. nu s-a evidnţat";
Lezeu Florian,
secretar în Căbeşti
(Frontul Plugarilor) - .. a lucrat făr
a se evidnţa";
Macovei Toma, casier în Finş
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Mada Savu, notar în Meziad (PSD) - .. n-a lucrat şi este un mare
beţiv";
Marchiş
Teodor, ajutor-primar în Spinuş
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat"; Marge Avram,
ajutor-primar în Săucani
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat nimic"; Martin Ioan, ajutor-primar în Albeşti
(Frontul Plugarilor)-.. n-a lucrat nimic"; Matiuţ
Teodor, ajutor-primar în Binşel
(Frontul Plugarilor)
- .. n-a lucrat nimic"; Mihalcea Ioan, ajutor-primar în Burda (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat";
rezultat"; Mihoc Costan, ajutorMihale Ioan, primar în Mezi ad (Frontul Plugarilor) - ,. a lucrat făr
ajutor-primar în Sălişte
primar în Talpe (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Mihoc Ştefan,
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat nimic"; Ole Ioan, secretar în Finş
(Frontul Plugarilor) - .. a lucrat
făr
a se evidnţa";
Opriş
Iosif, notar în Finş
(Frontul Plugarilor) - ., nu a depus prea multă
muncă";
Opriş
Sever, secretar în Uileac (Partidul Naţionl
Popular)- .. a lucrat făr
a se evidnţa";
Oraş
Ioan,
(PCR) - .. n-a lucrat"; Pălcuţ
Mihai, primar în Finş
(Frontul Plugarilor) - ., a
ajutor-primar în Ioaniş
lucrat.fă
rezultat"; Pantea Nicolae, secretar în Cojdeni (Frontul Plugarilor) - ,.n-a lucrat"; Paşc
Gheorghe, secretar în Pocola (Frontul Plugarilor) - ,.nu s-a evidnţat";
Păşcuţ
Ioan, primar în
Dumbrăviţa
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Păşcuţ
Vasile, casier în Forău
(Frontul Plugarilor) „ n-a lucrat"; Pele Gheorghe, secretar în Urs ad (PCR) - .. n-a lucrat"; Pele Ioan, primar în Ursad
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Pele Moise, ajutor-primar în Ursad (Frontul Plugarilor) notar în Beiuş
(Partidul Naţionl
Popular) - .. n-a lucrat nimic"; Purdu
„ n-a lucrat"; Pop Ştefan,
Liviu, notar în Ursad (PSD) - .. nu s-a evidnţat,
este beţiv";
Purtan Vasile, ajutor-primar în Ţigăneşt
(Frontul Plugarilor) - ,.n-a lucrat"; Puşcă
Florian, primar în Forău
(Frontul Plugarilor) - ,.a lucrat
făr
rezultat"; Rif Ioan, ajutor-primar în Nimăeşt
(Frontul Plugarilor) - ., n-a lucrat nimic"; Roman
Mircea, notar în Mizeş
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Sabău
Nicolae, ajutor-primar în
Prisaca (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Şandor
Ursa, cenzor de stat în Beiuş
(Frontul
Plugarilor) - ,.n-a lucrat nimic"; Soroceanu Dionisie, secretar în Budureasa (Frontul Plugarilor) Petru, primar în Uileac (Frontul Plugarilor) - .. a lucrat, dar este nou
„ n-a lucrat nimic"; Ştefănic
numit"; Tal Petru, primar în Pocola (Frontul Plugarilor) - .. a lucrat, dar slăbuţ";
Ţenţ
Grigore, casier
în Dumbrăviţa
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat"; Tomele Ioan, ajutor-primar în Şoimuş
(Frontul
Plugarilor) - .. n-a lucrat nimic"; Tomuţa
Teodor, ajutor-primar în Saca (Frontul Plugarilor) - .. n-a
26
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regăsit
decât în materialele propagandistice şi în cele statistice ale coaliţe
de la
guvernare, pentru că realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta. Drept urmare, 32 dintre
cei mai înfocaţi
opzanţi
„strecuaţi"
în aparatul de stat au fost înlăturaţi
din serviciu28 •
de stânga şi-au
propus să finalizeze prima etapă
a întroăi
Pentru 1947, forţel
bolşevismu
în România, printr-o politcă
conetraă
exclusiv pe eliminarea
defintvă
din viaţ
politcă
a tuturor opneţilr,
aş
după
cum ordnaseă
stăpâni
de la Moscova. Acest lucru s-a conturat mai pregnant după
data de I O februarie,
când a fost încheiat tratatul de pace cu România 29 • Până
atunci, o parte a stafului
politic din conducere mai nutrea speranţ
poziţnăr
ţări
noastre într-o postură
echidstană
faţă
de puterile occidentale şi URSS. Aici se înscrie şi intervţa
ministrului României la Washington, Mihai Ralea, care a solicitat, pe 4 ianuarie
194 7, o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, George Marshall, pentru a înlătura
suspiciunile pe care adminstrţ
americnă
le încerca faţă
de modul în care s-au
desfăşurat
alegerile din noiembrie 1946. Cu acestă
ocazie, diplomatul român a
ţinut
să încrediţz
executivul american de sinceritatea cu care partidele din coaliţ
de la guvernare doresc o colaborare neîgrădit
cu toate statele lumii - ,,inclusiv
fracţiune
comunistă,
care repzintă
numai 17%" - a ţinut
să
sublinieze acesta.

Dumitru, notar în Pocola (PCR) - .. nu s-a evidnţat,
este timid"; Turdeanu Aureii a, om
lucrat"; Tonţ
de serviciu în Beiuş
(Partidul Naţionl
Popular) - ., n-a lucrat nimic"; Vesa Ioan, ajutor-primar în
(Uniunea Populară
Cresuia (Frontul Plugarilor) - .,n-a lucrat"; Vura Mihai, ajutor-primar în Finş
Maghiră)
- ,,n-a lucrat"; Cf. AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, dosar 97 /19441947, f. 49-53.
27
Aceştia
au fost: Bar Gheorghe, secretar în Curăţel
(Frontul Plugarilor) - ., a lucrat, însă
este dubios";
Birta Florian, primar în Roşia
(Frontul Plugarilor) - .,reacţion
este înlocuit"; Dărban
Florian,
secretar în Răbgani
(Frontul Plugarilor)-., n-a lucrat, dubios"; Domcş
Florian, secretar în Remetea
(Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat, dubios"; Flore Ioan, ajutor-primar în Delani (Frontul Plugarilor) „reacţion";
Hera Gheorghe, ajutor-primar în Borz (Frontul Plugarilor) - .. n-a lucrat, trebuie
schimbat"; Leucţa
Vasile, ajutor-primar în Sânmartin (Frontul Plugarilor)-,. reacţion";
Pop Emil,
(Frontul Plugarilor) - ,.reacţion
beţiv";
Popa Ioan, primar în Tărcai
(Frontul
secretar în Curăţel
(Frontul Plugarilor)
Plugarilor) - .. n-a lucrat, trebuie schimbat"; Puie Miron, ajutor-primar în Şunciş
- .. n-a lucrat, este reacţion";
Sălgean
Gheorghe, ajutor-primar în Pietrani (Frontul Plugarilor) .,reacţion"
Cf. AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, dosar 97/1944-1947, f. 49-53.
2
" Aceştia
au fost: Bar Gavril - Remetea . .,Secretar, reacţion
liberal"; Budă
Niculae - Budureasa;
... Brigadier silvic. S-a manifestat înfocat contra actualei conduceri a BPD.
Cuc Gheorghe - Curăţel
Schimbat"; Gal Alexandru - Răbgani;
Ghenţ
Ioan - Drăgoteni;
Groza Marian - Te leac; Herea
Herlaş
Nichita - Fenriş;
Mange Avram - Săucani;
Marchiş
Gheorghe - Borz; Heredea Gavril- Mizeş;
Teodor Finş-Pomezău,
ajutor-primar; Martin Ioan -Albeşti;
Matiuţ
Teodor - Beiuşl,
ajutor-primar;
Miclăuş
Sabin - Curăţel.
,. Este devotat partidului, nu avem în comună
cu cine-l schimba, care să
arate garnţie
mai bună
partidului. Nu corespunde din punct de vedere administrativ. Dacă
sunteţi
de
păre
a-l schimba, prouneţi,
iar de nu, atunci mai rămâne";
Mihalca Ioan - Burda, ajutor-primar;
- Sălişte;
Olea - Budureasa. ,,Secretar, reacţion
liberal"; Pălcuţ
Mihoc Castan - Talpe; Mihoc Ştefan
Mihaiu - Finş;
Păşcuţ
Ioan - Dumbrăviţa
de Codru; Pele Ioan - Ursad; Pop Emil - Curăţel
... Secretar,
reacţion
liberal"; Popa Ioan - Tărcai
a; Puia Ioan - Şunciş,
ajutor-primar; Purdă
Vasile - Şoim;
Puşcă
Florian - Forău;
Rif Ioan - Nimăeşt;
Sabău
Niculae - Prisaca; Tomele Ioan - Şoimuş
Petreasa; Tomuţa
Teodor - Saca... Nu a lucrat nimic"; Tudor Gheorghe - Curăţel
... Notar, a muncit
din interes personal". Cf. AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Bihor al PCR, dosar 97/1944-1947,
f. 49-53.
29
Editura Encilopedă,
Bucreşti,
1994, p. 449.
Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naţionl-Ţăresc,
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deoarece în subsidiar mai avea de negociat şi un
Pentru a fi mai convigătr,
ajutor alimentar de urgenţă
pentru zonele lovite de sectă,
Mihai Ralea i-a explicat
ar putea servi poulaţie
ca
secretarului de stat că un asemenea gest de bunăvoiţ
pildă
a modului în care Statele Unite încep să-şi
facă
simţtă
influeţa
politcă
în
ţară.
,,Românii repzintă
o insulă
latină
într-o mare slavă,
un popor de ţărani
atşţi
proietăţ
private asupra pământuli
- a mai adăugt
ministrul - ei simt nevoia de
afintăţlor
de rasă
şi afintăţlor
economice. Dacă
Statele Unite le
Occident datoriă
fac repoşui,
îi mustră
şi îi ostracizeă,
vor fi nevoiţ
să cadă
sub ( ... ) «o influeţă
exclusivă»"
- desigur, făcând
aluzie la pericolul bolşevic.
Diplomatul român era
într-adevă
sincer când a rostit aceste cuvinte, pentru că şi-a
încheiat alocuţine
cu
,,Domnule secretar, nu ne lăsaţi
dincolo de cortina defier/" 30 •
un apel deznăjuit:
Pe acest fond, şi încurajat de promisiunile cabinetului englez, pe 18 ianuarie
194 7, Iuliu Maniu lansa în paginile ziarului ,,Dreptatea" apelul intitulat „Către
Naţiune",
al cărui
text era alcătui
ca un atac vehement la adresa metodelor prin care
executivul lui Petru Groza a înţels
să
guverneze ţar.
Comunişt
şi tovarăşi
lor erau acuzţi
că
au instaurat haosul
toate libereconomic şi că au desfinţat
tăţile
cetăţnşi.
,Temniţl
tortura
perscuţil,
însceăril
cele mai infame,
arestăil,
asasinatele, atacurile brutale
şi cu totul neprovocate, tot ce a inventat
arsenalul infernal al hitlerismului şi
'"
fascismului a fost perfcţionat,
sporit şi
aplicat cu o cruzime de neegalat" 31
ţărniştlo
• Un
acuza preşdintl
capitol aparte al apelului, tipăr
a doua
ilegatăţor
zi, era rezervat demascări
înfăptuie
de oamenii guvernului pe
timpul scrutinului din 1946. Erau
înşirate
nu mai puţin
de zece acte de încălare
fragntă
a legii electorale: omisiunea
voită
de pe liste de alegători
a mii de cetăţni
cu drept de vot; intimidarea votanţilr
cu ajutorul bandelor de bătuşi;
asasinarea unor lideri locali ai opziţe;
arondarea
inteţoa
defctuoasă
a unor sate la secţil
de votare, astfel încât să sporeacă
absenteismul la urne; îndepărta
delgaţior
opziţe
din secţil
de votare;
introducerea în urne a unor buletine de vot prefabricate; distribuirea cărţilo
de
alegător
către
persoane neîdrptăţi
să-şi
exercite acest drept; deschiderea urnelor
făr
asitenţ
delgaţior
opziţe;
falsificarea proceselor verbale de numărae
a
voturilor, în sfărşit,
reajustarea rezultatelor, chiar măsluite
cum erau. ,,Nici un cetăţan
30

31

ANIC-Bucreşti,

coleţia
Microfilme SUA, rola 666/1046-1949, cadrele 118-120.
Dreptatea nr. 261 din 18 ianuarie 1947.
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sau cetăţan
noi,

14
Ţăru

nu poate recunoaşt
aceste alegeri. Cu toţi
trebuie să pretindă
alegeri
de către
un guvern care să asigure libertatea lor ( ... ) Guvernul a
rămas
în minoritate, guvernul a căzut
în alegeri" - încheia Maniu 32 •
de presă
din partea principalului
Lucrurile nu s-au oprit numai la simple declarţi
partid de opziţe.
La sfărşitul
lunii ianuarie 1947, Siguranţ
înainta Preşdinţ
Consiliului de Minştr
un raport referitor la întâlnirea avută
de Iuliu Maniu cu alţi
fruntaşi
ţărnişt,
la Sibiu, pe 29 ianuarie. Maniu stabilise cu acestă
ocazie ca
organizţle
judeţn
ale partidului să se abţină
de la orice fel de manifestţ
publice
până
la semnarea Tratatului de Pace, asigurându-i pe particnţ
că
alegerile din
noiembrie 1946 nu vor fi recunoscute de anglo-americani, şi ca atare prin martieaprilie se va desfăşura
un nou scrutin. El aduce ca dovaă
în acest sens probele
cele cinci echipe ale tineretului ţărnist
şi de cele străine,
culese din teritoriu de către
care „au colindat ţar
strângând material documentar privind alegerile" 33 • În aceşi
lună,
Direcţa
Genrală
a Poliţe
a întocmit o sinteză
asupra curentelor de opinie
Una dintre grupăi
era preocuată
de reorganizarea
vehiculate în cercurile PNŢ.
partidului, pregătind
în acest sens un proiect de manifest în care conducerea să-şi
asume răspundea
pentru greşli
făcute
după
august 1944 şi să-şi
arate disponipolitice din ţară
pentru a putea reintra pe
bilitatea de a coopera cu celelalte forţe
Într-o atare strategie, după
Paşti,
era prevăzut
şi experimentarea
scena politcă.
şanselor
de penetrare a unor membri ai PNŢ
în colectivele muncitoreş
din
34
întreprinderi •
Tineretul dăea
ca sigură
informaţ
că
guvernul ar pregăti
curând o serie de
acţiun
provocatoare menite să comprită
şi scoată
apoi în afara legii toate partidele
de opziţe
ca fiind subversive. Cunosctă
sub numele „grupul obiectivilor",
fracţiune
solicita conducerii beneficiul unei libertăţ
sporite de acţiune,
temperarea
tendiţlor
de marginalizare a membrilor proveniţ
din Mişcare
Legionară
şi chiar
antrenarea lor în organizarea unui nucleu de rezistnţă
„ca unii ce sunt specialşt
în
Acţiunea
ar fi venit în întâmpinarea planurilor emigraţ
activitatea subveriă".
româneşti,
elaborate de grupul „Tilea-Gafencu", de a pătrunde
în ţară
cu sprijinul
guvernului
anglo-americanilor, pe fondul izbucnirii unor dezordini vizând răstunae
Petru Groza 35 . O a treia grupare, pornind tot de la zvonurile privitoare la viitoarea
desfinţar
a opziţe,
propunea pur şi simplu dizolvarea partidului şi înrolarea în
bloc a ţărniştlo
în rândurile Partidului Social-Democrat Independent, ,,ce are ca
bază
o doctrină
marxistă",
aceptă
atât de sovietici, cât şi de anglo-americani,
manevră
care s-ar fi putut finaliza prin acceptarea de către
cele trei mari puteri a
statutului de egalitate cu BPD a socialştr
lui Titel Petrescu şi o evntuală
participare la guvernare 36 •
înfăptuie

Dreptatea nr. 262 din 19 ianuarie 1947.
fond Preşdinţa
Consiliului de
politice, dosar 26/1947, f. I.
3
fond Direcţa
Genrală
a Poliţe,
' ANIC-Bucreşti,
15
Ibidem
36
Ibidem
32

33

ANIC-Bucreşti,

Minştr-Sevcul

Special de
dosar 76/1947, f. 7-9.
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Nucleul dur al puterii nu a rămas
insensibil la realităţ
vieţ
româneşti
şi şi-a
sporit pe mai departe politica agresivă.
Pe plan local, în ianuarie 1947 au fost arestţi
şeful
Serviciului Economic al Prefecturii Bihor, Tămşdan,
şi adjunctul său,
Indreiu,
sub acuzţi
de delapidare, adevărţi
vinoaţ
, ,,doi evrei şi-un
ungur", fiind însă
menajţi
deoarece erau membri ai PCR şi PSD37 • Cei doi foşti
„ţărnişt"
se făcuser
38
uneltele puterii pe timpul alegerilor din 1946, iar acum erau „răspltiţ"
• În februarie
a fost arestat profesorul Bologa din Oradea39 •
În luna februarie, puterea a trecut la monitorizarea zonelor în care poulaţi
se
arăt
ostilă
noului regim şi era organiztă
în jurul „partidelor istorice". În vârful
topului se situa PNŢ-Maniu,
care canalizase majoritatea prefinţlo
politice ale
locuitorilor din plasele Aleşd,
Beiuş,
Marghita şi Vaşcău,
şi deţina
organizţ
solide.
- se puncta în raportul informativ - PNŢ
are organizţ
bine
,,În aceste 4 plăşi
închegate. Populaţi
acestor plăşi,
[alcătui]
în majoritate de 87% [din] ţărani,
formează
în întregime o unitate puternică
combativă
a PNŢ.
Aceste plăşi
sunt cele
mai perfect organizate. Fiecare sat a fost văzut
de şefi
ierarhici [ai PNŢ].
Întrucât
PNŢ
deţin
în aceste plăşi
o influeţă
politcă
absolută
şi uniformă,
vom considera
forţa
politcă
în totalitatea plasei. Deci nu se poate preciza că în teritoriul acestor 4
plăşi
PNŢ
este mai bine organizat în anumite puncte, care ar fi mai esnţial.
Fiecare
plasă,
în parte, constituie în întregime o unitate politcă
a PNŢ-Maniu".
În alte patru
chiar dacă
se bucurau de aceşi
simpatie din
plase, Ceica, Beliu, Tinca şi Centrală,
partea poulaţie,
partidul suferise o oarecare dezorganizare din pricina şefilor
locali
- sublinia raportul - iar în comunele din jurul Oradiei,
,,mai slabi şi mai fricoş"
datoriă
influeţ
pe care centrul administrativ al judeţli
îl avea asupra sătenilor.
Ţărnişt
îşi
împărţeau
dominaţ
cu liberalii în plasele Salonta şi Tileagd, iar în
şi
Săcuien,
prefinţl
oamenilor erau îndreptate către
UPM,
plasele Sălard
locuitorii fiind în majoritate unguri 40 •
Analiztă
în detaliu, în plasa Aleşd,
,reacţiun
românească"
era conetraă
în locaităţe
Bratca, Borozel, Borod, Groşi
şi Josani; în plasa Beiuş,
în locaităţe
Roşia, Beu
Pitroasa, Lazuri, Uileacu de Beiuş,
Urviş,
Prisaca, Forău,
Răbgani,
Sitani, Fenriş Spinuş,
şi Holod; în plasa Beliu, în locaităţe
Ucuriş,
Coroiu, Craiva
şi Chişlac;
în plasa Cefa, în locaităţe
Girşu
de Criş,
Toboliu, Gepiu, Sânicolau
Român şi Cefa; în plasa Ceica, în locaităţe
Crânceşti
şi Bucium; în plasa Centrală,
în locaităţeApr,
Cheriu, Felcheriu, Săbolciu,
Tăşad,
Şumgi,
Oşand,
Mierlău,
Leş
şi Păuşa;
în plasa Marghita, în locaităţe
Cheţ,
Margine, Chirbş
şi
Şauie,
Popeşti;
în plasa Salonta, în locaităţe
Mărţihaz,
Mădras,
Ciumeghiu şi Tulea; în
plasa Tileagd, în locaităţe
Chijic, Sărand,
Şerghiş
şi Vârciorog; în plasa Tinca, în
locaităţe
Vintere, Dumbrăviţa
de Codru, Husaă
de Tinca şi Gurbediu; în plasa
AN-DJBh, fond Comitetul Judeţan
Ibidem, f. 89.
39
Ibidem, f. 87.
'" Ibidem, f. 53.
37

38

Bihor al PCR, dosar 6/1944-1947, f. 46.
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Vaşcău,
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Vărzai,

Călugri,
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Izbuc, Lunca, Briheni,
Cărpinet,

.
41

Pe 13 martie au fost arestate, numai în Oradea „ 186 persoane, toţi
români,
politici şi ofiţer
deblocaţi",
exclusiv români, printre care se număra
avocatul
Roşu,
Dr. Arsenie, Dr. Maliţ,
profesorul Crăciun
şi profesorul Cosma, iar operaţiunl
poliţenşt
continua la sate, fiind vizaţ
învăţtori
şi preoţi.
Măsura
a produs panică
în rândul poulaţie
româneşti
şi todaă
nemulţira
acesteia pentru tratamentul
la care au fost supşi
cei arestţi.
,,Familiile acestora afirmă
că tratamentul arestţilo
a fost inuman - se spune într-o notă
informatvă
- nu s-a permis să li se aducă
nici
o ţigară.
Nici avocţi
celor arestţi
nu
mâncare, nici haine de schimb şi nici măcar
li s-a permis a conversa cu arestţi.
Toţi
cei arestţi
au fost deja transpoţi
din
şi bătu
de un
Oradea într-un loc necunoscut. Un maior român a fost pus masă
evreu, la Poliţe.
Comisarii români nu au avut permisiunea de a vizita pe cei arestţi,
toate operaţiunl
fiind făcute
numai de evrei". Sentimentul de nesiguraţă
s-a
amplificat şi mai mult, după
ce la urechile poulaţie
a ajuns vestea că ofiţerul
sovietic de la comanda Cercului Militar Teritorial a dispus întocmirea unei evidnţ
a domiciliilor tuturor ofiţerl
„deblocaţi"
spre a putea fi arestţi
„în cazul unei
fruntaşi

evntualiăţ"
42

•

Nu de puţine

ori, la întemiţar
membrilor PNŢ
şi-au
adus din plin contribuţa
formulate de oamenii comuniştlr.
De pildă,
Ciobanu Gheorghe, din
Duşeti
(Bihor) a înaintat pe 21 martie 1947 o petiţ
împotriva consăteauli
său
Buhaş
Florian, zis Florea Creţoai,
pe umerii căruia
arunca întreaga răspunde
pentru insuccesul repurtat de organizţ
PCR a plasei Ceica în încercarea de a crea
o celuă
comunistă
în localitate. ,,Singurul, satul Duşeti,
este cel mai reacţion
din
toaă
plasa, unde nu am reuşit
să
intrăm
sub nici o formă
din cauza acestui om
de complicitate pe parohul local,
grozav" - motiva activistul, acuzându-i todaă
preotul Cârpa, şi pe învăţtorul
Marcău
din Luncasprie - ,Şi
pentru a putea scăpa
de aş
o lepră
şi pentru bunul mers al muncii noastre, vă
rugăm
[să]
intervţ
ca
oarecare" - îşi încheia el
acest individ să fie arestat şi internat pentru o durată
cererea43 •
Secretarul organizţe
judeţn
Bihor a PCR solicita Bucreştilo,
pe 4 aprilie
forţel
Ministerului de Interne împotriva ţăranilo
din comuna
1947, intervţa
Tulea, rămaşi
fideli Partidului Naţionl
Ţărnesc-Maiu.
,,Este o republică
manistă
- aprecia el - au gărzi
organizate cu semnalizăr,
nu primesc alt preot, alt primar şi
cine trece prin comună
este bătu".
Secretarul era nemulţit
de lipsa de reacţi
a
,tovarăşuli
Silaghi" (Leontin Săljean
- n.n. A.Ţ),
pe care-l informase în prealabil,
iar acum recomanda să fie „luate măsuri
urgente şi energice -considera activistul,
deoarece situaţ
- a ieşt
din cadrul unor [simple] nesupuneri" 44 •
delaţiun

41
42
43

44

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 54.
dosar 5/1944- I 947, f. 176.
dosar 6/1944-1947, f. 104.
f. I 03.
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lună,
planurile ticluite de putere pentru anihilarea opziţe
aveau să
În aceşi
fie cunoscute şi de aliţ
occidentali. Burton Y. Berry, reprezentantul Statelor Unite
la Bucreşti,
înainta cabinetului de la Washington un raport în care dezvăluia
strategia
politcă
ce urma să fie aplictă
de comunişt
împotriva opneţilr
pe parcursul
a membrilor partidelor
întregului an. Acesta prevedea printre altele, ,,arestarea în masă
de opziţe
în scopul de a înăbuşi
opziţa,
ca necesitate prelimnaă
a programului",
ţărnişt
lui Maniu, liberalii lui Brătianu
şi socialşt
lui Titel
aici fiind vizaţ
Petrescu, apoi „forţae
socialştr
şi a liberalilor lui Tătrescu
din guvern, care
ezitau de a urma linia comandtă
de comunişt,
prin metode brutale, precum atacurile
împotriva minştrlo
lor din guvern, ameniţărl
la adresa liderilor lor compriş,
şi
insistarea asupra unor acţiun
[economice] în trombă
( ... ) precum legea
reoganiză
industriei şi comerţuli",
în sfărşit,
,,adoptarea unei politici de creşt
a salariilor şi a preţuilo
în proţi
atât de astronomice, încât să aducă
economia
naţiolă
la limita colapsului"45 •
a societăţ
româneşti
şi-a
continuat însă
cursul,
Procesul de bolşevizar
nestingherit. Pe data de 5 mai, autoriăţle
poliţenşt
ale Marmueşli
au declanşt
o vastă
acţiune
de arestare şi reţin
a unui important număr
de persoane considerate indezirabile politic, din punctul de vedere al coaliţe
aflate la guvernare.
După
cum era de aştep,
măsura
a stârnit îngrijorarea poulaţie,
deoarece mulţi
dintre cei ridcaţ
se bucurau de simpatia oamenilor, ba mai mult îşi probaseă
loialitate faţă
de BPD în ultimii ani. În legătur
cu evenimentul, prefectul ţinea
să
sublinieze încărtua
periculoasă
a acţiun,
deoarece cei arestţi
- spune el - erau
reputaţi
şi simpatie în judeţ,
şi publicul, negăsid
explicaţ
de
„oameni cu bună
ordin juridic, cârteş
împotriva acestor măsuri,
pe care le socteş
abuzive" 46 . Mai
mult, prefectul dezaproba modul şi pripeala cu care s-a acţiont,
precum şi lipsa de
colaborare a organelor coercitive cu adminstrţ
centrală
a judeţli.
,Menţioăm
- adăug
el mai departe - faptul că au fost ridcaţ
şi oameni care au lucrat pentru
BPD, atât înainte, cât şi după
alegeri. Credem că ridicarea lor s-a făcut
pe baza unor
informaţ
greşit,
şi revizuirea acestor arestăi
este necsară.
Indispensabil socotim
şi părea
noastră
în asemenea cazuri"47 •
Măsurile
luate de putere nu erau tocmai lipsite de argumentţi,
guvernaţi
se
a tuturor opneţilr
în jurul Partidului
temeau de perspectiva unei posibile coagulări
Naţionl
Ţărnesc-Maiu.
În acest sens, Siguranţ
semnala în prima jumătae
a
lunii mai 194 7 vizita în România a corespondentului maghiar de presă
Robert Major,
de la ziarul„ Kis Ujsag ", organul de presă
al Partidului Micilor Agrarieni, împuternicit
de către
premierul Nagy Ferenc să poarte tratative pe tema averilor confraţil
săi

The National Archives ofthe United States. Washington D.C., Department of State, R.G. 59, Roii 9,
Division of European Ajfairs. 1946-1949 - în ANIC - Bucreşti,
coleţia
Microfilme SUA, rola 666,
cadrele 246-247. Apud: România. Viaţ
politcă
în documente. 1947, (coordonator Ioan Scurtu),
Arhivele Statului din România, Bucreşti,
1994, p. 150-151.
46
AN-DJBh, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 78/12/1947, f. I I 6.
47
Ibidem

45
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ardeleni, trecute în ianuarie 1945 sub regimul CASBI. Se pare că pe agenda de lucru
conducerii
a ziaristului se mai aflau şi alte probleme, printre care şi aceea a contaări
PNŢ-Maniu
în vederea stabilirii unor punţi
de colaborare între acesta şi Uniunea
Populară
Maghiră,
partea ungară
fiind convisă
că
interesele ţărnim
maghiare
vor putea fi mai bine reprezentate în acest fel.
faptul că,
prin intermedierea ziaristei Juhăsz
Sări,
de la presa
Curios rămâne
maghiră
din Bucreşti,
Robert Major s-a întâlnit cu Alexandru Alexandrini şi cu
Octav Livezeanu 48 , ambii aflţi
în slujba puterii, şi nu cu ţărnişt
lui Maniu. Din
capitlă,
acesta a plecat la Cluj, unde la recomandarea conducerii centrale a UPM a
ţinut
o consfătuire
cu fruntaşi
locali ai formaţiun,
ocazie cu care şi-a
expus succint
strategia: ,,UPM trebuie să se orienteze spre Maniu, căi
viitorul este al PNŢ-uli
a subliniat el, deoarece - Maniu nu mai are nici un conflict cu Ungaria, de când
la revizionism, deci nu e nici o piedcă
în calea colabrăi
Ungaria oficial a renuţat
Micilor Agrarieni cu PNŢ
- iar în contrapondere, a continuat ziaristul - Maniu ar
asigura UPM-ului mai multe mandate parlamentare la o evntuală
nouă
alegere,
dacă
s-ar realiza acestă
colaborare"49 •
Reacţi
din partea comuniştlr
nu a întârziat. Pe 22 mai 194 7, Vasile Luca în
paginile ziarului ,Jgazsag" articolul intitulat „ Calea maghiarimii din România",
în care atrăge
atenţi
Uniunii Populare Maghiare asupra pericolelor ce pândesc
formaţiune
ca urmare a strecuăi
în rândurile ei a multor „elemente neavenite
care interpază
greşit
politica acesteia, preluată
de la predecesorul ei MADOSZ" 50 ,
evident trimitere la cartelul electoral încheiat de maghiari în
precizare care făcea
1
1928 cu PNŢ5
• Indicaţle
venite de la Bucreşti
au fost prelucrate în cadrul şedinţ
Judeţni
UPM Cluj, din 30 mai-2 iunie, fruntaşi
acesteia recunoscând că au comis
atare greşli
mânaţi
de grija unităţ
etnice, fapt pentru care uniunea a ajuns în situaţ
de a fi „privtă
de partidele democratice, mai ales de PCR, cu îngrijorare şi viglenţă
sporită",
dar că formaţiune
va rămâne
pe mai departe „organizţ
largă
a
muncitorilor maghiari, fie ei muncitori agricoli, industriali sau intelectuali" 52 •

'"Începând cu data de 23 august 1944, Alexandru Alexandrini a ocupat o serie de funcţi
în executiv,
iar după
alegerile din noiembrie 1946 a fost investit ministru de finaţe,
ca membru marcant al PNL Tătrescu,
în guvernul alcătui
de Blocul Partidelor-Democrate, mandat pe care-l va încheia pe
cu înlăturae
de la putere a grupului liberal. Va fi arestat în 1950 şi apoi
5 noiembrie 1947, odată
întemiţa
la penitenciarele Sighet şi Râmnicu Sărat,
unde va şi deceda. Cf. Cicerone Ioni ţoiu,
Victimele
toruaţi,
intemţa,
uciş.
Dicţonar-A,
Bucreşti,
Editura Maşin
de
terorii comuniste. Arestaţi,
scris, voi. I şi II, 2000-2002.
49
ANIC-Bucreşti,
fond Comitetul Central al PCR - Relaţi
externe, dosar 15/1947, f. I.
50
AN-DJCj, fond Comitetul Judeţan
Cluj al UPM, dosar 2/1947, f. 56.
51
Pe linia alinţeor
politice partidul s-a orientat către
principala forţă
de stânga din ţară,
încheind un
pe listele naţiol-ărşt
candidau şi
cartel electoral cu Partidul Social-Democrat, în baza căruia,
social-demrţ.
În cartel au mai intrat Partidul German din România şi Partidul Popular Maghiar
(Dr. Kecskemethy Istvan), precum şi gruparea gazetarilor indepţ.
Cf. Ioan Scurtu, Istoria
Partidului Naţionl-Ţăresc,
Editura Encilopedă,
Bucreşti,
1994, p. 106-107.
52
Cluj al UPM, dosar 2/1947, f. 56.
AN-DJCj, fond Comitetul Judeţan
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rândul Partidului Naţionl
Liberal-Tătscu.
Pe 24 mai
În curând avea să vină
194 7, Gheorghe Tătrescu,
viceprşdntl
Consiliului de Minştr,
a înmânat
o trecere în revistă
a situaţe
membrilor guvernului un memoriu în care făcea
economice şi sociale precare în care se zbătea
ţar,
datoriă
inefcţ
cabinetului.
abuzive ordonate de comunişt
înainte şi după
scrutinul din
El reclama arestăil
1946, sub motivaţ
de a împiedica constituirea unei mişcăr
de rezistnţă.
,Arestăil
în masă
nu au fost nicodată
şi nu sunt nici azi stavilă
împotriva curentelor subversive" - sublinia Tătrescu,
amintind că - preşdintl
Consiliului de Minştr
a
făgduit
înaintea alegerilor o amnistie pentru delictele politice. Nu a urmat nici o
a politicii de represiune" 53 • Erau apoi înfierate
amnistie, ci numai o recudsnţă
rechizţl
excesive practicate cu concursul forţel
de ordine, menţira
în aparatul
adminstrţe
locale a unor neaviţ
„care nu au simpatiile poulaţie
şi uneori
sunt urâţi
de ea", precum şi epurăil
masive în rândurile ofiţerm
şi a funcţioarl
publici cu alte vederi politice decât cele ale coaliţe
BPD 54 .
Priotăţle
guvernului erau concentrate deocamtă
către
scoaterea în afara
PNŢ-Maniu.
Chiar dacă·
desfinţar,
în mod
legii a principalului partid de opziţe
oficial, a partidului s-a produs pe 29 iulie 1947, puterea a hotărâ
arestarea fruntaşilo
partidului, din teritoriu, cam cu o săptmân
mai devreme. Astfel, pe 23 iulie Direcţa
Genrală
a Poliţe
de Siguranţă
a transmis serviciilor judeţn
din subordinea sa
ordonate în
ordinul secret nr. 18.000 prin care dispunea „executarea operaţiunl
contra membrilor comitetelor de conducere judeţn
ale PNŢ-Maniu",
adică
arestarea
prevntiă
venită
în întâmpinarea actul de oficializare a
acestora, ca o acţiune
dizolvăr
partidului 55 •
În nord-vestul ţări,
primele acţiun
au fost demarate în Marmueş,
în dimneaţ
zilei de 25 iulie 1947, unde au fost arestţi
Dr. Pop Sigismund, fostul prim-medic al
judeţli
şi fostul ziarist Marina Alexandru, ambii din Sighet, după
care operaţiunl
56
au continuat la nivelul comunelor, unde au fost efectuate 13 perchziţ
• Dacă
reţina
preotului Danciu Ioan, din Giuleşt
a decurs făr
probleme, nu acelşi
lucru s-a întâmplat în cazul preotului Nemş
Vasile, din Sârbi, în sprijinul căruia
a
sărit
întreg satul, împiedicând astfel ridicarea parohului lor. Sub pretextul că are
pentru a-şi
încropi un bagaj, preotul a sărit
pe geam şi a
nevoie să intre în casă
dispărut,
timp în care preoteasa a alarmat credinoş.
Membrii echipei poliţenşt,
comisarul-ajutor Şofineţ
Ioan şi gardianul public Gherasim Mihai, precum şi
jandarmul Vărzau
Ioan, care le-a sărit
în ajutor, au fost dezarmţi
şi apoi bătuţi
zdravăn
de ţărnimea
înfuriată.
,,Cu greu a putut fi salvat comisarul din mâinile
mulţi
înfuriate, şi dus la spitalul din Ocna Şugat,
unde i s-au dat primele îngrijiri

53

54

fond Arhiva Comitetului Central al PCR (fond 103), dosar 8190, f. 138-143.
ANIC-Bucreşti,

Ibidem

ss AN-DJBh, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 77/1947, f. 60-62.
so Ibidem, f. 55-57.
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Vancea Nicolae, prefectul judeţli
- tot cu acestă
ocazie, ţărani
au
- relatză
spart cauciucurile automobilului cu furca de fier, spărgându-i
şi toate geamurile" 57 •
Pentru că lucrurile scăpaer
de sub control, a fost înştiţa
şeful
Serviciului
din Sighet, Mezei Gyorgy, care s-a deplasat urgent în comună,
însoţit
de Siguranţă
de zece gardieni, de procurorul Minca Ştefan
şi de comandantul Legiunii de Jandarmi,
Constantin Dumitrescu, cu inteţa
de a-i aresta pe principalii instigatori şi de a
intimida astfel poulaţi.
Raţionmetul
lor s-a dovedit însă
a fi total greşit,
pentru
că litigiul a degenerat într-o adevărt
răzmeiţ,
iar cei doi ţărani
vizaţ
de autoriăţ
pentru a fi reţinu,
Opriş
Vasile Ioan şi Birtoc Vasile Gheorghe, şi-au
luat tălpşiţa,
profitând de încăiera
care a izbucnit. Conflictul a fost dezamorsat numai după
intervţa
a încă
unui corp militarizat, alcătui
din 40 de jandarmi, poliţşt
şi
58
grănice,
care au arestat opt ţărani
•
Cele petrecute la Sârbi au pus serios pe gânduri autoriăţle
locale, care, după
ce s-au consultat cu inspectorul general al Siguranţe,
Gavril Birtaş,
au hotărâ
să
sisteze „pentru moment continuarea arestăilo,
pentru a nu da loc la incidente mai
prefectul. Incidentul s-a răsfânt
pozitiv şi asupra celoraţi
arestţi.
grave" - explică
Un număr
de 40 de ţărani
din Giuleşt,
cu toţi
înscriş
în Frontul Plugarilor şi în
din Sighet şi au cerut eliberarea
PCR s-au prezentat apoi la Serviciul Siguranţe
parohului lor, Danciu Ioan, punându-se chezaşi,
sub semnătur,
pentru moralitatea
cu primi doi arestţi,
acestui om. Pe 28 iulie preotul a fost pus în libertate împreună
~upă
ce fiecare au întocmit câte o declarţi
pentru o viitoare loialitate faţă
de regim.
In vizorul Siguranţe
au mai rămas
doar fugarul Nemş
Vasile şi preotul Dunca Ioan
Joldea, din Ieud, viceprşdntl
judeţni
PNŢ-Maniu,
calificat ca fiind „activistul
El a şi fost reţinut
pe 2 august 194 7, însă
a
principal şi cel mai abil al organizţe".
fost eliberat după
numai două
zile, în urma intervţ
confratelui său
Ardelean
că,
în calitatea
Iuliu, paroh în comuna Iapa, care le-a confirmat mai marilor judeţli
sa de preşdint
girant al ţărniştlo
marueşni,
încă
de pe data de 14 iulie a
înştiţa
prefctuă
despre inteţa
sa de a „dizolva organizţ
manistă
din judeţ
şi
de a adera la o formaţie
politcă
guvernamtlă,
dânu-şi
seama că politica lor
până
acum a fost o politcă
negativsă,
greşită
şi necorspuzăta
realităţo
existente". Acţiunea
inţată
de el a primit tot sprijinul autoriăţl,
inclusiv la
se angajau că „se vor
întocmirea unui formular tipizat prin care membrii PNŢ
a maniştlor,
făcând
o declarţi
de loialitate
desolidariza de fosta linie de conduită
şi de aderare la munca de reconstuţi
a ţări
dusă
de regimul actual" 59 , iscălt
bineîţls
şi de Dunca Ioan Joldea, pe care însă
îl vom reîntâlni după
1948 în
60
,,bandele de partizani" anticomuş
din Munţi
Ţibleşu
.
Ibidem, f. 60-62.
Ibidem
59
Ibidem
0
• Ioan Joldea-Dunca, preot greco-catolic în comuna Ieud, a refuzat reîntoarcerea la ortodoxie în 1948
şi i-a sprijinit pe partizanii anticomuş
din Marmueş,
căroa
li s-a şi alătur.
A fost arestat în 1950
şi internat în lagăru
Peninsula, unde a decedat datoriă
tratamentelor inumane la care a fost supus. Cf.
Cicerone Ioniţu,
Victimele terorii comuniste. Arestaţi,
toruaţi,
întemiţa,
uciş.
Dicţonar-O,
Bucreşti,
Editura Maşin
de scris, voi. I şi II, 2000-2002.
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Pe 29 iulie 1947, prin ordinul 499,
Ministerul de Interne anuţ
scoaterea în
Ţărnesc
afara legii Partidului Naţionl
Maniu, în urma însceări
de la Tămdu.
„Prin jurnalul Consiliului de minştr
nr. 1.027 din 29 iulie 1947, s-a hotărâ
dizolvarea Partidului Naţionl
Ţărnesc
de
sub preşdinţa
lui Iuliu Maniu - glăsuia
ordinul - Această
măsur
este urmarea
firească
a faptului că începând de la 23
august 1944, dar mai ales după
'
6 martie 1945, Partidul Naţionl-Ţăresc,
prin conducerea lui, a desfăşurat
o activitate politcă
deschiă
sau clandestiă,
prin
care s-a abătu
încontinuu de la linia progamtică
înscriă
în statute şi îngăduit
de
lege, devenind astfel un pericol pentru indepţa
ţări.
Încercarea de fugă
în
străinae
a unui grup de fruntaşi
naţiol-ărşt,
condus de Ion Mihalache,
viceprşdntl
Partidului Naţionl-Ţăresc,
nu mai constituia decât un paravan
în dosul căruia
s-au retras toate rămşiţel
fasciste, legionare, antonesciene, epuraţi
şi deblocaţi,
desfăşurân
o intesă
acţiune
tendţioasă,
menită
să
submineze
existnţa
regimului democratic din România şi să servacă
interesele reacţiun
61
din ţară
şi din străinae"
•
Structurile de ordine din teritoriu au fost însărciate
să
treacă
la sechestrarea
sediilor partidului, la confiscarea arhivelor şi la arestarea conduătril
locali ai
acestuia. În Regioanala Crişan
lucrurile au decurs destul de simplu, deoarece arhiva
partidului fusese ridcată
de către
Inspectoratul de Siguranţă
încă
din noiembrie
1946, anterior scrutinului, sediul era închiriat unor diverş
particulari de prin
se aflau în arest încă
din
decembrie 194662 , iar principalii lideri ai a ţărniştlo
30 iulie 194763 •
În 31 iulie 194 7, în Bihor au fost arestate nouă
persoane, în capul listei aflânduNicolae, învăţtor
în Luncasprie, o mai veche „cunoştiţă"
a
se militantul Marcău
comuniştlr
şi inspectorul şcolar
Chirlă
Oprea, din Dobreşti.
Patru dintre arestţi
au fost ridcaţ
din Săcuien,
doi din Sânicolau Român şi unul din Roit, plasa Cefa.
Rezultatele perchziţlo
efectuate la domiciliile acestora s-au dovedit însă
a fi sub
aştepăril
organelor de ordine. În casa lui Marcău
Nicolae au fost găsite
zece carnete
PNŢ
în alb şi 31 de cereri de înscriere pe listele electorale ale scrutinului din 1946,
la Verş
Ioan şi Pop Dumitru, din Sânicolau, 34 de camete şi, respectiv un carnet,
iar la Mihai Lascu, din Roit, 12 carnete. În schimb, la domiciliul lui Bancic Iosif,
Popa Gheorghe, acum membri ai PSD, şi Sabău
Adalbert, din Săcuien,
au fost
AN-DJBh, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 77/1947, f. 14.
în Oradea, Parcul Lenin nr. 15 (actual Parcul Traian - n.n. A.Ţ)
Sediul se găsea
63
AN-DJBh, fond Inspectoratul General Administrativ-Circa VIII Oradea, dosar 77/1947, f. I O.
61
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materiale cu caracter iredentist, banale reviste şi almanahuri din perioada
horthyste a Ardealului de Nord. Singurul caz în care bănuiel
Siguranţe
au fost confirmate a fost cel al ţărnistul
Mureşan
Vasile, din Săcuien,
căruia
i-au
fost confiscate o armă
de vânătoare
„făr
coaşe",
14 cartuşe
de vânătoare
şi unul
64
de mitraleă
•
A doua zi au mai fost arestate alte 12 persoane. Rezultatele perchziţlo
s-au
înscris în acelşi
coordonate ca şi în ziua precdntă.
Acasă
la notarul Pop Nicolae,
din Săcuien,
au fost găsite
74 de numere din ziarul „Dreptatea Satelor", 80 de
şi broşua
„ Pe marginea
numere din „Dreptatea", 25 de numere din„ Ţărnismul"
prăastie",
la Voicu Ştefan,
perceptor în comuna Ciuhoi, s-au descoperit patru
numere din „Dreptatea", broşua
„ Scrisori către
Ion " şi un manifest electoral al
PNŢ.
Preotul Lazin Teodor Francisc, din Sfârnaş,
a fost ridicat pentru că deţina
şase
numere din „Dreptatea", Negruţ
Teodor, din Tileagd pentru că păstra
un exemplar din manifestul „ Apelul lui Iuliu Maniu" şi propriul carnet de membru al
PNŢ,
la fel ca şi Nuţi
Valer, din Mădras,
ori Teoran Ioan, zis Iancu, la care a fost
găsit
o copie a „Circularei nr. 1 a PNŢ-Maniu".
După
cum era de aştep,
de la domiciliile arestţilo
de etnie maghiră
au fost
publicaţ
iredentiste. În comuna Sâniob, de la Ivan Iosif a fost
ridicate obişnutel
ridcată
o hartă
a Ungariei, de la Costea Iosif, broşua
comerativă„
Horthy Miklos
tipăru
cu caracter şovin
şi anticomunist, iar de la preotul
de 75 ani" şi alte două
Szalay Ludovic cinci volume din periodicul ,Jdo" din 1940. Armament şi muniţe
au fost descoperite la Pantea Nicolae, din Chişlac,
şapte
cartuşe
de armă
ZB, dintre
consumate, la Manea Constantin, din Craiva, o baionetă
miltară,
iar la
care două
Berea Ioan, din Telechiu, o armă
de vânătoare
şi 11 batoane de trotil 65 •
Pe 2 august 194 7 au mai luat drumul arestului din Oradea încă
patru persoane,
la domiciliile a trei dintre acestea fiind găsite
arme şi muniţ.
Astfel, la Pogan
Vasile, din Gepiş,
au fost descoperite o armă
de vânătoare
şi patru cartuşe
de armă
ZB, la Vesa Petru, din Bulz, o armă
ZB şi o grenadă,
iar la Mureşan
Crăciun,
din
Cetea, o armă
miltară.
Importană
a fost reţina
lui Fiirtos Alexandru, din Fegernic
,,cunoscut ca instigator cu sentimente antidemocratice, cerut şi de organele centrale"
cum preciza raportul 66 •
- după
Alţi
zece ţărnişt
au fost ridcaţ
pe 3 august 1947, patru dintre aceşti
pentru
activitatea depusă
în campania elctoraă
a anului 1946. Matica Gheorghe, din
Copăceni,
a fost reţinut
pentru că a fost delegat al PNŢ
la secţia
de votare din comuna
Elena, pentru că fusese preşdinta
secţilor
de femei din
Vintere, Comănescu
organizţle
PNŢ
ale plaselor Marghita, Salonta şi Beliu, Ştiube
Ioan, din Dobreşti,
findcă
a fost numit preşdint
al organizţe
ţărneşti
din comuna sa de baştină,
iar
Mari, pentru propaganda antiguvernaTiriteu Teodor a Vasalichii, din Cârpeşti
mentală
făcut
atât înaintea alegerilor din 1946, cât şi după
consumarea acestora.
găsite
ocupaţie

Ibidem, f. 22-23.
Ibidem, f. 24-25.
66
Ibidem, f. 21.
64

65
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este ridicol. De
Inventarul „corpurilor delicte" ridicate de la domiciliile arestţilo
la primul arestat au fost reţinut
două
fotografii ale mareşlui
Antonescu, o scrisoare
primtă
de la conducerea PNŢ
şi o copie a instrucţlo
trimise de partid în campania
elctoraă,
de la Comănescu
Elena o insgă
metalică
gravtă
cu figura lui Iuliu
„Războiul
de Reîntregire "67 •
Maniu, iar de la ultimul arestat broşua
Valul de arestăi
s-a încheiat, pentru moment, pe data de 4 august 1947, cu
reţina
a nouă
persoane. De data aceasta, trei dintre cei ridcaţ,
ţărani
angjţi
la
Întreprinderea Dema-Tătruş,
se făceau
vinoaţ
pentru comentariile critice pe care
le făcuser
la adresa puterii. Curtui Gavrilă
anticipa începerea coletivzăr,
declarând
că
„cerealele colectate merg în Palestina şi în magaziile evreilor - şi că - în curând
va veni o nouă
colectare, după
care vor lua finţă
colhozurile", în vreme ce Arhira
mai optimş,
prorocind apropiata căder
a regimului.
Ioan şi Peti Florian se arătu
„Guvernul de azi nu ştie
să
conduă,
iar locuitorii să mai aştep
cu înscrierea în
Frontul Plugarilor, întrucât va veni o nouă
conducere - ar fi opinat primul, iar cel de
al doilea că „regimul de azi nu va mai dura mult, şi aceasta din cauză
că
este încadrat
De pe raza plasei Marghita au mai fost
cu evrei, pe care poporul nu-i simpatzeă".
reţinu
Tegzş
Teodor, din Săldbagiu
de Barcău,
la care au fost găsite
instrucţle
transmise de PNŢ-Maniu
în campania elctoraă
din 1946 şi o armă
miltară,
precum
şi Ienciu Ioan, din Ghida, la domiciliul căruia
au fost găsite
patru invtaţ
la
aniversarea de 80 de ani a profesorului A.C. Cuza şi muniţe.
Alte arestăi
au fost operate pe raza plasei Beiuş.
Din Cojdeni a fost ridicat
i-au fost confiscate carnetul de membru al PNŢ-Maniu,
hârtia
VladieAvram, căruia
de numire a lui ca şef al organizţe
ţărniste
din comună,
patru manifeste tipăre
de partid în 1944 şi o copie a contesaţi
înaintate de el împotriva fraudelor comise
în 1946 la secţia
locaă
de votare. La fel s-a întâmplat cu Stana Gavril,
de comunişt
din Beiuşl,
fost delegat ţărnist
la secţia
de votare din Curăţel,
de la care au fost
ridicate două
broşui
de proagndă
antisovecă.
Le-au urmat Popa Traian, din
Drăgeşti,
arestat şi el pentru deţinra
unor broşui
cu caracter anticomunist şi
Dumitru Şerb,
din Pocola, în casa căruia
a fost găsit
un revolver 68 • Bilanţu
operaţiunl
poliţenşt
din Bihor a înregistrat 662 de perchziţ
domiciliare, dintre
restul la sate. Din cei 46 de bihoreni arestţi,
34 erau ţărani.
care numai 12 în oraşe,
Învăţtorul
Drimba Petru, din Oradea, membru în comitetul judeţan
al PNŢ-Maniu
a dispărut
de acsă,
după
ce la perchziţ
i-au fost găsite
trei încărtoae
cu muniţe
69
şi un pistol automat •
au fost efectuate 236 de perchziţ
domiciliare, începând cu locuinţa
În Sălaj
avocatului Dr. Pop Simion, unde organizţ
judeţană
a PNŢ-Maniu
îşi
avusese
sediul. Au fost reţinu
16 oameni, toţi
ţărani,
de la care u fost ridicate materiale de
proagndă
ţărnist,
carnete de partid şi procesele verbale de constituire a
67
68
69

Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 18.
Ibidem
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comunale, dar şi patru arme. Din informaţle
Siguranţe,
reiese că o
partidului au reuşit
să
dispară
de la domicilii şi au început să
limitându-se deocamtă
la a lansa apeluri în acest sens către
poulaţi
ruală,
în vreme ce alţi
şi-au
exprimat dorinţa
de a se înscrie în vreuna
dintre formaţiunle
BPD 70 •
Satu Mare au fost operate 29 de perchziţ
domiciliare, dintre care
În judeţl
trei la locuinţe
fostului staf local al PNŢ-Maniu.
Materialul documentar ridicat
din aceste locuri s-a dovedit deosebit de util pentru îmbogăţirea
bănci
de date a
Siguranţe,
el fiind alcătui
din registrele de evidnţă
a membrilor partidului, jurnalul
cu numele cotizanţlr,
copiile depuse de ţărnişt
după
scrutinul din 1946,
de casă
alături
de afişe
electorale şi mai multe exemplare ale ziarelor <<Dreptatea», «Porunca
persoane, de la care au fost ridicate trei
Vremii» şi «Curentul». Au fost arestate şapte
arme de vânătoare
cu permis, două
mitraliere, o armă
«Flaubert» şi trei pistoale.
al organizţe
judeţn,
Dr. Ştefan
Anderco, nu a fost reţinut,
Fostul preşdint
deoarece cu puţin
timp în urmă
se înscrisese la Partidul Naţionl
Popular71 •
Dacă
e să dăm
crezare spuselor inspectorului general al Circumspţe
VIII
Oradea, Dr. Aurel Bejan, starea de spirit a poulaţie
faţă
de măsura
desfinţăr
partidului ţărnesc
a fost îndeobşt
pozitvă,
în special cea a comunităţlr
maghiare,
cu ochi buni măsurile
luate contra PNŢ-Maniu,
însă
- adugă
care „au văzut
inspectorul - nu pentru cimentarea adevărti
democraţi,
ci dintr-un spirit şovin,
întrucât măsurile
s-au luat numai contra românilor" 72 •
zelul cu care guvernul comunist a trecut la lichidarea
Nimic nu a putut stăvil
opziţe,
nici măcar
protestele delgaţior
puterilor occidentale. Pe 24 iunie 1947,
Roy Melbourne, locţitru
reprezentantului SUA, a înaintat guvernului României o
notă
în care exprima îngrijorarea cabinetului american faţă
de valul de arestăi
declanşt
de forţel
de ordine împotriva opneţilr
regimului. ,,Am primit
instrucţ
din partea guvernului meu să vă transmit serioasa sa îngrijorare faţă
de
privative de libertate la care este supus poporul român de către,
drasticele măsuri
sau cu aprobarea, autoriăţl
româneşti
- transmitea înaltul demnitar - guvernul
de arestarea arbită,
făr
mandat de arestare sau
meu este în special îngrijorat faţă
cât şi a altora care nu fac parte din
acuzare, atât a sute de membri ai opziţe,
partidele opziţnste
şi a deţinr
pe timp nelimitat a acestor persoane în lagăre
de concentrare sau la închisori, în condiţ
despre care se spune că sunt deplorabile" 73 •
diplomat, înainta un nou raport adminstrţe
Pe 28 august 1947, acelşi
americane în care descria starea disperată
de spirit a poulaţie
în urma dejucări
acţiun
de la Tămdu.
,,Acest complex al fugii artă,
poate mai mult decât orice,
a poporului român în momentul de faţă
( ... ) dorinţa
de evadare indcă
starea psihcă
organizţl

parte dintre
organizeze rezistnţa,

fruntaşi

Ibidem
lbidem
72
lbidem
70

11

73

ANIC-Bucreşti,

fond
Preşdinţa

Consiliului de Minştr.

Stenograme, dosar 7/1947, f. 56-59.
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românilor de a rezista şi sentimentul multora dintre cei
limpede slăbireadonţ
şi mai educaţi
cetăţni
ai ţări
că
nu mai servşt
nici unui scop să
mai patrioţ
rămân
în ţară,
unde nu mai poate avea alt viitor decât arestarea şi distrugerea". Mai
şi descurajarea celei mai stabile şi mai
mult, diplomatul american a surprins până
sociale, ţărnimea.
,Deşi
este adevărt
că
majoritatea ţăranilo
conservatoare pături
rămâne
fidelă
vechiului proverb românesc «Apa trece, pietrele rămân»,
capacitatea
ţărneasc
de a îndura se dimnuează
( ... ) touşi,
probabil că reacţi
cea mai obişnută
a ţăranilo
descurajţi
va fi să renuţ
la cea mai mică
formă
de rezistnţă
şi să
se
alăture
Partidului Comunist. Deşi
probabil că nu va fi nicodată
cu putinţă
să
iasă
adevărţi
comunişt
din ţărani
românii, care sunt la fel de sensibili la dialectica
marxistă
ca şi broaştel
ţestoa,
odată
cu colapsul Partidului Naţionl-Ţăresc,
ei
rămân
total lipsţ
de organizare şi vor fi lipsţ,
fie că doresc sau nu, să intre în
vor să supravieţcă
( ... ) Prin urmare - conchidea locţitru
partid, dacă
reprezentantului SUA - se poate spune că în momentul de faţă
orice rezistnţă
organiztă
împotriva actualului guvern este practic anihltă,
dar aceasta nu denotă
câtuşi
de puţin
vreo diminuare a urii pe care marea majoritate a românilor o simt
faţă
de stăpâni
de azi - şi ca atare, adăug
vizionar diplomatul - din actuala disperare
se poate naşte
o nouă
opziţe,
probabil total subveriă
- făr
a uita însă
să adauge
că
- aş
cum era de aştep,
şi cum a planificat guvernul, o altă
reacţi
publică
la
recentele evenimente este frica" 74 •
Până
la judecarea procesului montat împotriva conducerii PNŢ-Maniu,
care
începând cu data de 29 octombrie 1947, secţia
de proagndă
avea să se desfăşoar
a Comitetului Central al PCR a difuzat către
toate judeţnl
de partid un material
„incriminatoriu" la adresa ţărniştlo
şi a liderului acestora, Iuliu Maniu, ce trebuia
prelucrat în faţ
„masselor largi" de oameni ai muncii, nu pentru a-i convinge pe
aceşti,
ci pentru justificarea actului criminal comis de comunişt.
,,Ne aflăm
în
proces care prezintă
o însemăta
preajma procesului Partidului Naţionl-Ţăresc,
deosbită
în lupta de consolidare a democraţi
româneşti
- se spunea în introducere
cuprinde o trecere în revistă
a drumului, făr
glorie,
- Materialul documentar de faţă
parcurs de Partidul Naţionl-Ţăresc
al lui Iuliu Maniu. Susţinera
de către
partidul
lui Maniu a monarhiei austro-ungare, asupritoarea poporului român din Ardeal şi
Banat, perioadele de guvernare a Partidului Naţionl-Ţăresc,
rămase
în istorie ca
antidemocră
sângeroase, de jefuire nemiloasă
a poporului
perioade de prigoană
de organizare a forţel
fasciste, de pregăti
şi
muncitor, trecând apoi prin acţiune
suţiner
a criminalului război
antisovietic şi a regimului antonescian, ajungând, în
sfârşit,
la îndârjita sabotare a refacerii şi democratiză
României, trădae
făţiş
a
74
The National Archives ofthe United States. Washington D.C., Department ofState, R.G. 59, Roii 9,
Division of European Affairs. 1946-1949 - în ANIC-Bucreşti,
coleţia
Microfilme SUA, rola 666,
cadrele 430-433. Apud: România. Viaţ
politcă
în documente. 1947, (coordonator Ioan Scurtu),
Arhivele Statului din România, Bucreşti,
1994, p. 212-213.
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intereselor ţări
de către
partidul manist, aflat în slujba directă
a imperalşto
anglope panta acţiunlor
complotiste şi teroriste.
americani, rostogolirea lui defintvă
continuitatea politicii antiţole
şi antipopulare a acestui
Toate aceste etape artă
75
partid" • Textul semăna
izbitor ca limbaj cu cel folosit de Silviu Brucan în articolul
din numărl
din 10 noiembrie 1947 al „Scânteii".
,,Pedeapsa trebue să fie maxiă"

THE SUPPRESS PROCESS OF THE NATIONAL PEASANT PARTY
IN THE TIME OF COLO WAR APLICATION OVER
THE NORD-VEST COUNTIES OF ROMANIA
-Abstract-

In this study I've tried to present the existing link between the development of "The
Cold War" a the elimination process of politic opponents of communism regimes installed
by The Soviet Union in it's satellite countries from Eastem Europe.
After resuming some historical opinions regarding the event which start 'The Cold
War", certain documents such as "Winston Churchill's Statement" from Fulton University
(Missouri), "Baruch Plan", "Marshall Plan" and the soviet variant, în the second phase of
this study, I've described detailed how the arrests went with the members ofThe National
Peasant's Party from Nord-Vest side counties ofRomania and the drama ofit's leader Iuliu
Maniu în 1947.
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de pe scena politcă
europană,
anii '60 aduc un
În contextul modifcărl
important spor de interes pentru centrul şi sud-estul european. Fenomenul coincide
cu multiplele modifcăr
intervenite în mişcare
ideilor, cu relansarea dialogului
1
între istoricii din occident şi cei din răsit
• După
un deceniu de toală
izolare acestora
li se va permite să se racordeze din nou, la început mai timid, la sistemul
din urmă
de valori existent în istoriografia europană
şi mondială.
Încă
din 1955, la Congresul
interaţol
de istorie de la Roma, monologul a lăsat
locul dialogului între cele
două
comunităţ
istorice, separate, prin intermediul forţei
şi împotriva voinţe
adepţilor
lui Clio din estul Europei2, de o cortină
de fier.
Toate acestea se întâmplau într-un moment în care studiile de istorie intrau
de schimbăr
rapide generate de cel de-al doilea război
mondial, care a
într-o fază
modificat subtanţil
conepţil
despre istorie 3 . Cea mai importană
modificare a
fost aceea conform căreia
nimic nu se mai poate întâmpla într-o parte a lumii făr
a
directă
şi asupra scrierii istoriei.
avea repercusiuni asupra altei zone, cu influeţă
Lumea devine mai mică
ca urmare a micşoră
distanţelor
dintre oameni. Această
intercodţa
a făcut
ca istoricii să se aplece şi asupra unor lumi care până
atunci
nu fuseră
neapărt
în sfera lor de interes.
Lumea sud-estului european era numai una dintre acestea. Ea a devenit dintr-o
dată
extrem de intersaă,
motivaţ
politcă
avându-şi
propriul său
rol odată
cu
trasarea cortinei de fier şi în condiţle
relansăi
dialogului istoric de care vorbeam.
mai bună
a problemelor actuale ale civlzaţe
Istoriografia încerca şi ea o înţelgr
universale, în situaţ
în care realitatea interaţolă
demonstra o panormă
istorgafcă
complexă.
Cel de-al doilea război
mondial a marcat debutul unei epoci
rolul istoriei, o schimbare de atitudine a istoricilor
interesante şi în ceea ce priveşt
vizavi de disciplina pe care o slujesc, într-o vreme în care formulele de dinainte de
război
au provocat un sentiment de insatfcţe
printre istorici 4 •
1
naţiolă
şi acţiune
politcă
la românii din Transilvania, 1700-1868, voi. I,
Keith Hitchns,Coşţă
Ed. Dacia,Cluj-Napoca, 1987, p. 5.
2
Ibidem
3
Geoffrey Barraclough, Tendances actuelles de l'histoire, Paris, Flamarion, 1980, p. 14-15.
'Ibidem, p. 13.

340

Gabriel Moisa

2

pe de o parte de către
Cercetarea istoriei centrale şi est europene era făcut
istoricii care au reuşit
să
emigreze din lagăru
sovietic nou constituit şi, pe de altă
parte, de o nouă
genraţi
de tineri istorici occidentali - americani şi europeni
deoptrivă
- cu deschidere spre acest spaţiu.
În acest context mai larg se poate înţelg
progresul studiilor cu privire la
spaţiul
sud-est-european. Decisive pentru integrarea acestei lumi în sfera de interes
lui Traian Stojanovich5, Charles şi Barbara
a istoriografiei occidentale sunt cărţile
Jelavich6, dar şi monografia lui Robert R. Palmer deicată
revoluţi
democratice
din acestă
parte a Europei 7 •
Treptat, certăil
devin mai sistematice, inţatore
acestui curs fiind de
cu orientă
din ce în ce mai clare spre studiul suddeparte istoriografia americnă,
estului european iar Charles şi Barbara Jelavich prin volumul The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan /ife and politics since the Eighteen
Century apărut
în 1974 desăvârşc
acestă
orientare. De asemenea, pe lângă
revistele
de cirulaţe
universală
existente care abordeză
aspecte ale istoriei Balcanilor
precum Slavon ic and East European Review sau Slavic Reviw apar o serie de reviste
istorie, precum Balkan Studies, din 1960, East
specializate exclusiv pe acestă
Europeean Quarterly, din 1975, sau Romanian Studies, din 1970.
Dacă
studiile sud-est europene cunosc o oarecare sistematizare, acelşi
lucru
se poate spune şi despre certăil
din spaţiul
Europei centrale, al monarhiei
habsburgice şi austro-ungare, dar şi ale naţioltăr
conlocuitoare din aceste
imperii, cele care ne intersază
direct ca urmare a preznţi
Transilvaniei în
compneţa
acestor state o bună
perioadă
de timp. Şi pe acestă
fileră
habsburgoaustro-ngă
ajung mulţi
istorici să devină
preocuaţi
de istoria Transilvaniei.
importană
pentru istoriografia central europană
a constituit-o apriţ
O etapă
revistei Austrian History Yearbook în 1965 sub redacţi
lui R. John Rath, o tribună
a valorifcă
certăilo
privind acest spaţiu.
Aceasta se alătur
mai vechei reviste
germane Siidost Forschungen şi Siidost Institut din Mi.inchen, care încă
de la
înfiţare
au început să definască
sub aspect istoric şi istoriografic noţiule
de
central şi sud-est european, la început prin Fritz Valjavec ( 1936-1960) şi apoi prin
revistei a fost urmarea aproape firească
a
Mathias Bernath (1960-1990) 8 • Apariţ
constituirii în Statele Unite, la Rice University-Houston, a unui Conference Group
for Central European History în decembrie 1957 şi a Comitetului pentru promovarea
Studiilor de istorie a Monarhiei habsburgice, în compneţa
căruia
intrau, printre
alţi,
Hans Kohn, Robert A. Kann, Arthur May sau Charles Jelavich 9 • O reală
însemnătae
în acestă
direcţ
a avut-o însă
mai ales angajarea tinerilor istorici americani,

5

T. Stoianovich, A Study in Balkan Civilization, New York, 1967.
Keith Hitchins, op. cit., p. 6.
7 Ibidem, vezi Robert Palmer, The age of the democratic revolution, voi. II, Princeton, 1970.
K Edgar Hosch, Karl Nehring, Zumfiinfzingsten Band, în Siidost Forschungen, Band L, 1991, p. IV.
9
R. J. Rath, Obiter Dictum, în Austrian History Yearbook, nr. I, 1965, p. I.
6
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dar şi englezi, italieni, francezi sau germani în domeniul istoriei Imperiului
Habsburgic 10 şi a centrului şi sud-estului european în general.
descopră
Preocupându-se de istoria Habsburgilor-sau a Austro-Ungariei, mulţi
istoria Transilvaniei în contextul încerăilo
de reconstituire a istoriei din perspectiva
naţioltăr
prezente aici, în timp ce alţi
vin în contact cu istoria acestei provincii
româneşti
pe alte canale, îndrumaţi
fiind de o serie de deschizător
de drumuri în
occident pentru istoria românească
precum Marcel Emerit, Robert Lee Wolf sau
Robert R. Seton Watson, Eric D. Tapee sau Barbara Jelavich.
Având în vedere că o bună
perioadă
de timp Transilvania a făcut
parte şi din
lumea germană,
ca parte integraă
a Imperiului Habsburgic, am sondat şi
preocuăil
istoriografiei germane. Promotor al certăilo
de istorie sud-est
europană
şi implicit transilvăe
a fost cu precăd
cunoscutul Siidost Institut
suflet a fost din 1960 istoricul Mathias Bernath 11 • Acesta a
din Milnchen, al cărui
acestuia Siidostpreluat de la Fritz Valjavec conducerea Institutului şi a publicaţe
Forschungen începând din 1960 alături
de Helga Neroutsos, secretarul de redacţi
12
al publicaţe
•
Istoric format în ambinţ
culturii germane, certăo
desăvârşit
al istoriei
sud-estului european, Mathias Bernath s-a orientat cu predilcţ
spre certăil
de
bine instrumentarul specific subiectului, excelent
istorie a Transilvaniei 13 stăpânid
cunosătr
al limbii surselor, cunoaşter
aprofundtă
în stagiile de documentare în
bibliotecile universitare din Bucreşti
şi Cluj. În acest context, profesorul Bernath a
pentru înţelgra
începuturilor formăi
naţiu
române
dat o lucrare fundametlă
moderne în Transilvania intulaă,
Habsburgii şi începuturile formăi
naţiu
române. Apărut
cu mai mulţi
ani în urmă
la Editura E. J. Brill, integraă
coleţi
Studien zur Geschichte Osteuropa, lucrarea s-a bucurat încă
de la început de o largă
audienţă
în cercurile interesate de istoria Habsburgilor şi a sud-estului european 14,
autorul desăvârşin
o muncă
începută
mai demult legată
de Transilvania 15 • În jurul
consarţi
şi ei ca specialşt
în
lui Mathias Bernath gravitau o serie de certăoi,
precum Friedrich Karl Azzola, Karl Nehring,
istorie central şi sud-est europană,
Gerhard Seewan sau Manfred Stoy, toţi
având tribună aceşi
de exprimare a ideilor,
sub egida Siidost Institut, Siidost-Forschungen.

'" Austrian History Yearbook, voi. II, 1966, p. 345-348.
Edgar Hosch, Karl Nehring, Zum fanftigsten Band, în Siidost-Forschungen, Band, L, 1991, p. IV.
12
Ibidem
13
P. Teodor, O nouă
persctivă
asupra formăi
naţiu
române, în Mathias Bemath, Habsburgii şi
începuturile formăi
naţiu
române, Cluj, Ed. Dacia, 1994, p. 6.
14
M. Bemath, Habsburg und die Aufange der Rumiinischen Nationsbildung, E.J. Brill, Miinchen,
1969.
15 Idem, Aufonge der Nationsbildung an der unteren Donau, în Siidosteuropa Jahrbuch, 5, 1961,
p. 45-55; Idem, Die Errichtung der Siebe11biirgische11 Militiirgrenze und die Wiener Rumiinenpolitik
in der friihjaosephinischen Zeit, în Siidost-Forschungen, 19, 1960, p. I 64-192.
11
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Alături
de aceşti,
în istoriografia germană
sau mai remarcat îndeosebi câteva
centre universitare care promovau certăil
de istorie central şi sud-est europană
precum Universitatea Liberă
din Berlinul occidental pe lângă
care exista, de
asemenea, un OstEuropa Institut sau Universitatea din Bochum, unde funcţioa
o
serioaă
catedră
de istorie sud-est europană
cordnată
de profesorul Emilian
Turczinsky, autor şi acesta de lucrăi
fundamentale asupra acestei părţi
a Europei 16 •
a uneia dintre cele mai importante
Am recurs la o studiere mai amănuţit
reviste germane orientaă
special spre cercetarea sud-estului european, revista Siidost
F orschungen între 1965-1989, tocmai pentru a sesiza accentele şi direcţl
de
cercetare ale acesteia ca promotor al certăilo
de istorie central şi sud-est europană
din spaţiul
german.
faptul că certăoi
care publică
în acestă
revistă
au
De la început se observă
avut aproape exclusiv în atenţi
acest spaţiu
european începând cu zorii evului mediu
şi terminând cu perioada postbelică.
Transilvania se regăsşt
şi ea în preocuăil
acestora. În acest caz ele au fost dedicate aproape exclusiv evului mediu. Opţiunea
este firească,
de vreme ce Transilvania a făcut
parte din lumea germană
tocmai în
acestă
perioadă
istorcă.
Mai trebuie remarcat faptul că în revistă
publică
în acestă
perioadă
şi unii certăoi
români, însă
tot cu aspecte ce ţin de evul mediu 17 •
Ceea ce trebuie subliniat de la început este faptul că discursul istoriografic
sublinază
în aproape toate cazurile o serie de sincronisme evolutive transilvăe
şi a celorlalte spaţi
europene, ceea ce se traducea prin europenismul civlzaţe
transilvăe,
chiar dacă
acesta era unul periferic. Într-un articol apărut
la sfârşitul
18
anilor '60 se discută
bunăoar
despre un anumit tip de cruce de piatră
descoperit în
mai multe puncte ale Europei, limita estică
a arealului acestei cruci fiind Transilvania
ambele datând din secolele XV-XVI.
prin descoperirile de la Simeria şi Martineş,
Există
touşi
un amendament, acela că crucile din occident - Insulele Britanice,
Germania, Olanda, Scandinavia erau pe de o parte ceva mai timpurii - sfârşitul
sec.
XIV, iar pe de altă
parte mai masive şi ceva mai inspirat basoreliefate. Articolul
induce ideea unei partică
directe a Transilvaniei la circuitul intelectual şi culdirecţ
ne trimite şi articolul lui Karl Nehring 19
tural european al vremii. În aceşi
care discută
despre principele transilvăe
Stefan Bocskai într-o dublă
calitate, ca
reprezentant al politicii vieneze în Transilvania20 , dar şi ca supus turcesc odată
cu

16
E. Turczinsky, Konfession und Nation. Zur Friihgeschichte des Serbischen und Rumănische
Nationsbildung, Berlin, 1976.
17
D. Prodan, Die Aujhebung der /eibeigeinschafl in Siebenbiirgen, în Siidost Forschungen, Band
XXIX, 1970, p. 3-42; Idem, Die Leibeigenschafl in Siebenbiirgen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, în
Siidost Forschungen, band XXXIII, 1974, p. 62-84.
1
• Friedrich Karl Azzola, Eine iconographische Besonderheit auf Steinkreuzen in Hessen und
Siebenbiirgen, în Siidost Forschungen, Band XXVII, 1968, p. 308-313.
19
Karl Nehring, Die Bocskai Krone a/s Object des patrimoine intellectue/, în Siidost Forschungen,
Band XLIII, 1984, p. 123-133.
20
Ibidem, p. 123.
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era
primirea însemnelor domniei de la Istanbul - sabie, caftan, drapel. În discuţe
coroana principelui Transilvaniei, numit şi rege al Ungariei, revndicată
de-a lungul
timpului de România, Ungaria, Austria şi de Germania, dar afltă
la Viena.
factură
sunt următoael
preznţ
în paginile revistei, legate de
De cu totul altă
Transilvania. Astfel, un foarte interesant studiu dedicat scrierii istoriei Transilvaniei
în România anilor '70-'80 pomenşt
despre centrele creaţi
istoriografice din
Transilvania, forţel
umane implicate şi tematica abordtă,
dar şi despre denaturarea,
sub ingerţa
politicului, a producţie
istorice şi proliferarea literaturii istorice
comandate21 , în timp ce alt studiu discută
Istoria Transilvaniei apărut
la Budapesta
ce face trimiteri la istoria Transilvaniei scriă
de L. Makkai
în 198622 • Autorul, după
în 1944 în care se expuneau punctele de vedere ale istoriografiei maghiare faţă
de
românii din Transilvania, pomenşt
despre proasăt
lucrare în trei volume, pe
care o consideră
modernă
şi compartisă
cuprinzând toate compartimentele istoriei
- Transilvania situaă
într-o zonă
perifcă,
cu influeţ
atât dinspre
unei „ţări"
23
Occident cât şi dinspre Orient • Lucrarea este considerată
una valorsă,
cum demult
24
o istorie în acest gen din punct de vedere etnic şi naţio/"
• În
„nu a mai fost scriă
esnţă
aprecierile vizavi de Erdely Tortenete sunt pozitive. Ceea ce surprinde touşi
este lipsa unei critici serioase a celor trei volume, contribuţa
fiind mai degrabă
un
imn prefabricat, la fel ca multe altele dedicate acestei lucrăi
sau alteia, aş
cum
s-au mai văzut
de altfel. Potrivit autorului, volumele repzintă
un vârf al istoriografiei
maghiare, cu aceasta deschizându-se o nouă
cale în care scrisul istoriei este unul
de cea comunistă
maghiră.
În esnţă
aici se
complex, prezentând o istorie difertă
făcea
apologia directivelor istoriografice interbelice maghiare care rămâneau
touşi
revizioniste.
Alături
de istoriografia maghiră,
al cărei
interes pentru Transilvania nu mai
trebuie motivat, cea americnă
este printre cele mai bogate în contribuţ
privitoare
zonă
istorcă.
Interesul pentru acestă
lume, începând mai ales cu anii
la acestă
are un loc bine definit.
'60, vine clar într-W1 context în care componenta politcă
prin faptul că printre inţator
certăi
acestei lumi s-a aflat
Concluzia se suţine
însuşi
guvernul american prin Oficiul Educaţie
din Departamentul Săntţi,
Educaţie
şi Bunăstri,
mai cu seamă
în ceea ce priveşt
Balcanii. Este adevărt
că
în acest caz se continua şi o tradiţe
începută
cândva după
primul război
mondial.
că
întreaga zonă
fiind sub control sovietic s-a încercat explorarea sa
Credem însă
printr-un program de cercetare bine articulat, menit a concura într-un final eventual
la o posiblă
fisură
a blocului sovietic. Tocmai de aceea, certăil
s-au axat pe cei

21

Manfred Stoy, Politik und geschichtswissenschaft in Rumanien, în Siidost Forschungen, Band XLI,
p. 219-259.
22
Gerhard Seewan, Bewerkungen zu einem neven Standard werk der siebenbiigischen Landesgeschichte,
în Siidost Forschungen, Band XLVII, 1988, p. 241-247.
23
Ibidem, p. 267.
24
Idem
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cei mai probabili defectori, Iugoslavia şi România, pe cunoaşter
lor
care păreau
pentru a investiga realităţ
comuniste în vederea cunoaşteri
din interior a
slăbicunor
acestor regimuri. Iugoslavia şi România păreau
în acest context uşile
cele mai deschise pentru astfel de demersuri. Mai pot fi invocate desigur şi alte
explicaţ
pentru apropierea istoricilor americani de Balcani şi Europa Centrală.
Faptul că o bună
parte dintre cei care au cercetat zona din punct de vedere istoric îşi
au originile tocmai aici este o posiblă
explicaţ,
după
cum nu este de neglijat nici
dorinţa
dialogului cultural dincolo şi deasupra cortinei de fier. În fine a mai fost şi o
încercare a istoriografiei americane, asemeni cele engleze 25 , de a deschide noi
posibltăţ
de comunicare cu o comunitate de istorici tot mai izolaţ
de propriile
regimuri politice.
Cerctăil
s-au orientat cu predilcţ
către
epocile premodnă,
modernă
şi
contempraă
cu accente deosebite pe mişcare
naţiolă
românească,
raporturile
românilor ardeleni cu autoriăţl
habsburgice sau austro-ungare, raporturile
interetnice în vremea regimului comunist dar, şi politica regimului Ceauşsc
în
mai ales în ceea ce priveşt
minoritatea maghiră.
domeniul minortăţl,
O nouă
genraţi
de istorici americani s-a afirmat în anii '60. Aceştia
au
desfăşurat
o activitate prodigasă
în sfera istoriografiei transilvăe.
În anii
'60-'80 istoriografia americnă
a evoluat tot mai mult spre spaţile
Europei
26
răsiten
în condiţle
în care în interiorul acestei istoriografii se produceau o
serie schimbăr,
conturându-se, pe lângă
studierea Europei Centrale, şi o evidntă
orientare spre studiul sud-estului european27 •
Cercetarea Balcanilor a devenit aşdr
o preocupare de bază,
comandtă
sau
nu, pentru o parte consiteă
a istoriografiei americane. În 1972 a fost inţat,
parţil
la insteţl
guvernului american, un program vast şi de durată
care viza tocmai
cercetarea acestui spaţiu.
În acest sens s-a creat un Comitet comun de studiere a
Consiliul Societăţlr
Culturale Americane şi Consiliul
Europei de Est pe lângă
Sociale care alături
de Oficiul Educaţie
din Deparde Cercetare al Ştinţelor
tamentul Săntţi
Educaţie
şi Bunăstri
al Guvernului american au fost sponsorii
revistei Balkanistica 28 , publicaţe
special creată
principali ai programului şi inţator
pentru valorificarea certăilo
circumscrise zonei. Comitetul a primit însărciae
de a elabora istorii ale statelor din răsitul
continentului european. Preşdint
a
fost ales Peter F. Sugar de la Universitatea din Washington în timp ce Michael B.
Comitetului de
Petrovich de la Universitatea Wisconsin a fost numit preşdintl
supraveghere care răspundea
direct de întreaga organizare a acţiun.
În timp sub
Glimpses of reciproca/ perceptions, în Dennis Deletant, Studies in Romanian History,
Ed. Encilopedă,
1991, p. 16-17.
2
' Keith Hitchins, Conştiţă
naţiolă
şi acţiune
politcă
la românii din Transilvania, 1700-1868,
voi. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p. 6.
27
John Higham, Writing American History. Essays an modern scho/arship, Bloominghton-London,
1972, p. 157-174.
2
' Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolele al XVIII-iea şi
al XIX-iea, Iaşi,
2000, p. 338.
25

Bucreşti,

Al.

Duţ,
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acestui Comitet de studiere a Europei de Est au fost publicate nu mai
de 11 volume între care foarte cunoscutele The Establishement of the Balkan
National States, 1804-19202 9 sau History ofthe Balkans3°, tocmai pentru a lămuri
pe cei intersaţ
de evoluţia
unei lumi imposibil de înţels
în multe din componentele
sale pentru americani.
Dacă
ar fi să ne oprim la o personalitate a istoriografiei americane unanim
recunostă
pentru calitatea de specialist în istoria Balcanilor aceasta nu poate fi
alta decât Barbara Jelavich. Împreună
cu Charles Jelavich 31 , soţul
său,
Traian
32
33
Stojanovich , Peter F. Sugar , John Lampe 34 , Marvin Jackson 35 , Dimitrie
Djordjevic 36 sau Jvo Lederer37 , a adus contribuţ
remarcabile la cunoaşter
istoriei
Balcanilor.
desăvârşit
care a reuşit
să-şi
Barbara Jelavich (1923-1995) a fost un certăo
clădeas
o personalitate solidă
în domeniul istoriei Europei de Sud-Est. Opera sa
este de-a dreptul impresonată.
Cea mai importană
realizare a certăoai
americane este considerată,
în opinia celor mai mulţi
dintre specialşt,
History of
the Balkans, o monuetală
lucrare în două
volume care investghază
istoria acestei
părţi
de lume începând cu secolul al XVIII-iea, secolul care marcheză
în opinia sa
explozia naţiolsmu
balcanic care a făcut
din zonă
„butoiul cu pulbere al
Europei". Singură
sau alături
de soţul ă,
Barbara Jelavich a publicat un număr
foarte mare de articole, studii şi cărţi
dedicate acestei lumi3 8 • Barbara Jelavich a
contribuit enorm la înţelgra
acestei lumi de către
americani, ajutând la formarea
de studenţi
care au ştiu
să preţuiască
civlzaţ
balcniă.
A
a numeroase genraţi
condus o serie de doctoranzi care s-au ocupat în mod special de istoria Europei de
Sud-Est şi de cea a României. În ciuda obstacolelor ideologice, Barbara Jelavich a
iubit lumea de dincoace de cortina de fier militând consecvent pentru cooperarea în
între cele două
lumi. A contribuit subtanţil
la cunoaşter
plan cultural şi ştinţfc
şi înţelgra
României în Statele Unite, în 1973 creind chiar o Societate de Studii
Româneşti,
menită
a fi un centru de cercetare a istoriei românilor, a cărei
preşdint
a fost vreme de doi ani, între 1988 şi 199039 • Ca o apreciere a tot ceea ce a făcut
oblăduirea

puţin

29

Charles şi Barbara Jelavich, The Establishement of the Balkan National States, 1804-1920, New
York, 1977.
30
Barbara Jelavich, History of the Balkans, Cambridge University Press, voi. 1-11, 1983.
31
Charles şi Barbara Jelavich, The Balkans in Transition: Essays on the Development of Balkan Life
and Politics since the Eighteenth Century, Hampden Coon, 1974.
32 T. Stojanovich, op. cit.
33
Peter F. Sugar, Ivo Lederer, editori, Nationalism in Eastern Europe, Seattle University ofWashington
Press, 1969.
34
John Lampe, Marvin Jackson, Ba1kanic Economic History, Bloomington, 1982.
35
Ibidem
36
D. Djordjevic, S. Fischer-Gala\i, The Balkan Revolutionary tradition, New York, 1981.
37
Peter F. Sugar, Jvo Lederer, op. cit.
3
" Paul şi
Jean Michelson, Charles şi Barbara Jelavich la 70 de ani, în Magazin Istoric, an XXVII,
nr. 6, Serie Nouă,
1993, p. 83-85.
39
I. Ciu,ercă
Postfaţă
la Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolul al XX-iea, Iaşi,
2000, p. 414.
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României în Statele Unite şi în lume, la 12 martie 1992 Barbara
pentru cunoaşter
Jelavich a fost alesă
ca membru de onoare al Academiei Române 40 • Semnifcatvă
pentru complexitatea certăilo
acesteia este şi instituirea „premiului Barbara
Jelavich" pentru recunoaşt
şi încurajarea studiilor asupra Europei de Est ca şi a
Imperiului Habsburgic.
studiile Sud-Est europene au fost inţate
o serie de certăi
şi pentru
Pe lângă
spaţiul
Europei centrale, cu predilcţ
pentru cel al monarhiei habsburgice şi pentru
naţioltăe
prezente în compneţa
acesteia. Sus amintita Austrian History Yearbook vine ca o încununare de fapt a acestor preocuăi
conducând la o cercetare mai
sitemacă
a spaţiul
habsburgic.
genraţi
se remacă
în cercetarea istoriei centralÎntre istoricii din tânăra
europene mai ales Keith Hitchins, absolvent al prestigioasei Harvard University,
din 1963 începe să publice în problema Transilvaniei41 o serie de studii,
care încă
articole şi cărţi
de o înaltă
ţinută
ştinţfcă,
nealiniindu-se nici unei istorii partizane.
Keith Hitchins înceară
să reconstituie istoria habsurgică
mai ales din perspectiva
42
naţioltăr
din imperiu • Orientarea sa în direcţa
istoriei românilor vine, aş
cum mărtuiseş
el însuşi,
dinspre unul din mentorii săi,
istoricul Robert Lee Wolfl" 3 ,
care i-a atras atenţi
asupra unui număr
mare de probleme interesante din istoria
sale în România în anii 1960-1962 cu prilejul
României, dar şi ca urmare a şedri
unei burse de documentare în vederea elaborăi
lucrăi
de doctorat44 • Un alt argument în favoarea preocuăil
sale româneşti
l-a constituit şi apropierea de civlzaţ
românească
în vremea sejurului său
parizian când a intrat în contact cu un mare
Emil Turdeanu45 •
specialist în domeniul literaturii româneşti,
În cele din urmă
Keith Hitchins s-a specializat mai ales în cercetarea
amendând o serie
Habsburgilor şi Austro-Ungariei din perspectiva naţioltăr,
dominante în detrimentul celoraţi
de concepte care privilegiau istoria naţiulor
locuitori, distanţâu-e
astfel net de suţinător
ideilor partizane46 •
Lui Keith Hitchins i se alătur
Paul Michelson, profesor la Huntington College şi secretar al Societăţ
de Studii Româneşti
din Statele Unite, făr
a avea însă
o bibliografie deicată
istoriei româneşti
atât de extinsă
ca a lui Keith Hitchins 47 ,
cu predilcţ
spre lumea modernă
românească.
Acesta a beneficiat la
dar orientaă
de cunoaşter
directă
a României, în intervalul 1971-1973, 1982-1983
rândul său

'" Ibidem
41
Balkan Studies, voi. IV, nr. I, 1963, p. 181-183.
42
Keith Hitchins, op. cit., p. 7.
43
Convorbire cu profesorul american Keith Hitchins de la Universitatea din Illinois-SUA, în Lupta
întregului popor, nr. I, 1986, p. 61.
"Ibidem
45
Ibidem
46
Keith Hitchins, op. cit., p. 9.
47
Paul Michelson, Myth and Reality in Romanian National Development, în Journal and Romanian
National Studies, voi. V, 1987, nr. 2.
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fiind beneficiarul unor burse de cercetare în România. Paul Michelson a contribuit
48
a istoriei şi realităţo
româneşti
•
din plin la mai buna cunoaşter
Istoriografia americnă
a mai cunoscut o serie de istorici care prin certăil
lor au avut preocuăi
privitoare la Transilvania precum Robert R.King49 , Peter F.
Sugar şi Donald W. Treadgold 50 , Arthur J. May5 1, Victor Tapie 52 , Kenneth Jowitt 53
cu toţi
aplecţi
mai ales spre istoria modernă
şi contempraă,
dar şi Robert A.
sale istoriografia
Kann 54 de la Rutgers University, cel care a marcat prin certăil
central europană,
un promotor al studiilor legate de acest spaţiu
şi un spirit deosebit
de activ al acelui Conference Group for Central Europeean History încă
din 1957 şi
mai ales al lui Committee to promote Studies of the Habsburg Monarchy. Robert A.
Kann a contribuit esnţial
la cunoaşter
istoriei habsburgilor, dând în acest sens o
exclntă
lucrare despre evoluţia
puterii habsburgice în Europa Centrală
de după
Mohâcs 55 • Fiecare pagină
a lucrăi
aduce importante clarifă
zbuciumatei istorii
habsburgice dar şi contribuţ
subtanţile
la istoria Transilvaniei, vreme îndelugată
56
parte compnetă
a imperiului, căreia
autorul îi acordă
o atenţi
deosbită
•
Un loc aparte îl ocupă
în istoriografia americnă
legată
de Transilvania
certăoa
Gail Kligman. Doctor în sociologie al University of California, istoricul
sale de sociologie politcă,
este un antropolog recunoscut pentru preocuăil
antropologie cultraă,
naţiolsm
şi etnicitate, cu aplicţ
speciale asupra spaţiul
central şi est-european. În anii '70-'80 a efectuat mai multe stagii de documentare
Două
din contribuţle
de până
la 1990 ale lui
în România, în special în Marmueş.
tocmai aceste aspecte antropologice şi sociale ale satului
Gail Kligman vizeaă
românesc în general5 7 şi al celui marueşn
în special5 8 , cel care a stârnit interesul
59
istoricului pentru România •
de certăoi
americani au fost numeroase.
Problemele propuse pentru discuţe
Un important grup de preocuăi
a urmăit
etapele dezvoltări
conştiţe
naţiole

Magazin Istoric, nr. 5, mai, 1990, p. 7.
Paul Michelson, Minorities under Comunism. Nationalities as a source of te ns ion among Balkan
comunist states, Massachusets, Harvard University Press, 1973.
50
Peter F. Sugar, Donald W. Treadgold, A Histo,y of East Central Europe, Seattle University of
Washington Press, 1969.
51
Arthur J. May, The Habsburg Monarchy,/867-1914, New York, 1968.
52
Victor Tapie, The Rise and Fa/I of the Habsburg Monarchy, New York, 1971.
53
Kenneth Jowitt, Revolutiona,y Breackthrought and National Development. The Case of Romania,
Berkeley, California University Press, 1971.
54
Robert A. Kann, A Histo,y ofthe Habsburg Empire,/526-1918, Berkeley University of California
Press, 1974 .
55
/bidem
50
Ibidem, p. 493-496, 524-527.
57
Symbolic transformation in Romania Ritual, Chicago, University of Chicago
Gail Kligman, Căluş.
Press, 1981.
58
Idem, The Weding of the Dead: Ritual, Poetics and Popular Cu/ture in Transilvania, University of
California Press, Los Angeles, 1988.
59
Ibidem, p. 11.
48

49
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a românilor din Transilvania începând cu premodernitatea, când ideea de naţiue
începe să primească
acepţiun
modernă
de comunitate etnică,
până
în ajunul
primului război
mondial, când şefi
Partidului Naţionl
Român au făcut
ca
autodeterminarea politcă
să fie scopul unei naţiu
române conştie
de sine. Şi la
în mod
acest capitol un loc important l-a ocupat Keith Hitchins, cel care a urmăit
chestiune prin prisma evoluţir
conceptului pe parcursul secolelor
special acestă
XVIII-XIX.
Modalităţe
de abordare a chestiunii au fost interesante şi variate în acelşi
timp. Foarte reuşit
au fost încerăil
de relevare a contrastului dintre formele de
rurale româneşti
din secolul XVIII, în care precumăna
identitate ale comunităţlr
aprtenţ
religoasă,
şi teoria evoluţi
sociale elabortă
de elita intelcuaă
cu
argumentele Şcoli
Ardelene drept liant al tuturor românilor ardeleni 60 , precum şi
cele care discută
raportul bisercă-ntlua
prin prisma procesului de
desacralizare suferit pe parcursul secolelor XVIII-XIX mai ales de intelectualitatea
românească.
Aceasta s-a tradus în plan politic mai ales prin detaşr
acestora de
autoritatea bisericii în materie de activitate politcă
şi o pragmatizare a ţelurio
româneşti
care au triumfat în programul revoluţi
române de la 184861 , dar nu
de asemenea în paralel o accelerare a ritmului de integrare a
numai. Se constaă
culturii româneşti
în Europa apusenă
ceea ce a condus la o mai evidntă
transformare
62
a comunităţ
româneşti
într-una conştieă
de ţeluri
sale politc-naţe
•
Acelaşi
raport laic-eclesiastic şi rolul său
în devenirea naţiu
române din Ardeal
remacbilă
în încercarea sa de a
este aprofundat de K.Hitchins cu o persvnţă
descifra procesul de cristalizare a conştiţe
naţiole
prin urmăiea
chestiunilor
care au fost esnţial
în dezvoltarea românilor ardeleni în secolul XVIII - afirmarea
conştiţe
naţiole
şi apăre
credinţ
şi practicilor religioase seculare. Acesta a
subliniat un fapt capital în acest sens în veacul XVIII, rolul culturii iluministe în
63
sporirea indicelui de cultră
şi cristalizarea solidartăţ
etnic-aţol
• Acelaşi
subiect a mai fost aprofundat de Keith Hitchins într-o altă
remacbilă
contribuţe
deicată
ideii de naţiue
la românii ardeleni, reluând aspectele discutate, dar urmăind
mai ales afirmarea noilor idei în spiritul românesc paralel cu descoperirea
64
tradiţonlu,
încă
foarte puternic în societatea românească
ardelnă
, evidnţ
65
încă
o dată
rolul iluminismului în progresul ideii naţiole
•
6
religoasă
şi conştiţă
naţiolă
la românii din Transilvania 1730-1780, Îl\
°Keith Hitchins, Tradiţe
Harvard Ukrainian Studies, voi. X, nr. 3-4, 1986, p. 542-558.
61
Idem, The Sacred cult ofNationality Romanian lntellectuels and the Church in Transylvania 1834/964, în Studies on Romanian National Consciousness, 1983, p. 47-73.
62
Idem, Romanian lntellectuals in Transylvania. The west and National Consciousness 1830-1848, în
Studies and National Consciousness, 1983, p. 74-120.
63
Idem, Religion and Rumanian National Consciousness in Eighteen Century Transilvania, în Slavonic
and East Europeean Review, voi. 57, nr. 2, 1979, p. 214-239.
64
Idem, The Ideea of Nation. The Rumanians ofTransylvania 1691-1849, Bucharest, 1985.
65
Ibidem, p. 94.
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ideea schimbăr
raportului de forţe
bisercă
Se desprinde tot mai clar aşdr
intelectualitate laică
în interiorul mişcăr
naţiole
în secolul XIX, în favoarea
6
de acum firească
a evoluţi
comunităţ
componentei ultime, ca o conseiţă
româneşti,
dar şi în contextul redştpăi
naţiole
puternice a Ungariei,
materilză
prin oficializarea limbii maghiare în locul celei latine şi tendiţl
de
cum subliniau într-o carte de refinţă
maghiarizare a tuturor nemaghiarilor după
pentru istoria sud-estului european Charles şi Barbara Jelavich 67 •
nu a fost preocuată
numai de urmăiea
dezvoltări
Istoriografia americnă
conştiţe
naţiole
la românii din Transilvania, ci şi de alte aspecte, unele foarte
interesante, legate bunăoar
de preznţa
în Transilvania a unui personaj curios, ca
aceea; câteva
mercenar în armata lui Sigismund Bathory, John Smith, mort după
ce ajunsese acolo pe Mayflower6 8 • Ar mai fi de
decenii mai târziu în America după
semnalat tot la acest capitol aplecarea istoriografiei americane spre studiile de
etnologie şi descifrarea unor cutume ardelene păstrae
mai mult sau mai puţin
în
69
interiorul comunităţlr
transilvăe
•
Tot în acestă
categorie se înscrie o foarte intersaă
cercetare care studiază
problema naţioltăr
din Transilvania din perspectiva difernţlo
dintre acestea
pornind de la practicile lor economice. Concluzia care se desprinde este aceea că
etniile Transilvaniei s-au separat flagrant şi prin ocupaţile
lor începând încă
de prin
s-a cristalizat în timp prin accentuarea acestor difernţ,
fiecare
secolul XVI. Situaţ
urmăind-ş
propriile interese, devenite de la o vreme adevărt
stereotipuri. Aşa
se face că în secolul al XVIII-iea ungurii căuta
cu predilcţ
accesul în adminstrţe
şi păstrae
propriilor privilegii, germanii urmăea
drepturi comerciale depline, în
timp ce românii, ocupaţi
mai ales în agricultă,
aspirau la egalitatea în drepturi cu
ceilaţ.
Pentru secolul al XIX-iea, odată
cu zorii capitalismului, cele trei mari grupuri
etnice cunoştea
încă
destine diferite, de vreme ce nobilii unguri aveau din ce în ce
de retragere din afacerile agricole şi de formare a unora - şi
mai accentuate tendiţ
forma surse de existnţă
din activăţ
capitaliste, sporindu-ş
în paralel şi preznţa
în viaţ
politcă.
Germanii, loviţ
în starea lor atît de maghiari cât şi de români,
rămân
touşi
principala compnetă
a clasei de mijloc, în timp ce românii sunt pe
mai departe ţărani
în majoritatea lor, dar o parte a elitei acestora pentrază
spectrul
politic şi economic 70 •

Idem, Laic şi eclesiastic în mişcare
naţiolă
românească
din Transilvania, Ed. Dacia, Cluj, 1972.
Charles şi Barbara Jelavich, The Establishement ofthe Balkan National States 1804-1918, University
of Washington Press, Seattle and London, p. 283.
•K Radu R. Florescu, Captain John Smith and Romania, în East Europeean Quarterly,vol. XI,nr. 4,
1978, p. 413-420.
•• Frederick H. Barth, Marriage Tradilions and Customs among Transylvanian Saxons, în East Europeean
Quarterly, voi. XII, nr. I, 1978, p. 93-11 O; Harry A. Seen, Some worewolf legends and the Căluşari
ritual in Romania, în Ibidem, voi. XI, nr. 1, p. 1-4.
711
K.Verdery, On the nationality problem in Transilvania unii/ world war I, on overview, în Easl
Europeean Quarter/y, voi. XIX, nr. I, 1985.
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Ceva mai puţin
este angretă
istoriografia americnă
în chestiunile sensibile
ardelean. Între acestea desigur că nu putea fi ocolit
legate de istoria spaţiul
sau absenţ
momentul sosirii ungurilor în Transilvania în paralel cu preznţa
românilor la acel moment. Bibliografia americnă
consultaă
este ceva mai reticnă
în privnţa
soluţir
decisive, fiind în cele mai multe cazuri neutră.
Cu toate acestea,
o uşoară
nuaţă
favorbilă
tezelor istoriografice româneşti
parcă
răzbate
din aceste
excpţi,
se dau soluţi
definitive părţi
române 72.
puncte de vedere 71 sau, cu puţine
Revenind la cercetarea veacurilor XVIII-XIX, cele mai bogate de altfel în
investgaţ,
trebuie spus că cercetarea desăvârşi
conştiţe
naţiole
a fost numai
o parte a întregului. Au mai fost abordate din plin momente ce ţin de lupta naţiu
române pentru dobândirea de drepturi egale cu celelalte două
etnii principale, evoluţia
bisericii ortodoxe şi greco-catolice române ca şi momentul 1918.
naţiolă
în cazul Ungariei la începutul
Accelerarea procesului de redştpa
secolului al XIX-iea este considerat drept bază
de plecare pentru toate conflictele
naţiole
ale veacului până
la Ausgleich. Reacţi
românească
a fost aprecită
în
7
conseiţă
ca firească
şi normală
începând deja cu revoluţia
de la 1848 3, scoţându-e
74
în evidnţă
pe de o parte specificul local românesc al revndicălo
dar şi
dimensiunea europană
a mişcăr
şi a liderilor săi
prin încadrarea perfctă
a acestora
ale
în circuitul ideologic european75 • Se amendau în acest context alte interpă
istoriografiei occidentale care considera ideologia naţiolă
a revoluţi
din estul
sau conservatoare, delimitând şi în acest sens apusul de
Europei ca antilberă
76
răsitul
european în vremea revoluţi
.
O epocă
atent certaă
a fost şi aceea a perioadei absolutiste de după
revoluţia
paşotisă.
Spaţiul
temporal a fost văzut
mai ales prin prisma confesional ortdxă
a activăţ
episcopului ortodox Andrei Şagun
în slujba românilor ardeleni, socotit
drept principalul interlocutor al Curţi
de la Viena în dialogul cu românii ardeleni.
timp însă
în Andrei Şagun
se descoperea un prohabsburg de cirumstanţă,
În acelşi
delimitat de un oarecare oportunism personal legat de ambiţle
sale pe linie
bisercaă.
Interesele sale în acestă
direcţ
se consideră
că
nu trebuie neglijate
şi sunt apreciate ca un mobil serios al aceptări
sale de către
Viena ca interlocutor,
fiind, în acelşi
timp şi tocmai din acestă
cauză,
oricând influeţab.
Viena îşi
rezolva şi în acest fel politica sa în Transilvania venind în întâmpinarea intereselor

71

K. Verdery, op.cit., p. 18, Charles şi Barbara Jelavich, op. cit., p. 28.
Milton G. Lehrer, Ardealul pământ
românesc. Problema Ardealului văzut
de un american, Bucreşti,
Editura Ştinţfcă
şi Encilopedă,
1989, p. 101-143.
73
Charles şi Barbara Jelavich, op. cit.
74
Idem, Histo,y of the Balkans Eighteenth and Ninetiength Centu,y, voi. I, p. 327.
75
Keith Hitchins, Conştiţă
naţiolă
şi acţiune
politcă
la românii ardeleni I 700-1868, voi. I, Cluj
Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 152-157.
1
• Ibidem, p. 22.
72
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episcopului77, făr
însă
a diminua nimic din calităţe
lui Şagun,
acestea făcând
78
din episcopul ortodox un lider de suprafţă
europană
•
Perioada dualismului, de la instaurarea lui şi până
în 1918, a devenit de asemenea
un subiect favorit al multor istorici americani. Începând de la prezntăi
generale
ale perioadei, în care se îmbogăţesc
consistent informaţle
legate de Ausgleich,
destăinuaici mai ales eforturile românilor ardeleni pentru obţinera
deplinei egalităţ
în drepturi cu maghiarii79, eforturi considerate ca legitime într-o
lume ancroiă
pe măsura
apropierii de secolul XX şi cu atât mai mult la începutul
acestuia şi în preajma primului război
mondial 80 , până
la aspecte concrete ale vremii,
precum cele legate de mişcare
meorandistă,
recunostă
drept un moment de
cotiură
în abordarea luptei politice de către
românii ardeleni, prin rediscutarea
oprtuniăţ
pasivismului şi reorientarea spre activismul politic. S-au adus noi
81
contribuţ
documentare evenimentului în discuţe
, autorii americani considerând
şi Congresul Naţionltăr
din 1895 ca decisiv, alături
de concluziile pe marginea
soluţir
date de mişcare
meorandistă,
pentru reorientarea tacio-plă
a
românilor ardeleni la începutul secolului XX 82 • Aceasta va conduce, în opinia aceliş
istoriografii, la acutizarea disputelor româno-maghiare în anii premgătoi
primului
război
mondial, elementul hotărâ
fiind aici, pe lângă
activizarea politcă
a
românilor, tendiţa
din ce în ce mai clară
al guvernului maghiar de a constitui un
83
stat maghiar naţiol
prin politica de maghiarizare forţată
, ceea ce-i va pune pe
români într-o tot mai serioaă
dificultate.
Cerctăoi
americani au surprins foarte bine esnţa
revndicălo
româneşti
din acestă
perioadă.
Ei au conştieza
absolut corect faptul că scopul naţiolştr
români era înainte de declanşr
primului război
mondial nu destrăma
ci
fel încât să se revină
la vechile autonomii provinciale
reformarea monarhiei, în aş
în care Transilvania să cunoasă
un grad ridicat de autodeterminare şi o reprezentare
proţinală
în parlament şi guvern 84 • Ceea ce a complicat, în opinia istoriografiei
a fost faptul că,
mai ales în perioada imediat premgătoa
americane, situaţ
declanşări zbou,
Regatul României a devenit din ce în ce mai interesat de
touşi

77
Idem, Andrei Şagun
şi românii din Transilvania în timpul decadei absolutiste 1849-1859, în
Studii privind istoria modernă
a Transilvaniei, Cluj, Editura Dacia, 1970, p. 13-59.
7
H Keith Hitcins, Conştiţă
naţiolă
şi acţiune
politcă
la românii din Transilvania 1700-1868, voi. I,
Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1987, p. 25.
79
Idem, Românii din Transilvania şi Ausgleichul (1865-1869) în Conştiţă
naţiolă
şi
acţiune
politcă
la românii din Transilvania 1700-1868, Cluj, Ed. Dacia, 1987, p. 59-117.
Ho ibidem
HI Idem, Ion Raţiu
şi procesul meorandiştl.
Noi surse, în Apulum, XIX, 1981, p. 335-347.
2
H Idem, The Rumanians of Transylvania and the Congress of Nationalities, în Slavonic and East
Europeean Review, 48, 1970, nr. 112, p. 388-402.
în Ungaria, Istvan Tisza şi Partidul Naţionl
Român 1910-1914, în
u Idem, Problema naţioltăr
Journal of Modern History, voi. 53, nr. 4, 1981, p. 619-651.
4
H Charles şi
Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan National States 1804-1918, 1977,
p. 289.
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Transilvania 85 , pentru ca o dată
cu declanşr
ostilăţr
aceasta să devină
o
preocupare naţiolă
dincolo de Carpţi
în condiţle
unei conjuncturi cu totul
favorabile pe plan extern 86 în paralel cu sprijinul tot mai concret oferit fruntaşilo
români din Transilvania. Acestea au fost în opinia istoriografiei americane motivele
români şi-au
reorientat discursul dinspre autonomie spre
pentru care naţiolşt
destrăma
monarhiei.
Mergând pe acelşi
filon, certăoi
americani au abordat şi conseiţa
acestor
modifcăr
ale discursului revndicaţol
românesc, unirea de la 1 Decembrie 1918.
Considerat de către
unii drept o conseiţă
firească
a destrămi
unui imperiu
alţi
un
anacronic, cu termen de valabilitate mai de mult expirat87 , iar de către
eveniment îndelung aştep
de românii ardeleni facilitat de o conjutră
8
interaţolă
favorbilă
, există
şi consideraţ
aflate la poluri opuse în privnţa
evenimentului. Dacă
Milton Lehrer anlizeă
entuziasmant momentul, din postura
unui foarte bun cunosătr
al României şi Transilvaniei, considerându-l de fapt
89
împlinirea unui destin , Charles şi Barbara Jelavich 90 apreciză
momentul
1 Decembrie aproape în exclusivitate drept o conseiţă
a unei conjuncturi favorabile
genrată
mai ales de preznţa
bolşevismu
în zonă
şi a diplomaţe
foarte înţelpt
care a obţinut
aproape tot ceea ce a cerut deşi
România nu ar fi fost tocmai îndreptăţi
la acest lucru 91 . ,,Agasantul" Brătianu
a fost în opinia celor doi autori principalul
artizan al înfăptuir
României Mari.
Un subiect privilegiat al certăi
americane legate de Transilvania a fost
muncitoreş
şi socialiste româneşti
din Ardeal, a cărei
investigarea mişcăr
dezvoltare e considerată
un reflex firesc al industralză
Transilvaniei începând
cu ultimul deceniu al secolului XIX 92 , din perspectiva poziţe
acesteia faţă
de 1918
şi chestiunea naţiolă
în general. Încheierile istoriografice sunt de natură
să dea o
notă
bună
socialştr
români ardeleni, care, în ciuda directivelor Cominternului şi
în contradiţe
cu acestea au suţint,
la început mai ezitant, apoi din ce în ce mai
ferm, dreptul la autodeterminare al românilor din Transilvania, adoptând în acelşi
timp şi o poziţe
moderată
în problemele sociale 93 .
•s Ibidem, p. 290.

Ibidem, p. 291.
Stephan Fischer-Galţ,
The Rumanians and the Habsburg Monarchy, înAustrian History Yearbook,
voi. III, 1967, p. 430-450.
"" Keith Hitchins, Woodrow Wilson and the Union of Transylvania with Romania 1917-1918, în
Revue Roumaine d'Histoire, 18, 1979, nr. 4, p. 803-810.
9
• Milton G.Lehrer, op. cit., p. 337.
9
° Charles şi Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan National States 1804-1918, 1977,
p. 353-357.
9
1/bidem, p. 353.
92
Ed. Encilopedă,
Bucreşti,
1997, p. 6.
Keith Hitchins, Mit şi realitate în istoriografia românească,
93
ldem, Socialşt
români şi Republica Sovietcă
a Sfaturilor, în Idem, p. 184-215, apărut
în A.C.
Jones and W.B. Slattman eds. Revolution in Perspective, Berkeley, 1971, p. 109- 144; Idem, Rumanian
Socialists and the Nationality Problem in Hungary, 1903-1918, în Slavic Review, 35, 1976, nr. I,
p. 69-90.
"
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a preocuăil
vizavi de perioada interblcă,
preocuăil
Cu o sincopă
istoriografiei americane referitoare la Transilvania revin odată
cu anii celui de al
doilea război
mondial. Surprinzând bine contextul în care România s-a angrenat în
94
acestă
mare conflagrţie
mondială,
ca şi etapele partică
la război
, cercetarea
americnă
a găsit
justificarea coretă
a partică
României alături
de Germania la
război,
speranţ
generalului Antonescu în recuperarea teritoriilor pierdute în vara
în care sugestiile repetate ale
anului 1940, inclusiv a Transilvaniei, în condiţle
95
Berlinului lăsau
loc de interpretare şi în acestă
direcţ
• Se constaă
de către
certăoi
de peste ocean că nu aceasta a fost cauza revenirii Transilvaniei la
România. Sesizând că Transilvania a devenit un element de şantj
al Moscovei atât
la adresa Bucreştil
cât şi a Budapestei, o bună
parte a istoriografiei americane
consideră
că
aceasta a revenit României pentru că s-a mişcat
mai repede în sensul
dorit de URSS în condiţle
unor realităţ
total schimbate după
război,
conseiţă
a
preznţi
masive sovietice în zonă.
Astfel, principalul mobil al revenirii Transilvaniei
la România ar fi fost în principal de natură
politcă,
acceptarea guvernului Groza de
către
regele Mihai la 6 martie 1945 şi numai în subsidiar faptul că armata română
a
săi,
între care şi Ungaria.
întors la 23 august 1944 armele contra Germaniei şi aliţor
Drept urmare, la 9 martie 1945 Transilvania de nord revenea sub adminstrţe
românească

96.

de cercetarea americnă.
Anii regimului comunist au fost din nou privlegaţ
Atingând tangeţil
aspecte ce ţin de ortodoxism, naţiolsm
şi naţiolte
şi
considerând ca negativ naţiolsmu
tradiţonl
românesc pentru acţiune
integratoare europană,
este acredită
ideea conform căreia
Biserica Ortodxă
Română
a acceptat naţiolsmu
românesc venit din toate direcţl,
stânga-dreaptacentru, fiind în acest sens un important element izolaţnst-cerv
în acelşi
înţels
integrator97 •
Istoriografia americnă
a aprofundat serios şi chestiunea minortăţl
din
Transilvania, în principal a celei maghiare şi mai apoi cea germană.
Considerându-l pe Groza principalul artizan, prin ascendţ
sa ardelnă,
al
politicii considerate conciliante a Bucreştil
faţă
de minoritatea maghiră
în anii
'50 98 , certăoi
americani apreciză
touşi
că aceasta a fost principala minoritate
lor mai mult sau mai puţin
care a creat mereu probleme românilor prin pretnţil
exagerate 99 • Cu toate că a fost o chestiune seniblă
între România şi Ungaria în
Barbara Jelavich, The History of the Balkans, Twentieth Century, Cambridge University Press,
I983, voi. II, p. 250-255.
95
Joseph Rotschild, Return to diversity, a politica! history of East Central Europe since world war 11,
Oxford University Press, 1989, p. 68.
96
Ibidem
97
Autocracy, Ortodoxy, Nationality in the Twentieth Century-the Romania, în
Stephen Fischer-Galţ,
East European Quarterly, XVIII, nr. 1, 1984; Earl A. Pope, Ecumenism in Eastern Europe-Romanian
Style, În Idem, XIII, nr. I 979, p. 185-212.
98
Joseph Rotschild, op. cit., p. 163.
99
B. Jelavich, The History of the Balkans. Twentieth Century, Cambridge University Press, 1983,
p. 371.

94

354

Gabriel Moisa

16

perioada postbelică,
la acelşi
în interiorul lagărui
Mai puţin
acută
Transilvania, cea

aceasta n-a devenit un subiect important de dispută,
datoriă
bloc militar şi a URSS care nu permitea asemenea divergnţ
socialist 100 •
a fost considerată
problema altor două
minortăţ
din
germană,
care s-a redus considerabil după
1945 ca urmare a
10
războiul,
deportăil
masive în URSS şi emigrălo
şi cea evriască,
care s-a
confruntat pe de o parte cu emigrarea, mai ales după
1952 102 , iar pe de altă
parte cu
103
asimilarea lingvstcă
•
În chestiunea posibilei asimlăr
a maghiarilor din Transilvania, în acest interval se apreciză
că
ea nu a fost masivă,
câteva elite doar intrând în acestă
categorie,
104
cele care s-au integrat voluntar vieţ
generale româneşti
• Au rămas
însă
o serie de
elite locale maghiare, foarte bine educate, care au contracarat acolo unde a fost
de asimilare, afişând
în acelşi
timp, uneori chiar ostentativ, un
necesar tendiţl
puternic particularism etnic 1°5 • Cerctăoi
chestiunii apreciză
touşi, că
începând
cu sfărşitul
anilor '60, lucrurile încep să se schimbe în rău
în privnţa
minortăţ
maghiare mai ales în contextul definirii tot mai pregnante a regimului ca unul naţiol.
Cu toate acestea se consideră
că
încă
în primii ani ai regimului Ceauşsc
situaţ
minortăţ
maghiare rămâne
la fel ca şi mai înainte 106 parţil
chiar înbuătţid
se, lucru materializat mai ales prin redeschiderea unor secţi
cu predare în limba
107
maghiră
la licee şi în universtăţ
sau promovarea unor membri ai acestei minortăţ
în conducerea partidului, ca o garnţie
a respctăi
drepturilor acestora 1°8 .
de istoriografia americnă
cei în care învăţmâtul
Anii '70-'80 sunt consideraţ
universitar în limba maghiră
a fost considerabil restrâns repetatele restucăi
afectând, alături
de cel general românesc, destul de serios şi acest gen de
109
învăţmât
• Protestul liderilor maghiari, mai ales al celor din jurul revistei Korunk,
în acestă
direcţ
făr
mari conseiţ
11°. În tot acest timp soarta celeilalte
a rămas
minortăţ,
cea germană,
a fost, potrivit certăoil
americani, cu totul alta. Aceasta
în permanţă
să
emigreze, astfel că în preajma anului 1989 în
a fost încurajtă
Transilvania mai trăiau
în jur de I 00.000 de minoritari germani.
toaă

aprtenţi

Ibidem, p. 370.
Ibidem
102
Ibidem, p. 371.
103
Trond Gilbert, Ethnic Minorities in Romania under socialism, în East Europeean Quarterly, voi.
VIII, 1974, nr. 4, p. 435-460.
104
Idem, p. 455.
105
Ibidem
10
• Robert King, Minorities under Comunist Nationalities as a Source of tension among Balkan
Communist States, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1973, p. 158.
107
Michael Szasz, Contemporary educational policies in Transylvania, în East Europeean Quarterly,
voi. XI, nr. 4, 1978, p. 493-50 I.
A Study in Politica/ Leadership, Boulder - Londra, Lynne
ioK Mary Ellen Fischer, Nicolae Ceauşsc.
Rienner, 1989, p. 124.
109
Michael Szasz, op. cit., p. 595.
110
Ibidem
11
"
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Altă
istoriografie care a acordat atenţi
sporită
certăi
Transilvaniei a fost
cea italnă.
Unul dintre primii deschizător
de drumuri în direcţa
certăilo
de
istorie a Transilvaniei a fost profesorul Mario Ruffini 111 , specialist în studiul limbii
şi culturii româneşti,
multă
vreme profesor la Universitatea din Cluj. Acestuia îi
datorăm
o serie de studii privind istoria Transilvaniei 112 ,m izvorâte din dorinţa
autorului de a-şi
lămuri
propriii conaţil
într-o problemă
contrvesaă
de istorie
europană,
chestiunea transilvăe,
într-un moment în care, după
Dictatul de la
Viena, problema stârnise destule controverse şi în Italia 113 • Mario Ruffini a fost un
specialist desăvârşit
în studiul limbii şi culturii româneşti,
mai ales al celei
transilvăe,
acesteia din urmă
dedicându-i o foarte documentaă
şi utilă
carte
11
despre latinş
ardeleni din secolul al XIX-lea 4, fiind în acelşi
timp şi un excelent
cunosătr
al vieţ
spirituale româneşti,
căreiaconsară
o lucrare specială:
Aspetti
delia cultura religiosa ortodossa romena medievale (secoliXIV-XVIIJ). Mare iubitor
al poporului român, Mario Ruffini a încercat în cele ma tulburi vremuri ale destinului
românesc, cu mijloacele avute la dispozţe,
să
vină
în apăre
României tocmai
printr-o serie de lucrăi
care discutau chestiunea Transilvaniei de pe poziţ
ştinţfce
echidistante, argumentând justeţa
nemulţiro
româneşti
de după
Viena, 1940.
Profesorul Ruffini a rămas
un apropiat al României în ciuda a ceea ce s-a întâmplat
la Bucreşti
după
1945. S-a dovedit astfel că era un prieten sincer al poporului
român, indiferent de regimul politic din România, lucru dovedit cu neumărat
ocazii până
la trecerea lui în nefiţă
în 1980.
Lui Mario Ruffini i se alătur
o pleiadă
de alte nume savante preocupate într-un
fel sau altul de Transilvania şi istoria sa. Carlo Tagliavini este numai unul. Acesta
este autorul unei excelente sinteze despre formarea limbilor neolatine, în opinia sa
formându-se pe un areal care cuprinde şi spaţiul
intracarpatic 115 • Lui
limba română
i se alătur
Bianca Velata Cavallioti sau Cesare Alzati, profesor la Universita <legii
Studi di Pisa şi „Doctor Honoris Causa" al Universtăţ
din Cluj, poate cea mai
constaă
preznţă
începând din anii '70 cu predilcţ
în domeniul certăilo
de
istorie eclsiată
a românilor şi a Europei centrale, cu aplecare specială
asupra
epocii medievale şi moderne.
Născut
la 30 martie 1945, la Milano, Cesare Alzati s-a apropiat încă
din anii
tinerţ
de cultura românească,
sub directa îndrumare a profesorului de excpţi
care a fost părintel
greco-catolic Mircea Clinet. Acesta i-a insuflat tânăruli
Alzati

'" Mario Ruffini ( 1896-1980). Filolog italian, specialist în studiul limbii şi culturii romîneşti,
profesor
de-a lungul multor ani la Universitatea din Cluj. Întreaga sa creaţi
reflctă
iubirea şi serioziatea cu
care s-a aplecat asupra spaţiul
spiritual românesc. Lui Mario Ruffini îi datorăm
studii pertinente
despre ortodoxism, istoria românilor din Istria şi Transilvania, poezie sau alte aspecte ale istoriei şi
literaturii române.
112
Mario Ruffini, Storia dei romeni di Transilvania, Torino, 1941.
") Ibidem
114
Idem, La scuola latinista Romena (1780-1871), Roma, I 941.
115
Carlo Tagliavini, Formarea limbilor neolatine, Bucreşti,
1979.
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temeinice nu numai de limba română
ci şi de istorie şi cultră
• Principalele direcţ
de cercetare, validate printr-o serie de cărţi
şi
studii, s-au referit mai ales la istoria instuţoală,
a bisericii şi la dezbaterile
doctrinare din lumea creştină,
la evoluţia
diecezei milaneze, tradiţ
şi liturghia
ambrozină,
dar şi la istoria bisercaă
a spaţiul
românesc şi a Europei centrale
şi de sud-est 117
Apropiindu-se încă
din tinerţ
de spaţiul
românesc, lui Cezare Alzati românii
i s-au părut
un caz unic, mai ales datoriă
faptului că deşi
aveau origini romane şi
vorbeau o limbă
neolatiă,
erau de credinţă
ortdxă,
punte de legătur
între cele
două
jumătţi
spirituale ale continentului. Tocmai de aceea, cartea de căptâi
despre
români a profesorului Alzati înceară
să
definască
acest specific: Terra romena
acestă
punte de legătur
între civlzaţ
tra Oriente e Occidentem. Lucrarea discută
asigurtă
de români, parte compnetă
a Europei centrale, cu predilcţ
asupra
veacului XI românesc, căruia
i se face o recm;istituire de excpţi,
conducînd la o
înţelgr
superioaă
a acestuia.
Acelaşi
chestiuni le discută
Cezare Alzati şi cu alte ocazii. Într-un interesant
studiu, acesta definşt
din punctul de vedere al istoriei eclesiastice cei doi temeni
de obicei, creştinăa
ocidentală
şi creştinăa
fundamentali cu care se operază
orientală,
urmăind
în paralel şi geneza istorcă
a celor două
concepte, accentuând
asupra caracterului unitar al creştinăţ
europene 119 •
După
Terra romena ... profesorul Alzati contiuă
studiile româneşti
şi în 1984
publică
o extrem de intersaă
cercetare, plastă
sub semnul raportului dintre etnie
şi
universalism. Este vorba despre termenul Romanus. Cesare Alzati s-a raliat
concluziei potrivit căreia
conceptul rumân-român demonstrază
continuitatea romană
pe teritoriul Daciei 120 • Istoricul italian efctuază
şi o serie de investgaţ
asupra
conştiţe
etnico-religioase a românilor în epoca umanistă,
recurgând la surse
româneşti
de primă
mână,
şi ajunge la concluzia că
naţiue
medivală
a românilor
şi-a
bazat identitatea pe ecourile
la finele evului mediu şi începutul modernităţ
romanităţ
împletite cu modelul bizantino-slav 121 •
cunoştiţe

românească
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116
Ion A. Pop, Postfaţă
la Cesare Alzati, În inima Europei, ed. Şerban
Turcş,
Cluj-Napoca, 1998,
p. 227.
117
Ibidem, p. 229.
118
Cezare Alzati, Terra romena tra Oriente e Occidente. Chiesa ed etnie ne/ tardo '500, Milano, 1982,
33 p.
119
/dem, Cristianita occidentale e Oriente cristiano, în Chiesa dirito e ordinamento de la „societas
Christiana" nei secoli XI e XII. Atti delia nova Settimana intemazionale di studio, Mendola, 28 agosto2 settembre, Milano, 1986.
120
/dem, Etnia e universalismo. Note in margine alia continuita def termine romanus tra le genii romene,
în La nazione di romano tra cittadinanza e universalita. Atti de! II Seminario Internazionale di Studi
Storici „Da Roma alia Terza Roma", Campidoglio, 21-23 aprilie I 982, Napoli 1984, p. 437-448.
121
/dem, La coscienza etnico-religiosa romena in eta umanistica, tra echi di romanita e mode/li
ecc/esiastici bizantino-slavi, în Byzance apres Byance. 5 e Symposion Byzantinon. Strassbourg, 1921 novembre 1987; în Byzantinische Forschungen, XVII, 1991, Amsterdam, p. 85-104.
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Cezare Alzati a fost în acelşi
timp şi un aprig apărto
al românilor prin istorie
în care, în anii '70, acestea s-au
în disputele istoriografice ale vremii, în condiţle
raporturile istoriografiei române cu cea sovietcă,
acutizat mai ales în ceea ce priveşt
cele două
aflându-se multă
vreme în mijlocul unor polemici acide 122 •
la rândul său,
a acordat atenţi
chestiunilor de istorie
Istoriografia englză,
Centrală
şi Est Europeană.
Pe lângă
University ofLondon există
încă
din anul 1915 123
aproape exclusiv în
School of Slavonic and East Europeean Studies specialztă
cercetarea spaţiul
Est European. Preocupată
mai ales de cercetarea istoriei românilor
a aprofundat cel puţin
în egală
măsur
şi o serie de aspecte ce ţin
de literatura
română
modernă
şi contempraă.
Rezultatele certăi
sunt publicate în The Slavonic and East-Europeean Review. Sufletul acesteiSchool ofSlavonic şi promotorul
studiilor de românistcă
a fost pentru multă
vreme, atât înainte cât şi după
război,
profesorul Eric D. Tapee. Foarte bun cunosătr
al culturii şi istoriei româneşti,
acesta a făcut
legătura
dintre genraţi
interblcă
a certăoil
englezi preocuaţi
de spaţiul
românesc şi cea din anii '60-'80 avându-l ca lider de genraţi
pe
cunoscutul istoric Dennis Deletant, cel care a continuat cercetarea istoriei românilor
după
disparţ
profesorului Tapee.
după
School ofSlavonic a fost mai ales în ultima parte a regimului Ceauşsc,
1971-1974, una dintre puţinel
posibltăţ
de dialog între istoriografia englză
şi
cea română.
Şi
la inţatv
acestei instuţ,
în anii '70-'80 au fost inţate
o serie
de colocvii româno-engleze pe teme istorice. Primul colocviu s-a desfăşurat
în 1975
la Căciulaţ
având ca temă
Relaţi
anglo-române între secolul al XVI-iea şi 1919.
la Londra în 1978 şi s-au discutat chestiuni legate de ecoAl doilea s-a desfăşurat
nomic, politic şi cultural între România şi Anglia în secolele XIX-XX. Începând cu
de aceste întâlniri a fost Dennis
acest colocviu, cel care s-a ocupat din partea englză
anglo-române după
1821 s-a
Deletant. Al treilea colocviu cu tema Relaţi
desfăşurat
în 1981 la Institui de Istorie din Iaşi
şi s-a materializat inclusiv printr-un
frumos volum cu acelşi
titlu. În 1984 s-a desfăşurat
la Londra, la School of Slavonic, a patra ediţ
a colocviului, în timp ce ultimul din anii regimului Ceauşsc
a avut loc în 1987 la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca 124 • Cel din urmă
colocviu
englză
prezidată
de profesorul
a fost poate şi cel mai interesant. Din delgaţi
R. Clogg mai făceau
parte: prof. H. Hanak, David Tumock, R. Crampton şi Dennis
Deletant. Comunicărle
istoricilor britanici, preocuaţi
de istoria românilor, au atins
o mare varietate de subiecte începând cu lucrarea profesorului Clogg care se ocupa
de activitatea lui Marcu Beza. O temă
mai puţin
obişnută
a fost repzntaă
de
lucrarea de geografie istorcă
a profesorului David Tumock care se ocupa de

122
/dem. A proposito di un opera sovietica suita Bessarabia (A.M. Lazarev, Moldavskaja sovietskaja
gosudarstoennosti i bessarabskij vopros, Kisinev, 1974), în Aevum, LII, p. 582-588.
123
Al. Duţ,
Glimpses of reciproca! perceptions, în Dennis Deletant, Studies in Romanian History,
Bucreşti,
1991, p. 7.
124
Ibidem, p. 16-17.
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activitatea societăţ
"Le Play'' în România. Aceasta a fost o societate geograficoîn Transilvania anilor '30. Altă
lucrare
istorico care a organizat o serie de expdiţ
prezntaă
a fost cea a lui R. Crampton care a exploatat o intersaă
sură
meorialstcă
şi anume jumalul,de căltorie
în România a lui Joseph Swile. Celelalte
două
lucrăi
ale delgaţi
engleze, a lui H. Hanak şi D. Deletant, s-au ocupat de
legate de epoca celui de-al doilea război
mondial
probleme de istorie contempraă
perioada imediat următoae.
Partea română
era constiuă
în mare măsur
din istorici
transilvăe:
Ştefan
Pascu, Camil Mureşan,
Pompiliu Teodor, Nicolae Edroiu,Vasile
Vesa, Cristian Popişteanu,
Ioan Pătroiu,
Valeriu Dobrinescu, G. Dobre.
Alături
de Dennis Deletant, şialţ
certăoi
englezi s-au aplecat, într-o epocă
mai aproită
de zilele noastre, de istoria României şi a Transilvaniei. Kevin Adamson
University of London, Christine Peters, de la Quenn 's Co/lege din
de la aceşi
Oxford sau Graeme Murdock, de la Brasenose Co/lege din Oxford, ultimii doi foarte
cunosţi
specialşt
în problemele Reformei transilvăe,
a raporturilor dintre
etnie şi religie în vremea Reformei din acest spaţiu,
stau mărtuie
afirmţlo
noastre.
The Slavonic and East Europeean Review a fost pentru perioada de care ne
ocupăm
o exclntă
publicaţe
specialztă
în studiul unor realităţ
relativ puţin
cunoscute dar interesante pentru occidentali mai ales acolo unde încercau să se
acopere goluri legate de înţelgra
istoriei modeme şi contemporane a României
şi unde istoria Transilvaniei avea un spaţiu
relativ bine delimitat 125 • Între cei mai
importanţ
exgţi
englezi ai istoriei românilor regăsim
pe profesorul Eric Tapee,
istorici, cu predilcţ
din spaţiul
american, precum Keith
Dennis Deletant dar şi alţi
Hitchins, Paul Michelson, Katherine Verdery sau Paul Quinlan.
Între 1965 şi 1989 cel mai avizat certăo
englez al istoriei româneşti
a fost
Dennis Deletant. Acesta s-a născut
la Norfolk în Anglia şi este profesor de studii
româneşti
la School of Slavonic and East Europeean Studies de la University of
London. Interesul faţă
de România i-a fost trezit profesorului Deletant, potrivit
12
6, de către
Eric Tapee, specialist în probleme româneşti
imediat
propriei mărtui
după
război
la School ofSlavonic. Acesta l-a inţat
în cunoaşter
limbii şi literaturii
şi legături
necesare cu prietenii români ai acestuia din timpul
române, tăcându-i
războiul
când Eric D. Tapee s-a găsit
la Bucreşti.
Unul dintre aceşti
era profesorul
Dan Simionescu, specialist în cultura română
veche. Evoluţia
lui Dennis Deletant
în direcţa
istoriei românilor este extrem de intersă
şi curioasă.
Filolog de formaţie
acesta a fost preocupat la început de istoria limbii române şi primele sale lucrăi
s-au referit la cronicile din secolele XVII-XVIII. Lectura cronicilor, în care autorii
mărtuisea
nedisimulat dorinţa
de afirmare a identăţ
naţiole,
l-au tăcu
pe
125
Keith Hitchins, The Romanians o/Transilvania and the Congress of Nationalities, în Slavonic and
East Europeean Review, 48, nr. 112, 1970, p. 388-402; Idem, Religion and Rumanian National
Co11scious11ess in Eighteen Century Transylvania, în Slavonic and East Europeean Review, voi. 57,

nr. 2, 1979, p. 214-239.
126
D. Deletant, Ceauşsc
şi Securitatea. Constrângere şi
Humanitas. Bucreşti.
1995. o. 5.
disenţă
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că
limba şi istoria erau strâns legate de politcă,
lucru constatat
acesta să înţelagă
de la primele sale vizite în România. Această
constatare l-a împins pe tânărul
Dennis Deletant în cele din urmă
la cercetarea istoriei contemporane a României.
Apropierea de România I-a adus pe acesta aici pentru prima dată
în iulie 1965,
ca student participant, sub auspiciile lui British Council, la cursurile de vară
de la
A fost perioada în care a luat conSinaia organizate de Universitatea din Bucreşti.
tact direct cu realităţ
româneşti,
atunci cunoscând-o şi pe viitoarea sa soţie,
Andreea
Caracostea, nepoata lui Dumitru Caracostea, fost ministru în mai multe guverne
româneşti
interbelice şi deţinut
politic în vremea regimului Dej 127 , lucru care îl va
apropia şi mai mult de poporul român.
În 1969, Dennis Deletant revine în România ca beneficiar al unei burse de
studii postuniversitare de nouă
luni acordtă
de British Council. A fost perioada în
care şi-a
sedimentat informaţle
şi cunoaşter
României devnită
a doua sa patrie,
după
cum recunoaşt
el însuşi,
pe care a vizitat-o în mai multe rânduri până
în 1988,
an în care a fost declarat persona non grata de către
regimul de la Bucreşti.
Acest
în The Times a unui articol dur în care
lucru s-a întâmplat ca urmare a publicăr
128
ataca natura regimului de la Bucreşti
şi a unei scrisori deschise în acelşi
ziar în
primăva
lui 1989, cu un conţiut
aproape identic 129 • La sfărşitul
lui 1989 a revenit
ca şi consultant al televiziunii BBC pe perioada derulăi
evenimentelor
la Bucreşti
din decembrie.
Cerctăil
lui Dennis Deletant sunt circumscrise pe de o parte primei sale
parte istoriei contemporane comuniste a României.
iubiri, filologia, iar pe de altă
Chiar dacă
abordeză
chestiuni legate de literauă,
acestea sunt legate aproape
130
literare contemporane, de vreme ce discută
despre cenzură
exclusiv de realităţ
131
sau despre destinul lileraturii române de după
1948 • Cele mai importante lucrăi
ale sale de dinainte de 1989 sunt: Co/loquial Romanian 132 , Romania 133 şi Historians
şi o foarte
as Nation Builders Central and South-East-Europe 134 • Mai trebuie amintă
intersaă
lucrare deicată
curentelor istoriografice româneşti
din perioada
postbelică,
în care autorul discută
critic modul în care trecutul este distorsionat de
135
către
certăoi
. În 1991, Dennis Deletant publică
la Editura Encilopedă
o
sale apărute
în anii '80 mai ales în The Slavonic and East
antologie a lucrăio
încă

Ibidem, p. 14-15.
Idem, Land Where Hope Has Died, în Tize Times, 4 mai, 1989.
Idem, Letter, în The Times, 4 mai 1989.
uo D. Deletant, Crimes against the spirit, în Index and Censorships, nr. 8, 1989.
ui Idem, Literature and Society in Romania since 1948, în Eastern and Western Europe, ed. G. S.
Hoskins, G. F. Gushing, Macmillan, Londra, 1989.
1 2
) Idem, Co//oquial Romanian, Routlege, Londra, 1983.
3
IJ Idem, Romania, Clio Pres, Oxford şi
Sania Barbara, 1985, în colaborare cu Andreea Deletant.
134
Idem, Historians as Nation Bui/ders. Central and South-East Europe, Macmillan, Londra şi New
York, 1988 ( în colab. H. Hanak).
135
Idem, The pas/ in contemporary Roman ia: Some re.flections 011 curent Romanian historiography, în
Slovo, 1, 1988, 77-91.
127
12

H
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certăil
aferente celorlalte spaţi
româneşti,
Europeean Review, în care, pe lângă
se regăsc
şi câteva în care este abordtă
istoria Transilvaniei. Aprecierile istoricului
înţelgra
istoriei spaţiul
ardelean, fie că vorbeşt
Deletant vin să întregască
despre descălatu
moldav al voivozilor marueşni
la mijlocul secolului al XIVlea 136 , despre istoria culturii transilvăe
în evul mediu timpuriu 137 sau despre cronica
notarului Anonim 138 • Toate dovedesc o profundă
cunoaşter
şi înţelgr
de către
istoricul englez a istoriei Transilvaniei şi o viziune bine strucaă
şi articulă
asupra istoriei româneşti.
Istorigaf/nceză
a avut în ceea ce priveşt
cercetarea istoriei românilor
a secolului trecut. Până
la cel
poate cel mai interesant destin din ultima jumătae
de-al doilea război
mondial istoriografia franceză
s-a plasat în fruntea certăilo
străine
despre România şi implicit despre Transilvania. După
război
însă,
aceasta a
pierdut constant teren în favoarea altor istoriografii, îndeosebi a celor din lumea
anglo-sxă.
Spaţiul
românesc, şi cu atât mai mult cel transilvan, nu se mai regăsşt
neapărt
în centrul atenţi
ci mai degrabă
întreaga lume central şi est europană
139
este traă
de cele mai multe ori în bloc • Alexandru Zub găseşt
explicaţ
în
precedent a spiritului Analelor, atent mai ales la durata lungă,
expansiunea făr
140
structuri şi mentaliăţ
• Credem că
motivaţ
se află
şi în impenetrabilitatea cortinei
sistemului, certăil
franceze asupra
de fier, întrucât din momentul liberază
României şi Transilvaniei încep să reapă,
dar şi în simpatiile stângiste ale multor
intelectuali francezi de după
război,
corectate mai apoi odată
cu trecerea timpului.
Derapajul nu a fost însă
total. Încă
din anii '50 sunt de consemnat o serie de
româneşti
din epocile anterioare. Este vorba
tentative menite a continua certăil
aici mai ales despre două
inţatve
pornite la drum cu mare entuziasm, dar care au
mai pierdut din avânt odaţă
cu trecerea timpului din cauzele amintite mai sus, revistele
Etudes danubieenes şi Revue des etudes roumaines, aceasta din urmă
editaă
la
Emil Turdeanu 141 sub egida Institutului Universitar Român Carol I
Paris de către
din capitala Franţei.
Cu toate acestea, cele două
reviste rămân
principalele instrumente
istoricilor francezi legate de
care fac cunoscute prin paginile lor contribuţle

D. Deletant, Mo/davia between Hungary and Poland, 1347-1412, în Studies in Romanian Histo,y,
1991, p. 66-91, prima publicare în The Slavonic and East Europeean Review, voi. 64, nr. 2,
1986.
137
Idem, Slavonic letters in Moldavia, Wallachia and Transylvaniafrom the tenth to the Seventeenth
Centuries, în Idem, p. 92-115, prima publicare în The Slavonic and East Europeean Review, voi. 58,
nr. I, 1980.
13
' Idem, Ethno-History or Mytho-History. The case of the Chronicler Anonymus, în Idem, p. 332351, prima publicare în Ethnos and Mythos in the History ofTransylvania: The Case ofthe Chronicler
1990.
Anonymus, Iaşi,
139
Jean Beranger, L · Europe danubienne: de 1848 a nous jours, Paris, Payot, 1976, Alain Besanc;on,
Court traite de sovietologie, Paris, Hachette, 1976; Francois Fejto, Histoire de la democratie populaires,
Paris, Seuil, 1966, 1979 etc.
140
Al. Zub, În căutare
sensului, în Catherine Durandin, Istoria românilor, Iaşi,
1998.
141
Matei Cazacu, Istorici români în rezistnţa
anticomusă,
Supliment la volumul II din Studii româneşti
şi aromâneşti,
Paris, 1993, p. 18.
136
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România, Paul Henry, Jerome Carcopino, Henri Gregoire, Jean Danielou sau
Catherine Durandin.
a instuţoalz
Ia
Asemeni istoriografiei americane şi engleze cea franceză
rândul său
cercetarea sud-estului european, într-un efort similar de cunoaşter
şi
înţelgr
a unei lumi greu penetrabile, pentru a-i cunoaşte
calităţe,
dar şi defectele.
Existenţa,
pe lângă
Universitatea din Paris III (INALCO), a Centrului francez de
din Europa Centrală
şi de Sud-Est este un argument extrem
studii ale civlzaţor
de solid în acest sens. Multă
vreme, în anii '70-'80, director al Centrului a fost
istoricul Georges Castellan, poate cel mai atent exeget francez al istoriei românilor
după
Catherine Durandin. Revigorarea certăi
sud-estului european într-o vreme
marctă
de anul 1968 nu este străin,
la fel ca în cazul anglo-saxon, de
de cumpăn
tentativele occidentale menite afisura blocul sovietic. Sud-Estul Europei părea
şi
pentru francezi punctul sensibil al dominaţe
sovietice, cu atât mai mult cu cât
România lui Dej şi mai apoi a lui Ceauşsc
manifesta ostentativ aş-numit
politcă
142
indeptă
faţă
de Moscova. România se adăug
astfel lugoslaviei, alt stat
problemă
pentru sovietici din acestă
zonă.
Anii '70-'80 au marcat o seniblă
reorientare a certăoil
francezi spre
istoria României. Semnificative sunt în acest sens numele unor certăoi
ca Georges
Castellan 143 , printr-o exclntă
istorie a României, Catherine Durandin, cu
numeroasele contribuţ
pe care le voi aminti ceva mai jos, Claude Kamoouh 144 , cu
a sa croniă
a unei Românii afltă
sub dictaură
şi care, chiar dacă
a apărut
imediat
după
evenimentele din decembrie 1989, a fost pregăti
în urma mai multor vizite
făcute
de autor în România, Fran<;ois Fejto 145 , prin arhicunoscuta istorie a
democraţil
populare instaurate în estul continentului de către
Uniunea Sovietcă
după
1945 ca interludiu al sovietzăr
totale, sau Georges Mink 146 , care, alături
de
o serie de note şi studii despre primii cinsprezece ani de
Fran<;ois Feito semnază
ceauş1sm.

Dintre

se detaşză
cu siguranţă
Catherine Durandin, o foarte bună
a României şi românilor, urmare a sondajelor pe care autoarea Ie-a
românesc începând cu anul 1973. Chiar dacă
nu a cercetat Ia
efectuat în spaţiul
modul exclusiv istoria Transilvaniei, certăoa
a adus contribuţ
importante
mai ales la cunoaşter
istoriei moderne şi contemporane a României. Bună
cunosătare
inclusiv a limbii române (făcuse
studii de limba română
la Ecole de
Langues Orientales) s-a aplecat cu uşrinţă
asupra istoriei românilor.
Într-una dintre primele sale contribuţ
româneşti
Catherine Durandin înceară
explicarea unui stereotip dominant în istoria şi istoriografia română,
acela că România
aceşti

cunosătare

Bucreşti,
200 I.
Paul Niculescu-Mizil, De la Comintern la comunismul naţiol,
Georges Castellan, Histoire de la Roumanie, Paris, 1985.
144
Claude Karnoouh, L' invention du peuple, chroniques de la Roumanie, Paris, 1990.
145
Francois Feito, Histoire de la democraties populaires, Paris, 1966, 1979.
146
Francois Fejto,Georges Mink, Roumanie 1965-1980. 15 ans de ceaucescisme, în Notes et etudes
documentaires. L'URSS et /'Europe de ['Est en /979, Paris, CNRS, 4587-4588, 1980.
142
143
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47
de la retragerea aurelină
1 • Istoricul
a fost un etern sacrificat al istoriei începând încă
francez ajungea la concluzia că acestă
atitudine nu a fost deloc benfică,
făcând
ca
discursul istoric românesc să fie adesea lamentativ 148 . Autoarea s-a aplecat şi cu alte
ocazii asupra tradiţe
istorice şi istoriografice româneşti
punctând mai ales acolo unde
numindu-i pe Xenopol şi Iorga,
s-a contribuit decisiv Ia elaborarea discursului naţiol,
cei mai importanţ
în acest sens 149 • Catherine Durandin a urmăit
aproape cu obstinaţe
chestiunea naşteri
naţiu
române în secolul al XIX-lea 150 , mai bine zis regenerarea
acesteia într-un extraordinar secol românesc 151 • Anii '80 cunosc un palmares mult mai
franceze, aceasta abordând mai multe teme ale istoriei românilor.
bogat al certăoai
Catherine Durandin a abordat cu aceşi
competnţă
aspecte ce ţin de raportul dintre
română,
despre rolul acesteia în formarea naţiu
române 152 ,
ortodoxie şi naţiue
despre elitele româneşti
ale secolelor XVIII-XIX 153 şi idealurile lor, deşart
sau nu,
154
55
paşotise
sau despre România regimului Ceauşsc
1 • Aceste
din vremea revoluţi
contribuţ
şi încerăi
din anii '80 vin de fapt să pregătasc
cele două
excelente
sinteze de istorie românească
din ultimii ani, Histoire de la nation roumaine, 1994, şi
ulterior mult mai ampla Histoire des Roumains, 1995.
Ambele lucrăi
îmbogăţesc
nu numai certăil
de românistcă,
ci vin şi cu
contribuţ
esnţial
pentru înţelgra
istoriei românilor într-o vreme în care
îşi
căuta
încă
drumul. Modalitatea de a aduce în discuţe
marile
istoriografia română
probleme de istorie a României este absolut inedtă.
Renuţâd
la orice urmă
de
didacticism, Catherine Durandin pune mai degrabă
probleme şi caută
răspuni,
îmbiindu-l adeseori pe cititor la meditaţ
şi problematizând aş
cum puţin
autori
Textul propus nouă
de Catherine Durandin este prin exclnţă
unul extrem
au făcut-o.
de mobil şi care refuză
clişe,
contribuind şi el la cristalizarea unor noi direcţ
şi
orientă
în istoriografia română
postdecmbriă,
scăpat
de discursul istoric liniar
şi anost pe multe din segmentele sale.
Alături
de aceasta s-a remarcat în studierea sud-estului european şi istoricul
Georges Castellan. Interesat de istoria întregii zone 156, certăoul
francez s-a aplecat
în mod deosebit asupra istoriei românilor, incitat, potrivit opiniei sale, de

Catherine Durandin, La Roumanie et ses avocats au Congres de la Paix (/919), în EthnopJycho/ogie,
1973, nr. 4, p. 407-423.
14
' Al. Zub, ln căulare
sensului, în C. Durandin, Istoria românilor, Iaşi,
1998, p. VI.
149
Catherine Durandin, Premiers elemenls d'une etude sur la notion d'influencefranr;aise en Roumanie
Ies cas Xenopol et Iorga, în Revue des etudes roumaines, l 981, XVI, p. 99-11 O.
150
Idem, Les ava/ars du roumanisme, în Cahier d'INALCO, nr. 1, 1983, p. 43-52.
151
Ibidem
152
Idem, Romanian Or!hodoxy and nation Building, Ann-Arbor, 1983.
153
Idem, Bonheur et ma/heur. Les inte/lectue/s roumains d'une genera/ion a /'auire, 1848-1878, în
Inlernational Journal of Roumanian Studies, IV, 1984-1986, I, p. 61-72.
154
Idem, Revolution a la francaise ou a la russe. Polonais, Roumains et Russes au XIX-e siecle,
Paris,1989, p. 89-152.
155
Idem, La Roumanie de Ceauşsc,
Paris, 1988 (în colab.).
15
" Georges Castellan, La vie quotidienne en Serbie au seuil de l"independance, 18/5-1839, Paris,
1967.
147
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sale în ansamblul Europei de Sud-Est, particulăţ
specifice în
în care se sprijnă
pe tradiţ
proprii, altele decât cele ale zonei geograficopolitice157. Ceea ce l-a preocupat în mod deosebit pe Georges Castellan atunci când
venea vorba despre români era problema identăţ
naţiole,
conştiezar
sa de
158
către
elitele româneşti
începând secolul al XVIII-lea . Aceste accente se regăsc
pe larg comentate de istoric în scurta Histoire de la Roumanie, apărut
în 1985 159
dar pregăti
încă
de la începutul anilor '80. Istoricul francez a fost un apropiat al
românilor şi României contribuind, inclusiv prin prefaţ
în 1970 a ediţ
franceze
a compendiului Istoria României, elaborat de un colectiv de autori coordonat de
a trecutului
M. Constantinescu, C. Daicoviciu şi Şt. Pascu, la mai buna cunoaşter
160
României în Franţ
. Acesta a vizitat de câteva ori România inclusiv la cel de-al
de istorie de la Bucreşti
din 1980, cunoscând bine
XV-iea Congres interaţol
161 .
realităţ
şi istoriografia română
Concluziile pe marginea temelor şi epocilor abordate de istoriografiile occidentale sunt extrem de interesante. Fiecare dintre acestea îşi are propriile aspecte şi
accente pe care le discută
în legătur
cu Transilvania. Motivele ţin de afintăţle
şi
formaţi
certăoil,
dar şi de interesul mai general al unor state legate prin istorie
transilvăe,
cazurile istoriografiei germane sau maghiare. Exceptând
de spaţiul
istoriografia maghiră
care, de altfel nici nu face parte din cercetarea ocidentală
dar am abordat-o din cauze obiective care nu mai necsită
amintite, cele mai multe
studii despre români au apărut
în spaţiul
anglo-saxon. Acest lucru este explicabil pe
de o parte prin resursele materiale excpţional
existente acolo, dar mai ales datoriă
unor spirite care au ştiu
să se apropie de istoria Transilvaniei şi a romanilor şi să se
Limitându-ne la ultima parte a secolului al XX-iea,
devoteze problematicii româneşti.
se cuvin amintţ,
pentru felul în care au abordat şi încurajat românistica, istorici ca:
Hugh Seton-Watson, Henry L. Roberts, Sherman D. Spector, Nicholas M. NagyTalavera, William O. Oldson, Barbara Jelavich, Charles Jelavich, Eric D. Tapee sau
Aceştia
au creat un adevărt
sistem instuţoal,
instuţ,
Stephen Fischer-Galţ.
reviste, care asigură
şi astăzi
continuitatea în ceea ce priveşt
cercetarea istoriei
românilor.
istoriei româneşti
s-a dedicat o altă
genraţi
Sub impulsul acestora, certăi
de studioş
de excpţi,
contempraă
nouă,
care a debutat prin anii '60-'70 ai
secolului trecut, dând noi dimensiuni şi valenţ
certăilo
de românistcă.
Între
aceşti
amintim pe Dennis Deletant, Frederick Kellog, Keith Hitchins, Katherine
Verdery, Trond Gilbert, Frederick Barth sau Paul Michelson, toţi
cu merite
istoriei româneşti.
incontestabile în continuarea, aprofundarea şi înţelgra
particulăţe

măsura

Idem, Istoria - mijloc de promovare a păci
între popoare. Interviu realizat de Ana Maria Şerbănscu
Ioan Lăcust,
în Magazin Istoric, nr. 4, 1982, p. 25.
15
H Ibidem
159
Georges Caste li an, op. cit.
160
vezi Magazin Istoric, nr. 5, 1975, p. 44.
161
Georges Castellan, Istoria ca mijloc de promovare a păci
între popoare. Interviu realizat de Ana
Maria Stefănscu.
Ioan Lăcust,
în Maţ:zin
Istoric, nr. 4, 1982, p. 25.
157
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anglo-saxon, mai ales americnă
şi englză,
sunt
cele din spaţiul
central european,
germană
şi maghiră,
abordeză,
aproape firesc am spune, aspecte ce ţin de epocile
medivală
şi modernă,
perioade istorice în care Transilvania a fost parte compnetă
a respectivelor lumi, existând pentru aceasta o oarecare afinitate. În vreme ce germanii
şi ungurii au un interes direct în cercetarea Transilvaniei, istoriografiile englză
şi
americnă
răspund
unor direcţ
de cercetare inţate
de o serie de institute şi universtăţ,
Londra, Maryland, Illinois etc., interesate de evoluţia
unei Românii postbelice tot mai
paradoxale după
1965, căutând
explicaţ
acestei situaţ
atât în anii interbelici cât şi
în secolul al XIX-iea socotit, mai ales de istoriografia americnă
secolul în care se
regăsc
multe din cauzele evoluţir
contemporane. În întâmpinarea acestor probleme
în România de certăoi
americani şi englezi,
vin o serie de teze de doctorat pregăti
Keith Hitchins, Paul Michelson, Katherine Verdery, Frederick Kellog sau Dennis
Deletant ale căro
certăi
înceară
să lămureasc
numeroase necunoscute ale istoriei
transilvăe
şi româneşti
în general.
.
Istoriografia italnă
este un caz aparte în ceea ce priveşt
cercetarea
Transilvaniei răspunzâd
unor realităţ
comune româno-italiene descinse dintr-o
fie că vine de la Mario
origine şi un fond lingvistic comun. Cercetarea italnă,
Ruffini, Carlo Tagliavini sau de la Cesare Alzati acentuză
legături
comune ale
celor două
lumi cu un plus de consiteţă
şi interpretare la ultimul.
Cezare Alzati s-a dovedit un foarte fin cunosătr
al realităţo
transilvăe
descoperind afintăţ
inedite transilvăemergând pe firul unui fond creştin
comun. Cerctăoi
italieni, cu predilcţ
Mario Ruffini, au abordat în ceea ce
priveşt
Transilvania o serie de chestiuni clasice de istorie politcă,
fiind în acelşi
timp cea mai constaă
preznţă
în câmpul certăilo
de istorie eclziastă
dintre
atenţi
au acordat epocilor medivală
şi
toate istoriografiile occidentale. O specială
modernă
mai ales Luigi Prosdocimi şi Cezare Alzati. Principalele direcţ
de cercetare,
validate de numeroase articole, studii şi cărţi
ale istoriografiei italiene cu privire la
spaţiul
transilvăe
între 1965-1989 s-au referit la istoria instuţoală
a bisericii
şi la istoria bisercaă
în ansamblul său,
mai ales la chestiuni ce ţin de fondul
creştin
comun şi de evoluţia
bisericii greco-catolice din Ardeal. Se observă
o clară
translţie
a certăi
dinspre politic spre confesional în intervalul cuprins între anii
'60-'80, extrem de bogaţi
în acest tip de abordăi.
Istoriografia americnă
şi-a
diversificat preocuăil
între ultima parte a anilor
'60 şi anii '80. Dacă
în primii ani ai regimului Ceauşsc
cercetarea istoriei
la fel ca şi în cazul celei italiene, orientânduTransilvaniei era oarecum simplfcată,
spre abordăi
de istorie politcă,
ultimii zece-cinsprezece ani de
se cu predilcţ
comunism cunosc îmbogăţirea
evantaiului tematic prin certăil
de antropologie,
istoriografie sau istoria culturii datorate mai ales unor istorici ca Gail Kligman,
Katherine Verdery sau Frederic H. Barth. Istoriografia americnă
cu al său
potenţial
inepuizabil a continuat însă,
mai ales prin Keith Hitchins, şi investigarea secolului
al XIX-iea transilvăe
privit prin prisma istoriei naţiu
române şi evoluţir
spaţiul

şi

contempraă,
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acesteia de la începuturile modernităţ
şi terminând cu desăvârşia
statului naţiol
român.
a urmat, spre deosebire de celelalte cazuri, o traiectorie
Istoriografia englză
cât de cât linară
între deceniile şapte
şi nouă
în cercetarea istoriei transilvăe,
investigând mai ales anii regimului comunist. De aspectele politice, sociale,
economice sau de orice altă
natură
ale regimului de la Bucreşti
s-a ocupat mai ales
School of Slavonic ... de pe lângă
University of London şi Dennis Deletant,
principalul promotor al certăilo
de românistcă
în Anglia începând cu 1965,
alături
de Eric D. Tapee într-o primă
perioadă.
Acestea au fost circumscrise până
în
1989 aproape exclusiv temelor amintite, istoriografia englză
fiind ceva mai sărac
în direcţ
de cercetare decât celelalte. Englezii au fost cei mai consevţi
în
promovarea legăturio
oficiale cu istoriografia română.
Colocviile româno-engleze
cu o persvnţă
englzască
din trei în trei ani
pe teme istorice s-au desfăşurat
începând cu 1974, indiferent de nuaţel
regimului de la Bucreşti.
Din nou aici un
merit deosebit l-a avut Dennis Deletant, cel care a continuat meticulos un demers
început de mentorul său,
Eric D. Tapee în 1974.
Istoriografia germană
a fost cea mai diversfcată
tematic în ceea ce priveşt
Transilvania. De la abordăi
ce ţin
de evul mediu până
la certăi
de istorie
contempraă,
regăsim
diverse probleme cercetate. Un câştig
important pentru
cercetarea istoriei acestei foste provincii habsburgice l-a avut preluarea, începând
cu 1960 până
în 1990, de către
Mathias Bernath a conducerii revistei Siidost
Forschungen. Cercetarea istoriei politice a Transilvaniei prin Karl Nehring, Gerhard
cu studierea naţiu
române din Ardeal,
Seewan sau Manfred Stoy, completaă
datoră
mai ales lui Mathias Bernath, dar şi lui Emanuel Turczinski, şi evoluţir
acesteia până
în zorii epocii moderne sunt principalele direcţ
consemnate de
asupra Transilvaniei. Istoriografia germană
aduce contribuţ
cercetarea germană
reale mai ales la lămuriea
genezei conştiţe
naţiole
româneşti,
Mathias Bernath
recunosţi
în domeniu, un model al analizei şi explicaţ
fiind unul dintre specialşt
în măsur
să aducă
lămuri
absolut necesare acestei chestiuni. Cercetarea germană
a avut o evoluţi
ascendtă
sub aspectul bogăţie
tematice începând cu anii '60 şi
sfârşind
cu anii '80, paralel cu adâncirea înţelgri
istoriei Transilvaniei prin
contribuţ
din ce în ce mai riguroase. Ultimele două
decenii ale regimului Ceauşsc
benficază
de cele mai competente analize de istorie a Transilvaniei cauzate de
şi multiplicarea centrelor de studiu. Pe lângă
Siidost Institut
diversificarea certăi
din Munchen spaţiul
ardelean mai benficază
de excelente investgaţ
şi de la
Osteuropa Institut din Berlin sau Universitatea din Bochum, unde exista o puternică
catedră
de istorie central europană
cordnată
de Emmanuel Turczinski. Contribuţ
fundamentale a adus istoriografia germană
mai ales în direcţa
afirmă
conştiţe
naţiole
româneşti
într-un cadru propice creat de Viena prin politica sa
integraţosă.

Ceea ce ne-am propus de fapt în acest studiu a fost trecerea în revistă
a poziţlr
celor mai importante istoriografii din afara României, referitoare la un subiect
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deosebit de complex cauzat de multiplele senibltăţ
concrete care se nasc atunci
când se vorbeşt
despre Transilvania. Cu siguranţă
că
subiectul nu a fost epuizat.
un imperativ al oricăe
istoriografii este
Ceea ce se desprinde de aici şi rămâne
necesara adoptare a unei atitudini nepartizane în cercetarea istorcă
atunci când
vine vorba de acest spaţiu
sau despre oricare altul.

HISTORIC CONCERNING OVER TRANSYLVANIA
IN WESTERN HISTORIOGRAPHY 1965-1989

-Abstract The conclusions related to the themes and the epochs approached by the western
historiographies are very interesting. Each has its own aspects and accents related to
Transilvania. The reasons depend on the affinities and the researcher training, but also on
the special interest of some states related through history to Transilvani an state, like German
historiographies. Excepting Hungarian historiography that, in fact, does not belong to western
research but must be mention because of objective reasons, the majority of studies regarding
the Romanians are in English space.
This fact can be explained by the special material resources from there and by some
spirits who knew how to come near Transilvanian and Romanians history and to devote
themselves to Romanian problems. If we take into account only the last part of the XX
century, we will have to mention, for their approaching and encouragement ofRomanians,
historians like Hugh Seton-Watson, Henry L. Roberts, Sherman D. Spector, Nicholas M.
Nagy-Talavera, William O. Oldson, Barbara Jelavich, Charles Jelavich, Eric D. Tapee or
Stephen Fischer-Galati. They created a real institutional system, institutions, and magazines,
which ensure even today the continuity ofthe Romanian history's research.
Having these as example, a lot of other conscientious young men came along, forming
a new contemporary history section, that began in 1960-1970 of the past century, offering
new dimensions to Romanian research. Between these, we mention Dennis Deletant,
Frederick Kellog, Keith Hitchins, Katherine Verdery, Trond Gilbert, Frederick Barth or
Paul Michelson, all of them having incontestable merits for the continuity, thoroughgoing
and understanding of Romanian history.
If the historiographies from the English space, especially the American and English
ones, are interested in the modem and contemporary periods, those belonging to the central
Europe, German and Hungarian, approach the aspects related to medieval and modem
periods, when Transilvania was a component of these worlds. While the Germans and
Hungarians have a direct interest in Transilvania's research, English and American
historiographies respond to some research directions initiated by institutes and universities,
London, Maryland, Illinois, interested in the evolution of post-war Romania, more and
more paradoxically after 1965. They have searched the explanations for this situation in
inter-war years and the XX century, considered by American historiography the century
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where could be found many contemporary evolutions causes. In order to support this, we
can mention a series of doctor's degree thesis written in Romania by American and English
researchers Keith Hitchins, Paul Michelson, Katherine Verdery, Frederick Kellog or Dennis
Deletant, whose research tried to clear a lot ofunknowns ofthe Transilvania's history and
the Romania's one as a whole.
Italian historiography is a special case regarding Transilvania's research, responding
to some common realities Romani an - Italian, appeared aut of a common origin and linguistic
fund. Italian research, leaded by Mario Ruffini, Carlo Tagliavini, Giuliano Bonfante or
Cesare Alzati, emphasizes the similar connections between the two worlds.
Cezare Alzati proved himself a very good expert of the Transilvania's realities,
discovering new affinities between Transilvania and Italy, based on a common Christian
fund. Italian researchers, especially Mario Ruffini, have approached many classical problems
of politic history, being in the same time the mast constant presence in the clerical history
investigations from all western historiographies. Luigi Prosdocimi and Cezare Alzati have
showed a special attention for medieval and modern periods. The main research directions,
validated by a lot of articles, studies and books of Italian historiography, regarding the
Transilvani an space between 1965-1989 were related to institutional history of the church
and to the church's history as a whole, especially to the aspects regarding the common
Christian fund and the evolution of Catholic Church from Ardeal. We notice a translation
of the research from politics to confessional between 1960-1980, extremely reach in this
kind of approaches.
American historiography extended its preoccupation between the last part of the '60
and the years '80. If in the first years of Ceausescu regime, Transilvania's history
investigation was simplified, as the Italian one, having as a goal especially politic history
approaches, the last I 0-15 years of communism have known new themes regarding
anthropology, historiography or culture history, due especially to some historians like Gail
Kligman, Katherine Verdery or Frederic H. Barth. American historiography continued,
through Keith Hitchins, to investigate the XX century in Transilvania, based on Romanian
people's history and its evolution from the beginning of modern period until Romanian
national state completion.
English historiography followed a straight trajectory compared to other cases between
seven and nine decades regarding Transilvania's history investigation, emphasizing
especially the communist years. Politic, social, economic or many others aspects of the
system from Bucharest were studied especially by School of Slavonic from University of
London and by Dennis Deletant, the main promoter of Romania's research in England
since 1965, along with Eric D.Tapee, in a first stage. These were dedicated almost entirely
until 1989 to the above themes, English historiography having fewer research directions
than the others were. Englishmen were the mast consistent in promoting official connections
with Romanian historiography. The meeting between Romania and England on historic
themes took place once at three years since 1974, regardless the aspects ofthe systeftl from
Bucharest. Dennis Deletant had a special merit; he continued the way started by his mentor,
Eric D.Tapee in 1974.
German historiography was, except for Hungarian one, the mast complex regarding
Transilvania. We can find here different problems studied, since the approaches related to
Middle Ages until contemporary history investigations.
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Since 1960 until 1990, Mathias Bemath was the leader of Sudost Forschungen
magazines, this being an important gain for the investigation ofthis province. Politic history
research ofTransilvania through Karl Nehring, Gerhard Seewan or Manfred Stoy, completed
with Romanian people from Ardeal studying through Mathias Bernath and Emanuel
Turczinski and its evolutions until the beginning ofthe modem epoch are the main directions
showed by German investigation on Transilvania. German historiography has great
contributions to the elucidation of the genesis of Romanian national conscience, Mathias
Bemath being one ofknown specialists from this field, a model of analysis and explanation,
able to elucidate this problem. German research knew an upward evolution from the theme
richness' point of view since 1960 until the end of 1980, when Transilvania's history was
increasingly understood through increasingly rigorous contributions. The last two decades
ofCeausescu regime knew the most valuable historic analysis, due to the research diversity
and studies centers multiplication. The Osteuropa Institut from Berlin or the University of
Bochum also excellently investigated Transilvanian space, here existing a powerful section
for central European history, coordinated by Emanuel Turczinski. German historiography
had great contributions at the Romanian national conscience development in a propitious
frame created by Vienna through its integration politic.
In this chapter, we tried to present the positions ofthe most important historiographies
outside Romania, regarding a very complex subject due to numerous concrete sensibilities
that appeared when we talk about Transilvania. Certainly, the subject is not closed. We can
conclude that it is necessary to approach an impartial attitude in historic investigation when
it comes to this space or another one.
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Editura Muzeului
Oradea, 2003, 440 p.

*, Un veac de lumină,

organizţlă,

Ţări

Crişulo,

Moto:,, ... Monografia energeticii orăden
este un act de cultră
de evidnţr
a identăţ
acestei zone în peisajul
istoric, economic, cultural şi energetic românesc."
ing. Silviu Lucian Boghiu
director general S.C. Electrica S.A.

Volumul coordonat de Aurel Chiriac,
Crişulo,
evocă
directorul Muzeului Ţări
pagini din istoricul a două
întreprinderi aflate
de-alungul timpului, de asemenea şi în
prezent, în serviciul comunităţ
orăden
şi
bihorene, anume: S.C. Electrica S.A. F.D.F.E.E. 1 Transilvania Nord - S.D.F.E.E. 2
Oradea şi S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
Publicaţ
a văzut
lumina tiparului chiar în
anul în care energetica bihoreană,
şi oraşul
scăldat
de apele Crişul
Repede, sărbtoea
împlinirea unui secol de la înfiţare
Uzinei
Electrice, implicit a introducerii iluminatului
de curent electric. Este deci, un volum .
pe bază
aniversar închinat energeticienilor de pe
aceste meleaguri, fiind în acelşi
timp un preţios
ghid pentru specialşt
şi
simpatznţ
domeniului de arheologie industrală.
Făr
doar şi poate, acestă
monografie este cartea de viztă
a celor două
întreprinderi energetice.
pe nouă
capitole.
Lucrarea este strucaă
În Cuvânt înainte, paginile 9-12, ing. Petru Filip, primarul Oradiei, scrie despre
centenarul luminii electrice, în timp ce ing. Silviu Lucian Boghiu, director general
oamenii luminilor bihorene.
S.C. Electrica S.A. prezintă
Capitolul I, Bihorul. Realitatea georafică.
Sisteme hidroenergetice (p. 1743), descrie cadrul natural al zonei, bazinul hidrografic Crişu
şi sistemul hidroAlexandru Ilieş
şi Grigor Pop, autorii capitolului,
energetic al Bazinului Crişu.
scot în evidnţă
utilitatea amenjărilo
hidroenergetice Drăgan-Id
şi cele din
depresiunea Oradea-Borod. Tot odată
este arăt
preocuparea, în perioada
1
2

F.D.F.E.E. - Filiala de Distrbuţe
S.D.F.E.E. - Sucursala de

şi
Distrbuţe

Fumizare a Energiei Electrice
şi Fumizare a Energiei Electrice
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1980-1989, pentru valorificarea energiei apelor pe râurile mici, prin construirea de
microhidrocentrale.
Capitolul II, Bihorul şi Oradea de-a lungul veacurilor. Istorie, societate, civlzaţe
(p. 47-60), semnat de Aurel Chiriac, prezintă
în trei etape istoria Bihorului. Prima
etapă
îşi
are începutul în paleolitic (aprox. 50.000 î.Hr) şi se încheie spre anul 1OOO,
a doua cuprinde perioada 1000-1918, iar ultima traeză
răstimpul
de la sfârşitul
primei conflagrţi
mondiale şi până
în zilele noastre. Concluzia ce reiese parcurgând
capitolul, este că Oradea şi ţinutl
Bihorului oferă
suficiente mărtui
ce marcheză
importanţ
regiunii din punctul de vedere al valorilor create aici, dată
fiind şi situarea
georafică
favorbilă,
anume la conflueţa
unor importante căi
de comuniaţe
şi
comerciale în acelşi
timp.
Capitolul III, S. C. Electrica S.A. - F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E.
adminstrvă
şi dezvoltarea capităţlor
de producţie
între 1903
Oradea. Evoluţia
şi 1989 (p. 65-97), indcă
necesitatea utilzăr
unei surse energetice modeme. Cei
doi autori, Bujor Dulgă
şi Gabriel Moisa, relatză
despre istoricul iluminatului
public în Oradea, preocuparea edililor oraşuli
de a înfiţa
o Uzină
Electriă,
realizarea obiectivului industrial şi persoanele aflate la conducerea sa. Autorii mai
fac referiri la dezvoltarea staţilor
de transformare şi electrificarea satelor. Un
subcapitol aparte este închinat activăţ
cultural sportive.
Capitolul IV, S.C. Electrica S.A. - F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E.
Oradea. Evoluţia
adminstrvă
şi dezvoltarea capităţlor
de producţie
între 1990 şi
2003 (p. 101-209), semnat de Gabriel Moisa, traeză
evoluţia
structurii administraevoluţia
instalţor
de distrbuţe
a energiei
tive, activitatea financiar contabilă,
electrice, activitatea de fumizare a energiei electrice, modernizarea tehnică,
cheltuielile
de securitate şi săntae
a personalului angajat al
materiale pentru asigurarea stări
S.D.F.E.E. Oradea, activitatea ştinţfcă,
iar spre final, istoricul sindicatului
electrice ale judeţli
Bihor. De asemenea, într-o listă
de
energeticienilor din reţl
Anexe sunt amintite: statistica numărli
de inveţ
şi inovaţ,
lucrăie
prezentate la
simpozioane ori publicate în reviste şi cărţi
de enrgtică,
câştigăor
şi particnţ
la concursul „Trofeul energeticianului", capităţle
de producere a energiei electrice
Bihor în anul 2003, volumul de instalţ
al S.D.F.E.E Oradea în anul
din judeţl
energetic pe conturul S.D.F.E.E Oradea pentru anul 2002 (MWh), lista
2003, bilanţu
pensionarilor Uzinei Electrice Oradea, lista personalului cu o vechime mai mare de
35 ani în Uzina Electriă
Oradea şi lista personalului existent la 30 noiembrie 2003.
Capitolul V, S. C. Electrica S.A. - F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E.
arhiteconă.
Dotare tehnică
între 1903 şi 2003 (p. 213-234),
Oradea. Evoluţie
principalele construţi
ridicate
conceput de autorul acestor rânduri, aduce în discuţe
pe amplasamentul Uzinei Electrice: sediul administrativ, hala de cazane, hala de
maşin,
turnul de răcie,
cele două
coşuri
de fum ridicate din cărmid
specială,
casa de pomă,
clădirea
birourilor tehnice, magazia pentru materiale de schimb a
halei de maşin,
locuinţa
mecanicului şef,
atelierul apaductului, garajul automobilelor,
magazia reţli
şi atelierul de tâmplărie,
coşul
de fum de strucă
metalică,
locuinţa
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şoferuli
şi birjarului uzinei, clădirea
ce amenjză
tabloul de distrbuţe
şi clădirea
centralei Diesel. În paralel, este traă
şi utilarea uzinei cu maşin
şi instalţ
specifice
domeniului energetic: maşin
cu abur, cazane cu abur, generatoare trifazate,
transformatoare, turbine cu abur, tablou de distrbuţe,
grupuri Diesel. Tot aici, sunt
menţioat
acţiunle
de retehnologizare-modernizare din perioada de după
1992.
adminstrvă.
Dezvoltare şi
Capitolul VI, Electrocentrale Oradea. Evoluţie
funcţioare
între 1967 şi 1990 (p. 239-267) şi Capitolul VII, Electrocentrale Oradea.
Evoluţie
adminstrvă.
Dezvoltare şi funcţioare
între 1990 şi 2003 (p. 271-323)
redactate de Gabriel Moisa fac o incursiune în istoricul Centralei Electrice de
înfiţare
C.E. T., fiind trecute
Termoficare Oradea. În Capitolul VI este argumentă
în revistă
atât principalele investţ
realizate, cât şi evenimentele deosebite din viaţ
unităţ.
Capitolul VII prezintă
printre altele, introducerea gazului natural la
C.E. T. 1, rezultatele obţinute
la nivel de sistem energetic naţiol
şi
măsurile
luate
Tot aici sunt redate: preluarea şi coordonarea Uzinei
pentru reducerea poluări.
Electrice Timşoar
(mai 1968-februarie 1983), realizarea şi punerea în funcţie
a
( 1999C.E. T. 2 Oradea Est, preluarea şi coordonarea Uzinei Electrocentrale Zalău
200 I). Subcapitolul Anexe cuprinde în mare parte diferite scheme de principiu şi
indicatori cantitativi şi calitativi de producţie
pentru C.E. T. 1 Oradea Vest şi C.E. T.
2 Oradea Est.
Capitolul VIII, S. C. Electrocentrale Oradea S.A. Evoluţie
arhiteconă.
Dotare
tehnică
între 1967 şi 2003 (p. 327-352) poartă
semnătura
subsemnatului. În cuprinsul
său
se face referire la construirea clădiro
principale ale celor două
centrale
termoelectrice, la ridicarea coşuril
de fum de la cele două
locaţi,
asigurarea
alimentăr
cu apă,
amenajarea gospdăril
de cărbune
şi păcur,
liniile ferate
investţlor,
atât pe linie
uzinale etc. De asemenea, sunt prezentate etapele realiză
de patrimoniu imobil (clădir),
cât şi pe linie de patrimoniu mobil (maşin
termice:
cazane, turbine, boylere; utilaje). Un subcapitol aparte traeză
cele şase
magistrale
de termoficare urbană,
prin care are loc alimentarea punctelor termice din Oradea şi
Sânmartin.
Capitolul IX, S. C. Electrica S.A. - FD.FE.E. Transilvania Nord - S.D.FE.E.
Oradea şi S. C. Electrocentrale Oradea S.A. Direcţ
de dezvoltare (p. 357-360) este
scris din condeiele domnilor Nicolae Coroiu, director S. C. Electrica S.A. -FD.FE.E.
Transilvania Nord-S.D.FE.E. Oradea şi Florinel Dragoş
Gligor, conduătrl
S. C.
Electrocentrale Oradea S.A. În intervţa
lor, domniile sale îşi propun perspective
îndrăzeţ:
alimentarea cu energie elctriă
de calitate a consumatorilor din Oradea
şi judeţl
Bihor, modernizarea şi retehnologizarea instalţor
energetice, siguranţ
în alimentarea centraliză
cu căldur
a oraşuli
Oradea, indiferent de combustibilul
utilizat (cărbune,
păcur,
apă
geotrmală,
gaz natural), contorizarea energiei termice
la consumatori.
Studiul monografic mai conţie
un rezumat în limbile englză
(p. 361-377) şi
germană
(p. 379-393), şi o listă
bilografcă
(p. 395-396) ce cuprinde: 6 lucrăi
cu
caracter general, 26 lucrăi
de autor şi 3 fonduri arhivistice.
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uzine (p. 400-438).
Cartea se încheie cu istoria în imagini a celor două
este ilustraă
cu un număr
93 imagini sepia şi color de o foarte bună
calitate, 18 tabele, 12 grafice, 17 figuri, 16 anexe şi harta municipiului Oradea la
1890 cu amplasamentul viitoarei Uzine Electrice.
interes pentru istoria ştinţe
şi tehnicii româneşti,
Volumul recenzat prezintă
oferind specialştor
şi împătiţlor
arheologiei industriale un îndrumăto
de folos,
cartea nu se comerialză,
ea făcând
parte din baza
deloc exhaustiv. Din păcate,
de protocol a celor două
uzine.
Publicaţ

Ronald Hochhauser

Gabriel Moisa, Colectivizare, rezistnţă
(1948-1951), Editura Muzeului

şi
Ţări

Crişulo,

represiune în vestul României
Oradea, 1999, 176 p.

În procesul de cercetare istorgafcă
actulă,
cu atât mai mult cu cât, pentru o
destul de lungă,
investgaţ
şi restituirea editaă
coretă
au fost sau interzise,
sau deformate, o formulă
corespunzăta,
pentru că-şi
are utilăţe
ei evidente,
de interpretare cu restituirea documentară.
Dacă
a devenit
este combinarea acţiun
un truism că sintezele presupun analize, că perspectiva genrală
nu se poate clădi
decât pe viziuni parţile,
tot un fapt evident este că o masă
documentară
imensă
se
află
încă
în depozitele arhivelor sau ale SRI, care trebuie pusă
în cirulaţe
ştinţfcă
şi, nu mai puţin,
în cirulaţe
publică.
Dacă
textul ştinţfc
se adresză
cu precăd
omului avizat în domeniu, documentul poate - e firesc şie
bine - interesa pe oricine,
sau intuă.
care, prin intermediul lui, ia contact cu o realitate necuostă
În acest context al studiului istoriografic se situează
şi contribuţa
prezntă
a
muzeografului Moisa Gabriel, destinaă
să readucă
în memorie şi în planul judecăţi
istorice evenimente şi oameni ai anilor 1948-1951, din viaţ
ruală,
tragic
destrucaă
prin programul de comunizare a ţări.
Consideraţl
autorului, vizând
şi editoriale, plaseză
oportunitatea şi rolul unor asemenea întreprinderi ştinţfce
lucrarea într-un proces care se cere continuat şi lărgit:
,,Istoriografia românească
existnă
azi ne oferă
foarte puţin
legat de procesul de colectivizare din acestă
parte a României. ( ... ) Desigur că cercetarea istorcă
este şi aici la început, iar
elaborarea unor volume consistente de documente pe acestă
temă,
care au şi început
să
apră,
sunt binevenite". (p. 24)
Din punct de vedere geografic, lucrarea se refă
la judeţ
din estul Transilvaniei,
la judeţl
Bihor. Această
opţiune
a autorului este justifcaă
cel puţin
cu precăd
din două
motive: amploarea manifestărlo
protestatare ale ţărnim
şi duritatea
de material documentar, repus în cirulaţe
represiunii, pe de o parte, şi abundeţ
pentru acestă
parte a ţări,
pe de altă
parte.
Materialul cărţi
(176 p.) este dispus în două
secţiun:
un studiu asupra epocii şi
asupra politicii agrare a P.M.R., asupra revoltelor ţărneşti
şi a represiunii din zonă
şi două
anexe documentare: Studiu Informativ asupra acţiunlor
contraevluţi
chiabureşt
din judeţl
Bihor -Arad (p. 86-115) şi Notă
a Direcţun
generale a
Securităţ
Statului din 21 august 1951, semnată
de colonelul de Securitate
a Referatului redactat de doi repzntaţi
ai organelor
M. Dulgheru, însoţitare
Stănescu
Titu şi căpitanul
de Securitate, Cârciumăes
represive, maiorul de Milţe
Ilie, despre modul în care s-au făcut
dislocăre
de persoane în urma revoltelor
ţărneşti
din vara anului 1949; cercetarea pe teren s-a realizat în perioada 18 iulie6 august 1951, în locaităţ
din regiunile Bihor, Arad, Baia Mare, Suceava şi Sibiu,
adică
în zonele în care s-au înregistrat ţărneşti ulb
în legătur
cu treişul
şi
coletări
din vara anului 1949. (p. 116-161 ).
perioadă
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Studiul este axat pe probleme cu caracter general: acapararea puterii de către
reforma agră
ca parte compnetă
a politicii PCR de a-şi
asigura sprijin
ţărnesc,
Decretul nr. 83, pentru completarea unor dispozţ
din Legea nr. 187 din
1945 (de fapt, confiscarea averilor agricole în aş-numitl
proces de desăvârşi
a
reformei agrare), pentru a se trece apoi la probleme cu caracter local (ceea ce, de
propus istoricul prin acest volum): aplicarea decretului în Bihor, rezistnţa
fapt, şi-a
anticomusă
din anii 1948-1950, desfăşura
răscoale
din vara anului 1949, în
judeţl
Bihor, Arad, Timş,
Carş-Sevin
şi Satu Mare şi represiunea. Textul
de extrase din documente ale timpului, prin care se conturează
informativ este suţint
semnifcaţ
evenimentelor sau acestea se încadreză
într-un context mai larg. Baza
documentară
a fost asigurtă
prin investgaţ
în arhivele Serviciului Român de
Informaţi
şi în Arhivele Naţionle
Bihor. Pentru determinarea cadrului general în
care s-au desfăşurat
evenimentele din vestul României (antecedente, evenimente
contemporane) au fost valorificate şi studii de specialitate, nu multe, fapt ce doveşt
că
perioada anliztă
şi atesă
documentar încă
mai are nevoie de abordăi
istoriografice (semnală
îndeosebi studiile lui Dumitru Şandru,
întotdeauna la obiect
şi argumentate).
Cele două
documente reprezentative atât pentru amploarea manifestărlo
ţărneşti
din vara anului 1949, cât şi pentru mentaliăţ
şi practicile comuniste ale
în cirulaţe;
adăugte
epocii au fost identificate de autor şi puse pentru prima dată
domeniului istoriografic al problematicii respective, oferă
o imagine convigătare
asupra evenimentelor.
Autorul identfcă
motivele producerii revoltelor ţărneşti,
spre deosebire de
rapoartele oficiale care puneau totul pe seama „acţiunlor
chiabureşt",
în condiţa
ţărnim:
,comunităţle
săteşi
s-au ridicat din motive stringente şi insuportabile:
„plata în bani a muncilor agricole prestate, a treieratului la arie şi a cotelor foarte
mari pe care aceşti
erau datori să le predea la stat..." (p. 40). Un rol important în
declanşr
mişcărlo
- situându-se între factor favorizant şi factor acţion
- l-au
anticomusă.
În zona Bihorului şi a Aradului acţionu,
avut grupurile de rezistnţă
potrivit informaţl
Securităţ,
în perioada 1948-1950, trei grupuri anticomuniste:
„Organizţ
România Indeptă"
(cu centrul în Oradea; primul ei conduătr
a
fost Nistor Bădiceanu)
- anihltă
în vara anului 1948, ,,Vlad Ţepş
II" (condusă
de
avocatul Constantin Militaru din Oradea) şi un grup condus de Alexandru Curta, în
zona masivelor Codru-Moma şi Bihor). Acestora autorul le acordă
un credit foarte
mare în generarea acţiunlor
protestatare ţărneşti,
afirmând că în revoltele din vara
în cele şase
judeţ
vestice ale ţări,
se poate descoperi
anului 1949, desfăşurat
conseiţa
„activăţ
duse de aceste organizţ
în lumea satelor, iar declanşr
simultană
a revoltelor ne demonstrază
că oamenii dăeau
ascultare şefilor
acestora,
având încredere în afirmţle
şi imboldurile lor. În fruntea acţiunlor
se vor găsi
de
care au
cele mai multe ori persoane înregimentate în aceste grupuri de rezistnţă
ţărneasc,
într-o
profitat şi de strângerea cotelor, exorbitante pentru gospdăria
perioadă
în care războiul
mondial şi-a
lăsat
serios amprenta asupra nivelului de trai
al tuturor categoriilor sociale şi a ţărnim
în particular." (p. 36)
comunişt,
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Caracterul de contribuţe
utilă
în planul certăi
ştinţfce
reprezentat de
lucrarea de faţă
este relevat şi de către
prefaţtoul
ei, dr. Mihai D. Drecin: ,,Ceea ce
realiză
tânărul
istoric Gabriel Moisa prin publicarea prezentului volum - compus
însemnat de documente inedite, precedate de un studiu subtanţil
dintr-un număr
ar fi comparabil cu o cărmid
pusă
la baza viitoarei sinteze dedicate coletivzăr
agriculturii româneşti."
(p. 4)
Combinând analiza cu ilustrarea documentară,
istoricul a reuşit
să restituie un
episod dramatic al exprinţ
colective româneşti
din perioada postbelică.
Lucrarea
exmplifcă
un gest ştinţfc
real: investigarea dusă
până
la identificarea unor
documente de interes şi punerea lor în circuitul vieţ
ştinţfce
şi publice.

Corneliu CRĂIUN

Mihai Iacobescu, 30 de zile în „Siberia". Căutând
arhivele Bucovinei,
2003, 456 p.
Editura Junimea, Iaşi,
Personalitate a istoriografiei româneşti
actuale, universitar şi manager de
învăţmât
superior la Suceava, specialist de marcă
în istoria Bucovinei, Mihai
intelectuale diverse,
Iacobescu face dovada, prin acest volum, a unor disponbltăţ
al căro
rezultat este o lucrare polivaentă,
atât în ceea ce priveşt
conţiutl,
cât şi
structura. Cu toate că aprţine
unui istoric şi este, înainte de toate, istorie, volumul
jurnal de studiu, discurs politic, text argumentativ,
este şi memorial de căltorie,
polemic, meditaţ
asupra oamenilor şi a popoarelor. Lectorul lucrăi
anterioare a
de Academia
istoricului, Din istoria Bucovinei, voi. I, 1774-1862 (1993; premiată
Română),
sau al paginilor din Istoria Românilor, voi. I-VIII (2001-2003 ), va regăsi
aici informaţ
riguoasă,
amplă,
desfăşurat
pe un spaţiu
istoric foarte larg, conexarea
evenimentelor trecute şi prezente într-o sinteză
care permite evidnţra
esnţi,
demersul interpretativ de valoare coborând spre mobilurile inţale
ale strucăilo
sociale şi evenimentelor istorice ori, todaă,
evoluând spre conceperea viitorului.
Ceea ce domină
cartea este proiecţa
tragică
asupra istoriei unei provincii
esnţialmt
româneşti
- Bucovina, în care românii au ajW1s prin alchimia istoriei,
din situaţ
de majoritari în anul anexări
ei de către
Austria (1774), la statutul de
poulaţie
nu numai minortaă,
în anul 1918, dar şi de comunitate naţiolă
teroizaă
într-o Europă
nu suficient de preocuată
de ceea ce se întâmplă
în interiorul hotarelor
ei, dacă
nu chiar dezintrsaă
sau cină.
Elementul generator al cărţi
este reprezentat de o deplasare în scop de
încheierea Tratatului de pace dintre
documentare pe care autorul a întreprins-o după
lui nerealiste şi
România şi Ucraina, drastic judecat de istoric pentru condiţle
cirumstanţle,
determinate mai mult de inteţl
României de a accede în structurile
de a elimina o decizie istorcă
nedraptă
şi de a
nord-atlantice decât de hotărâea
proteja statutul naţioltă
române din Ucraina, ţar
care a încorporat Bucovina
după
destrăma
URSS. Fostele instuţ
şi practici represive de tip sovietic: NKVD
şi KGB, delaţiun
cu urmăi
cumplite, deportarea, asasinatele în masă
au fost
înlocuite prin alte mentaliăţ,
instuţ
şi conduite, însuşite
de noile autoriăţ
ucrainiene, dar tot atât de ferme şi insistente în agresivitatea lor pe cât au fost
Cu inteţa
evidntă
de a marca statutul
regimurile anterioare deznaţioltr.
tragic al locuitorilor români ai provinciei Bucovina, autorul cuprinde materialul
cărţi
între două
asasinate politice împotriva unor tineri români suţinător
ai
drepturilor şi idealurilor naţiole
româneşti.
Şi
tot ca o expresie a insecurtăţ
şi
lipsei de persctivă
pozitvă
pentru poulaţi
românească
de aici revine motivul
„Siberiei", trecut dintr-o realitate georafică
într-un concept ontologic. În perioada
postcmuniă,
Siberia există
ca o tragică
exprinţă
istorcă,
una dintre cele mai
cumplite ale secolului al XX-iea, dar acolo, în Ucraina, pentru români de azi, ,,Siberia" prolifează,
se organizeă,
se pregătş
de durată,
inseblă
la ceea ce o
nouă
înţelgr
asupra Europei ar obliga statele şi oamenii lor la asumarea trecutului
şi angajarea comună
a viitorului.
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existnţală
şi una intelcuaă.
Istoricul parcurge,-concomitent, o exprinţă
Accesul în arhivele Bucovinei de la Cernăuţi,
datoriă
unei conveţi
universitare
româno-ucrainiene, îi prilejuşt
incursiuni în trecutul (bogat, tensionat, dificil) al
Bucovinei şi, în egală
măsur,
radiografia timpului prezent. Din primele pagini
descoperim un mod diferit de a se raporta la istorie al celor două
state: România şi
Ucraina, într-un timp în care recunoaşt
şi asumarea tragediilor şi greşlio
trecutului face parte din statutul european al ţărilo.
Simbolic şi efectiv, i-a fost dat
să trăiasc
sub semnul unei fatidice zile a istoriei naţiole
interbelice: ,Şi
faptul că
numele străzi
pe care locuiesc temporar, o lună
de zile, se cheamă
28 iunie, şi nu
altfel, acel 28 iunie 1940 - care, pentru noi, românii, a însemnat aplicarea înţelgri
secrete dintre Stalin şi Hitler, trecerea la înfăptuirea
planurilor prevederilor Pactului
Ribbentrop-Molotov, începutul detrunchierii României întregite, instalarea doliului
naţiol
în toaă
ţar,
cedarea făr
a schiţa
nici o împotrivire a Basarabiei, a părţi
de
Herţa,
iar pentru ei, ucrainenii, ,,eliberarea" de către
nord a Bucovinei, a ţinutl
sovietici, de sub jugul „armatei României regale şi burghezo-mşit",
inaugurarea
„dreptăţi
şi libertăţ"
mult aştep
- chiar acest simplu fapt mă
obligă
să mă
simt
aici ca un deportat, ca un ostracizat, într-o Siberie temporaă,
cu realităţ
şi autoriăţ
ostile, care mă
inspectază,
mă
supraveghză
zi şi noapte, pas cu pa~ stresândumă,
obsindu-mă,
condamâu-ă,
cel puţin
ca inteţ,
în gând." (p. 26)
atenă
a volumului evidnţază
o strucă
inteţoaă;
în centrul lui
O lectură
se află
Bucovina, urmăit
în destinul ei tragic, repartizat pe trei niveluri temporale:
habsburgice, sovietice şi, în cele din urmă,
ucrainiene; din când în când
al ocupaţie
acestă
linie esnţială
a volumului este întreupă
de remoăi
sau de comunicarea
unor exprinţ
care aprţin
cotidianului, de reflexii şi de discuţ
ocazionale cu
ei în diferitele istoriografii, la statutul actual
privire la istoria Bucovinei, la preznţa
al comunităţ
româneşti
din Bucovina. Chiar exprinţa
celor treizeci de zile de
studiu, trăi
în Cernăuţi,
are ca urmare o acutizare a percţi
tragice asupra fostei
provincii româneşti.
,,Teroarea istoriei", conform structurii încetăţi
de Mircea
şi ubică:
,Făr
să fiu fricos, mă
simt, touşi,
ca un exilat într-un
Eliade, este masivă
teritoriu în care, de la aplicarea Pactului Ribbentrop-Molotov, conaţil
mei sunt
- şi cum ei au ajuns, după
stăpânirle
austrică
şi
într-o Siberie contempraă
sovietcă,
în minoritate - impresia că mă
aflu în exil nu mă
părseşt
decât atunci
când reuşsc
să
uit cu totul de toate, când mă
cufund în lumea arhivelor şi seara
când adorm." (p. 156)
În organizarea materialului cărţi
se manifestă
o dublă
persctivă:
asupra
întrevăzu
viitorul). Stăpân
pe
trecutului şi asupra prezentului (din care greu se lasă
ceea ce înseamă
istoria Bucovinei, autorul îşi întemiază
abordarea trecutului pe
logice, conexări
juste; poziţle
adoptate, rezultat al
documente, argumente, derivă
investgaţlor
şi interpă
documentate, exprimate energic, pentru că,
aş
cum
contesă
legitimitatea Ucrainei asupra Bucovinei, tot aş
respinge falsurile (de fiecare
dată,
interesate) practicate în unele istoriografii.
Consemnând intervţa
diaconului Miron Ciupercă
în Parlament, la 1848,
autorul consideră
că observaţil
acestuia evidnţază
conseiţl
nefaste ale politicii
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imperiale austriece asupra condiţe
românilor bucovineni, aspecte care, de obicei,
sunt total şi voit ignorate de autorii şi suţinător
acestui fals mit habsburgic (vezi
p. 294-295). Dezvăluira
acestui mit este o obligaţe
de istoric şi se situează
în
afara oricău
partizanat politic. Dar mitul lui „homo bucoveniensis", chiar dacă
nu
de cortegiul de drame şi fărdelgi
al lui „homo sovieticus", rămâne
la
este însoţit
fel de incoşte
ca şi acesta din urmă,
la o anliză
lucidă.
Deşi
trecutul şi prezentul acestei provincii se situează
sub semnul tensiunilor
(politice, sociale, etnice, religioase), comentariile - autorului sau ale altora - indcă
direcţ
de acţiune
într-un spirit constructiv. Nu şi-a
făcut
loc aici un didacticism
general profesional, ci funcţioează
cuvinte de ordine considerate a fi salvatoare în
Dintr-o discuţe
cu Arcadie Moisei, la întrebarea acestuia de ce a
momentul de faţă.
abandonat politica, Mihai Iacobescu (fost senator în prima legisatură
a Parlamentului
oferă
o explicaţ
României ( 1990-1992) şi membru al Comisiei Constiuţale)
convigătare,
unde figurează
câteva principii pe care, de 15 ani încoace, societatea
noastră
n-a reuşit
să le aşez
la locul meritat: ,,Trebuie să începem cu o disciplinare,
modernizare şi revoluţina
radiclă
la noi acsă.
Prin noi înşie.
Făr
a ne izola.
din popoarele
( ... ) Ne trebuie - luând exemplu de la germani şi japonezi, de la două
care au fost înfrânte în al doilea război
mondial - o schimbare, o radicalizare în
faţă
de muncă.
S-a şi spus, de către
unele minţ
realiste. Ne trebuie
atitudinea noastră
un taifun de muncă!
De ordine! De discplnă!
De cinste! Pe urmă,
Europa, cei din
jur, toţi
ne vor căuta
şi respecta. Şi ne vor trata ca pe egalii lor!" (p. 382)
În volum, coexistând complementar cu paginile dictate de exprinţa
actuliăţ,
apar câteva studii cu caracter monografic, unele provenite chiar din descoperirile
celor 30 de zile de căutri
în arhive, altele din preocuăil
anterioare de studiu.
Detaşbil
în cadrul lecturii obişnute
sau al unei lecturi de documentare, ele
cvasiutonmă.
contribuie la realizarea unui ansamblu unitar, dar au şi o existnţă
Aşa
sunt, spre exemplu, monografiile despre publicaţe
Deştpar
(1893-1904),
Candela (1882-1914), studiul de abordare a mentalului colectiv, pe baza condicilor
În universul lumii rurale de odinară,
parohiale identificate în arhivele din Cernăuţi:
despre Fondul bisericesc, despre construţile
simbolice ale Cemăuţil:
Catedrala
Ortodxă
şi Palatul Metropolitan, evocăril
câtorva personalităţ
româneşti
ale
Bucovinei: Iraclie Porumbescu, Constantin Morariu, dr. Silvestru AndreieviciMorariu, Simeon Florea Marian, dar şi controversatul Eugen Hacman.
Trecut şi prezent, patriotismul de ieri şi patriotismul bucovinenilor de azi (nu
mai puţin
eroic), amintiri, studiul doct, conversaţi,
plimbăr,
evocări,
reflcţi
dureroase, interogaţ,
tragedii politice şi umane, versuri, reverii, remoăi
de
istorie, toate acestea autorul le organizeă
într-o carte unitară,
deoptrivă
de rigoare
ştinţfcă,
de meditaţ
pe pagini de istorie, între un efort continuu de descoperire a
sensului mişcăr
omenşti
şi a adevăruli.
Corneliu CRĂIUN

Geoffroy de Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului. Traducere şi note
îngrijtă
şi prefaţă
de Ovidiu Pecican,
de Tatiana Ana Fluieraru. Ediţe
Editura LIMES, Cluj, 2002, 212 p.
Prezenta carte nu deschide o coleţi
de texte medievale occidentale traduse
în limba română,
deşi
o asemenea inţatvă
ar fi profitablă
(chiar preznţa
ei întro coleţi
nu ne lasă
să
întrezăim
aş
ceva). Perspectiva pe care o oferă
asupra
specifice
evenimentelor de la începutul secolului al XIII-iea, derularea unor acţiun
compziţlr
de tip „gesta", caracterul de meorialstcă
(autorul textului a
miltară
cunostă
sub numele de „a patra cruiadă",
în
participat la expdiţa
calitate de nobil investit cu funcţi
de răspunde
pe linie miltară
şi diplomatcă,
respectiv mareşl
de Champagne şi, ulterior, de Romania), prezentarea unor
procese, reacţi
şi
mentaliăţ
care au marcat pentru un timp îndelungat relaţi
dintre două
părţi
ale Europei (Occidentul catolic şi Răsritul
grec ortodox),
adresarea directă
către
lector, filtrarea istoriei tensionate până
a se ajunge la rezerve
sunt tot atâtea motive care măresc
interesul pentru lectură
la aproape
de înţelpciu
un mileniu de la scrierea cronicii. Interes sporit pentru lectorul român şi de faptul
că,
în urma cuceririi Constantinopolului, cruiaţ
au trebuit să lupte şi împotriva
unui adversar agil, insistent şi eficient, la care nobilul cruciat face în repetate
rânduri refinţ:
Ioniţă
Caloian, regele Bulgariei şi al Vlahiei. Cruciada a patra a
în istorie, faţă
în faţă,
cavalerii occidentali cu luptăori
ai
pus pentru prima dată
neamului vlah, pe care autorul îi distinge de greci, bulgari şi cumani, contemporani
şi adversari ai cruiaţlo
(aceşti
din urmă
resobiţ
de comunităţle
pe care le-au
traversat). Din păcate,
textul nu oferă
nici un indiciu cu privire la limba, portul şi
obiceiurile celor care ne-ar fi interesat pe noi în mai mare măsur
(aş
cum o
făcuse,
spre exemplu, cu câteva secole în urmă,
poetul latin Ovidiu despre
de pe solul exilului său).
neamurile băştinae
Studiul introductiv al lui Ovidiu Pecican, Cruciada lui Villehardouin, intersază
atât prin informaţ,
cât şi prin conepţil
şi viziunile propuse în legătur
cu cercetarea
istorcă.
Apreciată,
în general, ca o „cruiadă
deturnaă"
(în loc să se îndrepte spre
au ocupat Constantinopolul, prin lupte împotriva creştinlo,
a
Ierusalim, cruiaţ
grecilor, pentru ca, în cele din urmă,
să
instituie împăraţi
din rândul lor: Baudouin
de Flandra, capturat de Ioniţă
şi mort în detnţi,
şi Henri, fratele său),
imaginea ei
este alta. Prefaţtoul
propune, în raport cu şirul
nesfârşit
de crime şi trădi
din
împărţia
grecasă,
o explicaţ
a implcăr
cruiaţlo
(adică
o legitimare a ceea
ce a fost considerată
„deturnare"), care derivă
din înseşi
fundamentele structurii
sufletşi
şi ale acţiunlor
lor, generate de morala cavlersă:
,,Or, nu puteai să
lupţi
pentru restaurarea dreptăţi
universale, garntă
de judecătorl
universal, Isus,
şi să
rămâi,
în acelşi
timp, indiferent la nedrptăţil
strigăoae
la cer desfăşurat
sub ochii tăi,
în chiar sânul creştinăţ".
(p. 14) În descifrarea mecanismului
complicat şi subtil al adversităţlo
acelui timp, în prefaţă
se instă
pe difernţa
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dintre cele două
comunităţ:
greacă
şi ocidentală,
făr
ca acestă
relevare
însemne ignorarea a ceea ce a fost ignobil în confrutăile
militare: ,Făr
a pierde
de cavalerii occidentali după
cucerirea
deci din vedere faptele atroce săvârşite
Constantinopolului, cred, prin urmare, că pentru a înţelg
adecvat modificarea
plănuite
căltori
către
Ţar
Sfântă
se cuvin descifrate resorturile ideologice, culturale
şi psihologice care au prezidat acestă
schimbare radiclă
de scopuri şi atitudine".
(p. 15) Tot aici este detaliat interesul istoricilor români pentru episodul cuceririi
Constantinopolului la 1204 şi constituirea Imperiului cruciat, pentru raporturile
războince
dintre acesta şi poulaţie
de cumani şi vlahi: B. P. Hasdeu, A. D. Xenopol,
D. Onciul, Gh. I. Brătianu,
Eugen Stănescu,
Şerban
Papacostea (cu lucrarea Românii
în secolul al XIII-iea. Între cruiată
şi Imperiul Mongol, 1993).
sau unităţ
narative (cifră
Textul lui Villehardouin, conceput în 500 de secvnţ
căuta)
prezintă
evenimente organizate exclusiv pe cruciada a IV-a, desfăşurat
între anii 1197 (predicarea plecări
în cruiadă
de către
Foulques de Neuilly) şi până
la 1207 (moartea unuia dintre comandţi
cruiaţ,
marchizul Boniface de
o luptă
cu oştile
lui Ioniţă).
Pe baza unor elemente uşor
de identificat
Montferrat, după
de organizare a textului, s-a constatat că Vi1lehardouin şi-a
scris cronica după
derularea evenimentelor, făr
ca trecerea timpului să fi afectat capacitatea naratorului
de a reconstitui dinamismul, măreţia
sau grozăvenia
unor momente.
Conştie
că
oricând e posiblă
o reflectare subiectvă
a evenimentelor, dacă
nu
chiar o denaturare inteţoaă,
a evenimentelor trăie,
cronicarul promitea
respectarea adevăruli.
Ataşmenul
său
la real se afirmă
şi când înfăţişeaz
plecarea
flotei cruciate, la 1203, din portul Corfu înspre Scutari (pentru cititorii români,
episodul acesta reamintş
un alt moment istoric, de mai târziu, cu oaste „câta
frunză,
câtă
iarbă",
cum spusese Mihai Eminescu): ,Şi
acolo erau împreună
toate
corăbile
şi toate luntrele şi toate galerele oastei şi pe deasupra multe alte corăbi
de
( ... ) Iar Geoffroy , mareşlu
ţinutl
Champagne,
negustori care li se alăturse.
acestă
carte, făr
să
fi spus în ea nici o vorbă
neadvărt
după
cel care a făcut
ştinţa
lui, ca unul care a fost de faţă
la toate sfaturile, aduce mărtuie
că
nicicând un
Şi
chiar părea
că
este flota menită
să
cuerasă
lucru mai mândru nu s-a văzut.
pământul,
căi,
cât vedeai cu ochii, nu zăreai
decât numai pânzele corăbil
şi ale
de o mare bucurie". (p. 70)
vaselor, astfel încât inimile oamenilor tresălau
Pus în situaţ
de a transpune în limba română
un text scris în franceza secolului
a apelat şi la resursele lingvistice ale literaturii croniăeşt,
al Xiii-lea, traducăol
deşi
între aceasta şi timpul redactăi
compziţe
despre cădera
cetăţi
constantinopolitane au trecut mai bine de trei secole. Nici nu era posibil ca reconstituirea
unei lumi atât de îndepărta
să se realizeze printr-un strat neologistic (ceea ce textul
medieval francez ar fi îngăduit
într-o anumită
măsur).
Aidoma cronicarilor
moldoveni, dar mai reţinut,
în rememorare îşi face loc atitudinea personală,
care ia
diferite forme: compasiunea, adresarea directă
către
prezumtivii lectori, comentariul
pe marginea evenimentelor, elaborat aproape de ideea că reamintirea istoriei este o
trecutului.
necesitate pentru umanitatea care nu vrea să repete greşli
mentală

să
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Utile sunt notele însoţitare
ale celor nouă
capitole ale textului memorialistic,
realizate într-o manieră
riguoasă.
Deranjante, în schimb, sunt adaosurile dintre
de care un cititor, cât de cât obişnut
cu actul lecturii,
paranteze, aducând explicaţ
nu are nevoie.
În final, se plaseză
Cronologia evenimentelor cuprinse în cronica lui
Villehardouin, seacă,
prescutaă
până
la neîţlgr
(de exemplu: ,,1203 iulie 7 Alexis III", p. 203).
Asalt asupra Constantinopolului. Iese împăratul
Altfel o carte al cărei
exemplu ar trebui urmat, în sensul transpunerii în limba
română
a atâtor texte medievale ale Occidentului interesante, fie că ne privesc sau
nu ne privesc direct. Ele pun lectorul în contact cu un timp al îndrăzeli
şi al acţiun
cavlerşti,
cum apar la o primă
vedere, pentru că,
altfel, avea dreptate poetul
paşotis
Grigore Alexandrescu care, în numele unui ideal umanitarist, respingea
războiul,
chiar eroic, preferând pacea. Despre un interes provenit din aplecarea
naturlă
a omului înspre aventură
vorbeşt
şi Ovidiu Pecican, în studiul său
introductiv, chiar dacă
o face prin construţi
metaforice şi emoţinal,
prea puţin
adecvate unei-perspective ştinţfce,
care ar trebui să fie degajtă
de exprimarea
afectivă
a subiectului: ,Făr
îndoială
însă,
istoria lui Villehardouin se va oferi lecturii
lipsite de prejudcăţi
a acelor cititori care nu şi-au
pierdut gustul pentru epicul pur
şi pentru ritmul şi culoarea aventurii. Pentru toţi,
cruciada a IV-a îşi deschide porţile
fermecate, invitând la o pătrunde
în golful auriu al lumii de odinară".
(p. 19)
Dacă
este să repoşăm
ceva celor care s-au ocupat de tipărea
cărţi
este absenţ
acelui nivel iconografic prin care evenimentele consumate în urmă
cu sute de ani se
încorpează
în faţ
lectorilor actuali prin contur şi culoare. Din imagistica bogată
- contempraă
sau ulterioaă
- ar fi putut să fie preluate câteva gravuri ori picturi,
cuvântului laotă
cu reprezentarea vizuală
să
se adune într-o
pentru ca înţelgra
percţi
intelcuaă
completă
sau aproape.
Corneliu CRĂIUN

Gelu Neamţu,

mai cunostă, puţin

Viorel Faur, Iosif Roman (1829-1908), o personalitate bihoreană
Editura Universtăţ
din Oradea, 2004, 203 p.

Revista orădean
Cele trei Crişu,
promotoarea mai multor inţatve
editoriale,
carte nu numai o contribuţe
aştepă
la reconstuţia
unei
a realizat prin acestă
etape importante din mişcăr evoluţia
naţiol-cutre
a românilor din Transilvania
în perioada ulterioaă
dualismului austro-maghiar, dar a prefigurat dimensiunea şi
natura altor acţiun
înscrise în zona recupăilo
spirituale.
Cu paginile de restituire biografcă
şi publicstă
consacrate lui Iosif Roman, o
personalitate umbrită
nu numai de statura fratelui mai mare, Alexandru Roman
(redactor, om politic, membru al Academiei Române), dar şi de a altor contemporani
ai săi (în special de aceia al căro
traseu biografic a ajuns până
în momentul Unirii
din 1918) se face un gest de justiţe
istorgafcă.
Condiţărle
dintre actul editorial recent şi valoarea lui Iosif Roman fac obiectul unui sintetic şi informat
Avertisment (p. 7-1 O), datorat, în comun, editorilor, în care se expun motivele pentru
sunt oportune.
care paginile de faţă
Structura cărţi
porneşt
chiar din constaările
preliminare ale editorilor, preciză
care au valoarea unor argumente: fiecăr
dimensiuni a personalităţ
lui Iosif Roman îi corespund una sau mai multe secvnţ
cu caracter restitutiv; a aprţinut
categoriei „intelectualilor de provincie, dăruiţ
întru totul cauzei naţiole,
pe care a
servit-o în împrejuăi
vitrege şi cu riscuri asumate". (p. 8); a fost un element activ
în viaţ
cultraă
a oraşuli
Oradea, autor de creaţi
literare (de interes strict muzeistic,
actualmente) şi de însemări
de căltorie
(domeniu în care a dovedit talent şi
contemporanul său,
Iosif Vulcan), implicat în acţiune
de protejare a autonomiei
Bisericii române greco-catolice, ameniţt
de tendiţl
de supremaţi
şi
exclusivism confesional ale autoriăţl
romano-catolice maghiare. Imaginea lui
Iosif Roman se completază,
pentru posteritate, printr-un grup de scrisori (expediate
şi primite, ori trimise de soţia
sa, Paulina Roman, şi de Leontina Roman, soţia
fratelui
său).

Sub titlul Contribuţ
la cunoaşter
biografiei şi activăţ
lui Iosif Roman (p.
11-39), Gelu Neamţu
şi Viorel Faur stabilesc profilul multiplu, din punctul de vedere
şi al preznţi
în epocă,
al lui Iosif Roman; temeinicia în informare
al preocuăil
şi în cazul acestui studiu monografic: afirmţle
a celor doi istorici se face vizblă
sunt suţinte,
ipotezele sunt logice, în plus se coretază
câteva informaţ
puse în
cirulaţe
prin lucrăi
anterioare. Suportul informativ în realizarea textului este amplu
şi valorificat cu atenţi;
se au în vedere culegeri de documente, materiale de presă,
documente de arhivă.
Viziunea autorilor este detrminaă
de înţelgra
existnţ
şi, ca atare, a necsităţ
de a releva relaţi
de depnţă
şi de continuitate în interiorul
procesului istoric studiat. De exemplu, la 14 august 1890, Iosif Roman a apărt
în
justiţe
Gazeta de Transilvania, acuztă
de autoriăţ
din motive politice; finalizat
printr-o condamnare a celor doi redactori, Traian H. Pop şi Aurel Mureşian
(detnţi
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plata cheltuielilor de judecată),
procesul respectiv este apreciat ca anuţâd
o
a intoleraţ:
,, ... condamnarea rămânea
una aspră
şi ea a constituit o
lovitură
serioaă
dată
Gazetei şi întregii prese româneşti
şi un succes al şovinsmul
maghiar, care cuprindea, ca o cangreă,
cercuri tot mai largi ale naţiu
dominante.
În concluzie, putem afirma că procesul din 14 august 1890 a constituit o reptiţ
genrală
a procesului Memorandului". (p. 33-34)
Corespndţl
(situate cronologic între 1850 şi 1898) prezintă
interes prin
informaţle
conţiute,
care acoperă
viaţă
publică
şi viaţ
privată
din Transilvania
celei de-a doua jumătţi
a secolului al XIX-iea. Unele dintre acestea acuză
o stare
de ingratitudine genrală,
al căro
tragism se menţi
intact şi mustrăo
la mai bine
de un secol de la manifestarea ei. În 1898, vădua
lui Alexandru Roman se adresa
de a o înştiţa
când poate primi banii cuveniţ
în urma
lui Ion Bianu cu rugămintea
vânzări
cărţilo
fostului ei soţ:
,,Bietul băratu-me,
care din tinerţ
până
la moarte
au luptat pentru causa românească,
şi a fost rogat de sute de români din Ungaria şi
Ardeal, ce dovedesc neumăratl
epistole aflate, a alerga în binele lor; pentru toţi
a ostenit şi i-a ajutat, şi cată
azi, ce soarte are nevasta unui bărat
ce s-a jertfit pentru
neamul său,
de un rar caracter, cu o inmă
nobilă
ca puţin
oameni în lume şi cel mai
devotat fiu al naţiue
româneşti".
(p. 72) În vara aceluiş
an, Iosif Roman îl anuţ
pe Ion Bianu că a trimis o ladă
în care a introdus câteva cărţi
ale sale şi mai multe
în urma fratelui său.
Atrage atenţi
asupra interesului aparte
· manuscrise rămase
prezentat de corespndţa
lui Alexandru Roman dintr-un alt punct de vedere decât
de secol, când se va vorbi despre o
cel strict informativ. Peste aproape o jumătae
nouă
discplnă
în câmpul certăi
istorice: istoria mentaliăţor,
între sursele
asumate de aceasta se poate regăsi
şi ceea ce indicase atunci Iosif Roman, respectiv
corespndţa
privată:
,,Din aceste epistole veţi
vide stilistica de pe aici, în ultimele
margini ale elementului românesc - mersul gândurilor, a ideilor, şi a sentimentelor
naţiole,
precum şi luptele parţile
etc. etc." (p. 61)
Abordăile
sale teoretice vizeaă
realităţ
timpului său;
conştie
de caracterul
lor complex, el înceară
să discearnă
pentru contemporani adevărui
esnţial.
Într-un
din 1869, Corespndţia
în cestiunea congresului
articol publicat în Fedraţiun
catolic maghiar, replicând unei voci care nega existnţa
vreunei biserici catolice cu
observa că se face confuzie între dogmă
şi organizare bisercaă,
caracter naţiol,
între credinţă
şi ritual. Chiar considera că
asocierea dogmei (care este una) cu
al bisericii (care este diferit pentru fiecare comunitate etnică
în
caracterul naţiol
parte) conferă
bisericilor care realiză
acestă
unitate o poziţe
superioaă
în raport
cu centralismul Romei: ,,Eu ştiu
bine că biserica dogmatică
n-are naţiulte,
adică
acea ce credem în lăuntr
nostru este spiritualitate, şi aceasta nu se poate specifica
naturalminte; cum că înse în esprimarea celor ce credem, şi respective în aretarea
semnelor csteme al credinţ,
adică
în deliniarea cultului religios, formă
biserica
naţiulă
după
idioma în carea finim afacerea noastră
religoasă.
( ... ) După
conceptul
meu, ... asta e gloria basericei noastre că pre lângă
unitatea dogmatică
poate fi şi
naţiule;
în ea credinciosul cel mai de jos ca şi cel mai de sus înţielg
şi pricepe
şi

ofensivă
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pre ministrul D-nului, căi
rogarea este înălţiat
la ceriu, este descifrată
în cuvintele
limbei sale!" (p. 80)
În 1885, a publicat în Familia, Suveniri de căltorie.
- Din Vă/cel
până
la
Constaţ,
în care, printre altele, transmitea informaţ
cu privire organizarea băilor
(sezon, calea ferată)
şi,
mai cu seamă,
tot pentru acestă
ultimă
localitate politica
oficală
a autoriăţl
centrale şi locale faţă
de acest teritoriu intrat recent în România
(şi
Mihai Eminescu, în textele sale politice, recomanda să se aplice un tratament
tolerant şi încurajator poulaţie
neromâşti
din Dobrogea, cu respectarea
instuţlor
şi a tradiţlo
ei). Iosif Roman constata: ,,Guvernul român faţă
de
poraţiune
turco-ăa
a procedat cu multă
cruţae;
în batalionul militar de
uniforma presciă,
mahometanii înrolaţi
pot să poarte fesul
Dobrogea, pe lângă
un vice-primar este tăar
şi altul turc, cari după
datoria
turcesc. ( ... ) În Constaţ
europană
fac visite colegilor de funcţie,
femeile lor însă
remân încă
tot închise
şi separate". (p. 150)
Dacă
secţiunl
de Corespndţă
sunt însoţite
de note explicative utile
trimiteri la surse bibliografice suplimentare, uneori chiar ample, vezi
( cirumstanţe,
p. 45-46), nu mai apar note (cu excpţia
cazurilor de indicare a periodicelor de
unde au fost preluate textele) începând cu capitolul Documente şi articole, deşi,
pentru cititorul nespecialist în problematica abordtă,
unele explicaţ
l-ar fi ajutat
să acedă
la înţelgra
deplină.
Elementele care disting cartea sunt utilitatea ei documentară,
abordarea ştinţfcă
a unei personalităţ
mai puţin
cunoscute, dar neignorabile într-un efort care, pentru
a reuşi,
nu putea fi decât colectiv, şi (făr
a epuiza valorile ei) promisiunea că este
un început de serie de restituiri în plan politic, economic şi cultural.
Corneliu CRĂIUN

