
CR I S I A
2022



Director Prof. univ. dr. Gabriel Moisa
Editor Dr. Florina Ciure
Redactor-șef Dr. Ioan Ciorba 
Editor executiv	 Dr.	Gruia	Fazecaş
Secretar de redacție Dr. Cristian Culiciu
Membri CS II dr. Doru Marta, drd. Tiberiu Ciorba

Consiliu ştiinţific:

Academician Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Universitatea	„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca

Academician	Prof.	univ.	dr.	Mihai	Bărbulescu,	Universitatea	„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca

Membru corespondent al Academiei Române Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Universitatea 
„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca,	Institutul	de	Istorie	„George	Barițiu”

Prof.	univ.	dr.	Cesare	Alzati, 	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano

Prof.	univ.	dr.	Ovidiu	Ghitta,	Universitatea	„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca

Prof.	univ.	dr.	Gianfranco	Giraudo, 	Universitatea	Ca’Foscari,	Veneţia

Prof.	univ.	dr.	Francesco	Leoncini, 	Universitatea	Ca’Foscari,	Veneţia

Prof.	univ.	dr.	Adriano	Papo, 	Universitatea	din	Udine

Prof.	univ.	dr.	Doru	Radosav, 	Universitatea	„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca

C.S.	I.	dr.	Florin	Gogâltan,	Institutul	de	Arheologie	și	Istoria	Artei	al	Academiei	Române,	
Cluj-Napoca

Dr.	Matteo	Taufer,	Universitatea	din	Leipzig

Dr.	György	Feiszt,	Vas	County	Archives	of	Szombathely

Dr.	Gizella	Nemeth,	Centro	Studi	Adria-Danubia,	Duino	Aurisina	(Trieste)

Orice corespondenţă se va    MUZEUL ŢĂRII CRIŞURILOR – COMPLEX MUZEAL     
adresa/ Toute correspondance 410087 ORADEA
sera envoyée à l’adresse/ Please Str. Armatei Române nr.1/A
send any mail to the following ROMÂNIA
address/ Richten sie bitte jedwelche Tel: 0259 706 101, Fax: 0259 479 918
korrespondenz an die adresse Email: crisia@mtariicrisurilor.ro
          
     
ISSN:	1016	–	2798

Fondator:	Sever	Dumitraşcu	(1971)

@ Copyright by Muzeul Ţării Crişurilor – Complex muzeal

Punctele de vedere exprimate în materialele publicate aparţin în exclusivitate autorilor



CR ISI A
LII

M U Z E U L  Ţ Ă R I I  C R I Ş U R I L O R

O R A D E A • 2 0 2 2





CUPRINS
(SOMMAIRE - SUMMARY - INHALT)

STUDII ȘI ARTICOLE

KATÓCZ ZOLTÁN, Observații tipologice și comparative cu privire la urcioarele din 
finalul epocii cuprului, Typological and Comparative Observations of the 
Late Copper Age Jugs

GEORGIANA TEODORA POP, Materiale arheologice descoperite în situl arheologic de 
la Crestur „Cetățuie” (com. Abrămuț, Județul Bihor), Archaeological materials 
discovered at Crestur “Cetăţuie” (Bihor County)

ALEXANDRA GĂVAN, MARIAN-ADRIAN LIE, NADINE NOLDE, TANJA ZERL, ASTRID 
RÖPKE, MIRIJAM ZICKEL, TOBIAS KIENLIN, GRUIA FAZECAȘ, Preliminary 
report on the 2021 excavation season at Toboliu

CORINA TOMA, Cercetarea arheologică preventivă a sitului de epocă dacică de la km 
2 al drumului de legătură „Girația Calea Sântandrei – Autostrada A3 Biharia”, 
Preventive archaeological research of the Dacian settlement on km. 2 of the 
connecting road “Giraţia Sântandrei – A3 Biharia motorway”

CĂLIN COSMA, Tipuri de cruci relicvar bizantine din bronz cu figuri în relief, 
descoperite pe teritoriul României, Types of Byzantine bronze reliquary cross 
types with figures in relief discovered on Romanian territory

DORU MARTA, F. PORSZTNER KITTI, EMŐDI TAMÁS, MIHÁLKA NÁNDOR, Cercetări 
arheologice în Palatul princiar din Cetatea Oradea. I: Aripa sud-vestică a 
Palatului princiar, Archaeological research in the Prince’s Palace of the 
Oradea fortress. I: The southwest wing of the Prince’s Palace

SORIN BULZAN, Fortificația medievală de la Corbești, com. Ceica, jud. Bihor, The 
medieval fortification from Corbești, Ceica commune, Bihor County

ALEXANDRU SIMON, Un imbroglio din Dacia Mediterranea: umanistul Antonio 
Bonfini, episcopul de Oradea Ioan Filipec şi amintirea domniei regelui Matia 
Corvin, An imbroglio in Dacia mediterranea: the humanist Antonio Bonfini, the 
bishop of Oradea, John Filipec and the memory of king Matthias Corvinus’ 
reign

FRANCESCO RUVOLO, La citadella di Oradea tra ’5 e ’600. Architetti italiani e difensa 
antiturca nel cuore dell’Europa , The citadel of Oradea between ’5 and ’600. 
Italian architects and anti-Turkish defense in the heart of Europe

11

35

65

85

111

141

203

209

225



GIZELLA NEMETH, ADRIANO PAPO, L’irruzione tatara nel Maramureș e nella 
Transilvania nel settembre del 1717, The Tatar invasion of Maramureș and 
Transylvania in September 1717

EMILIA MIHAELA DEAC, Despre veniturile Episcopiei Unite de Făgăraș în secolul al 
XVIII-lea. Perioada lui Inochentie Micu Klein (1729-1751), On the income of 
the Greek Catholic Episcopate of Făgăraș in the 18th century. Inochentie 
Micu Klein’s time (1729-1751)

TIBERIU ALEXANDRU CIORBA, Educația clerului greco-catolic. Date și statistici cu 
privire la studenții teologi ai Episcopiei greco-catolice din Oradea (1792-1850), 
The education of the Greek-Catholic clergy. Statistics and data regarding 
theology students of the Greek-Catholic Bishopric of Oradea (1792-1850)

IOAN CIORBA, Aspecte ale vieții ortodoxe din cadrul localității Calea Mare (județul 
Bihor) pe parcursul secolelor XVIII-XIX, Aspects of the orthodox life in Calea 
Mare village (Bihor County) during 18th and 19th centuries

CRISTIAN APATI, O conscriere nominală a credincioșilor ortodocși din Oradea-
Velența întocmită în anul 1800, A nominal conscription of the Orthodox 
believers from Oradea-Velenţa drawn up in 1800

TŐTŐS ÁRON, „Corupt din punct de vedere moral”. Prostituatele în Monarhia 
Austro-Ungară, “Morally corrupt”. Prostitutes in the Austro-Hungarian 
Monarchy

DIANA IANCU, Măsuri alimentare restrictive adoptate în Oradea la începutul 
Primului Război Mondial, Restrictive food measures adopted in Oradea at 
the beginning of the First World War

CRISTINA LIANA PUȘCAȘ, Pavel Malița, participant la Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia. Memorii despre lumea satului românesc, Pavel Maliţa, participant 
in the Great National Assembly in Alba Iulia. Memories of the Romanian 
village world

RĂZVAN MIHAI NEAGU, Personalități ale Marii Uniri: Petru Popovici (1866-1946), 
protopopul ortodox al Abrudului, Personalities of the Great Union: Petru 
Popovici (1866-1946), Orthodox Protopope of Abrud

PETRU ARDELEAN, General Nicolae Mihăilescu - militarul de carieră și legăturile 
sale cu Oradea. Cercetări preliminare, General Nicolae Mihăilescu, the career 
military man and his connections with Oradea. Preliminary research

CĂLIN GHEMIȘ, Din Medalistica Unirii: un medalion inedit al Regelui Ferdinand 
semnat Kara Mihaly, From the Medals of the Union: a unique medallion of 
King Ferdinand signed Kara Mihaly

GABRIEL MOISA, LIVIA BUCUR, Românii din Ungaria Trianonică. Structuri 
organizatorice: 1920-2020, Romanians from Trianon Hungary. Organizational 
structures: 1920-2020

CORNELIA ROMÎNAȘU, RADU ROMÎNAȘU, Activitatea despărțământului orădean al 
„Astrei” în timpul președinției lui Aurel Lazăr (1923-1930), The activity of the 
Oradea branch of “Astra” during the presidency of Aurel Lazăr (1923-1930)

237

249

259

271

285

301

319

329

351

361

373

377

387



SANDA DUMITRIȚA BUBOI, Ulpiu Traian Gomboșiu. O scurtă biografie, Ulpiu Traian 
Gomboșiu. A short biography

RADU FLORIAN BRUJA, Lupta pentru putere din România și Slovacia în ianuarie 
1941, The struggle of power in Romania and Slovakia in January 1941 
(reflections on diplomatic reports of Ivan Milecz and Nicolae Lahovary)

DANIEL BARNA, Administratorul apostolic Iuliu Hossu în mijlocul credincioșilor 
din Episcopia Unită de Oradea Mare (1941-1945), Iuliu Hossu alongside the 
believers of the Greek-Catholic Diocese of Oradea-Mare (1941-1945)

 
VERONICA TURCUȘ, Relansarea industriei cinematografice române și propaganda 

italiană (1942), Revival of the Romanian cinematographic industry and 
Italian propaganda (1942)

ANTONIO FAUR, Deportation of Jews from Oradea and Bihor County in the spring 
of 1944 

CRISTIAN CULICIU, The systematization of Oradea: discussions and debates, plans 
and achievements (1972-1989) 

ROLAND OLAH, Contrabandă cu cai. Aspecte privind criminalitatea transfrontalieră 
în zona de graniță româno-maghiară în anul 1990, Horse smuggling. 
Aspects on cross-border crime in the Romanian-Hungarian border area 
in 1990

MUZEOGRAFIE, CONSERVARE, RESTAURARE

DOINA GABRIELA ANANIE, Atelierul fotografic al fraților Abdullah (Abdullah Freres), 
Abdullah brothers’ photographic workshop

MARIANN SZAMOS, Colecția Muzeului Memorial „Ady Endre” din Oradea, The 
Collection of the “Ady Endre” Memorial Museum in Oradea

CORINA POP, Depozitul de carte veche și documente al Secției de Istorie a Muzeului 
Țării Crișurilor, Old book and document depository of the History Section of 
the Țării Crișurilor Museum

FLORINA CIURE, Digitizarea, ca modalitate de protejare și promovare a colecțiilor 
muzeale, Digitization, a way to protect and promote museum collections

RECENZII

CRISTIAN CULICIU, Gabriel Moisa, Un secol de politică. Incursiune în istoria Partidului 
Național Liberal din Bihor între 1920-2020, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 
Oradea, 2021, 303 p.

RONALD HOCHHAUSER, Vlad Capotescu, Automobile în Timișoara interbelică, ediţia 
a IV-a, Editura Waldpress, Timișoara, 2022, 267 p.

 
DIANA IANCU, Antonio Faur, Ghetoul din Oradea (1944). O scurtă istorie, Editura 

Mega, Cluj-Napoca, 2022, 302 p.

423

435

451

461

477

487

511

527

531

545

559

571

573

575



IULIA MEDVESCHI, Sorin Șipoș, Cosmin Patca, Ioana Blajec, Cuzap: Album 
istorico-geografic, fotografii Florin Șipoș, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 
2020, 112 p.

NECROLOG

AUREL CHIRIAC, Sever Dumitrașcu (1937-2022)

AUREL CHIRIAC, Gheorghe Gorun (1949-2022)

578

583

585



 
 
 

STUDII ȘI ARTICOLE 

 
 





11 

 

 
OBSERVAȚII TIPOLOGICE ȘI COMPARATIVE CU PRIVIRE 

LA URCIOARELE DIN FINALUL EPOCII CUPRULUI 
 

KATÓCZ Zoltán* 
 
 

TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE OBSERVATIONS OF THE LATE COPPER AGE JUGS 
ABSTRACT 

 
From the Ier and Crișul Repede valley we know several archaeological sites that can be dated 

back to the Late Copper Age. After decades of field research, it is clear that the Baden culture in 
the lowland areas had close social and commercial relations with the Coțofeni communities from 
higher altitude regions. These cultural and economic relations were confirmed primarily by the 
movement of imported ceramic material especially in the contact zone such as the Ier and Crișul 
Repede valley, where the Baden and Coțofeni cultures lived relatively close to each other. 

In the present study I will discuss about jugs of different types and sizes, because until now 
these categories of vessels have not been analysed in general, even though several well-
preserved variants or fragments have appeared in this geographical area. For this reason, the re-
discussion of the typological structure of the jugs of this region from the Late Copper Age is very 
important. Based on the archaeological findings I have been able to distinguish five main 
categories of jugs considering the size, shape of the body and the way they were made. At the 
same time, the distribution area of certain types of jugs can be determined based only on the 
morphological aspect and the way they were decorated, because some variants are more 
common in the areas dominated by the Baden culture, while others appear only in Coțofeni 
context. Even if these small archaeological observations do not provide an overall picture about 
the structure of the pottery from the end of the Copper Age in these regions, I still believe that 
my results will provide some considerations for the typological and cultural determination of the 
jugs that were used both by the Baden culture and the Coțofeni communities. 

 
Keywords: Baden culture, Coțofeni culture, late Eneolithic, jugs, pottery analyses 

 
 

În colecția Muzeului Județean Satu Mare și a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 
Maramureș se află un număr însemnat de materiale arheologice descoperite la Berea și Ciumești 
(jud. Satu Mare), de către fostul preot reformat Kovács Gyula [Iulian], dintre care dorim să 
scoatem în evidență cele din finalul epocii cuprului1. În prezent, din rândul arheologilor doar 
puțini știu că dl. Kovács a fost extrem de pasionat de arheologie și în mod sistematic a efectuat 
cercetări de suprafață în regiunea dealurilor de nisip din vecinătatea satelor Berea și Ciumești. 
Kovács Gyula s-a născut la Curtuișeni [Érkörtvélyes], în 19 decembrie 19112, într-o familie cu o 
situație bună. A absolvit Facultatea de Teologie Reformată la Cluj-Napoca în anul 1938, după care 
a devenit preot ajutător la Curtuișeni între anii 1939-1940 și, probabil, în această perioadă a intrat 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: katocz.zoltan@gmail.com 
1 Roman, Németi 1978, 15–18, 24–28; Bader 1978, 19; Kacsó 2016, 76, not. sub. 104. 
2 Németi 1999, 14. 
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în contact prima dată cu renumitul colecționar din Valea lui Mihai3. Nu întâmplător preotul 
Kovács a devenit atât de implicat în arheologie. Între anii 1951-1961 a slujit la Berea și probabil a 
menținut o relație cu medicul Andrássy Ernő4, din acest motiv a putut vedea și colecția 
arheologică a medicului din Valea lui Mihai. Experiența profesională și atitudinea lui Andrássy 
demonstrată în dezvoltarea culturii locale l-a inspirat în mod evident pe preotul Kovács, care a 
tratat cu foarte mare grijă și atenție bunurile arheologice descoperite la Berea și Ciumești5. 
Aproximativ după un deceniu de cercetări în raza satelor Berea, Ciumești și Foieni, preotul 
Kovács a colectat cca 20.000 obiecte, din care o bună parte au fost achiziționate de Muzeul din 
Baia Mare în 1961, o mică colecție de către Muzeul din Carei în 1967, iar restul pieselor au fost 
cumpărate de Muzeul Județean din Satu Mare în anul 19776. 

Importanța istorică și arheologică a cercetărilor efectuate de Kovács Gyula era evidentă 
deja la finalul anilor cincizeci ai secolului trecut. În vara anului 1959, arheologul Constantin S. 
Nicolaescu-Plopșor a studiat bogata colecție a preotului de la Berea7 și a fost surprins de 
microlitele descoperite în zonă8. Trebuie remarcat că doi ani mai devreme, împreună cu Elena 
Kovács, a făcut o vizită la Valea lui Mihai, în 5–16 august 1957, pentru studierea unor posibile 
locuiri pre-eneolitice, pe baza pietrelor cioplite colectate de Andrássy Ernő9. Informațiile 
furnizate de preotul Kovács au încurajat arheologii să efectueze mici săpături în hotarul satelor 
Ciumești și Berea, începând cu anul 1961 și 1962. Colectivul de cercetători, format din 
arheologii Alexandru Păunescu și Eugen Comșa (Institutul de Arheologie, București), alături 
de Elena Kovács (Muzeul Regional Baia Mare)10, sub coordonarea lui C. S. Nicolaescu-Plopșor, 
au realizat săpături arheologice pe o suprafață de 30 m2 la Ciumești – C.IIa / Pășune [Legelő]11, 
în luna noiembrie a anului 196112. După care au continuat cercetările arheologice în luna 
decembrie a anului 1962 pe o suprafață de 76,50 m2 la Berea – B.Ia / Stavil Mică [Kisrengátja]13, 

 
3 Pe această cale aș dori să mulțumesc amabilei doamne Tóthné Emese (fiica mai mică a lui Kovács Gyula), pentru că 
mi-a împărtășit aceste informații valoroase despre viața tatălui său.  
4 Németi 2013, 17. 
5 Trebuie evidențiat că un vas ceramic întreg, care a fost descoperit de Kovács Gyula, în prezent se află în colecția 
Muzeului Țării Crișurilor sub nr. inv. 2434. În data de 18 noiembrie 1953, între alte bunuri arheologice, preotul Kovács 
Gyula i-a donat lui Andrássy un urcior cu toartă (de epoca bronzului timpuriu), care provine de la Berea – Dealul 
viilor / Viile Berei [Bere – Szőlődomb / Berei szőlő]. În Evidența antichităților mele [Régiség gyűjteményeim] a lui 
Andrássy (colecția de documente a MȚC cu nr. inv. 1932/b, p. 124) este menționat acest recipient cu numărul de 
inventar 2107. Andrássy a inventariat în mod profesionist toate vestigiile arheologice care au intrat în posesia lui, 
ținând cont de data intrării, locul și modul descoperirii. Németi János, într-un studiu publicat în anul 1969, face 
referire la acest vas ceramic întreg, cu nr. 2107 (Németi 1969, 60, not. sub. 3.). Este interesant că în anii șaizeci, Németi 
folosește numerele de inventar din vechiul Muzeu din Valea lui Mihai, și nu cele noi/oficiale date de Muzeului 
Județean Bihor, după reinventarierea artefactelor confiscate din colecția Andrássy. Într-un studiu mai recent, Németi 
menționează și alte piese preistorice de la Berea – Dealul viilor [Szőlődomb], cu numerele de inventar 2089–2107 
(Németi 2013, 17), care apar tot în Evidența antichităților mele [Régiség gyűjteményeim] a lui Andrássy (colecția de 
documente MȚC, nr. inv. 1932/b, p. 124). După arestarea lui Andrássy, colecția sa arheologică, așadar și urciorul 
discutat mai sus, a intrat în posesia Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. 
6 Roman, Németi 1978, 15; Németi 1997, 63; Németi 1999, 15; Virag 2008, 1; Virag 2013, 112; Kacsó 2016, 5, not. sub. 1. 
7 Păunescu 1963, 467. 
8 Păunescu 1964, 321. 
9 Nicolaescu-Plopșor, Covács 1959, 33. 
10 Comșa 1963, 477, not. sub. 1; Comșa 1972-73, 40, not. sub. 7. 
11 Németi 1999, 51, nr.36/C.IIa. 
12 Păunescu 1963, 467, not. sub. 1. 
13 În luna decembrie a anului 1965 (înainte de Crăciun), Alexandru Păunescu și Németi János au efectuat din nou 
săpături arheologice pe 10 m2 (Németi 1999, 54, nr.37/B.Ia.). 
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după care 10 m2 au săpat la Berea – B.IXa / Togul lui Sultész [Sultész-tag]14, iar la Berea – B.XVI 
/ Grădina Florilor [Virágkert]15 a fost deschisă tot o suprafață de 10 m16. Așadar, cercetările 
arheologice derulate la Berea au acoperit o suprafață de 96,50 m2 în total17. În timpul 
cercetărilor arheologice coordonate la Berea în anii 1961 și 1962, au fost descoperite 700 de 
unelte de piatră tipice și atipice (500 bucăți la B.Ia; 185 la situl B.IXa și 5 bucăți la B.XVI), în 
timp ce preotul Kovács a strâns în raza localității Ciumești aproximativ 4570 materiale litice 
tipice și atipice (acestea se păstrează în Muzeul Județean de Istorie si Arheologie Baia Mare)18. 
Materialele litice recoltate în urma săpăturilor efectuate în anii 1961-1962 au fost prelucrate în 
mod didactic și publicate de Al. Păunescu19. Tot în anul 1962 au fost realizate săpături 
arheologice la Ciumești, conduse de Mircea Rusu, iar cele din 21. IX – 19. X. 196420 și 1965 au 
fost coordonate de Vlad Zirra, având colectiv de cercetare format din Mircea Zdroba și Németi 
János21. Descoperirile celtice22 și cele de epoca bronzului23 au fost publicate la scurt timp după 
finalizarea săpăturilor arheologice. 

Renumitul cercetător din Carei, Németi János, a acordat pentru prima dată o atenție 
mai mare activității arheologice a colecționarului de la Berea, astfel se cunoaște faptul că dl. 
Kovács, dincolo de pasiunea lui pentru artefacte arheologice, era la curent și cu literatura de 
specialitate24. Kovács Gyula a avut cunoștințe de arheologie locală chiar remarcabile, pentru 
care a fost respectat și remarcat de toți cercetătorii care au efectuat săpături arheologice în 
raza localității Ciumești și Berea. Acest lucru este foarte bine demonstrat și prin faptul că 
acești arheologi fac trimiteri la informațiile furnizate de preotul Kovács în publicațiile lor 
ulterioare25. 

 
14 Németi 1999, 55, nr.37/B.IXa. 
15 Németi 1999, 58, nr.37/B.XVI. 
16 Păunescu 1963, 467, not. sub. 1. 
17 Păunescu 1964, 322, not. sub. 3. 
18 Păunescu 1963, 472, not. sub. 10. Preotul reformat Kovács Gyula a efectuat cercetări de suprafață repetitive între 
anii 1956 și 1961 la punctele Berea – IIa / Miriștea lui Csányi [Csányi-sűrűje], Berea – B.IXa / Togul lui Sultész [Sultész-
tag], Berea – IXb / Togul-dolarului [Dolláros], Berea – XIV / Via Căpleniului [Kaplonyi-szőlő], de unde a colectat o 
cantitate însemnată de materiale litice (Păunescu 1970, 209, not.sub.21; Németi 1999, 54–58.). Iar la punctul Ciumești 
– Moară, în timpul construirii unor grajduri pe terenul C.A.P, au descoperit un cimitir celtic în anul 1960. O parte 
din inventarul funerar a fost salvat de colecționarul Kovács Gyula, care ulterior a ajuns în posesia Muzeului din Baia 
Mare (Zirra 1968, 1, not. sub. 1.). 
19 Păunescu 1970, 148, 154–155, 209, 221–222, Fig. 19/1–7, 9–10, 15–18, 20–22, 27–30, 34, 37. 
20 Popescu 1965c, 593–594, nr. 48; Popescu 1965d, 476, nr. 48; Florescu 1966, 185. 
21 Ordentlich, Kacsó 1970, 49-50. 
22 Popescu 1966, 389, nr. 41-42; Zirra 1968, 1, 3–4, 7; Zirra 1980, 39–41. 
23 Rusu 1963, 207, nr. 20; Popescu 1965, 333; Popescu 1965b, 784; Németi 1969, 57–69; Ordentlich, Kacsó 1970, 49-
50; Kacsó 1972, 32–33; Bader 1978, 22–23, 39–40; Kacsó 1997, 426–428; Kacsó 2009, 33–34; Kacsó 2016, 8, 18, 38. 
24 „…preotul Kovács Gyula a avut cunoștințe serioase privind domeniul descoperirilor arheologice, a studiat o serioasă 
bibliografie de specialitate, a devenit un arheologi-autodidact, iar la nivelul anilor 1960-1970 a determinat relativ corect, 
din punct de vedere cronologic și cultural materialul arheologic” (Németi 1997, 63.). 
25 Din literatura de specialitate cunoaștem că dl. Kovács, la punctul numit Ciumești – C.III / La silozuri / Fântâna 
Pășunii [Silógödrök / Legelő kút] (Németi 1999, 52, nr. 36/C.III), a efectuat mici săpături de salvare în anul 1961 
(Comșa 1963, 483, not. sub. 26–27), în urma săpării gropilor de silozuri. Atunci a descoperit două complexe 
arheologice. Materialele arheologice neolitice (Comșa 1963, 478, 483, not. sub. 6; Comșa 1971, 36; Comșa 1972–73, 
44, not. sub. 21; Németi 1997, 64–65) și cele de epoca cuprului (Kacsó 1969, 49–54.) descoperite au fost prezentate în 
literatura de specialitate. Vasele ceramice au fost recuperate de Kovács Gy., iar în prezent se găsesc în Muzeul Județean 
de Istorie si Arheologie Baia Mare (Comșa 1971, 40, not. sub. 82). Tot de aici provin 15 valve de tipar, făcute din lut 
ars, care redau formele diferitelor piese (Bader 1978, 123, nr. 28). 
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La sud de localitatea Peștere [Körösbarlang], la punctul numit Peștera Igrița [Igrici-
barlang]26 cunoaștem patru urcioare specifice culturii Baden și Coțofeni27. Peștera și descoperirile 
ei au fost discutate în mai multe rânduri de literatura de specialitate28. Primele cercetări mai 
importante au avut loc în anul 1913 în organizarea Asociației Muzeului Ardelean [Erdélyi 
Múzeum-Egyesület]29 sub conducerea lui Roska Márton30, astfel, între alte materiale arheologice 
paleolitice s-au descoperit și materiale ceramice eneolitice. A trebuit să treacă aproximativ cinci 
decenii ca peștera să intre din nou în atenția arheologilor, în urma activității arheologice 
deosebite a lui Emődi János, care a dedicat mai multe studii31 descoperirilor de epoca cuprului și 
cea a bronzului din Peștera Igrița. În anul 1961 Emődi János intră prima oară în Peștera Igrița, 
redescoperind importanța arheologică a acesteia32. Începând cu anul 1963, Emődi intră în peșteră 
în mod repetat și începe cercetarea sistematică a încăperilor33, cu scopul de a salva vestigiile 
arheologice de distrugerile provocate de turiștii care vizitau din ce în ce mai frecvent peșterile din 
zona Munților Pădurea Craiului. În urma mai multor ani de cercetare, Emődi își formează 
propria colecție arheologică unică și remarcabilă, în care majoritatea vaselor ceramice sunt 
restaurate34 cu foarte mare atenție. Din Peștera Igrița au fost publicate prima dată monedele 
încadrate în perioada imperiului roman35. În schimb, descoperirile preistorice nu au văzut chiar 
așa de repede lumina tiparului, deoarece acestea trebuiau să treacă prin toate etapele de restaurare 
și de documentare. În anul 1980 a fost publicată o colecție de material arheologic foarte bogat, 
datat la finalul epocii bronzului, și astfel a fost introdus în literatura de specialitate termenul de 
grup Igrița36. Încadrarea cronologică și culturală a acestor materiale arheologice a fost dezbătută 
în literatura de specialitate în anii precedenți37. Materialele ceramice aparținând culturii Baden – 
Coțofeni38 și cele decorate cu șnur39 au fost descoperite tot în Peștera Igrița, alături de materialele 
datate la începutul epocii bronzului40. 

 
Analiza descoperirilor 
Urcioarele culturii Baden și Coțofeni de mărime mică și medie sunt modelate dintr-o pastă 

fină sau semi-grosieră de bună calitate, degresate cu nisip fin și pietricele de granulație foarte 
mică, cu pereți subțiri. În cele mai multe cazuri, în timpul cercetărilor arheologice urcioarele apar 

 
26 György 1901, 139–140; Roska 1938, 402; Roska 1942, 140, nr. 276, 162–163.kép. 
27 Urciorul prevăzut cu decor specific culturii Baden se află în colecția Muzeului Țării Crișurilor, sub nr. inv. 5025 și 
la noi apare la Planșa IV. 
28 Dumitrașcu 1974, 52–53; Găvan 2021, 265–267, 271–273.  
29 Erdélyi 1914, 10; Pósta 1914, 36. 
30 Roska 1938, 399–400; Vincze 2005, 9. 
31 Katócz et al. 2021, 9–13. 
32 În acea vremea a scos din peșteră doar câteva fragmente ceramice pe care le-a prezentat arheologilor Muzeului 
Regional din Oradea, și anume, lui Nicolae Chidioșan și lui Ivan Ordentlich.  
33 Emődi 1980, 230; Ghemiș 2021, 289, Pl. I. 
34 Între anii 1962-63 și 1972 Emődi János a vizitat frecvent Muzeul Regional din Oradea, unde și-a însușit abilitățile 
și competențe necesare pentru întregirea, reconstituirea și completarea vaselor ceramice fragmentare, lucrând mult 
timp împreună cu restauratorul de ceramică al muzeului, Szabó Mária. 
35 Mitrea 1970, 479–480, nr. 72; Chirilă et al. 1971, 567–568; Sășianu 1980, 143–144, nr. 93. 
36 Emődi 1980, 270–271. 
37 Chidioșan, Emődi 1982, 61–86. 
38 Emődi 1984, 405–410. 
39 Emődi 1992, 193–194; Emődi 1992b, 485–488. 
40 Emődi 1985, 134–135. 
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într-o stare foarte fragmentară, din acest motiv fiind greu de reconstituit forma lor inițială41 și 
categoria lor tipologică. Fragmentele mai mici se pot confunda foarte ușor cu castroanele cu 
pereții subțiri sau cu cănile. Pentru determinarea tipologică corectă a fragmentelor de urcioare 
specifice culturii Baden și Coțofeni, trebuie să le analizăm și din punct de vedere stilistic, fiindcă 
acestea au, de regulă, decorul lor specific, care nu apare pe alte forme de recipiente. Părțile 
neornamentate, cum ar fi buza și gâtul cilindric, se pot distinge foarte ușor de alte tipuri de 
recipiente, datorită aspectului lor morfologic specific, și în cazul în care gâtul urcioarelor se 
găsește într-o stare foarte fragmentară. 

În repertoriul formelor urcioarelor din regiunea Văii Ierului și Crișului Repede cunoaștem 
mai multe variante, însă până acum această temă nu a fost analizată în mod unitar în cadrul unui 
studiu aparte. Din punct de vedere morfologic se pot distinge anumite diferențe majore între 
urcioare specifice perioadei clasice culturii Baden42 și Coțofeni, în ceea ce privește modelarea 
corpului și gâtului, astfel am reușit să determin cinci categorii tipologice principale pentru această 
zonă geografică. 

 

 

Fig. 1.: Tipologia urcioarelor din finalul epocii cuprului 

 
În prima categorie intră urcioarele mici cu corp ușor bombat (Fig. 1/Va)43. Aceste tipuri 

arată o asemănare la cănile caracteristice culturii Baden44, însă corpul bombat este puțin 
alungit, astfel înălțimea totală a vasului (fără toarta supraînălțată) variază între 14 și 16 cm. 
Gâtul are o formă cilindrică îngustă, având diametrul între 8–9 cm. Trei exemplare 
reprezentative au fost descoperite la Peștera Igrița într-o stare fragmentară45. Unul este decorat 
cu mai multe registre de linii vertical incizate, cu toate că apare și o bandă de linii incizate în 
formă de „L”, umplută cu liniuțe înclinate (Pl. I/1). La partea de jos a gâtului se vede o linie 
incizată superficială în poziția orizontală. Celălalt urcior este prevăzut cu ornament specific 

 
41 Această problemă a fost sesizată și în cazul altor situri arheologice (György 2008, 32). 
42 În anii optzeci și nouăzeci ai secolului trecut, tipologia urcioarelor aparținând perioadei clasice a culturii Baden a 
fost discutată pe baza materialelor arheologice descoperite în Slovacia (Němejcová-Pavúková 1981, 262, Obr. 5/O3) 
și în Ungaria (Endrődi 1997, 129, 4.kép/D7.). 
43 Cunoaștem și varianta etnografică a acestui tip de urcior (Csupor, Csupor 1998, 78–79). 
44 Roman, Németi 1978, 28, Pl. 29/1, Pl. 31/3–5. 
45 Emődi 1984, 406–407, Fig. 5/22, Fig. 7/29, Fig. 10/45. 
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culturii Baden, are buza crestată, gâtul este prevăzut cu un șir de cercuri mici ștampilate, iar 
corpul vasului este decorat cu registre de linii verticale mărginite cu cercuri ștampilate (Pl. I/2). 
Este de remarcat că gâtul sub buză este prevăzut cu o perforație (6 mm diametru) post-ardere, 
probabil pentru fixarea capacului ori pentru repararea unei fisuri. Cel de-al treilea urcior este 
prevăzut cu benzi de linii incizate în forma de „V”, umplute cu liniuțe mici înclinate (Pl. III/1). 
Cele trei urcioare de la Peștera Igrița sunt modelate dintr-o pastă semi-grosieră, degresată cu 
pietricele mai mici, iar suprafața vaselor este ușor aspră. Acest tip și dimensiuni de urcioare nu 
sunt necunoscute în repertoriul formelor ceramicii culturii Coțofeni, un exemplar din această 
categorie fiind descoperit la Șincai – Cetatea păgânilor, având un gât cilindric, corp bombat cu 
fund plat, iar toarta este supraînălțată46. Un fragment de urcior similar cunoaștem și din mediul 
culturii Baden descoperit la Dindești – Vii, care este decorat la partea inferioară a gâtului cu un 
șir de cercuri ștampilate (Pl. II/1)47. Tot în această categorie ar intra și piesa de la Moftinu Mic 
– Pescăria A.48. 

Urcioarele de mărime mică cu corp globular ușor aplatizat cu gât cilindric (Fig. 1/Vb). Cu 
ajutorul reconstituirilor grafice se poate determina și înălțimea totală a vasului (fără toartă), 
care variază între 16–18 cm, iar gâtul are un diametru între 8 și 10 cm. În stadiul actual al 
cercetării se cunosc doar două exemplare, care sunt lipsite de ornamente incizate. Exemplarul 
de la Pișcolt – Nisipărie49 este lipsit de orice decor, în schimb suprafața totală a vasului este 
acoperită cu un slip subțire (Pl. II/3). Din cauza stării fragmentare a piesei nu putem determina 
dacă a avut toartă sau nu. Un alt urcior mai puțin cunoscut în literatura de specialitate a fost 
descoperit la Oradea – str. Cireșilor, în urma cercetărilor arheologice preventive realizate în 
vara anului 201350. Acesta este prevăzut cu o toartă în bandă supraînălțată, decorată cu două 
caneluri superficiale orientate vertical. Iar de la partea joasă a toartei pornesc două brâie simple 
verticale, care se opresc sub pântecul vasului. Corpul vasului este lustruit, realizat cu ajutorul 
unei instrument cu vârf subțire (poate cu o piatră de râu aplatizată), cu mișcări repetative 
pornind de sus în jos (Pl. II/4)51. Probabil această formă este specifică regiunii culturii Baden52, 
și a pătruns în Valea Ierului din regiunea Câmpiei Tisei, deoarece urcioare similare cunoaștem 
de la Budapesta – Andor-útca53, Polgár – Téglaszín54, Újtikos – Demeterkút55, Viss56 și Vörs57. 
Urcioare cu aspect morfologic similar au și exemplarele de la Budakalász – Luppa-csárda, 

 
46 Lazăr 1978, 43, Pl. VII/4, Pl. VIII/2. 
47 Doresc să-i mulțumesc directorului Muzeului Județean Satu Mare, Liviu Marta, că mi-a oferit ocazia 
de a vedea și a prelucra totalul materialelor ceramice recuperate în urma cercetărilor de teren realizate 
în anul 2001 la Dindești – Vii.  
48 Iercoșan 1986-1987, 64, Fig. 3/1; Németi 1986–1987, 105, Fig. 9/1. Vasul este prevăzut cu decorul specific culturii 
Coțofeni (Roman 1976, 28, Pl. 46/10, 18–20; Kalmár 1983, 62–63, Pl. VIII/b. 24–25). 
49 Roman, Németi 1978, 29, 31, Pl. 28/2. Pentru această formă, autorii au creat o categorie tipologică individuală.  
50 Fazecaș, Marta 2013, 7–9. 
51 Pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor mei, Gruia Fazecaș și Doru Marta, că mi-au pus la dispoziție 
materialele ceramice recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive.  
52 Urciorul bombat-aplatizat indică o tradiție străină în olăritul culturii Coțofeni din centrul Transilvaniei, un singur 
exemplar fiind cunoscut până acum, descoperit la Săsciori – Vârfu Mâglii (Popa 2012, 101-102, 278, Fig. 59 = Pl. 
65/16). 
53 Banner 1956, 72, 154, 194, Taf. XXXIV/39. 
54 Banner 1956, 109, 164, Taf. LXXXVI /1. 
55 Banner 1956, 108, 154, 164, Taf. LXXIX/32. 
56 Banner 1941, 31, I.táb/2a-b; Banner 1956, 105, 154, Taf. LXXXI /10, 12. 
57 Banner 1956, 33, 153, 163-164, Taf. IX/4. 
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descoperite în mormintele nr. 222, 273 și 31258, sau de la Nagykanizsa – Billa59 și Budapest – 
Medve út60. 

Tot în această categorie intră și urciorul descoperit la Pișcolt – Nisipărie61, care este netezit 
pe exterior printr-o lustruire superficială (Pl. II/2). Este decorat cu registre de linii verticale 
canelate și mărginite de împunsături succesive de formă triunghiulară efectuate de un 
instrument, care a fost ascuțit în mod specific pentru realizarea acestui motiv. Un șir de 
triunghiuri succesive similare se văd și la zona între gâtul și umărul vasului. Un urcior decorat cu 
linii canelate late a fost descoperit la Carei – Bobald II (Pl. III/4)62 și la Budakalász – Luppa-csárda 
în mormântul nr. 1363. 

Urcioarele de mărime medie cu corp bombat (Fig. 1/Vc) apar mai frecvent în mediul culturii 
Coțofeni, cu toate că unele recipiente au decor Baden. Acestea au, de regulă, fund plat, toarta în 
bandă ușor supraînălțată, iar decorul acestora este dominat ori de motive ornamentale specifice 
Baden, ori Coțofeni. Înălțimea lor este de 22–23 cm, iar deschiderea gurii variază între 8 și 10 cm. 
În cazul urciorului de la Peștera Igrița64 (Pl. IV) s-au folosit mai multe linii subțiri incizate, aranjate 
în registre, mărginite cu șiruri de cercuiri rotunde, realizate prin ștampilare, iar între gât și umăr 
apar două șiruri de cercuri rotunde ștampilate unul sub celălalt. Recipientul este prevăzut cu o 
toartă în bandă cu margini ridicate, iar la partea superioară este prevăzut cu doi lobi care se ridică 
puțin deasupra gurii. Toarta vasului este decorată cu patru registre de șiruri de cercuri ștampilate, 
aranjate în câte două rânduri orizontal. Înălțimea vasului fără toartă este de 22 cm. Cu toate că acest 
recipient are decor specific Baden, a fost descoperit într-un mediu arheologic dominat de ceramică 
Coțofeni65. Degresarea pastei ceramice (cu multe pietricele de granulație mică) și lipsa totală a 
netezirii suprafeței vasului confirmă că urciorul a fost realizat de olari din regiunea Coțofeni. Un 
urcior de la Pișcolt – Nisipărie66 prezintă asemănări cu varianta precedentă, care probabil este, de 
asemenea, un import Coțofeni67. Acesta a fost decorat cu motive compuse din registre de linii 

 
58 Bondár 2009, 279, Pl. XVIV, 222/1, Pl. CXI, 273/2, Pl. CXXII, 312/1. 
59 Barna 2003, 110, 8.kép/6, 8–10, 12. 
60 Endrődi 2004, 38, nr.12. 
61 Roman, Németi 1978, 30, Pl. 35/3. 
62 Material ceramic descoperit în urma cercetărilor de suprafață efectuate de Németi János în anul 1982. 
63 Bondár 2009, 279, Pl. VIII/13/2. 
64 Urciorul a fost între primele materiale ceramice care au fost donate Muzeului Regional Oradea de Emődi János 
între anii 1962-1963, care și în prezent face parte din expoziția de bază a muzeului. Acest urcior a fost publicat prima 
oară de P. Roman și Németi J. în monografia dedicată culturii Baden, fără a oferi date arheologice legate de acest 
recipient (Roman, Németi 1978, Pl. 15/2). Autorii au primit informații greșite de la Nicolae Chidioșan legate de zona 
de proveniență a urciorului, astfel, în loc de Peștere [Körösbarlang] apare Șuncuiuș ca loc de descoperire. Câțiva ani 
mai târziu, urciorul în discuție a fost publicat în detaliu de Ioan Emődi alături de restul materialor ceramice atribuite 
culturii Baden și Coțofeni (Emődi 1984, 407, Fig. 11/46). 
65 Observații similare putem face și în cazul unei căni din Peștera Igrița cu formă tipică Baden, dar cu decor Coțofeni 
(Emődi 1984, 408, Fig. 2/2). 
66 Roman, Németi 1978, 28, 30, Pl. 36/6. 
67 După maniera vasului și stilul în care a fost ornamentat, presupun că această piesă a fost confecționată în mediul 
culturii Coțofeni, dar cu motive specifice Baden și în cadrul relațiilor culturale și comerciale a ajuns în zona de câmpie, 
în mediul natal al comunităților Baden. Aceleași observații le-am făcut și în cazul unei cești descoperite la Sălacea – 
Dealul Vida (Roman, Németi 1978, 32, Pl. 45/3; Katócz 2021b, 81, 5.táb/1), care a fost modelată dintr-o pastă puțin 
mai zgrunțuroasă față de restul ceștilor tipice Baden, având gâtul pântecos, buza crestată (ceea ce este foarte rar în 
cazul ceștilor), corp globular și decorat cu motive specifice culturii Coțofeni. Legat de această ceașcă, presupunem că 
olarul culturii Coțofeni a încercat să imite ceștile Baden, dar respectând totuși tradițiile lor de modelare și 
ornamentare. În prezent este greu de precizat dacă ceașca în discuție a fost confecționată din materii prime locale sau 
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incizate superficial, încadrate cu puncte ovoidale succesive realizate prin împunsături, iar între 
gâtul și umărul vasului apare un șir de cercuri rotunde ștampilate. În primăvara anului 2014, o 
echipă de speologi a descoperit materiale ceramice Coțofeni la Răcaș – Peștera nr. 2 de la Stanul 
Cerbului68. Este vorba de un urcior de o înălțime de 22 cm (fără toartă), corp bombat, la partea 
inferioară a gâtului este decorat cu un șir de linii incizate, corpul vasului prevăzut cu linii înclinate 
în forma literei „V” cu vârful în sus, dar și în jos, intersectate de mai multe liniuțe mici crestate 
dispuse oblic (Pl. V)69. Toarta în bandă este prevăzută cu ornament similar, iar partea superioară 
unde atinge buza vasului se termină în doi lobi mici supraînălțați. Gâtul acestuia este similar cu 
fragmentul (Pl. III/5) descoperit la Berea – Togul lui Sultes [Bere – Sultész-tag]70. 

Un alt urcior specific acestei variante tipologice provine tot din Peștera Igrița71, care a fost 
în mare parte recuperat în întregime (Pl. VI), deoarece a fost spart pe loc și s-au putut recupera 
aproape toate fragmentele acestuia. Recipientul are gât cilindric, decorat cu liniuțe mici înclinate 
pe partea sa inferioară, prevăzut cu o toartă în bandă simplă supraînălțată. Corpul bombat a fost 
decorat cu benzi incizate în forma literei de „V”, umplute cu incizii mici oblice. Înălțimea 
urciorului fără toartă este de 23 cm. Cu decor similar a fost prevăzut și urciorul de la Ciumești – 
Grajduri CAP72 (Pl. III/3). Fundul vasului de la Igrița este modelat similar cu varianta descoperită 
la Berea – Cetatea Iepurelui [Bere – Nyúlvár], în urma cercetărilor de teren efectuate de Németi 
János în anul 1991 (Pl. III/2). 

Acest tip de urcior nu este specific doar olăritului zonei Văii Ierului și Crișului Repede, un 
exemplar asemănător cunoaștem de la Pianu de Jos – Podei, care a fost introdus în literatura de 
specialitate chiar în anii șaizeci și șaptezeci ai secolului trecut73. Un alt vas similar a fost descoperit 
în timpul săpăturilor arheologice efectuate în luna septembrie a anului 1976 la situl Bretea 
Mureșeană – Măgura Sârbilor, într-o locuință (L1) de suprafață74. Datorită cercetărilor 
arheologice realizate de Florin Gogâltan și Molnár-Kovács Zsolt la situl Florești – Polus Center 
cunoaștem încă șase fragmente75 care pot fi legate de urcioarele de mărime medie cu corp bombat 
ușor alungit. De asemenea, și fragmentele de la Gligorești – Holoame pot fi încadrate tot în această 
variantă tipologică76. Alte analogii mai apropiate cunoaștem la Poiana Ampoiului – Piatra 
Corbului77, Cefa – La Pădure78, Sântimbru79, și la Unirea – Dealul Cămării80. Câteva exemplare au 

 
chiar provine dintr-o altă regiune geografică. Totodată, trebuie să ne punem întrebarea dacă aceste recipiente de 
manieră și proveniență discutabile au primit o atenție atât de deosebită în timpul confecționării lor, oare și conținutul 
lor a fost de asemenea valoros în momentul în care au sosit în noul mediu cultural? În stadiul actual al cercetării, la 
această întrebare deocamdată nu putem da un răspuns coerent, poate în viitor din analizele multidisciplinare vor 
rezulta concluzii mai inteligibile.  
68 Ghemiș et al. 2014, 20-21, Fig. 6-7; Ghemiș et al. 2014b, 31-34, Fig. 6-7. 
69 Vreau să-i mulțumesc colegului meu, Călin Ghemiș, că mi-a permis redesenarea și preluarea urciorului în acest articol. 
70 Fragmentul ceramic face parte din colecția Kovács, care se află în Muzeul Județean Satu Mare, sub nr. inv. 31186/01. 
71 Emődi 1984, 405, Fig. 2/3. 
72 Roman, Németi 1978, 26, Pl.12/6a–b. Fragmentele urciorului se află în colecția Kovács din Muzeul Județean de 
Istorie și Arheologie Maramureș sub nr. inv. 670/1. 
73 Paul 1969, 72, Pl. XIV/3; Roman 1976, 15, 23, Pl. 28/3, Pl. 88/3. 
74 Rotea 1981, 19–20, Pl. II/5; Rotea 1993, 66, Pl. I/6; Ciugudean 2000, Pl. 85/6. 
75 Gogâltan, Molnár-Kovács 2009, 84, 86, 129, Pl. XVII/2, Pl. XXVI/5, 8, Pl. XXX/4, 6–7. 
76 Popa, Gogâltan 2014, 63, Pl. 2/3, Pl. 21/9, Pl. 27/2. 
77 Ciugudean 2000, 25, 78, Pl. 72/8. 
78 Crișan 1998, 9, Pl. III/5. 
79 Ciugudean 2000, 25, 48, 71, Pl. 54/1. 
80 Ciugudean 2000, 48, 84, Pl. 53/1–2. 
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fost descoperite în situl Tășad – Cetățuia81, însă dată fiind starea lor fragmentară, doar prin 
presupunere le putem încadra în această subcategorie. 

Urciorul de mărime medie cu corp globular aplatizat cu aspect ovoidal (Fig. 1/Vd) are 
gâtul de formă cilindrică mai înalt, prevăzut de regulă cu o toartă lată în bandă. Înălțimea este 
între 18 și 20 cm, iar deschiderea gurii ±10 cm. Din regiunea studiată cunoaștem două 
exemplare din această categorie, unul a fost descoperit în situl de la Pișcolt – Nisipărie82. Gâtul 
cilindric nu este ornamentat, fundul este rotund, iar peretele vasului este prevăzut cu linii 
verticale și înclinate, canelate superficial. Un alt fragment care provine din fundul vasului a fost 
descoperit la Unimăt – Dâlboci83 (Pl. III/6). O analogie bună cunoaștem de la Csepel – Vízmű84, 
Budapest – str. Andor85, probabil în această categoria ar intra și urciorul de la Szedres – Apáti-
puszta86. 

În ultima categorie intră urciorul mare (Fig. 1/Ve), prevăzut cu o toartă în bandă lată 
cu terminații în proeminențe supraînălțate sau discoidale. Această categorie de urcior a fost 
tratată în literatura de specialitate sub numele de grössere Krügen87 sau large pitchers88, 
deoarece caracterul morfologic al vasului diferă mult față de urcioarele modelate din pastă 
fină și semi-grosieră. Recipientele au o deschidere la gură între 18 și 24 cm, gâtul are o formă 
cilindrică, buza, de cele mai multe ori, înclinată spre exterior, corp bombat. În prezent din 
această categorie doar din regiunea Văii Ierului cunoaștem câteva exemplare într-o stare 
fragmentară, care provin din gâtul și umărul vasului, din acest motiv nu putem determina în 
mod precis corpul și fundul. Totuși, cu ajutorul analogiei cunoscute de la Viss89, se poate 
determina înălțimea totală acestui tip de urcior care a fost între 30 și 40 cm. Fragmentele din 
acest tip au fost descoperite la Pișcolt – Nisipărie90 (Pl. VII/1–2), la Sălacea – Dealul Vida91 
(Pl. VII/3) și la Valea lui Mihai – Dieneș92. Este important de precizat că acest tip de urcior 
apare în rândul materialelor din perioada evoluată a culturii Baden (de exemplu de tip Viss) 
și nu se confundă cu bine-cunoscutele amfore cu pereți subțiri, de culoare gri, specifice 
culturii Coțofeni. Amforele Coțofeni din pastă semi-grosieră au o înălțime totală de 50–60 
cm și au ajuns în zona de câmpie (dominată de comunități Baden) în cadrul relațiilor 
culturale și comerciale. Din județul Bihor cunoaștem o amforă întreagă de producție Coțofeni 
descoperită în Peștera Moanei93, o altă amforă într-o stare fragmentară a fost descoperită la 
Sălacea – Dealul Vida94. 

 

 
81 Popa, Fazecaș 2013, 51, 56, Pl. 15/3. 
82 Roman, Németi 1978, 28, 30, Pl. 23/8. 
83 Acest fragment nu a fost publicat în repertoriul culturii Baden (Roman, Németi 1978). 
84 Endrődi 2004, 37, nr. 10. 
85 Endrődi 2004, 63, nr. 121. 
86 Banner 1956, 45, 153, 164, Taf. XVIII/1, 5. 
87 Banner 1956, 186, Taf. LXX/9–11. 
88 Bondár 2009, 279. 
89 La situl arheologic de la Viss cunoaștem sigurul exemplar întreg (Banner 1956, 105, 186, Taf. LXXX/4.), care a 
asigurat dimensiunile de bază ale acestui tip de urcior pentru o reconstituirea grafică cât mai autentică (Fig. 1/Ve). 
90 Roman, Németi 1978, 28, Pl. 26/8, Pl. 40/2, Pl. 41/6. 
91 Roman, Németi 1978, 32, Pl. 47/1; Katócz 2021b, 82, 8.táb/2. 
92 Katócz 2021, 18, Pl. III/1. 
93 Ghemiș, Sava 2004, 19–20, Pl. I, Pl. III/1. 
94 Roman, Németi 1978, 32, Pl. 48/1–4; Katócz 2021b, 84, 8.táb/1. 
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Câteva concluzii 
Recipientele folosite pentru transportarea, depozitarea și turnarea lichidului95 sunt 

subreprezentate în literatura de specialitate din două motive principale. În primul rând, problema 
constă în faptul că urcioarele au fost publicate în studiile de specialitate cu ilustrații de foarte slabă 
calitate, chiar și lipsite de scară, profilul fragmentelor ceramice de multe ori nu au fost desenat, 
iar în lipsa unei reconstituiri grafice corecte forma vasului nu poate fi determinată. O altă 
problemă care îngreunează interpretarea fragmentelor ceramice, chiar și a vaselor întregi, este 
folosirea denumirilor tipologice incorecte, deoarece ori denumirea urciorului a fost confundată, 
ori au fost asimilate cănilor, sau amforele sunt încadrate greșit în rândul urcioarelor. 

Prin observațiile noastre tipologice am încercat determinarea unor variante de urcioare 
descoperite în regiunile Văii Ierului și Crișului Repede, bazate pe caracteristicile formale și 
tehnologice ale recipientelor. Urcioarele descoperite la Berea – Cetatea Iepurelui, Berea – Togul 
lui Sultes, Carei – Bobald II, Dindești – Vii, Oradea – str. Cireșilor, Pișcolt – Nisipărie, Sălacea – 
Dealul Vida, Unimăt – Dâlboci provin din mediul culturii Baden III, iar cele descoperite la Peștera 
Igrița și Stanu Cerbului se pot atribui culturii Coțofeni II–III. Chiar dacă urcioarele prezentate 
mai sus în oarecare măsură intră în aceeași perioadă cronologică, totuși unele forme pot fi legate 
doar de cultura Baden, în timp ce alte variante apar mai frecvent în mediul culturii Coțofeni. 
Urcioarele de mărime mică (Va = Pl. I/1–2, Pl. II/1, Pl. III/1) și medie (Vc = Pl. III/3–5, Pl. IV–
VI) cu corpuri bombate alungite au fost modelate în regiuni dominate de comunitățile culturii 
Coțofeni, cu toate că urciorul de la Igrița are ornamente specifice culturii Baden, iar cel de la 
Dindești – Vii provine dintr-un complex arheologic închis, tot cu materiale Baden. Variantele de 
mărime mică (Vb = Pl. II/2–4.) și medie (Vd = Pl. III/6) cu corpuri globulare aplatizate și urcioarele 
mari cu toartă lată (Ve = Pl. VII/1–3.) aparțin culturii Baden. 

Urcioarele atribuite culturii Baden din Valea Ierului și Crișului Repede au fost descoperite 
în așezări de lungă durată, în schimb cele Coțofeni prezentate mai sus au fost descoperite în 
peșteri, astfel încât acestea din urmă au și o semnificație rituală dincolo de importanța lor strict 
pragmatică. Trebuie să atrag atenția asupra faptului că urcioarele din Peștera Igrița și Stanu 
Cerbului au multe semne de uzură, atât pe fund și pe perete, cât și pe toarta și buza vasului 
(lovituri/ cioplituri, pete de arsură, uneori chiar și exfoliere), ceea ce demonstrează că au fost 
folosite intensiv în cadrul activităților casnice. Semnele de uzură sunt vizibile pe toate recipiente 
recuperate din Peștera Igrița aflate în colecția domnului Emődi. Deci vasele ceramice din Peștera 
Igrița și Stanu Cerbului au fost scoase din uzul zilnic în urma unui eveniment ritual-funerar 
neprevizibil și au primit o semnificație de conotație cultică în cadrul libației, înmormântării sau 
sacrificiilor simbolice96, cu toate că predeterminația lor a fost de a fi utilizate în cadrul unor 
unități economice și sociale [household] în viața de zi cu zi. Aceasta este confirmată și prin faptul 
că urcioarele apar mai frecvent în așezările culturii Coțofeni, cum atestă materialele de la Tășad 
– Cetate, Florești – Polus Center, Gligorești – Holoame, Poiana Ampoiului – Piatra Corbului, 
Unirea – Dealul Cămării. Probabil folosirea tot mai frecventă a urcioarelor în faza evoluată sau 
târzie a culturii Coțofeni poate fi legată de impunerea unei noi strategii de subzistență și 
economie, ceea ce reflectă o relație directă cu produsele lactate97. 

 
95 Csupor, Csupor 1998, 77–78. 
96 Trebuie amintit și că urcioarele tipice culturii Baden apar într-un număr destul de mare în cimitire, cum este 
confirmat la Budakalász, unde s-au descoperit 15 urcioare (Bondár 2009, 211, 234–238, 279–280, Table 21). 
97 Popa 2015, 38. 
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Chiar dacă aceste consecințe sumare nu oferă date arheologice concrete referitoare la 
ansamblul olăritului din finalul epocii cuprului în regiunii Văii Ierului și Crișului Repede, totuși 
oferă câteva considerații la determinarea tipologică și culturală a urcioarelor care au fost folosite 
atât de cultura Baden, cât și de comunitățile Coțofeni. Sperăm că observațiile noastre arheologice 
vor contribui în viitor la analiza materialelor ceramice din finalul epocii cuprului. 

 
Lista Ilustrațiilor 
Planșa I/1–2: Urcioare descoperite în Peștere – Peștera Igrița, se află în colecția particulară a lui 

Emődi János. 
Planșa II/1: Fragment de urcior descoperit la Dindești – Vii, în urma săpăturilor arheologice din 

anul 2001, se află în colecția Muzeului Județean Satu Mare. 
Planșa II/2-3: Fragmente de urcioare descoperite la Pișcolt – Nisipărie, în urma cercetărilor 

arheologice din anul 1973-1974 conduse de Németi János, se află în colecția Muzeului Municipal Carei. 
Planșa II/4: Fragment de urcior descoperit la Oradea – str. Cireșilor, în urma cercetărilor 

arheologice preventive din anul 2013, se află în colecția Muzeului Țării Crișurilor, Oradea. 
Planșa III/1: Urcior descoperit în Peștere – Peștera Igrița, se află în colecția particulară a lui Emődi 

János. 
Planșa III/2: Fragmente de urcioare descoperite la Ciumești – Grajduri CAP, în urma cercetărilor 

de suprafață realizate de preotul Kovács Gyula între anii 1951-1961, se află în colecția Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Maramureș. 

Planșa III/3: Fragmente de urcior descoperite la Berea – Cetatea iepurelui, în urma cercetărilor de 
suprafață realizate de Németi János din anul 1991, se află în colecția Muzeului Municipal Carei. 

Planșa IV/4: Fragment de urcior descoperite la Carei – Bobald II, în urma cercetărilor de suprafață 
realizate de Németi János din anul 1983, se află în colecția Muzeului Municipal Carei. 

Planșa III/5: Fragment de urcior descoperit la Berea – Togul Sultész, în urma cercetărilor de 
suprafață realizate de preotul Kovács Gyula între anii 1951-1961, se află în colecția Muzeului Județean Satu 
Mare. 

Planșa III/6: Fragment de urcior descoperit la Unimăt – Dâlboci, în urma săpăturilor arheologice 
din anul 1968 efectuate de Sever Dumitrașcu, se află în colecția Muzeului Țării Crișurilor, Oradea. 

Planșa IV: Urcior descoperit la Peștere – Peștera Igrița de Emődi János, se află în colecția Muzeului 
Țării Crișurilor, Oradea. 

Planșa V: Urcior descoperit la Răcaș – Peștera nr. 2 de la Stanul în anul 2014, se află în colecția 
Muzeului Țării Crișurilor, Oradea. 

Planșa VI: Urcior descoperit la Peștere – Peștera Igrița, se află în colecția particulară a lui Emődi 
János. 

Planșa VII/1-2: Fragmente de urcioare descoperite la Pișcolt – Nisipărie, în urma cercetărilor 
arheologice din anul 1974 organizate de Németi János, se află în colecția Muzeului Municipal Carei. 

Planșa VII/3: Urcior descoperit la Sălacea – Dealul Vida în urma săpăturilor arheologice 
coordonate de Ivan Ordentlich în anul 1966, se află în colecția Muzeului Țării Crișurilor, Oradea. 
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MATERIALE ARHEOLOGICE DESCOPERITE ÎN SITUL 

ARHEOLOGIC DE LA CRESTUR „CETĂȚUIE”  
(COM. ABRĂMUȚ, JUDEȚUL BIHOR)1 

 
Georgiana Teodora POP* 

 
 

ARCHAEOLOGICAL MATERIALS DISCOVERED AT CRESTUR “CETĂȚUIE”  
(BIHOR COUNTY) 
ABSTRACT 

 
The multilayered settlement belonging to the Bronze Age at Crestur “Cetățuie” [Hung. Apátkeresztúr 

“Várhegy”] is located approximately 40 km northwest of Oradea (Bihor county), 130 meters south of the 
Bolcaș reservoir. Despite the fact that the archaeological site has been known since the 1970s very little 
other information is known about this site. In this paper, after a brief review of the main moments regarding 
the research of this site, I will analyze a batch of ceramic fragments collected between 2013 and 2018 
during some field surveys. As a result of ornamentation and ceramic forms, the artifacts belong to the IInd 
and IIIrd phase of Otomani pottery style from Middle Bronze Age. 

 
Keywords: Multilayered settlement, Middle Bronze Age, Otomani style pottery, pottery statistics 

 
 

Așezarea multistratificată aparținând epocii bronzului de la Crestur „Cetățuie” [ung. 
Apátkeresztúr „Várhegy”] se află la aproximativ 40 km nord-vest de Oradea, la 130 de metri spre 
sud de lacul de acumulare Bolcaș de pe valea Făncica, la aproximativ 250 m spre est față de linia 
de cale ferată Marghita-Săcueni și aproape 550 de metri spre nord față de intersecția drumului 
DN 19B și cel spre localitatea Crestur (Fig. 1). Un alt reper sunt ruinele bisericii medievale din 
Albiș, ce sunt vizibile cu ochiul liber, aflate vizavi de așezarea preistorică. 

Situl de la Crestur a fost prima dată identificat ca o așezare multi-stratigrafică de către 
arheologul orădean I. Ordentlich2. Acesta nu vorbește despre mărimea așezării și nici nu oferă 
informații legate de aspectul descoperirilor. Un an mai târziu, același autor precizează că la Crestur 
există o așezare fortificată din faza Otomani I–II ce are șanț și val de apărare3. Aceeași informație este 
reluată în repertoriul arheologic al județului Bihor, menționându-se pentru prima oară toponimul4. 

O descoperire interesantă din acest sit, a unui pandantiv semilunar cu apofiza în formă de 
ancoră aparținând perioadei Koszider, este semnalată pentru prima oară pe coperta anuarului Crisia 
(nr. XII) în anul 1982. Ulterior, un studiu asupra acestui artefact este elaborat de către C. Ghemiș5. 

 
1 Această lucrare reprezintă o parte din lucrarea de licență Un tell mai puțin cunoscut din Județul Bihor. Câteva 
considerații generale despre așezarea multistratigrafică de la Crestur - Cetăţuie și descoperirile arheologice ale acesteia, 
coordonată de către Fl. Gogâltan și susținută în 2022 la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
* Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; e-mail: georgiana.pop35@gmail.com 
2 Ordentlich 1970, 621, nr. cat. 13. 
3 Ordentlich 1971, 22, nr. cat. 20. 
4 Ordentlich 1974, 28. 
5 Ghemiș 2012. 



36 

 Georgiana Teodora Pop 

 

În 2013, C. Ghemiș și G. Fazecaș au făcut cercetări de suprafață în perimetrul sitului, cu 
scopul de a identifica locul exact al acestei așezări. Alte cercetări de teren au fost întreprinse în 
noiembrie 2014, de către C. Ghemiș, M. Lie și V. Roman. Obiectivul acestor cercetări a fost de a 
colecta delimitarea așezărilor satelit din jurul tell-ului. Din nefericire, această investigație a avut 
rezultate mai puțin notabile6. Cu toate că situl multi-stratigrafic este cunoscut de o perioadă 
lungă de timp, foarte multe alte informații nu erau însă disponibile. Perieghezele mai sus 
amintite oferă date arheologice importante pentru identificarea locației exacte a sitului, stabilirea 
dimensiunilor și încadrarea cronologică corectă a tell-ului pe baza materialelor ceramice 
colectate. În 2014, în cadrul proiectului „Living in the Bronze Age Tell Settlements. A Study of 
Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of 
the Carpathian Basin coordonat de Fl. 
Gogâltan”7, Dan Ștefan a efectuat fotografii 
aeriene în vederea realizării modelului digital de 
teren, însă rezultatele acestei cercetări nu au fost 
puse la dispoziția membrilor din colectivul de 
cercetare al proiectului mai sus menționat8. Alte 
cercetări de suprafață la acest sit au fost făcute 
în perioada 2014-2015 de către G. Fazecaș, Fl. 
Gogâltan și M. A. Lie. În 2016 aceștia au realizat 
o altă cercetare sistematică de suprafață pentru 
a se putea stabili dimensiunile așezării 
secundare (Fig. 3)9 și au fost făcute și sondaje cu 
carotiera, cu ajutorul cărora s-a constatat că au 
existat mai multe faze de locuire și existența 
unei stratigrafii de peste un metru (Fig. 2)10. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 

 
6 Ghemiș 2014, 77; Fazecaș, Gogâltan 2019a, 322; Fazecaș, Gogâltan 2020, 22. 
7 Gogâltan, Cordoș, Ignat 2014.  
8 Gogâltan 2016, 89, nota 29; Fazecaș, Gogâltan 2018b, 114, nota 36; Fazecaș, Gogâltan 2019a, 322, nota 7; Fazecaș, 
Gogâltan 2020, 22. 
9 Pe baza modelului realizat pentru prima oară la Toboliu „Dâmbu Zănăcanului”, de stabilire a dimensiunilor așezării 
secundare (Fazecaș, Lie 2018; Lie et al. 2019, 356,fig. 4), s-a înregistrat în același mod distribuția materialului ceramic 
din jurul așezării multistratificate de la Crestur. Rezultatele de la acea vreme indicau o locuire secundară care se 
întindea până la aproximativ 330 m spre răsărit și 140 metri spre sud, pe o suprafață de cca. 7,4 ha, fără ca în sud să 
poată fi atinsă limita distribuției ceramicii la suprafață, datorită vegetației și producției agricole nerecoltate. 
Rezultatele cercetărilor geofizice realizate ulterior confirmă înspre est întinderea așezării făcută în 2015, iar spre sud 
au fost surprinse complexe până la o distanță de cca. 290 m, situl acoperind o suprafață de aproximativ 9 ha (Kienlin 
2021, 174).  
10 Fazecaș, Gogâltan 2019a, 322; Fazecaș, Gogâltan 2019b, 58; Fazecaș, Gogâltan 2020, 22, pl. I/4. 
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Fig. 2 

 

 

(Fig. 3) 

 
În 2018 și 2019, o echipă a universității din Köln sub coordonarea lui T. Kienlin a realizat 

măsurători geomagnetice și fotografii aeriene, pe baza cărora s-a produs modelarea digitală a 
terenului11. 

 
11 Fazecaș, Gogâltan, 2018a, 53, Table 1; Fazecaș, Gogâltan 2019a, 322; Kienlin 2021, 173-180, Fig. 95-97, 102-103; 
Cappenberg, Găvan 2021, 229-230, Fig. 11 . 
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În cele ce urmează doresc să prezint materialele arheologice pe care le-am avut la 
dispoziție, precum și rezultatele analizei făcute asupra acestora12. În primul rând, toate 
materialele ceramice colectate au fost fotografiate individual. Apoi au fost realizate desene grafice 
pentru majoritatea acestora, iar unde a fost posibil am încercat și reconstituirea lor. În paralel 
am creat o bază de date a fragmentelor ceramice, fiind introduse criterii ce țin cont de tipologie, 
funcționalitate, pasta ceramicii, degresare, starea de conservare, proveniența fragmentului, 
suprafața ceramicii și arderea acesteia. 

În funcție de tipologie, materialele sunt: cănițe sau cești simple; cană simplă; pahare; oalele 
se împart în cinci categorii: 

a) Oală mică ce are între 6–9 cm diametrul fundului și 10–20 cm diametrul gurii; 
b) Oală mare ce are peste 12 cm diametrul fundului și peste 21 cm diametrul gurii; 
c) Vas sac sau borcan; 
d) Oală cu corp bombat; 
e) Vas portativ. 
Urcioarele sunt cu gâtul cilindric și cu corpul bombat. Strachinile apar în două categorii: 

cele mici, ce au diametrul gurii sub 20 de cm, și cele mari, cu diametrul gurii de peste 21 de cm. 
Castroanele sunt de trei feluri: mici, cu diametrul fundului între 5–9 cm și cel al gurii între 10-
19 cm, mari, cu diametrul fundului peste 10 cm și cel al gurii peste 20 cm, și boluri mici. Mai 
apar vase amforoidale și vase de provizii. 

Apar și vase cu formă specială, precum tava de pește și capac mare cu buton. Sunt prezente 
și obiectele cu caracter cultic, mai exact rotițele miniaturale, dar și unelte de piatră. Foarte multe 
materiale sunt nedeterminabile din cauza fragmentării puternice a acestora. 

În ceea ce privește funcționalitatea acestora regăsim: recipiente de băut (căni, cănițe, 
pahare, cești), de transportat sau de depozitat lichide (cană, urcioare), ceramică de masă 
(castroane, strachini, căni cu gura lată), ceramică de gătit (oale, castroane mari și anumite căni), 
de depozitare (vasele de provizii și cele amforoidale), recipiente speciale folosite la gătit (tavă de 
pește și vatră portativă), accesorii de veselă și ceramică cultică. 

Pasta ceramicii este împărțită în trei tipuri: pastă fină (ceramica ce are între 0,2–0,5 cm 
grosimea peretelui), pastă semi-grosieră (între 0,6–0,9 cm grosimea peretelui) și pastă 
grosieră (peste 1 cm grosimea peretelui). Ca și degresant se folosea nisipul fin, pietricele sau 
pietre și ceramică pisată. Deși din acest sit majoritatea materialului este fragmentar, pentru 
starea de conservare am optat spre trei categorii: fragment ceramic, vas întreg sau vas 
reconstituibil. 

O altă categorie importantă este proveniența fragmentului, ce este împărțită în: buză și gât, 
gât și umăr, perete, fund, toartă sau cazurile mai rare în care fragmentele dispun de toate părțile. 
Suprafața acestora putea fi: aspră, lustruită slab, lustruită puternic, cu slip sau neprelucrată. 

În componența materialelor apar ambele moduri de ardere: oxidantă și reductantă, dar și 
ardere secundară, ce a fost împărțită, la rândul ei, în (deloc, existentă, puternică și până la 
vitrifiere). 

Foarte important este decorul ceramicii pentru determina culturii și a fazei din care face 
parte. Pentru ceramica analizată specifică este Faza III a Culturii Otomani. Astfel, ornamentarea 
este foarte amplă. Sunt doar 21 de piese ce nu prezintă niciun decor. În urma analizei 

 
12 Mulțumesc și pe această cale lui C. Ghemiș și G. Fazecaș pentru materialele arheologice puse la dispoziție, precum 
și pentru unele informații care au stat la baza acestui articol. 
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materialului ceramic am putut diferenția 12 tipuri de ornamentări, ce au la rândul lor mai mute 
subdiviziuni: 

1. Decoruri cu măturicea, ce pot fi superficiale (6 piese), mai adânci sau făcute cu peria, 
în registre de linii suprapuse (4 piese); 

2. Linii paralele incizate în registre: linii în două-trei registre (4 piese), pachete de linii 
verticale și/sau înclinate (5 piese), motive cu spirale (6 piese), mai multe linii 
orizontale perpendiculare sau înclinate sub două linii paralele verticale (4 piese), în 
formă de „V” (8 piese). Există și combinații precum linii în două trei registre și una 
sau două linii paralele, pachete de linii verticale și/sau înclinate cu buton mic conic și 
împunsături succesive mari; 

3. Mai multe linii incizate cu un instrument: linii paralele incizate superficial realizate 
cu un instrument (Pl. X/8 și Pl. XV/3); 

4. Linii incizate vertical: câte trei linii în mai multe registre (Pl. XIII/6), o linie adâncă 
incizată (Pl. XIV/5), două-trei linii verticale incizate puternic (Pl. X/1, Pl. XIV/9, Pl. 
XV/9, Pl. XV/8, Pl. XIV/2, Pl. XV/1), mai multe linii incizate adânc, plasate orizontal 
și înclinat (Pl. VI/3). Există și mai multe linii incizate adânc, plasate orizontal și 
înclinat împreună cu motive de triunghiuri (Pl. X/6); 

5. Incizii orizontale: una sau două linii paralele (10 piese, Pl. V/1, Pl. VIII/1, Pl. VII/2, 
Pl. IX/7), 3-4 linii incizate adânc (7 piese, Pl. I/2, Pl. VI/4, Pl. X/2). Există și piese cu 
una sau două linii paralele și motiv de semicerc, crestat, motive triunghiulare umplute 
cu linii înclinate, mici linii succesive întreprinse cu două linii mai groase înclinate sau 
drepte. 

6. Furchenstich (împunsături succesive formând o linie): două linii (Pl. XIII/2), 
combinate (Pl. XV/12); 

7. Caneluri: două linii canelate una sub cealaltă în formă de „U” (Pl. XIV/8); 
8. Motiv în bandă incizat: mici linii succesive întreprinse cu două linii mai groase, 

înclinate sau drepte (Pl. X/9, Pl. IX/5), decor orizontal, împunsături întreprinse între 
două linii verticale (Pl. XIV/4), motive triunghiulare umplute cu linii înclinate, motiv 
de semicerc (6 piese) sau împreună cu linii verticale (Pl. X/4), împunsături realizate 
cu peria întreprinse cu două linii incizate (o piesă); 

9. Marginea buzei: crestată (Pl. VIII/9, Pl. VIII/8, Pl. III/4, Pl. III/1, Pl. IV/2, Pl. V/8); 
10. Brâuri: un brâu orizontal simplu, nedecorat, două sau mai multe brâuri orizontale, 

nedecorate, un brâu orizontal simplu, crestat (Pl. IV/1, Pl. IX/4), brâu orizontal 
simplu, alveolat (17 piese, Pl. VII/3, Pl. XI/3/4/5/6, Pl. III/2 Pl. II/1/2/3, Pl. V/9/3, Pl. 
IV/3, Pl. VIII/4 etc); 

11. Buton: buton mic conic și caneluri (Pl. IX/6) sau motive de spirală și motive 
triunghiulare cu incizii orizontale (Pl. IX/10). 

12. Împunsături: mici, succesive, alături de trei linii orizontale (Pl. IX/3). 
Totalul numărului de materiale ceramice descoperite în urma cercetărilor de suprafață este 

de 167 de piese. Dintre acestea 126 au fost desenate și digitalizate, rămânând astfel o mică parte 
(41) nedesenată, dar introdusă în baza de date (Fig. 4). 
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Fig. 4 

 
Din totalul pieselor, 20% sunt cele cu formă nedeterminabilă din cauza caracterului extrem 

de fragmentar, 13 piese sunt cănițe și doar una singură este căniță foarte mică, fiind prezent doar 
un singur pahar. În schimb, oalele apar într-un număr considerabil, 72 la număr, adică 30% din 
totalul materialului. Dintre acestea, 24 sunt oale mici, 33 oale mari, 11 oale borcan sau sac, 3 sunt 
oale cu corp bombat și una singură este vas portativ (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5 

 
Cănile sunt doar trei la număr, urcior unul singur, strechinile sunt tot trei la număr, dintre 

care două sunt strechini mici, unul fiind mare, avem doar un singur vas de provizii, un singur 
vas cu formă specială (tava de pește), un singur capac, și trei rotițe miniaturale. Castroanele sunt 
în număr de 17, dintre care 10 sunt castroane mici, 5 sunt castroane mari și două sunt boluri 
mici (Fig. 6). 
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Fig. 6 

 
În ceea ce privește funcționalitatea vaselor, observăm că la anumite cioburi nu se poate 

determina tipologia acestora, însă după forma fragmentului se poate observa dacă ceramica a 
fost utilizată pentru gătit sau face parte din vesela de masă. Acest mod de analiză este unul 
subiectiv, dar oferă o altă abordare și analizare a fragmentelor ceramice, mai ales a celor atipice 
sau foarte fragmentare. Conform acestei analize am diferențiat funcționalitatea ceramicii în opt 
tipuri (Fig. 7), dintre care: 

Tipul I. Recipiente de băut – 7 fragmente ceramice; 
Tipul II. Recipiente de transportat sau de depozitat lichide – 14 fragmente ceramice; 
Tipul III. Ceramica de masă – 33 fragmente ceramice; 
Tipul IV. Vase de gătit – 95 fragmente ceramice; 
Tipul V. Vas de depozitare – 1 fragment ceramic; 
Tipul VI. Vas special (tavă de pește) – 1 fragment ceramic; 
Tipul VII. Accesorii de veselă – 2 fragmente ceramice; 
Tipul VIII. Obiecte cultice – 3 fragmente ceramice. 

 

 

Fig. 7 
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După cum se poate observa, cel mai mare procentaj este reprezentat de vasele de gătit 
(57%), urmat de vasele ce fac parte din ceramica pentru masă (20%). 

Analiza fragmentelor ceramice pe categorii (Fig. 8) arată că preponderentă este ceramica 
semi-fină (139 de piese), cu un procent de 84%, ceramica fină (14 piese) fiind aproape la egalitate 
cu cea grosieră (13 piese). 

 

 

Fig. 8 

 
În ceea ce privește tehnica de degresare, în ansamblu predominantă este degresarea cu 

pietre mici, 44%, urmată fiind de ceramica pisată, 24%, și de cea cu pietre mari. Nu trebuie 
neglijat faptul că o bună parte a acestor fragmente este rezultatul unor tehnici combinate, precum 
pietre mici și ceramică pisată, sau pietre mari și ceramică pisată (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9 
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Astfel că, din 167 de piese, 34% sunt reprezentate de tehnica de degresare formată din 

pietre mici și ceramică pisată, și 19% din pietre mari și ceramică pisată (Fig. 10). 
 

 

Fig. 10 

 
În ceea ce privește starea de conservare a fragmentelor de vase, 92% din materialele 

ceramice se află în stare fragmentară, pe când doar 7% dintre acestea sunt reconstituibile, și doar 
1% sunt întregi (Fig. 11). 

 

 

Fig. 11 
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Atunci când am analizat proveniența fragmentelor din tectonica vaselor, am observat 6 
categorii, predominantă fiind proveniența din peretele vasului, mai exact 36%. Un procent de 
35% din materiale provin din buză și gât, iar 16% din gât și umăr (Fig. 12). 

 

 

Fig. 12 

 
Analizând tehnica de netezire a suprafeței ceramicii, am constatat că cea mai mare parte, 

49% din fragmente, prezintă o lustruire slabă a suprafeței, fiind urmată de cele neprelucrate, în 
procent de 27% (Fig. 13). Având în vedere că lustruirea slabă este preponderent folosită, 87% din 
totalul de piese slab lustruite sunt cele cu pastă semi-fină (Fig. 14). 
 

    

Fig. 13                                         Fig. 14 
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Pentru tehnica de ardere, 97 din piese sau 58% prezintă ardere oxidantă, iar 70 sau 42% 
ardere reductantă (Fig. 15). Dintre piesele cu ardere oxidantă, 23 prezintă ardere secundară, iar 
pentru cele cu ardere reductantă 9 piese prezintă ardere secundară. Dintre acestea, 79 din piese 
sunt cele cu pasta ceramică semi-fină. 

 

 

Fig. 15 

 
Fragmentele ceramice au grosimi cuprinse între 0.2 cm (1) și 1.6 cm (14). 38 din piese 

prezintă grosimea peretelui de 0.7 cm, acestea fiind cele mai multe, urmate apoi de cele cu 
grosimea de 0.8 cm, în număr de 29. 

 
 

 

Fig. 16 
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ABSTRACT  

 
This paper presents the preliminary results of the 2021 excavation campaign carried out in the Bronze 

Age tell-based settlement complex from Toboliu (Bihor County, Romania). The site consists of a relatively 
small tell that is surrounded by an extensive horizontal settlement covering an area of about 84 ha. The 
2021 excavation season in Toboliu was focused on investigating the outer settlement of this site. An 
excavation block measuring 5 x 12 m (Trench 5) was opened at about 220 m NNE of the settlement mound. 
This paper provides an overview of the main archaeological features uncovered in Trench 5, along with the 
first results of the archaeobotanical, archeozoological and geoarchaeological investigations. The fieldwork 
and analyses upon which this report is based were conducted within the framework of an interdisciplinary 
project funded by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).  

 
Keywords: Bronze Age, Great Hungarian Plain, tell-based settlement complex, horizontal settlement, 

excavation, multidisciplinary analyses 

 
 

Introduction  
The Bronze Age tell of Toboliu (Bihor County, Romania) is located at the eastern margin of 

the Great Hungarian Plain, close to the modern border separating Romania and Hungary, 
approximately 3.5 km south of the Crișul Repede/Sebes Körös River. Excavations on the settlement 
mound conducted between 2014 and 2017 exposed its complete stratigraphic sequence, which 
consisted of seven successive phases of occupation in about 4 m of cultural deposits (Lie et al. 2018; 
2019). Important new insights into the extent and inner layout of the site were brought by the non-
invasive investigations carried out between 2015 and 2019 (systematic fieldwalking, aerial 
photography and geophysical survey), which have revealed that the tell was only a small 
component of a significantly larger site. Through these methods, we could establish the existence 
of an extended horizontal settlement around the mound, covering an area of 84 ha (Fazecaș, Lie 
2018; Lie et al. 2019). The geomagnetic plan of this outer settlement shows a rather densely 
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occupied area with numerous anomalies that can be interpreted as settlement pits and burnt house 
structures, while the finds from the surface survey indicate that it was at the very least partly 
contemporary with the occupation on the central mound (Găvan et al. 2021).  

In 2021 we carried out a coring survey on the outer settlement of the tell from Toboliu 
targeting several geomagnetic anomalies that were indicative of traces of domestic architecture 
(Lie et al. in prep.). Coring transect 10, located at about 220 m NNE of the central mound, 
revealed an area of stratigraphic complexity. Therefore, we decided to open a trench in this 
location (Fig. 1). The main objectives of this excavation were to determine the character, extent, 
date, and nature of the archaeological remains in this part of the outer settlement. Furthermore, 
another important aim was to collect material for archaeobotanical, archaeozoological, 
geoarchaeological and micromorphological analyses. This work was carried out within the 
framework of an interdisciplinary project funded by the German Research Foundation 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG,)1 (see also Găvan et al. 2021). 

 

 

Fig. 1. Toboliu – location of Trench 5 on the geomagnetic site plan. 

 
The 2021 excavation campaign 
 
Excavation and documentation methods  
The 2021 excavation season at Toboliu took place between July 27th and August 27th. The 

excavated block (Trench 5) measured 5 x 12 m and was oriented roughly NE-SW. It was located 
at about 220 m NNE of the tell (Fig. 1). Regarding the method of excavation, we removed 

 
1 https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/436594565 and https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/436834905?language=de. 



67 

 Materiale arheologice descoperite în situl arheologic de la Crestur „Cetățuie” (com. Abrămuț, Județul Bihor) 

 

deposits by natural and cultural strata, following the stratigraphic sequence in order to 
understand the origin, chronology, and provenience of the archaeological material. All 
archaeological features were hand excavated. Pit features and hearths were half sectioned in 
order to document their fill sequence. Samples for flotation and radiocarbon dating were 
collected from securely sealed features. A system based on the MoLAS system (Museum of 
London Archaeological Service Site Manual2) was used for recording, making use of pro-forma 
context sheets. Distinct context numbers were given for each context. The stratigraphic relation 
of every excavated context was recorded on site in order to complete the Harris matrix. In this 
way the relative stratigraphic sequence in this part of the outer settlement could be reconstructed. 

(A.G.) 
 

Excavated features  
The archaeological remains uncovered in Trench 5 are numerous and can be classified 

into several feature types, including 12 pits, 8 fire hearths, 4 pottery clusters, and the remains of 
a burnt wattle and daub structure. In the following paragraphs, a description of these contexts 
will be presented, starting from the latest and moving down to the earliest. The topsoil (Cx. 001), 
consisting of greyish-brown soil heavily disturbed by modern ploughing, was up to 40 cm thick. 
Its upper part (the first 30 cm) was removed by machinery, while the rest was hand excavated. 
Immediately below this plough horizon, we identified an archaeological layer labelled Cx. 002. 
This layer was around 20 cm thick and consisted of a dark brown compacted soil with inclusions 
of small and medium-sized fragments of daub, bone fragments, and large quantities of pottery 
sherds. Lying within this layer, close to the south-eastern margin of the trench, were two small 
pottery concentrations (Cx. 004 and Cx. 007), extending over areas of 37 x 33 cm and 36 x 23 
cm, respectively. 

Going deeper, we uncovered the plastered surfaces of two fire hearths (Fig. 2). The first 
one (Cx. 003), roughly rectangular in shape with rounded corners, measured 1.06 x 0.7 m and 
was located approximately in the middle of the trench. Its surface was plastered, and below the 
plaster was a fire-hardened clay layer approximately 8 cm thick (Cx. 012), which was placed on 
top of another layer made of pottery sherds (Cx. 014, Fig. 3). Underneath Cx. 014 there was 
another layer of fire-hardened clay (Cx. 016), which was lying on top of yet another layer of 
pottery sherds (Cx. 017) that most likely represented the hearth floor preparation. In order to 
fully understand this sequence, the hearth was half sectioned (Fig. 4). The second hearth (Cx. 
005), measuring 0.60 x 0.68 m, was roughly oval-shaped and located approximately 1.1 m west 
of the first one. Its plastered surface was only partially preserved, and underneath it was a 4 cm 
thick layer of burnt clay (Cx. 013), which was lying above a layer of pottery sherds (Cx. 015, Fig. 
5). Between the two hearths, a concentration of pottery and daub fragments (Cx. 008) could also 
be identified (Fig. 2). 

At the base of both hearths, another layer could be outlined throughout the trench (Cx. 
009), which was lighter in colour than Cx. 002. In the south-west corner of the excavation block 
this 20 cm thick layer was cut by a large pit. The exact shape of the pit could not be detected as it 
extended under both the southern and western profiles of the trench. The exposed surface of the 
pit measured 1.46 x 1.98 m, with a maximum depth of 2.20 m. It had a flat base, hourglass-shaped 
sides, and appeared to have had at least two distinct phases of use. Its first fill also contained the 

 
2 https://www.colat.org.uk/_assets/doc/mol-site-manual-3rd-edition.pdf. 
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remains of a dismantled hearth (Cx. 010), which was likely thrown into the pit. Four further fills, 
which could be distinguished based on their colour and consistency (Cx. 038, Cx. 057, Cx. 061, 
and Cx. 067), could be identified within this pit. They all contained pottery sherds, daub 
fragments, and animal bones. Additionally, Cx. 057 and Cx. 061 also contained lots of charcoal, 
ash, and organic material. Judging by the infill and the nature of the finds, we can tentatively 
interpret this to be a refuse pit. Other than the two abovementioned fire hearths, no associated 
traces of domestic architecture were uncovered in layer Cx. 009. 

 

 

Fig. 2. Detail of the second planum with the two hearths Cx. 003 and Cx. 005 and the pottery concentration 
Cx. 008.  

 

 

Fig. 3. Cx. 014. 

 

Fig. 5. Cx. 015.  

 

Fig. 4. Section through fire hearth Cx. 003. 
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Underneath layer Cx. 009, in the southern and central part of the excavation block, a 
deposit with ash, daub and burnt material could be outlined (Fig. 6). While cleaning this deposit, 
burnt daub fragments from a house structure were found. Among these were numerous pottery 
fragments, animal bones, and ash. The architectural remains (Cx. 026) covered a surface of about 
6.60 x 3.30 m. The exact measurements of the house cannot be reconstructed as its southern and 
western parts were cut by two pits that were dug some time later, while its eastern edge, also 
sectioned by another pit, extended further into the eastern profile of the trench. Based on the 
preserved section, the structure was oriented roughly north-south. Since the remains of the 
house were heavily truncated by later pits, it is difficult to reconstruct its original shape. 
Moreover, since the amount of uncovered architectural debris is rather small, it is possible that 
it was already cleared out in the past. No foundation or post holes could be detected. Several 
clusters of complete and fragmentary pottery sherds were found on top and within the debris 
(Fig. 7). A badly preserved hearth (Cx. 029) could also be identified close to the eastern edge of 
the structure. No sherd preparation could be detected under its plastered surface. Towards the 
northern part of the trench, the house debris was much thinner, with only sporadic fragments of 
burnt daub identified. Very few pottery sherds were uncovered in this area. In the eastern part 
of the excavation block, the structure was truncated by a shallow pit (Cx. 043) about 38 cm deep 
that extended under the eastern profile, while in the western part it was cut by an 80 cm deep pit 
with two fills (Cx. 040 and Cx. 060) that continued underneath the western profile. Overlaying 
the first fill of this pit (Cx. 040) was another hearth with plastered surface (Cx. 027) and no 
prepared floor of pottery sherds. This feature also extended under the western profile, so only a 
part of it could be exposed within the surface of the trench. 

 

 

Fig. 6. Cx. 026 – first outline.  
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To the east and west of the domestic architectural remains, two hearths with plastered 
surfaces and incised decoration were uncovered. The first of these was only partially preserved 
and had an irregular, approximately oval shape. It was located at about 60 cm from the eastern 
profile and measured 0.87 x 0.76 cm. The plastered surface (Cx. 021) was decorated on the edges 
with incised triangular motifs (Fig. 8). Underneath, there was a layer of hard-burned clay (Cx. 
062), which was placed on top of a layer of pottery sherds (Cx. 063) that rested on another layer 
of burned clay (Cx. 064). The second hearth (Cx. 022), roughly rectangular in shape with slightly 
rounded corners, was only partially excavated, as it extended under the western profile of the 
excavation block. It had a rim and a decoration consisting of incised lines at its margins (Fig. 9). 
This hearth showed a phase of rebuilding. Underneath a layer of hard-burned clay with pottery 
sherds (Cx. 047) lying directly under the first plastered surface Cx. 022, a second plastered surface 
(Cx. 050) could be detected. This surface was applied to a layer made of pottery sherds (Cx. 056). 
It cannot be demonstrated conclusively that the two afore mentioned hearths were associated 
with the house structure presented above (Cx. 026), but it seems likely, given their proximity. 
Another badly preserved hearth (Cx. 023) with plastered surface was also found to the south of 
Cx. 021, overlaying Cx. 026 at its eastern margin. Underneath the plaster there was only a layer 
of fire-hardened clay without a substructure. 

 

 

Fig. 7. Pottery and daub clusters in Cx. 026. 
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Fig. 8. Hearth with decorated plaster surface (Cx. 021). Fig. 9. Hearth with decorated plaster surface (Cx. 
022). 

 

 

Fig. 10. Fill sequence of pit 1. Fig. 12. Detail of Cx. 030. 

 

 
Fig. 11. Cx. 037 with the remains of a cattle skull. 
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In the northern quarter of the excavation block, where no architectural debris was found, 
the ancient surface level was reached at the depth of around 74 cm below ground level. Within 
this layer the outlines of several pit structures of different sizes and depths were clearly visible. 
The largest of these was a 1.50 m deep pit with a circular shape, a diameter of about 1.50 m, 
and a complex infill sequence comprising five separate layers that could be exposed by 
sectioning the pit (Fig. 10). One of its fills (Cx. 035), which was 1.05 m thick, consisted of a 
brown soil mixed with substantial amounts of burnt daub fragments, most of them with 
smooth outer surfaces and imprints. These fragments most likely originate from the wall of a 
structure. A decorated clay wheel was also found within this fill. Underneath Cx. 035, there 
was another fill (Cx. 037), which contained the remains of a cattle skull (Fig. 11) and an almost 
complete skeleton of a neonate pup (see the archaeozoological analyses section below). 
Interestingly, this pit was cut by another narrow pit approximately 60 cm deep (Cx. 078), 
whose fill also contained large daub fragments (though in a lesser proportion). 1.4 m east of 
the large pit we found a smaller one with an oval shape, measuring 68 x 56 cm. It had only one 
fill approximately 15 cm thick (Cx. 031) and contained very few finds (mostly fragments of 
daub). More artefacts were uncovered in a pit located in the north-eastern corner of the trench 
(Cx. 030, Fig. 12), which extended under both the eastern and northern profiles of the 
excavation block. Among these finds was a miniature cup. At the bottom of this 2.10 m deep 
pit a restorable vessel was also found. A further pit could be identified 2.40 m west of Cx. 030. 
Labelled Cx. 069, this was a shallow pit (50 cm deep) with few finds (mostly pottery sherds) 
that extended beyond the excavated part towards the north. Approximately 2 m south of the 
large pit structure mentioned above we detected another oval pit that contained an impressive 
amount of pottery and large daub fragments (Cx. 079). The pit dimensions were 72 x 54 cm 
with a maximum depth of about 40 cm. All these pit structures were dug into what is likely the 
ancient (Bronze Age) surface level. The discovery of burnt daub with wattle impressions in the 
infill of these pits might imply that other domestic structures also existed in this location, as it 
seems unlikely that large quantities of daub would have been transported over larger distances 
in order to be discarded in these pits. 

In the central part of the trench, after the complete removal of the remains of the burnt 
structure, the ancient surface level was reached at about 80 cm below the modern surface. Three 
more pits could be clearly outlined at this level. Cx. 041 was a 50 cm deep oval-shaped pit 
measuring 92 x 85 cm that contained a very high number of daub fragments, animal bones and 
charcoal, alongside occasional pottery sherds. It truncated an earlier pit (Cx. 042) with an 
irregular outline and a depth of 20 cm. To the south of this feature, at about 1.4 m, another large 
oval-shaped pit could be identified. The feature measured 1.60 x 1.52 m and was 1.31 m deep. It 
had a complex fill sequence consisting of five different layers, one of which (Cx. 054) also 
contained a fragment of a human viscerocranium3. Other finds from the infill of the pit consisted 
of pottery sherds, daub fragments, and animal bones, alongside organic material, indicating that 
it was most likely used as a refuse pit. 

(A.G.) 
 
  

 
3 We are grateful to Angela Simalcsik (“Olga Necrasov” Center of Anthropological Research, Romanian Academy – 
Iași Branch) for the anthropological determination. 
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The pottery assemblage  
The large pottery assemblage recovered from Trench 5 indicates an intensive habitation of 

this area in the outer settlement of the tell from Toboliu. Due to time constraints, only a few 
typical ceramic fragments will be discussed in this report. Regarding pottery shapes, although 
several restorable vessels were retrieved, they are still being processed. Therefore, the main focus 
of this section will be on the decoration techniques and style of selected pottery sherds. Five main 
techniques of decoration could be identified within the assemblage: incisions (A), impressions 
(B), stitches (C), grooves (D), and embossed decoration (E). Incised decoration is mostly 
represented by lines running parallel with the rim of the pots or depicting arcades and spiral 
motifs (Fig. 13/1, 3, 5, 8; Fig. 14/1). Incisions with notched aspect are found as continuous bands 
on rims (Fig. 13/1, 5, 10; Fig. 14/1), infill of arcades (Fig. 13/1), and bands delimited by incised 
lines or in combination with raised bands. Only in a few cases could incisions obtained by the 
comb stroke technique be identified as in Fig. 14/2. Impressed decorations can be classified into 
different categories: larger oval ones that are usually achieved by pressing the finger into the wet 
clay and are commonly found on or beneath the rims (Fig. 14/3) and/or on raised bands that are 
usually associated with coarse ceramics. Smaller impressed decorations were obtained with the 
help of a blunt tool that had either a circular (Fig. 13/5; 14/5), a triangular (Fig. 13/3, 6, 7, 14; Fig. 
14/4) or a quadrilateral (Fig. 13/13; 14/4) shaped point. In some cases, it can be observed that a 
small round raised knob is present inside this type of impressions, which could be the result of a 
tool that has an empty duct, such as a thin hollow bone. The third category of decoration 
techniques is represented by the so-called stitches, which were obtained with the help of a 
pointed tool and appear in several varieties. Wide successive stiches (Fig. 13/8; Fig. 14/6) were 
created within an incised line. Thin simultaneous stiches were likely made by using a tool with 
multiple points and are usually found as bands marking rims (Fig. 13/7; Fig. 14/5) or incised 
delimited bands that represent geometric patterns (Fig. 14/5). Yet another type of stitch-like 
decoration is found on certain vessels where the ends of incised lines are marked by a deep 
singular stitch (Fig. 13/4; Fig. 14/8). Channelled decoration is also well represented among the 
ceramic assemblage from Trench 5 as either thin grooves (Fig. 13/9; Fig. 14/7) or wide ones (Fig. 
13/10), and is sometimes associated on the same vessels with incised lines, notches or knobs. 
Embossed decoration is represented by rim lobes (Fig. 13/5), conical and oval-shaped knobs (Fig. 
13/11, 12), zig-zag patterns (Fig. 13/14) and raised bands. 
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Fig. 13. Decorated pottery sherds from Trench 5 in Toboliu, Phase 1. 1-13: Cx. 002; 14: Cx. 038. 
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Fig. 14. Decorated pottery from Trench 5 in Toboliu, Phase 2. 1, 3, 5: Cx. 054; 2: Cx. 042; 4: Cx. 035; 6, 8: Cx. 
040; 7, 9: Cx. 009. 
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Certain decoration techniques can be ascribed to particular pottery styles, as for example 
the simultaneous stitches and impressed triangles, which are commonly associated with the 
Classic Wietenberg phase according to Bălan et al. (Bălan et al. 2016a, 80; see also Boroffka’s 
Wietenberg B-C phase: Boroffka 1994, 250; Chidioșan’s Wietenberg III B-C: Chidioșan 1980, 
77-81). The successive wide stitches are usually ascribed to the Late Wietenberg phase according 
to Bălan et al. (Bălan et al. 2016a, 86; see also Chidioșan’s Wietenberg IV B-C: Chidioșan 1980, 
81-84; Boroffka’s Wietenberg D phase: Boroffka 1994, 251). Among the pottery assemblage 
uncovered in Trench 5 are also specimens typical for the Otomani III pottery style (Fig. 13/1; 
14/1). Some decoration techniques, such as the deep stitches marking the end of incised lines, 
likely represent a late Otomani III style as seen at Vărșand Movila dintre vii, where they are found 
in association with channelled material (Găvan 2014, pl. II-V). Similar finds were also recovered 
within the upper two phases of the tell from Toboliu. Other decoration techniques (such as lobed 
rims, knobs and grooves) are often seen as elements of the Cehăluț-Hajdúbagos pottery style 
(Găvan et al. 2020, 64-66). A good parallel is offered by the assemblage unearthed at the 
settlement from Palota Veche (located close to the Bronze Age tell-site from Sântion), where 
Otomani III/Cehăluț and Wietenberg III-IV elements are encountered together (Emődi 2002, 5-
35). Although the Cehăluț-Hajdúbagos group seems to be more associated with the first phase 
of the Late Bronze Age, we tend to ascribe the ceramic assemblage from Trench 5 to the Middle 
Bronze Age III phase (MBA III) rather than to the early Late Bronze Age (LBA I). This is based 
on correlations with the ceramic assemblage found in the upper two phases at the tell in Toboliu 
(that have a well-established absolute chronology: Lie et al. 2019), as well as with other pottery 
assemblages, such as the one from Otomani Cetatea de pământ/Földvár (Németi 2009, 212).  

(M.A.L.) 
 
Archaeobotanical Analyses 
During the excavation, 42 samples with a total volume of 372 liters of sediment were 

collected for archaeobotanical analysis. The processing of these samples included bucked 
flotation on site using a 0.315 mm sieve. The charred plant material separated this way was dried 
afterwards. Back in the Archaeobotanical Laboratory of the University of Cologne, the plant 
remains were sorted and identified using a binocular at 6.3 to 40 x magnification. For archiving 
the data, all determinations were entered into the archaeobotanical database ArboDat 2015 
(Kreuz, Schäfer 2012; 2015). 

A total of 527 charred remains from 43 taxa were found. The concentration – i.e., remains 
per liter of sediment examined (n/l) – of the samples varied from 0.1 to 20.6 n/l. These low values 
suggest that the plant remains were randomly deposited in the backfill of the features and should 
be considered as ‘settlement noise’ (see Bakels 1991). In addition, the plant material was poorly 
preserved, which explains the rather high proportion of about 10% of indeterminable remains 
(Indeterminata). Because of the small dataset, a phase-related evaluation of the archaeobotanical 
material is not possible, and only an overview can be given. 

The percentages of all recorded ecogroups are plotted in Fig. 15. At around 60%, cereal 
residues have the highest share of the total spectrum: emmer, barley, millet, einkorn and 
probably rye are documented. Legumes (1.1%) consisting of lentil and pea, as well as oilseeds 
(5.4%) consisting of gold of pleasure and flax, were also present. The high proportion of gathered 
fruit and nuts is remarkable, making up more than 7% of the total spectrum (= ecogroup 
deciduous forest/bushes). Besides hazelnut, wild apple, raspberry and elderberry, stone seeds of 
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cornelian cherry are particularly numerous with 16 records. The rest of the spectrum consists of 
weeds (e.g. Black Bindweed, False Cleavers), segetal and/or ruderal taxa (e.g. Fat-Hen, Black 
Nightshade, Danewort), and grassland taxa (e.g. Clover), as well as taxa of the riparian and 
floodplain vegetation (e.g. Marsh Stitchwort).  

Even if the number of plants remains in the analyzed samples from Trench 5 is not very high, 
the recorded taxa nevertheless represent the immediate surroundings of the settlement during its 
occupation fairly well: in addition to arable land with various cultivated plants and weeds, there 
must also have been numerous stands of wild fruit and nut trees/shrubs such as forest edges or 
loose patches of shrubbery. In addition, anthropogenically disturbed areas with ruderal vegetation, 
grassland and, to a certain extent, the wet lowland south of the tell are also documented. 

 

 
Fig. 15. Percentages of ecological groups in the samples from Trench 5 (basis of calculation = concentration n/l). 

(T.Z.) 
 

Archaeozoological Analyses 
Excavations in Trench 5 have also yielded a large quantity of animal bones, which were 

analysed archaeozoological. A total of 2,090 faunal remains with a total weight of about 16 kg 
were recovered. The material is well preserved, but mostly heavily fragmented. Therefore, only 
about 40% of the material (n= 850) could be taxonomically determined, while 1,240 remains 
were unidentified – i.e., only a family classification or size category could be given (Fig. 16).  

Among the determinable remains, domestic animals predominate, with cattle and pigs 
being the most numerous, followed by sheep and goats. Horses had almost no significance for 
human nutrition; this is shown by their low proportion among the bone remains as well as the 
lack of butchery marks. Cut marks could be found only on one metatarsal, which, however, 
might have also originated from the removal of the skin. Dogs are comparatively numerous with 
54 bone remains, but this can be explained by the recovery of an almost complete skeleton of a 
neonate pup, as well as a partial skeleton of another neonate pup (Ind. Cf1 and Ind. Cf2), which 
were found together with the above-mentioned cattle skull in the fill of a large pit (Cx. 037) (Fig. 
10, 17). The two puppies can be easily distinguished from each other due to their different bone 
sizes. It remains speculative whether the animals come from one litter and were disposed of 
together or at different times and placed in the fill. Traces that would have indicated the cause of 
death were not found. The incompleteness of the skeletons can be explained, at least in part, by 
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the very fragile, almost paper-thin structure of the bones, so that the fragile outer extremities of 
the hand and foot bones have very little chance of preservation. However, even a secondary 
insertion of a decaying body cannot be ruled out in the case of the second, more incomplete 
individual (Ind. Cf 2). 

 

 

Fig. 16. Number and weight of animal bone finds from Trench 5. 

 
Meat of wild animals was also consumed. Red deer and wild boar dominate, but roe deer, 

hare and beaver were also hunted. Burrowing animals such as hamsters may have entered the 
cultural layers after the abandonment of the site, and may date from more recent periods. Until 
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the 20th century, their population was favoured by the intensive agriculture of the open cultivated 
landscape of western Romania, which is why they were long considered pests and were killed en 
masse (Hegyeli et al. 2015). In addition to beaver finds, numerous fragments of river mussels 
suggest the use of aquatic resources for human nutrition, which could be ensured by the nearby 
seasonal stream located immediately south of the tell, and/or from the Crișul Repede River, 
which is located approximately 3.5 km north of the site. In addition, further indications of the 
use of aquatic resources are extremely scarce, as shown by the low proportion of fish. Due to 
time constraints, it was not possible to carry out a systematic flotation or sieving of all the 
excavated soil during the 2021 excavation campaign. However, even the features selected and 
water-sieved for archaeobotanical studies show only a few remains of fish, mostly scales, which 
could only be identified no further than the family level of Cyprinidae (carplike fish). In addition, 
two finds of roach (Rutilus rutilus) could be determined, both of which were slightly smaller 
compared to a 29 cm long individual (Ind. Nr. Rr 1) from the reference collection at the Institute 
for Prehistory of the University of Cologne. 

 

 

 

Fig. 17. Bones of the two pups from Cx. 037. Left: Ind. Cf1 with skull, mandible (right and left), scapulae 
(right and left), one cervical vertebra, ribs, left humerus, pelvic fragments (right and left), femur (right and 
left) and tibia (left). Right: Ind. Cf2, (from left to right) top: Humerus (left), radius and ulna (right); bottom: 

Femur (right), Tibia (left). 
 
In addition to the afore mentioned human skeletal fragment uncovered in a secondary 

context within Cx. 054 (left upper jaw, still attached to the left zygomatic bone), a fragment of a 
calcined human radius was discovered among the animal bones in another fill of a pit (Cx. 057). 
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It is possible that this was also a secondary inclusion, most likely coming from an earlier 
cremation burial. 

(N.N.) 
 

Geoarchaeological Investigations 

 

Fig. 18. Sampling for micromorphological 
analyses (Trench 5, Eastern profile). 

During the archaeological excavation 13 soil
samples for micromorphological and geoarchaeological
investigations (including grain size distribution, XRF –
X-ray fluorescence spectroscopy – and Corg. – Total 
organic carbon – values) were taken. The goal was to
obtain deeper insights into the site stratigraphy, as well
as into settlement features such as floors, waste deposits
and pit infills. From the eastern profile four overlapping
samples were taken from contexts Cx. 002, Cx. 009, Cx. 
024 and Cx. 026 (Fig. 18). In order to reconstruct the
different infills from two of the large pits described in
detail above, five micromorphological samples were
taken from contexts belonging to pit 1 (Cx. 028, Cx. 034,
Cx. 035, Cx. 037 and Cx. 045) and two from pit 4 (Cx.
057 and Cx. 067). Additionally, 14 more soils samples
were collected from several other contexts in Trench 5
in order to better characterize their composition. 

(A.R./M.Z.) 
 

Concluding remarks  
To summarize, excavations in Trench 5 revealed a complex sequence of cultural deposits 

(Fig. 19) in the outer settlement of the tell from Toboliu and indicated the intensive habitation 
of the site for a longer period of time. Although only one strongly eroded wattle and daub 
structure could be identified within the excavated area, the discovery of burnt daub fragments 
belonging to the structural remains of a building or buildings in most of the pits uncovered in 
this trench indicates that there were probably other structures around this location. It is likely 
that some of the pits uncovered in Trench 5 were initially dug with different purposes in mind 
(such as clay extraction or storage); however, most of them ended up being used as refuse pits. 
Furthermore, the mix of animal bones, pottery sherds, ground stone tools, and organic macro 
remains uncovered within these pits are a strong indicator that domestic activities were carried 
out in this part of the outer settlement. This is further reinforced by the discovery of several 
hearths in the trench, all of which had plastered surfaces. In the case of the four better-preserved 
hearths with plaster linings (Cx. 003, Cx. 005, Cx. 021, and Cx. 022), pottery sherds were used to 
form the base. The reason behind this is that sherds accumulate and store heat (Balossi Restelli 
2015, 136). Hearths with a substructure made of pottery sherds were also found on the tell itself 
(Lie 2021, 258-260). In contrast to the hearths unearthed within the outer settlement, most of 
the hearths on the tell tended to have a circular or oval shape.  
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Fig. 19. Harris Matrix of the excavated contexts in Trench 5 from Toboliu. 
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Hearths with incised decoration are known from several Bronze Age settlements further 
east in the Wietenberg milieu such as Albești Bază (Baltag, Boroffka 1996, 390, fig. 10/2), Aiud 
Groapa de Gunoi (Bălan et al. 2016b, 47, pl. 13/1), Rotbav La Pârâuț (Dietrich 2014, 175–176, 
fig. 7/11), and Sighișoara Wietenberg (Horedt, Seraphin 1971, 69–71, 74–76, fig. 55/9–19, 59, 60). 
Other Bronze Age settlements have yielded fragments of hearths decorated through channelling: 
Geogiu de Sus (Ciugudean 1997, 73, fig. 10), Giurtelecu Șimleului Coasta lui Damian (Bejinariu 
2005, 367, pl. 12/1), and Șoimuș Teleghi (Rișcuța, Marc 2015). Fragments from a decorated 
hearth were also found within a pit in the Cehăluț-Hajdúbagos settlement dating from the 
beginning of the LBA from Zăuan Dâlma Cimitirului (Bejinariu 2001, 160–161, pl. 3/1–2). 

Based on the vertical stratigraphy and the superposition of the excavated contexts, two 
settlement phases could be identified within Trench 5 (Fig. 19). The uppermost (and 
chronologically the latest) is defined by two hearth features (Cx. 003 and Cx. 005) and the large 
pit identified in the south-western corner of the trench that extended under both the southern 
and western profiles. Layer 9 separated this phase from the second one. To this second, earlier 
horizon we can ascribe the wattle and daub structure Cx. 026 and its associated contexts. The 
fact that large amounts of wall debris from this structure were missing indicates that parts of it 
were carefully cleared out after its destruction. This phase is also represented by the three pits 
(Cx. 039, Cx. 041 and Cx. 042) uncovered underneath the remains of the burnt structure, as well 
as the six pit structures located in the northern quarter of the trench. The same holds true for the 
two decorated hearths Cx. 021 and Cx. 022. From a typo-chronological perspective, the pottery 
assemblage uncovered in Trench 5 can be dated between the MBA III and the LBA I phase. The 
12 samples collected for AMS radiocarbon dating from Trench 5, which are currently being 
processed, will hopefully help in building a more precise chronology of the occupation sequence 
in this part of the outer settlement from Toboliu. 
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PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE DACIAN SETTLEMENT ON KM. 2 
OF THE CONNECTING ROAD “GIRAȚIA SÂNTANDREI – A3 BIHARIA MOTORWAY” 
ABSTRACT 
 
The preventive archaeological research carried out in April-May 2022 led to the discovery of an 
archaeological site with 283 pits, which belong to distinct chronological horizons: a Late Latène settlement, 
traces of medieval and pre-modern habitation, as well as an 18th-century cemetery. In the area of the 
Dacian settlement, pits of various types, isolated or grouped, have been excavated and investigated, some 
containing ceramic fragments and remains of hearths or earth ovens, which are presented, in the form of 
the excavation report, in the present paper. 
 
Keywords: Oradea, Calea Sântandrei, preventive archaeology, Dacian settlement, report 

 
 

Articolul de față este o prezentare preliminară a săpăturii arheologice preventive 
desfășurată în perioada aprilie-mai 2022, în partea de vest a orașului Oradea, pe tronsonul 
Drumului de legătură între Girația Sântandrei și Autostrada A3 Biharia. Prezentarea se axează 
pe descoperirile de epocă dacică (Latène târziu) și urmează structura raportului de descărcare de 
sarcină arheologică a terenului. 

 
a. Circumstanţele cercetării şi datele obţinute din evaluări anterioare 
Cercetarea arheologică a fost determinată de începerea lucrărilor de infrastructură pentru 

obiectivul „Drum de legătură între Girația Sântandrei – Autostrada A3 Biharia”. În urma 
efectuării unor sondajelor pe suprafaţa afectată de proiect, în zona Km. 2, a fost identificat și 
delimitat un sit arheologic cu suprafaţa de circa 6.592 m2, denumit convenţional Sit I – Oradea1. 
Situl este amplasat în extremitatea vestică a localității Oradea, la granița cu localitatea Sântandrei, 
mai exact, pe partea dreaptă a drumului Calea Sântandrei, înainte cu c. 200 m ca acest drum să 
traverseze pârâul Peța, afluent al Crișului Repede (Fig. 1-2) . 

 
b. Cadrul fizico-geografic 
Din punctul de vedere geografic, ne aflăm în Câmpia Crişurilor, în zona de trecere dinspre 

lunca Crişului Repede spre terasa T1 (altit. 116 m). Terenul este situat în zona de divagare a 
 

*Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: corinatoma00@yahoo.com 
1 Vezi Raportul diagnosticului arheologic intruziv efectuat de arheologul Călin Ghemiș în decembrie 2021. În 
secțiunea S13 efectuată de la km. 2+700 a fost surprins un complex arheologic cu fragmente ceramice datate în 
secolele XVI-XVII.  
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pârâului Peța, fragmentat fiind de văi seci, transformate în canale prin lucrări hidroameliorative 
efectuate în anii ’802. Structura geologică este neuniformă: soluri aluvionare așezate pe diverse 
suporturi materiale (nisipuri, pietrișuri și luturi). În perimetrul investigat, solul aluvionar s-a 
format pe un material nisipos cu un subsol de pietrișuri, straturi identificate în profilul 
complexelor arheologice. Solul are o textură relativ lutoasă, cu mult nisip, cu o permeabilitate 
ridicată la apă și o adeziune nu foarte mare, complexele arheologice fiind săpate relativ ușor. Apa 
freatică apare la aproximativ 1,5-4 m, fapt confirmat de stratigrafia fântânii căptușite cu scânduri, 
datată pe baza ceramicii în secolul al XVII-lea. 

Suprafața cercetată se afla în folosință agricolă (cultură de grâu), nefiind acoperită de alte 
substrucții, cu excepția stâlpului de electrificare din colțul de sud-vest și a bazinului de colectare 
a apei identificat după decapare pe traseul canalului care traversează partea de sud a sitului. 

 
c. Obiectivele și metoda de cercetare 
Obiectivele cercetării preventive au vizat identificarea și cercetarea complexelor 

arheologice, înregistrarea datelor și recuperarea materialului arheologic descoperit. 
Cercetarea efectuată a debutat cu decaparea suprafaţei sitului. Într-o primă etapă s-a avut 

în vedere îndepărtarea stratului vegetal, cu o grosime ce oscila, în funcție de morfologia 
terenului, între 0,30-0,45/0,50 m. Decaparea s-a făcut pe niveluri de c. 0,15-0,20 m. Deoarece, în 
prima fâșie din partea de sud a sitului, la o adâncime de -0,45/0,50 m, au apărut primele 
descoperiri (morminte din secolul al XVIII-lea), nivelul de decapare a fost fixat la o adâncime de 
c. 0,40-0,50 m, ușor mai mare în jumătatea de nord (până la -0,60 m). În urma decapării au fost 
identificate 283 de complexe datate în epoci diferite: epoca dacică, perioada sarmatică, perioada 
medievală și cea pre-modernă. 

Complexele dacice au apărut în partea de sud-est, în zona centrală și în partea de nord a 
sitului (Fig. 5-6). Complexele aparțin unei așezări datată în faza târzie a Epocii Latène. Dintre 
complexele identificate, puține pot fi atribuite categoriei locuințelor (e.g. Cx. 238), din cercetarea 
efectuată rezultând că ele au fost săpate la o adâncime mică și au fost distruse în timp de lucrările 
agricole. Prin urmare, complexele păstrate sunt în majoritate gropi de provizii sau menajere. 

Pe baza materialelor găsite, în special a fragmentelor ceramice tipice (i.e. vase-borcan 
decorate cu butoni sau striuri, buze de fructiere și cești cu o toartă), complexele au fost atribuite 
unei așezări dacice din perioada clasică (sec. I î.Hr. – I d.Hr.), care se întinde dincolo de limitele 
perimetrului cercetat. 

 
d. Prezentarea descoperirilor de epocă dacică 
Cx. 2,  
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți aproape drepți situată în colțul de sud-est al sitului. Umplutura este 

compusă din pământ de culoare gri-brun, compact, în care au apărut pietre sparte, cu urme de ardere, pigmenți de chirpici 
și cărbune. 

Dimensiuni finale: D = 1,71x1,53 m; ▼= -0,42 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna, puternic corodate. 
 
Cx. 3, Pl. 1 
Groapă de provizii de formă circulară cu profilul drept situată în colțul de sud-est al sitului, în zona complexelor de 

epocă Latène. Umplutura este compusă din pământ de culoare gri-brun (gri deschis după uscare), compact, cu pigmenți de 
chirpici și cărbune.  

Dimensiuni finale: D = 1,64x1,59 m; ▼= -0,30 m. 

 
2 Un canal de acest fel străbate, dinspre est spre vest, partea sudică a sitului.  
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Cx. 4 
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți înclinați și fundul drept situată în colțul de sud-est al sitului. 

Umplutura este compusă dintr-un pământ de culoare gri-brun, compact, cu pigmenți de chirpici și cărbune.  
Dimensiuni finale: D = 1,77x1,68 m;▼= -0,66 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice, lucrate cu mâna (pereți de vase borcan ornamentați cu butoni și 

striuri, toartă de ceașcă dacică) sau la roată, piese de râu arse și crăpate, oase de animale, o bucată dintr-un obiect de bronz. 
În partea superioară apar fragmente ceramice premoderne. 

 
Cx. 5, Pl. 2a-b. 
În partea de sud-est a sitului a apărut o pată alungită (L = c. 3 m, l = 0,40-0,55 m), conturată ca o urmă de arsură (chirpici 

și cărbune). În urma secționării (prin secțiunile S2 și S3), în peretele dinspre vest al secțiunii S3, sub pata de arsură și chirpici, s-a 
conturat profilul unei gropi cu pereți drepți și fundul plat, care se prelungește spre vest și mai poate fi surprinsă ușor în profilul 
estic al secțiunii S2, în cel vestic fiind vizibilă numai amprenta de arsură de la suprafață. Umplutura este alcătuită din pământ gri-
brun, amestecat cu cărbune și bucăți de chirpici. În partea superioară, la răzuire, au apărut fragmente ceramice premoderne. 

Dimensiuni: S2 = 2,5x0,50 m;▼= -0,30 m; S3 = 2,5x0,50 m; ▼= -0,60 m. 
Material arheologic: Fragment ceramic dacic lucrat cu mâna. 
 
Cx. 19 
Groapă de stâlp de formă rotundă, puțin adâncă, situată în partea de sud-est a sitului. Umplutura constă în pământ 

gri-brun, pigmentat cu cărbune.  
Dimensiuni finale: D = 0,22x0,24 m; ▼= -0,08 m. 
Material arheologic: fragment ceramic dacic, lucrat cu mâna, puternic corodat. 
 
Cx. 33, Pl. 9. 
Groapă mare de formă rotundă, adâncă, situată în partea de sud-est a sitului. Umplutura constă dintr-un strat de 

pământ gri, sub care urmează o lentilă de lut galben nisipos, urmată de un amestec de pământ gri cu lut galben nisipos. Sub 
nivelul de pământ amestecat, pe fundul gropii, apare stratul de balast (între 1-1,40 m), specific stratigrafiei sitului. În 
umplutură apar bucăți de chirpici, pigmenți de arsură și scoici de râu.  

Dimensiuni finale: D = 2,50x2,62 m;▼= -1,39 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice tipice (ex. buză de strachină, pereți de vase borcan cu butoni), 

fusaiolă, oase de animale. În umplutură apar și fragmente de vase cu canelură pentru capac atribuite locuirii premoderne. 
 
Cx. 44 
Groapă rotundă cu pereți aproape drepți și fundul plat situată în partea de sud a sitului. Umplutura constă în 

pământ gri amestecat cu puțin balast, slab pigmentat cu chirpici și cărbune.  
Dimensiuni finale: D = 0,78x0,80 m; ▼= -0,47 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna. 
 
Cx. 76, Pl. 9. 
În partea de sud-vest a sitului, la răzuire, s-a conturat o pată gri, de formă ovoidală, neregulată, cu urme de arsură 

în centru. După golire, prin îndepărtarea stratului de pământ gri, a rezultat o groapă de formă ovală, cu profil de tip sac, 
care se intersectează în partea de est cu o groapă rotundă, probabil de stâlp (D = 0,38 m; ▼= -0,10 m). Umplutura constă 
în pământ gri amestecat cu cărbune și chirpici.  

Dimensiuni finale: D = 1,44x1,80 m; ▼= -0,20 m. 
Material arheologic: fragment din buza unei fructiere. 
 
Cx. 78  
Groapă de formă ușor ovoidală cu profil de tip sac situată în partea de sud-vest a sitului. Umplutura constă în 

pământ gri, amestecat cu pigmenți de cărbune și chirpici.  
Dimensiuni finale: D = 0,38x0,36 m; ▼= -0,38 m.  
Material arheologic: fragment din buza unui vas dacic lucrat cu mâna, puternic corodat. 
 
Cx. 84, Pl. 9. 
în partea de mijloc a sitului s-a conturat o pată brun-cenușiu deschis, gri la uscare, de formă neregulată. Profilul 

obținut în urma secționării indica două gropi care se intersectează în partea superioară. După golire, a rezultat o groapă 
trilobată, formată din îngemănarea a trei gropi circulare cu adâncimi diferite (-0,22 m, -0,68 m și -0,79 m). Umplutura 
uniformă este dintr-un pământ gri deschis, compact, amestecat cu cărbune și pietriș. 
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Dimensiuni finale: D= 3,68x3,12 m ▼ max.= -0,79 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate la roată și cu mâna, piatră de râu cu urme de ardere. 
 
Cx. 90 
Groapă cu plan de formă circulară cu pereții oblici și fundul plat situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura 

gropii este alcătuită din pământ gri, amestecat cu lut galben nisipos și cu pigmenți de chirpici și cărbune. 
Dimensiuni finale: D= 1,58x1,44 m; ▼= -1,01 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna și oase de animale. La răzuire, în partea superioară 

a gropii, a fost găsit un fragment ceramic ce aparține locuirii premoderne. 
 
Cx. 92 
Groapă de formă circulară, puțin adâncă, cu profilul de tip sac situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura este 

din pământ brun-cenușiu închis, compact, amestecat cu bucăți de chirpici și pigmenți de cărbune.  
Dimensiuni finale: D= 1,74x1,62 m; ▼= -0,34 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna. 
 
Cx. 95  
În partea de mijloc a sitului s-a conturat o pată brun-cenușie, având pe suprafața ei zone cu cenușă, fragmente ceramice, 

bucăți de chirpici și cărbune. După golire, a rezultat o groapă circulară cu profil de tip sac. Umplutura gropii este alcătuită din 
pământ gri și lut galben nisipos, amestecate cu multă cenușă, urme abundente de cărbune și pigmenți de chirpici. 

Dimensiuni finale: D= 1,44x1,52 m; ▼= -1,22 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate cu mâna, pietre de râu cu urme de ardere, oase de animale. În 

partea superioară, două fragmente ceramice ce aparține locuirii premoderne. 
 
Cx. 98 
Groapă cu plan de formă circulară cu profil de tip sac, puțin adâncă, situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura 

gropii este alcătuită din pământ gri, fără pigmenți de cărbune și chirpici. 
Dimensiuni finale: D= 1,54x1,16 m; ▼= -0,20 m. 
Material arheologic: În umplutura gropii, alături de bucăți de cărămidă și fragmente ceramice premoderne, au fost 

antrenate fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna.  
 
Cx. 100 
Groapă de formă ovoidală cu pereți drepți situată în partea de mijloc a sitului. În mijlocul gropii, încă de la răzuire, s-

a conturat o aglomerare de chirpici și cărbune, ce păreau a sugera o vatră de foc. Secționarea acestei porțiuni a infirmat ipoteza, 
fiind vorba de prezența unor bucăți de chirpici și cărbune aruncate în umplutura din pământul gri amestecat cu pietriș. 

Dimensiuni finale: D= 1,32x2,16 m; ▼= -0,35 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice, greutate de lut și oase de animale. 
 
Cx. 108 
Groapă circulară cu profilul în formă de clopot situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura este dintr-un pământ 

brun-cenușiu deschis, compact, amestecat cu pietriș și cu pigmenți de chirpici și cărbune.  
Observații: Apariția unor lentile de pământ gri în stratul de lut galben nisipos a determinat săparea gropii, în trepte, 

mai jos de adâncimea sugerată în profil.  
Dimensiuni finale: D=1,78x1,82 m; ▼= -1,25 m. 
Material arheologice: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna și oase de animale.  
 
Cx. 112, Pl. 10. 
Groapă circulară cu profilul de tip sac situată în partea de mijloc a sitului. În partea superioară, umplutura este un 

amestec de pământ nisipos, cu mult pietriș, în care apar pigmenți de chirpici și cărbune. Pigmentul de cărbune continuă să 
apară și în stratul de lut galben nisipos, considerat steril, scurs probabil din stratul de arsură compactă de deasupra. 

Dimensiuni finale: D= 0,76x0,92 m; ▼= -1,12 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice (vase borcan cu butoni), pietre de râu sparte.  
 
Cx. 113, Pl. 10. 
În partea centrală a sitului, la răzuire, s-a observat o pată gri de formă ovoidală cu diametrul de c. 0,60 m. La 

secționare, groapa s-a conturat asemeni unui puț adânc, umplutura de pământ gri conturând un profil aproape drept. Dungi 
de pământ gri, pigmenții de chirpici și cărbune au continuat să apară în lutul galben nisipos. După golire, a rezultat o groapă 
cu deschidere mult prea mare față de pata gri conturată la răzuire, cu pereții oblici și fund albiat. 
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Dimensiuni finale: D = 2,04x1,64 m; ▼= -1,45 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice (ex. buză de fructieră, pereți de vase borcan decorați cu butoni sau cu 

brâuri alveolare, ceașcă dacică, fragment de perete de vas decorat cu striuri fine în valuri), bucăți de perete din chirpici, 
fățuite, pietre de râu sparte, oase de animale.  

 
Cx. 122, Pl. 11. 
Groapă circulară cu fundul neregulat, situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura constă în pământ gri, 

pigmentat cu chirpici și cărbune, în care apar pietre și lentile de cenușă.  
Dimensiuni finale: D= 3,20x2,60 m; ▼= -0,90 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice (pereți decorați cu brâuri alveolate și butoni, capac de vas), pietre 

de râu cu urme de ardere, crăpate și oase de animale. 
 
Cx. 123 
În partea de mijloc a sitului, la răzuire, s-a văzut o pată brun-cenușie (gri după uscare), de formă ovală, neregulată. 

La secționare, groapa de formă ovoidală s-a conturat puțin adâncă, cu pereți ușor oblici și fundul neregulat. Umplutura 
gropii este formată din pământ gri amestecat cu bucăți mici de chirpici și pigmenți de cărbune. 

Dimensiuni finale: D= 2,62x1,92 m; ▼= -0,46 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice (e.g. gât de ulcior) și oase de animale.  
 
Cx. 124, Pl. 3. 
Groapă circulară, cu profil de tip sac și cu fundul neregulat, situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura constă 

în pământ gri, pigmentat cu chirpici și cărbune, în care apar lentile de cenușă.  
Dimensiuni finale: D= 1,88x1,46 m; ▼= -0,66 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate la roată (de culoare gri) și cu mâna (de culoare cărămizie). 
 
Cx. 125  
Groapă circulară cu profil de tip sac, apărută în zona centrală a sitului, în profilul estic. Umplutura constă în pământ 

galben nisipos care alternează cu straturi de pământ brun-cenușiu (gri după uscare), pigmentat cu cărbune și chirpici. 
Conține multă cenușă și oase de animale.  

Dimensiuni finale: D= 1,66 m; ▼= -0,96 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate la roată (din pastă fină, de culoare gri) și cu mâna. 
 
Cx. 126, Pl. 11. 
Groapă cu plan ovoidal, prelung, puțin adâncă, situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura constă în pământ 

gri, pigmentat cu cărbune și chirpici, sub care apare sterilul (startul de balast).  
Dimensiuni finale: D= 3,34x0,94 m; ▼= -0,28 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată. 
 
Cx. 133, Pl. 11. 
Groapă circulară de tip sac situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura constă în pământ gri, amestecat cu lut 

galben nisipos și pigmentat cu chirpici.  
Dimensiuni finale: D= 1,24x1,30m; ▼= -0,74 m. 
Material arheologic: numeroase fragmente ceramice (pereți de vase borcan decorați cu butoni, ceașca dacică), 

fusaiolă bitronconică, crestată în zona diametrului maxim, bucăți de chirpici cu urme de pari și oase de animale. 
 
Cx. 134, Pl. 12. 
Groapă de formă ovoidală cu profilul de tip sac (gâtuit), situată în partea de mijloc a sitului. În mijlocul gropii, în 

pământul gri, pigmentat cu cărbune și chirpici, apare o aglomerare compactă de chirpici, cărbune și fragmente ceramice de 
mari dimensiuni.  

Dimensiuni finale: D= 1,18x1,28 m; ▼= -0,73 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată (fund de vas lucrat cu mâna, cu un umbo 

proeminent, pereți de vas borcan decorați cu butoni, buze de fructiere ș.a.), pietre de râu sparte cu urmă de ardere, bucăți 
de chirpici cu urme de pari, fragment din lama unui cuțit din fier.  

 
Cx. 135, Pl. 4. 
În zona central-estică a sitului a apărut o pată din pământ gri, de formă ovoidală. Secționarea a dus la conturarea 

unei gropi cu profil de tip sac, pe fundul căreia a apărut un perete de vas decorat cu o toartă fină, lipită de corpul vasului. 
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După golire, în partea opusă, a fost găsită altă parte din peretele și fundul aceluiași vas. Umplutura gropii conținea bucăți 
mici de chirpici, pietre provenite din stratul de balast și pigmenți de cărbune. 

Dimensiuni finale: D= 1,14x1,14 m; ▼= - 0,59 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna și la roată. 
 
Cx. 138  
Groapă circulară de tip sac, cu pereții ușor înclinați, situată în partea de mijloc a sitului. Umplutura constă în pământ 

gri, amestecat cu pigmenți de chirpici.  
Dimensiuni finale: D= 0,68x0,64 m; ▼= -0,34 m. 
Material arheologic: fragment ceramic dacic lucrat la roată. 
 
Cx. 141, Pl. 5 a-b. 
Groapă ovoidală de tip sac, puțin adâncă, situată în partea nordică a sitului. Umplutura constă în pământ gri, 

amestecat cu bucăți mari de chirpici ars, cărbune și piatră. Bucățile de chirpici provenite din pereții unui cuptor se grupează 
în centrul gropii. 

Dimensiuni finale: D= 1,82x2,16 m; ▼= -0,15 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate la roată și cu mâna. 
 
Cx. 187  
Groapă de formă rotundă, cu pereții oblici și fundul ușor albiat, situată în partea sudică a sitului. Umplutura constă 

în pământ gri amestecat cu pigmenți de chirpici și bucăți de cărbune.  
Dimensiuni finale: D= 1,54x1,66 m▼= -0,53 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice (buză de fructieră), lamă de cuțit, oase de animale. 
 
Cx. 221  
Groapă rotundă, cu profil de tip sac, situată în partea de sud a sitului. Umplutura constă în pământ gri, amestecat 

cu pietriș, pigmenți de chirpici și fragmente ceramice; din loc în loc apar lentile de lut galben. 
Dimensiuni finale: D = 1,12x1,18 m; ▼= -0,54 m. 
Materialul arheologic: fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată, oase de animale.  
 
Cx. 222  
Groapă ovoidală de tip sac, conturată la răzuire ca o pată brun-cenușie în partea de mijloc a sitului. Umplutura 

constă în pământ gri, amestecat cu pigmenți de chirpici și cărbune.  
Dimensiuni finale: D = 1,64x1,46 m; ▼= -0,45 m. 
Materialul arheologic: fragmente ceramice dacice. 
 
Cx. 225, Pl. 6. 
Groapă de formă rotundă, conturată la răzuire ca o pată brun-cenușie de mari dimensiuni, cu o formă neregulată 

și o alveolare centrală, situată în partea de sud a sitului. Umplutura constă în pământ gri, amestecat pe alocuri cu lut galben 
nisipos, pigmentat cu chirpici și cărbune. În umplutură apar bucăți de cărămidă și, din loc în loc, pete de cenușă.  

Observații: La mijlocul laturii de vest, în conturul gropii apare o buclă, creată probabil prin unirea (la golire) cu o 
groapă de stâlp  (▼= -0,26) foarte apropiată de peretele gropii Cx. 225. 

Dimensiuni finale: D = 4,14x4,08 m; ▼= -0,91 m. 
Material arheologic: Fragmente ceramice dacice corodate și, preponderent, oase de animale și ceramică premodernă.  
Observații: Un complex premodern care a deranjat complexele de epocă Latène din partea de sud a sitului. 
 
Cx. 238, Pl. 7. 
Groapă de formă circulară în plan, cu profil albiat și o alveolare în centru, situată în partea centrală a sitului, pe 

latura de vest. Umplutura constă într-un strat subțire de pământ gri, cu pigmenți de cărbune și chirpici.  
Dimensiuni finale: D = 3,04x3,34 m; ▼= -0,35 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice (ceașcă dacică și fragment dintr-un urcior gri lucrat la roată).  
 
Cx. 251 
Groapă de formă ovală cu profil de tip sac, adâncită la golire până la -0,66 m, situată în partea sudică a sitului. Pe 

fundul gropii, ușor descentrat, s-a conturat o altă groapă. Amestecul materialului dacic cu cel premodern sugerează 
prezența a două gropi care s-au întretăiat. Umplutura constă în pământ gri-brun, cu pigmenți de chirpici și cărbune. 

Dimensiuni finale: D = 2,60x1,94 m; ▼= - 0,66 m. 
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Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna amestecate cu fragmente ceramice premoderne, 
pietre de râu sparte și arse, oase de animale și cuțit din fier.  

Observații: Un complex premodern care a deranjat complexele de epocă Latène din partea de sud a sitului. 
 
Cx. 259, Pl. 12. 
După decopertarea făcută la o adâncime de 0,50-0,60 m, în partea centrală a sitului, a fost descoperit un cuptor 

pentru gătit (Cx. 131) împreună cu groapa de deservire (Cx. 132). În partea de sud a gropii de deservire s-a observat o 
prelungire a umpluturii de culoare gri, care în urma golirii s-a dovedit a fi o groapă independentă (Cx. 259), care în partea 
superioară a intersectat peretele gropii de deservire. 

D = c. 1,36x1,20 m; ▼= -1,05 m 
Material arheologic: fragmente ceramice, bucăți de chirpici, bucată de nisip feruginos cu conținut mare de fier, oase 

de animale.  
 
Cx. 260. 
Groapă de formă patrulateră, cu colțurile rotunjite, cu pereți aproape drepți, situată în partea de sud a sitului. 

Umplutura constă în pământ gri, cu pigmenți de cărbune și chirpici.  
Dimensiuni finale: D = 2,12x1,98 m; ▼= -0,38 m. 
Material arheologic: Fragment ceramic dacic (buză de fructieră).  
 
Cx. 264 
La decopertare, după răzuire, în zona văii transformate în canal au apărut mai multe pete gri, fără un contur precis, 

întinse pe suprafețe mari. Secționarea complexului Cx. 264 s-a făcut pe axa est-vest, obținându-se un profil cu adâncime 
mică (▼max.= -0,38 m), ce contura un strat de cultură și părți din posibile gropi, ambele cu o umplutură uniformă formată 
din pământ gri, cu pigmenți de chirpici și cărbune. Prin îndepărtarea umpluturii de culoare gri, săparea s-a extins, fără un 
contur regulat, în mai multe direcții, în final rezultând o întretăiere de gropi greu de individualizat. În partea dinspre est, 
complexul a fost afectat de lucrările de introducere a unui bazin din beton de colectare a apei. Nefiind identificate cu 
claritate gropile, complexul Cx. 264 a fost împărțit în trei zone distincte (A-C). În zona A, a apărut o groapă cu material de 
epocă Latène, distrusă de lucrările hidroameliorative. Tot în zona A, spre vest și în zonele B și C au fost identificate materiale 
premoderne, în special ceramică. În concluzie, complexul Cx. 264 este rezultatul întretăierii a două etape distincte de 
locuire, gropile aferente fiind deranjate de albia văii și de lucrările de amenajare.  

Dimensiuni finale: L = 10,96 m l = 6,44 m;▼max.= -0,72/0,77 m. 
Material arheologic: Fragmente ceramice dacice (buza de fructieră), pietre de râu sparte și arse, bucată masivă din 

perete de chirpici cu amprente de pleavă, obiect din fier (zona A). Numeroase fragmente ceramice, bucăți de cahle din 
perioada premodernă, împreună cu oase de animale. 

 
Cx. 268, Cx. 269, Cx. 270, Cx. 271;  Pl. 8. 
În partea sudică a sitului, în zona văii, în vecinătatea complexului Cx. 263 s-a conturat o altă pată de culoare gri, 

neregulată. La răzuire, pe suprafața ei au fost identificate ipotetic patru complexe: Cx. 268, Cx. 269, Cx. 270 și Cx. 271. 
Secționarea pe direcția est-vest a dus la identificarea complexelor Cx. 268 și Cx. 270, gropile lor conturându-se după 
îndepărtarea unui strat de pământ gri, gros de c. 20-25 cm. Groapa Cx. 268 are o formă ovoidală și este compusă din trei 
alveolări, alveolarea centrală având adâncimea de -0,74 m. Spre vest, la o distanță de circa 50-55 cm, a apărut groapa Cx. 
270, conturată, după îndepărtarea stratului menționat, ca o groapă circulară (D=1,70x1,76 m) cu adâncimea de -0,97 m. 
Complexele numerotate ipotetic Cx. 289 și Cx. 271 au fost anulate, deoarece, după îndepărtarea stratului de pământ gri, 
vizibil la răzuire, ele nu au putut fi conturate.  

Dimensiuni: L max. = 7,16 m; l max. = 7,04 m; ▼max. = - 0,97 m.  
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna și la roată, puternic corodate (Cx. 268) și fragmente 

ceramice premoderne, obiecte din fier și oase de animale (Cx. 270). 
 
Cx. 272, Pl. 12. 
Groapă de formă rotundă, cu pereții ușor înclinați și fundul aproape drept, situată în partea centrală a sitului. În 

umplutură avem pământ gri, amestecat cu bucăți de chirpici. 
Dimensiuni finale: D= 1,30x1,30 m; ▼= - 0,39 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice lucrate la roată sau cu mâna (pereți de vas borcan decorați cu butoni). 
 
Cx. 281. 
După decopertare, în partea sudică, în vecinătatea profilului estic al sitului, s-a conturat o pată gri, destul de neclară 

pentru a putea fi marcată. Pentru verificare, a fost trasată o secțiune S1 (4,10x0,50 m, ▼= – 0,80 m), orientată N-S, în 
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profilul căreia a fost identificată o groapă ce conținea ceramică de epocă Latène. După golire s-a conturat o groapă circulară, 
cu pereții oblici, albiată spre centru. Umplutura gropii constă din pământ gri, cu pigmenți de cărbune și chirpici.  

Observații: În jumătatea estică, groapa a fost săpată în trepte, jumătatea vestică ilustrând forma corectă a gropii. 
Dimensiuni finale: D = 3,60x3,58 m; ▼= -0,190 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna. 
 
Cx. 283 
Groapă de formă rotundă care se întretaie cu gropile Cx. 214 și Cx. 215, situată în partea de sud a sitului. Groapa 

are pereți oblici și fundul drept. Umplutura constă în pământ gri amestecat cu pigmenți de chirpici și cărbune. 
Dimensiuni finale: D = 0,84x1,01 m; ▼= -0,28 m. 
Material arheologic: fragmente ceramice dacice puternic corodate. 
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Lista ilustrațiilor: 
 
Fig. 1. Localizarea Sitului I – Oradea, Km 2+700 – 2+ 850 pe harta administrativă a județului Bihor. 
Fig. 2. Hartă ortofotografică. Municipiul Oradea și poziția Sitului I – Oradea , Km 2+700 – 2+850 (Katócz 

Zoltán). 
Fig. 3. Hartă ortofotografică. Poziția și delimitarea Sitului I – Oradea , Km 2+700 – 2+850 (Katócz Zoltán).  



93 

 Cercetarea arheologică preventivă a sitului de epocă dacică de la km 2 al drumului de legătură „Girația Calea Sântandrei… 

 

Fig. 4. Fotografie aeriană a Sitului I – Oradea, Km 2+700 – 2+850. 
Fig. 5. Planul săpăturii (cu roșu – complexele de epocă Latène; cu verde – complexele premoderne în 

umplutura cărora au fost antrenate fragmente ceramice dacice). 
 
Pl. 1. Cx. 3. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 2 a-b. Cx. 5. Secțiunile S2 și S3. Desen: profil și grund. Foto: conturare, profil și grund. 
Pl. 3. Cx. 124. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 4. Cx. 135. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 5 a-b. Cx. 141. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 6. Cx. 225 și 226. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 7. Cx. 238. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 8. Cx. 268, 269, 270 și 271. Desen: profil și grund. Foto: conturare, secționare și grund. 
Pl. 9-12. Fragmente ceramice dacice din complexele arheologice identificate în perimetrul Sitului I – 

Oradea, Km 2+700 – 2+ 850 (desene - Oana Georgescu, restaurare – Mariana Mechiș, fotografii - 
Alexandru Szabó). 
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Fig. 1.  

 
 

 
Fig. 2.  
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Fig. 3.  

 
 

 
Fig. 4.  
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Fig. 5. 

Cx. 3. 
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Pl. 1 
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Cx. 5. Secțiunile S2 și S3. 
 

 
 

Pl. 2a 
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Cx. 5. Secțiunile S2 și S3. 
 

 
 

Pl. 2b 
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Cx. 124. 
 

 
Pl. 3 
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Cx. 135 
 

 
Pl. 4 
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Cx. 141.  
 

 
 

Pl. 5a  
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Cx. 141.  
 

 
 

Pl. 5b 
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Cx. 225 și Cx. 226. 
 

 

 

 
 

Pl. 6 
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Cx. 238. 
 

 

 
 

Pl. 7 
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Cx. 268, Cx. 269, Cx. 270 și Cx. 271. 
 

 

 

 
 

 
Pl. 8 
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Pl. 9 
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Pl. 10 
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Pl. 11 
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Pl. 12 
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TIPURI DE CRUCI RELICVAR BIZANTINE DIN BRONZ CU 

FIGURI ÎN RELIEF, DESCOPERITE PE TERITORIUL 
ROMÂNIEI1 

 
In memoriam Nicolae Gudea 

 
Călin COSMA* 

 
 

TYPES OF BYZANTINE BRONZE RELIQUARY CROSS TYPES WITH FIGURES IN 
RELIEF DISCOVERED ON ROMANIAN TERRITORY 
ABSTRACT 
 

Specialized studies have established the existence of two types of reliquary crosses on Romanian territory: 
Byzantine engolpions and Russian and/or Kievan engolpians. The Byzantine ones include two groups: with 
representations in relief and with decoration made by engraving and/or niello inlay. On the territory of 
Romania, 53 bronze engolpions with figures in relief were discovered, which were divided according to the 
manufacture characteristics into three types. The discoveries were mostly accidental, without stratigraphic 
context; most of the pieces coming from Dobrogea, then from Banat and only one specimen each from 
Transylvania and Moldova. The dating of this type of Byzantine reliquary crosses is in the 10th-11th centuries. 

 
Keywords: Engolpion, Romania, Dobrogea, 10th-11th centuries 

 
 

Precizări introductive 
Studiile de specialitate au reliefat existenta în spațiul României, în perioada secolelor 

X-XVII, a două tipuri principale de cruci relicvar, și anume engolpioane bizantine și engolpioane 
vechi rusești sau kievene2. 

Prin caracteristicile lor, crucile relicvar bizantine au fost împărțite in două grupe. Prima 
o formează cele care au toate elementele de decor reprezentate în relief. În a doua grupă au fost 
incluse artefactele care au elementele de decor realizate prin gravare și/sau incrustare cu 
niello3. Tipologia pieselor de pe teritoriul României urmează în linii generale pe cea propusă 
pentru acest gen de artefacte, descoperite pe un areal geografic extins. 

Săpăturile arheologice sau descoperirile fortuite de pe teritoriul României au scos la iveală 
și câteva exemplare de cruci relicvar, puține de altfel, care nu prezintă, niciun fel de ornament4. 
Acesta din urmă poate să constituie o a treia grupă a crucilor-engolpion de tip bizantin. 

 
1 Acest studiu este o variantă completată și modificată a articolului Crucea-relicvar descoperită la Dăbâca. Considerații 
privind tipologia și cronologia crucilor – relicvar bizantine din bronz, cu figuri în relief, descoperite pe teritoriul 
României, publicat împreună cu Nicolae Gudea, în limba română, în Ephemeresis Napocensis, VIII, 1998, 273-303. 
* Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca; e-mail: cosma2165@yahoo.com 
2 Mănucu-Adameșteanu 1984, 380-382; Spinei 1992, 153-175. 
3 Mănucu-Adameșteanu 1984, 380-383; Spinei 1992, 156-160. 
4 Barnea 1967-360, Fig. 191/22, 192/10; Diaconu/Vîlceanu 1972, p. 161, nr. 3, P1. XXVIII/3; Mănucu-Adameșteanu 
1984, 379, nr. 12, Pl. IV/2. 
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Repertoriul descoperirilor de cruci relicvar cu figuri în relief, de pe teritoriul României, 
pe care l-am realizat, fără pretenția de a fi exhaustiv, se ridică la un număr de 53 de 
engolpioane. Catalogarea pieselor, analiza reprezentărilor pe cele două componente ale 
crucilor, permite o tipologie mai fină a acestor artefacte. Tipologia pornește de la modul de 
reprezentare a detaliilor figurilor sau a altor elemente de decor, existența sau lipsa unora 
dintre acestea pe piesele respective. Realizarea tipologiei are la bază descrierea pieselor 
prezentată în studiile de specialitate în care acestea au fost publicate. În măsura 
posibilităților, a fost realizată și o reprezentare grafică a pieselor, pe cât posibil prin aducerea 
la aceeași scară grafică a câtorva exemplare conservate mai bine, folosind desenele oferite de 
autorii descoperirilor. 

 
Tipologie 
Analiza crucilor relicvar cu decor în relief de pe teritoriul României, din perspectiva 

enunțată mai sus, permite clasificarea acestora în trei variante ale tipului principal. 
 
Tipul IAI – Tab. 1 
Cruce de tip latin. Executată din bronz prin turnare. Dimensiunile variază între: L 5 și 

9 cm; l = 4 și 5 cm. Capetele sunt ușor lățite, cele scurte remarcându-se printr-o lățire mai 
mare. Închiderea celor două componente ale crucii propriu-zise se face printr-un sistem de 
tip balama, care constă din două urechiușe dispuse întotdeauna pe revers, găurite lateral, și 
o singură urechiușă prezentă pe avers, găurită lateral, care intra între cele două ale aversului, 
unite printr-un nit. Urechiușele respective sunt dispuse întotdeauna la capetele verticale ale 
artefactelor. 

Avers: Isus Christos răstignit, cu capul ușor plecat spre dreapta. Brațele se întind 
aproape în întregime pe părțile orizontale ale crucii. Câteva exemplare conservate mai bine 
prezintă și trăsăturile anatomice. În unele cazuri – Dăbâca (Pl. 2/1.a); Beroe (Pl. 1/3.a); 
Șuletea (Pl. 4/1.a); Păcuiul lui Soare (Pl. 3/2.a) – mântuitorul este înfățișat cu barbă. Este 
îmbrăcat în „callobium”, care cade în falduri până la glezne. La artefactele de la Dăbâca (Pl. 
2/1.a) și Capidava (Pl. 4/2a, Pl. 5/3), marginile laterale ale veșmântului sunt împodobite cu 
un ornament în formă de torsadă. La celelalte exemplare faldurile sunt reprezentate doar 
prin linii simple. Pe majoritatea pieselor, veșmântul nu acoperă brațele, oprindu-se în zona 
umerilor personajului. Excepție fac exemplarele de la Dăbâca (Pl. 2/1.a), Șuletea (Pl. 4/1.a), 
Păcuiul lui Soare (Pl. 3/2.a), pe care mânecile veșmântului ajung până în zona încheieturii 
mâinilor. Acolo unde sunt reprezentate, picioarele sunt desculțe, cu călcâiele apropiate și cu 
labele spre exterior. La capetele celor patru brațe ale crucii, deasupra capului, sub picioare și 
sub palme, sunt reprezentate mai mult sau mai puțin schematic busturile a patru personaje 
biblice, identificate în unele cazuri, în special cele de la capetele orizontale, cu Sfânta Maria 
și Sfântul Ioan Evanghelistul. 

Revers: Sfânta Maria în poziție „orantă”. Poartă un veșmânt care acoperă complet trupul. 
„Mamphoriumul” este împodobit pe margini, pe artefactele de la Isaccea (Pl. 1/1), Dăbâca (Pl. 
2/1b), Șuletea (Pl. 4/1b) și Dolojman-Bisericuță (Pl. 1/2), cu un ornament în formă de torsadă. 
Pe celelalte piese faldurile sunt redate prin linii simple. La extremitățile celor patru brațe apar 
reprezentate busturile celor patru evangheliști.  
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Tip I A – repertoriu tip IAI  

 

Beroe – o piesă 
Capidava – 2 piese 
Dăbâca – o piesă 
Dinogeția-Garvăn – 5 piese 
Dolojman-Bisericuța - o piesă 
Hârșova – 0 piesă 
Isaccea – 4 piese 
Păcuiul lui Soare - 2 piese 
Șuletea – o piesă 
Total piese: 18 engolpioane 

TAB. 1 Tipul IA de engolpioane cu figuri în relief din România 
 

Tipul IBI – Tab. 2 
Cruce de timp latin. Executată din bronz prin turnare. Dimensiunile variază între: L = 7 și 

9 cm; l = 4 și 5 cm. Brațele sunt ușor lărgite, cele scurte remarcându-se printr-o lățire mai mare. 
Închiderea celor două părți ale piesei propriu-zise se face printr-un sistem de tip balama. Acesta 
constă din două urechiușe dispuse întotdeauna pe revers, găurite lateral, și o singură urechiușă 
pe avers, găurită lateral, care intră între cele două ale reversului. Fixarea se face printr-un nit. 
Urechiușele respective sunt dispuse întotdeauna la capetele verticale ale crucii. 

Avers: Isus Christos răstignit, purtând un nimb cruciger, cu capul ușor înclinat spre dreapta, 
cu picioarele goale, „sprijinite pe un suppendaneum”. Este îmbrăcat într-un veșmânt lung care 
ajunge până la glezne, cu pliuri largi de sus până jos. Deasupra capului are o cruce, alcătuită dintr-
un patrulater mare în centru, din care pornesc patru brațe trapezoidale, cu baza spre exterior. De 
o parte și de alta a brațului superior al acestui tip de cruce sunt reprezentate soarele și luna. La cele 
două brațe orizontale ale crucii – engolpion, la capetele mâinii lui Christos se află câte o figură 
umană, schematic reprezentată și care înfățișează, probabil, cea din dreapta pe Maica Domnului, 
iar cea din stânga pe a Sfântului Ioan Evanghelistul (Pl. 7). Sub cele două mâini ale lui Christos, pe 
exemplarul de la Dinogeția-Garvăn (Pl. 7/2a) apar două inscripții în grecește. 

Revers: Sfânta Maria în poziție „orantă”. Pe artefactul de la Dinogeția-Garvăn este 
reprezentat schematic „mamphoriumul”, care este pus în evidență prin linii simple (Pl. 7/2b). Pe 
piesa de la Măcin sunt schițate trăsăturile anatomice, iar veșmântul are pe margini un ornament 
în formă de torsadă (Pl. 7/1). În cele patru colțuri ale crucii apar busturile celor patru 
evangheliști. Acestea sunt înscrise în câte un medalion de forma circulară cu ramă groasă, cum 
sunt cele de pe exemplarul de la Garvăn – Dinogeția (Pl. 7/2b). Pe piesa de la Măcin rama 
respectivă este realizată printr-o linie torsionată (Pl. 7/1).   

TAB. 2 - Tipul IB de engolpioane cu figure în relief din România 
  

Tip IB– repertoriu tip IBI  

 

Dinogeția-Garvăn – 2 piese 
Măcin – o piesă 
Total piese – 3 engolpioane  
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Tipul ICI – Tab. 3 
Cruce de tip latin. Executată din bronz prin turnare. Dimensiunile pieselor variază între: 

L = 3 și 6,8 cm; l = 2 și 4 cm. Brațele sunt ușor lățite, cele orizontale prezentând o lățire mai mare. 
Sistemul de închidere al celor două părți ale crucii a fost realizat printr-o balama dispusă la 
capetele lungi ale crucii. Este formată din două urechiușe dispuse pe revers cu găuri laterale și o 
singură urechiușă pe avers, de asemenea cu o gaură laterală, care intra în cele două ale reversului. 
Fixarea se făcea printru-un nit. 

Avers: Isus Christos răstignit, cu capul înclinat spre dreapta. Mâinile se întind până la 
capetele brațelor crucii. Excepție face un exemplar de la Garvăn-Dinogeția, unde Christos este 
reprezentat cu mâinile ridicate în sus (Pl. 10/1). Pe unele piese, precum cele de la Capidava (Pl. 
9/3a) și din Banat (Pl. 8/2-4), capul mântuitorului este înconjurat de un nimb. Pe un exemplar 
de la Isaccea, mântuitorul are barbă (Pl. 10/5). Cu excepția artefactelor de la Dinogeția-Garvăn 
(Pl. 10/2, 11./1.a) și Capidava (Pl. 9/3a), unde sunt reprezentate trăsăturile anatomice ale feței, 
pe celelalte piese apare redat doar conturul acesteia. 

Veșmântul care acoperă trupul lui Christos este larg și cade în falduri până jos. Este 
reprezentat schematic, prin linii simple. Pe exemplarul de la Nufăru, îmbrăcămintea este un 
„perizon”, strâns în jurul bazinului și lung până la genunchi (Pl. 8/1a). Acolo unde sunt 
reprezentate, picioarele apar desculțe, cu călcâiele apropiate și labele spre exterior. Pe 
exemplarele de la Isaccea (Pl. 10/4) și Capidava (Pl. 10/6), corpul se sprijină pe un 
„suppendaneum” foarte schematic. Pe piesele din Banat (Pl. 8/2) și Capidava (Pl. 9/3a, Pl. 10/6), 
deasupra capului lui Christos este reprezentată câte o cruce. Exemplarul de la Nufăru are 
deasupra capului soarele și luna (Pl. 8/1), iar pe o piesă de la Dinogeția-Garvăn (r. ICI, 1. 4) și 
Capidava (Pl. 9/3a), se observă sub brațe inscripții sau grupuri de litere grecești. 

Revers: Sfânta Maria în poziție „orantă”. Capul este înconjurat de un nimb. Trăsăturile 
anatomice ale feței sunt reprezentate doar pe exemplarele de la Capidava (Pl. 9/3b) și Dinogeția-
Garvăn (Pl. 10/2 Pl. 11/2.) și Capidava (Pl. /3b). Celelalte au doar conturul feței. Marginile 
„mamphoriumul”, artefactelor de la Capidava (Pl. 9/3b) și Păcuiul lui Soare (Pl. 9/2), sunt puse 
în evidență printr-un ornament în formă de torsadă. La toate celelalte cruci este redat foarte 
schematic, doar prin linii. Deasupra capului, pe un exemplar de la Capidava (Pl. 9/3b) apar două 
grupuri a câte două litere grecești.  
 

Tip IC– repertoriu tip ICI 

 

Banat – 11 pieces 
Capidava – 2 pieces 
Constanța – 1 piece 
Dinogeția-Garvăn – 9 pieces  
Hârșova – 1 pieces 
Isaccea – 2 pieces 
Nufărul – o piecă 
Păcuiul lui Soare – 5 pieces 
Total piese – 32 de egolpioane  

TAB. 3 – Tipul IC de engolpioane cu figure în relief din România  
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Considerații referitoare la tipologia crucilor engolpion cu figuri în relief 
de pe teritoriul României 
Cele trei tipuri de engolpioane de pe teritoriul României prezintă o serie de diferențieri 

marcante. O primă diferențiere se referă la reprezentarea sau lipsa totală a elementelor de decor. 
La brațele crucilor tipurile IA și IB apar, atât pe avers cât și pe revers, două sau patru busturi ale 
unor personaje biblice. Ele se deosebesc din acest punct de vedere față de tipul I C, care nu are 
astfel de reprezentări. Diferențierea între tipul IA și IB s-a făcut în funcție de modul în care au 
fost reprezentate cele patru figuri. Pentru cel din urmă, acestea sunt încadrate întotdeauna într-
un medalion circular, care lipsește la tipul IA. 

Din punct de vedere a dimensiunilor pieselor, exemplarele din tipul I C sunt de dimensiuni 
mai mici, în comparație cu celelalte două. Diferențe, nu foarte mari, însă, există și între tipurile 
IA și IB, cele din urmă fiind ceva mai mari. 

În ceea ce privește tehnica de reproducere a iconografiei, pentru tipul IC, caracteristicile 
anatomice ale celor două personaje biblice, precum și veșmintele acestora, în marea majoritate a 
cazurilor, sunt reprezentate extrem de schematic. 

La tipurile IA și IB se observă o tehnică de execuție superioară, care apare mai pregnant în 
special la tipul IB, sesizabilă prin grija cu care au fost realizate figurile umane, motivele 
ornamentale care apar pe veșmintele personajelor biblice, precum și prin apariția unor elemente 
specifice, precum crucea, soarele sau luna, prezentate deasupra capului pe avers, și inscripțiile de 
sub mâinile lui Christos. 

În cadrul fiecărui tip se remarcă și diferențe între anumite piese. Cele care apar la tipul IA 
se referă la modul de realizare a motivelor ornamentale ale veșmintelor (torsada pe unele 
exemplare), sau la schițarea trăsăturilor anatomice ale feței. Acestea nu constituie, însă, elemente 
de departajare tranșantă, cel puțin în momentul actual al cercetării. Ele pot să se datoreze și uzurii 
mai mari sau mai mici a pieselor, stării lor de conservare, uzurii tiparului în care au fost 
confecționate, neomițând firește nici posibilitatea confecționării lor în tipare diferite, care însă, 
cu foarte mici excepții de detaliu, păstrează iconografia esențială. O diversitate oarecum mai 
mare se observă în cadrul tipului IC. Se detașează în special exemplarele care au deasupra capului 
lui Christos reprezentată câte o cruce. De asemenea, două exemplare se disting prin faptul că 
mântuitorul este îmbrăcat cu un veșmânt scurt, așa numitul „perizom”, care se oprește la 
genunchi. Aceste deosebiri nu pot însă oferi un indiciu concludent privitor la un eventual subtip, 
deoarece crucile respective, cu excepția acestor detalii, care pot avea varii motive, păstrează în 
linii esențiale iconografia, și anume lipsa din cele patru capete ale crucilor, a figurilor celor patru 
personaje biblice, la care se adaugă stereotipia schematică de reprezentare a lui Christos și a 
Sfintei Maria. 

 
Numărul și dispunerea geografică a tipurilor de engolpioane cu figuri în 
relief pe teritoriul României 
Cele mai multe engolpioane descoperite pe teritoriul României sunt cele care formează 

tipul ICI, cu un număr de 32 de cruci relicvar. Pe locul doi se situează engolpioanele înscrise în 
tipul IAI, cu un număr de 18 piese, iar pe locul trei engolpioanele de tip IBI, cu un număr de 3 
piese (Tab. 1, 1-3, Gr. 1).  

Din punct de vedere geografic se disting patru zone în care au fost descoperite cruci 
relicvar: Dobrogea, Banat, Transilvania și Moldova (Harta 1). Diferă însă foarte mult, numărul 
și tipurile de piese, prezente într-unul sau altul din cele patru arealuri geografice românești.  
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Harta 1 - Harta răspândirii engolpioanelor cu figuri în relief     

 
Cele mai multe engolpioane au fost descoperite pe teritoriul Dobrogei. Acest fenomen se 

conjugă și cu faptul că în Dobrogea sunt prezente toate cele trei tipuri de engolpioane descrise 
în paginile anterioare. Se remarcă faptul că numai în spațiul geografic precizat apare tipul IBI, 
care a fost descoperit doar în două localități și într-un număr mic de piese: Dinogeția-Garvăn, 
două engolpioane, și Măcin, un engolpion (Gr. 2). Piesele din Dobrogea au fost descoperite în 
cadrul unor așezări și fortificații. 

35%

5%
60%

Gr. 1- Numărul engolpioanelor cu figuri în relief

Engolpion Tip IAI - 19 pieces Engolpion Tip IBI - 3 pieces Engolpion ICI - 33 pieces
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Banatul este a doua zonă geografică cu un număr relativ mare de cruci engolpion. Ceea ce 
trebuie evidențiat se referă la faptul că în Banat au fost descoperite numai cruci relicvar de tipul 
ICI. Niciuna dintre acestea nu dispune de informații referitoare la contextul de descoperire (Tab. 
3). 

În Transilvania și Moldova au fost descoperite câte un singur engolpion, în fiecare 
provincie românească. Ambele piese sunt de tipul IAI de cruci relicvar din România (Gr. 2). De 
asemenea, ambele piese au fost descoperite întâmplător. Nu au context stratigrafic. Piesa din 
Transilvania a fost descoperită într-un loc apropiat de fortificația din Evul Mediu timpuriu de la 
Dăbâca. Nici crucea de la Șuletea nu dispune de context arheologic de descoperire.  

 

 
 
 

 

Dobrogea Banat Transilvania Moldova

16

2 1
3

21

11

Gr. 2. 1 - Distribuția geografică a engolpioanelor 
cu figuri în relief în provinciile României

Tip IAI Tip IBI Tip ICI

1 2
5

1 1
4

2
3

1

2 2

9

5

1 2

5

1 1

Gr. 2. 2 - Numărul tipurilor de engolpioane cu figuri în relief în 
siturile arheologice din Dobrogea

Tip 1 A I Tip I B I Tip I C I
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Analogii 
Originea crucilor-relicvar, cu toate caracteristicile specifice (formă, mod de execuție, 

reprezentare iconografică), trebuie căutată în spațiul syro-palestinian5. Primele exemplare din 
această zonă au fost încadrate în secolele VI-VII, fiind de tipul crucilor cu figuri incizate. Piesele 
care prezintă figuri în relief, încadrate tot în perioada menționată mai sus, sunt de tipul cruce 
simplă6. 

Cele mai timpurii exemplare de cruci-relicvar cu figuri în relief, din „locurile sfinte”, sau 
spațiul italic, pe care am reușit să le identific și care se constituie în analogii pentru Tipul IBI, se 
datează în sec. VIII sau VIII-IX7. 

Prin filieră bizantină, crucile–engolpion au fost difuzate pe vaste spații din Europa vestică 
și central-sud-estică. M-am raportat în special la ultimele teritorii, pe care le consider mai 
elocvente în ceea ce privește analogiile și cronologia pe care pot să le ofere pentru piesele din 
România. 

Tipul IA este întâlnit în Bulgaria (repertoriu tip IAII), Cehia (repertoriu tip IAIII), Serbia 
(repertoriu tip IAIV), Slovacia (repertoriu tip IAV), Ucraina (repertoriu tip IAVI) și Ungaria 
(IAVII). Piesele din Bulgaria, Serbia și Ungaria au fost încadrate, în funcție de contextul 
descoperirii, în intervalul secolelor X și XI, iar cele din Cehia și Ucraina doar în secolul XI. 

Pentru tipul IB am găsit analogii în Bulgaria (repertoriu tip IBII), Cehia (repertoriu IBIII), 
Serbia (repertoriu tip IBIV), Ucraina (repertoriu tip IBV) și Ungaria (repertoriu tip IB, VI). Cu 
excepția celor din Cehia și Ucraina, unde artefactele datează numai în secolul XI, în celelalte țări 
piesele au fost descoperite atât în contexte de secol X, cât și din cel următor. 

Corespondențe pentru tipul IC se întâlnesc în Bulgaria (repertoriu tip ICII), Serbia 
(repertoriu tip ICIII), Ungaria (repertoriu tip ICIV). Conform contextului de descoperire au fost 
datate în a doua jumătate a secolului IX și până la sfârșitul secolului X. Un singur exemplar din 
Serbia (ICIII, 17) a fost încadrat în secolul VII. 

Fără a avea pretenția de a fi oferit o listă exhaustivă, se pot face totuși câteva observații. Se 
remarcă un decalaj cronologic între piesele din „ținuturile sfinte”, în comparație cu cele din 
centrul și sud-estul Europei. În aceste din urmă spații, cu câteva mici excepții, majoritatea 
pieselor, chiar și cele din descoperiri fortuite, au fost încadrate în secolele X-XI, iar în unele zone 
precum Cehia și Ucraina doar în secolul al XI-lea. Diferențe fașă de artefactele syro–palmirene 
sau italice, se observă și în ceea ce privește decorul. În primele două cazuri ne aflăm în fața unor 
exemplare de o execuție superioară, cu o mare grijă pentru redarea tuturor elementelor de decor. 
Piesele din Europa centrală și de sud-est, deși păstrează iconografia inițială8, se remarcă printr-o 
estompare a calității, observabilă în schematismul cu care sunt reprezentate figurile sau 
veșmintele acestora9. Din acest punct de vedere, crucile engolpion din spațiul central sud-est 
european prezintă caracteristici identice, bineînțeles în funcție de tipologia propusă. Desigur, în 
cadrul fiecărui tip se remarcă și câteva nuanțe. 

Pentru tipul IA sunt sesizabile modul de redare a veșmintelor personajelor biblice, prin 
linii simple sau printr-un ornament în formă de torsadă. Diferențele apar și în ceea ce privește 

 
5 Wulff 1909, 195-201; Wulff 1911, 80-84; Bárány–Oberschal 1953, 207-215; Vătășeanu 1959, 170; Milčev 1966, 334-
344; Lovag 1971, 144-146; Effenberger 1977, 7-17; Spinei/Șandurschi 1982, 187-189; Spinei 1992, 153 și nota 1. 
6 Wulff 1909, 195-201. 
7 Wulff 1909, 80-84. 
8 Dončeva-Petcova 1979, 74-91. 
9 Bárány-Oberschal 1953, 207-212. 
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reprezentarea busturilor pe aversul artefactelor. La unele din exemplare acestea sunt dispuse la 
capetele brațelor lui Christos (repertoriu tip IAII,13; III, 21). Cele mai numeroase sunt, cel puțin 
până acum, piesele cu reprezentarea busturilor sub mâinile mântuitorului. De asemenea, pe 
câteva exemplare mântuitorul este reprezentat cu un „perizom”, picioarele stând pe un 
„suppendaneum” (repertoriu tip. IAII,13; IV, 19, 21). O piesă prezintă deasupra capului lui 
Christos o cruce (repertoriu tip IAV, 22). 

În cadrul tipului IB, diferența este doar în modul de prezentare a medalioanelor. Aproape 
în majoritatea cazurilor acesta a fost realizat printr-un cerc gros (repertoriu IBII, 3; III, 3,7; 
IV,8,11; V, 12-15; VI, 16, 19, 20-21). Cealaltă modalitate de prezentare, și anume printr-un cerc 
cu motiv torsionat, este întâlnită în doar un singur caz (IBVI, 20). 

Tipul I C prezintă și el diferențieri. Există piese care au deasupra capului lui Christos o 
cruce (ICII, 11, 13-14; III, 16-17, 19-20, 22-14; IV, 27, 30), și exemplare pe care mântuitorul apare 
cu „perizom” (ICII, 10,13-14; III, 16, 20-24). 

Nuanțele nu sunt însă fundamentale din punct de vedere al iconografiei, cu atât mai mult 
cu cât acestea nu se constituie nici în diferențe cronologice, piese purtând aceleași caracteristici 
fiind întâlnite atât în contexte încadrabile în secolul al X-lea, dar și în sec. al XI-lea. 

Din cele prezentate, rezultă faptul că crucile–engolpion de pe teritoriul României nu fac 
notă discordantă cu artefactele de același tip, tipologic acestea regăsindu-se în toate spațiile 
menționate. 

 
Cronologie 
Cu câteva excepții, engolpioanele cu figuri în relief din România nu au fost descoperite în 

contexte stratigrafice clare. Unele dintre ele provin din descoperiri întâmplătoare. Faptul se 
răsfrânge asupra posibilității încadrării pieselor într-o perioadă de timp cât mai restrânsă. 

Excepțiile de care aminteam se concretizează în trei cazuri pentru tipul IAI. Este vorba de 
piesele de la Capidava (Pl. 4/2a-b, Pl. 5/3), descoperite în două locuințe din nivelul încadrat în a doua 
jumătate a secolului X și începutul secolului XI, și un exemplar descoperit într-o locuință de la 
Dinogeția-Garvăn (Tip IAI, 4.7), împreună cu o monedă de la Constantin al VIII-lea (1025-1028). 

Pentru tipul IBI, un singur exemplar, de la Dinogeția-Garvăn (pl VII/2ab), dispune de un 
element de datare mai precisă. O monedă de la Alexios Comnenul (1018-1118) a fost găsită în 
același loc cu piesa respectivă. 

Tipul ICI prezintă o singură piesă a fost descoperită într-un context ce poate fi datat. 
Artefactul provine de la Capidava (ICI, 2.13, Pl. 10/6), dintr-o locuință din nivelul încadrat în 
secolul al XI-lea. 

Crucile relicvar de la Păcuiul lui Soare au fost descoperite în majoritate în nivelul de locuire 
încadrat în secolul al XI-lea. 

Reținem deci faptul că crucile relicvar de pe teritoriul Dobrogei provin din conteste 
arheologice din secolele X-XI. Datarea piesele de pe teritoriul Dobrogei, dar și analogiile 
tipologice ce provin din zonele vecine României, datate tot în secolele X-XI, prezentate în 
paginile anterioare, sunt argumente care susțin plasarea temporală a engolpioanelor cu figuri în 
relief de pe teritoriul Banatului, Transilvaniei și al Moldovei, în aceeași perioadă de timp, și 
anume în secolele X-XI. La sfârșitul secolului XI, engolpioanele cu figuri în relief dispar treptat 
din modă. Locul lor a fost luat în secolul XII de crucile engolpion cu figuri incizate10. 

 
10 Spinei/Șadurschi 1982, 182-190; Mănucu-Adameșteanu 1984, 381-382 și nota 81; Spinei 1992, 156-160. 
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Ateliere 
Prezența și asemănarea, uneori până la identitate, a crucilor relicvar cu figuri în relief, în 

spațiul central sud-est european, susțin într-o oarecare măsură afirmațiile conform cărora acest 
tip de piese a fost confecționat doar în câteva ateliere specializate în domeniu, acestea 
concentrându-se în Constantinopol11. În această categorie se includ în special piesele de o calitate 
tehnică superioară, și anume unele din exemplarele din tipurile IA și IB, mai apropiate, privind 
prezența, dispunerea și detaliile iconografice (cazul exemplarelor pe care busturile personajelor 
biblice sunt reprezentate la capetele lui Christos și nu sub mâinile acestora, precum și prezența 
„suppendaneum- lui”), de modelele din secolele VIII sau VIII-IX12. 

Numărul mare al descoperirilor, detaliile remarcate în paginile anterioare, presupun însă 
existența unor ateliere și în alte centre, precum cele de pe teritoriul primului țarat bulgar sau al 
Serbiei, unde anumite descoperiri, precum fragmente de tipare sau imitații ale originalelor, 
susțin afirmația de mai sus13. 

Perioada secolelor IX-X a fost intervalul în care s-a trecut la o producție de serie a crucilor 
relicvar14. Faptul este susținut de numărul acestora, impunându-se cantitativ tipul IC. 
Ascendența trebuie căutată în faptul că piesele din acest ultim tip sunt mai simple din punct de 
vedere al iconografiei prezentate și, deci, mai ușor de realizat în condițiile unor cereri mai mari, 
în cadrul diferitelor ateliere provinciale, decât tipurile IA și IB. Acestea din urmă pot fi 
considerate modele inițiale, după care au fost realizate artefactele de tipul IC. 

Producerea într-un număr mai mare de astfel de piese s-a datorat și faptului că în perioada 
respectivă crucile engolpion și-au pierdut funcția primordială, și anume aceea de a fi folosite doar de 
către clerici sau înalții demnitari laici. Acestea au devenit o valoare prin ele însele, fiind purtate de 
reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale15. S-a păstrat însă sensul inițial, acela de a păstra relicve16. 

 
Considerații referitoare la difuzarea crucilor engolpion în spațiul central 
sud-est European 
Difuzarea crucilor engolpion în spațiul central sud-est european a început în perioada post-

iconoclastă, având legătură cu eforturile depuse de Biserica creștină în opera de evanghelizare a 
unor teritorii cât mai vaste17. Întâietatea cronologică a artefactelor din Bulgaria și Serbia, unde 
primele exemplare datează încă din a doua jumătate a secolului al IX-lea, se explică prin faptul că 
în cele două teritorii creștinismul devenise religie de stat încă din perioada respectivă. 

Pătrunderea crucilor relicvar pe teritoriul Dobrogei a fost pusă pe seama revenirii 
Imperiului Bizantin la Dunărea de Jos18. 

Prezența pieselor respective în spații care nu au făcut parte efectiv din componența 
Imperiului Bizantin trebuie pusă pe seama schimbului, dar mai ales a eforturilor misionare ale 
Bisericii creștine19. 

 
11 Barnea 1953, 663; Milčev 1966, 343; Barnea 1967, 360; Dončeva-Petcova 1979; Spinei/Șandurski 1982, 189; 
Mănucu-Adameșteanu 1984, 381. 
12 Bárány-Oberschal 1953, 108-2017; Marjanović-Vujović 1989-1990, 307. 
13 Gheorghieva 1958, 609; Milcev 1966, 343; Jancović 1983, 113; Marjanović-Vujović 1989-1990, 307; Atanasov 1992, 268. 
14 Mănucu-Adameșteanu 1984, 382. 
15 Barnea 1981, 26; Mănucu-Adameșteanu 1984, 381-382; Spinei 1992, 153; Zugravu 1997, 486-488. 
16 Zugravu 1997, 488. 
17 Doncčeva-Petkova 1979, 91; Spinei 1991, 153; Zugravu 1997, 447-449. 
18 Mănucu-Adameșteanu 1984, 375, 380; Spinei 1992, 153-157; Zugravu 1997, 456. 
19 Bárány-Oberschal 1953, 207-2016; Lovag 1971, 154-156; Nechvátal 1979, 312-351; Bálint 1991; Spinei 1992, 153-160. 
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Din această perspectivă crucile engolpion din spații departe de granițele Imperiului 
Bizantin, precum Transilvania, Ungaria, Slovacia sau Cehia, prezintă un interes deosebit. Harta 
descoperirilor conturează, cu excepția Dobrogei și a Serbiei, trei zone geografice în centrul și 
sud-estul Europei, în care se concentrează engolpioanele cu figuri în relief. Pornind de la vest 
spre est, o primă zonă este cea din bazinul mijlociu al Dunării, acolo unde fluviul o cotește spre 
sud. Deasupra acestui spațiu, la vest de Morava, au fost descoperite și acolo câteva exemplare de 
cruci relicvar (Harta 2). A doua zonă geografică în care se masează engolpioane e cea din bazinul 
mijlociu al Tisei, de o parte și de alta a fluviului. Este foarte probabil ca din acest teritoriu să fi 
ajuns engolpionul de la Dăbâca (Harta 2). Ultimul teritoriu cu engolpioane, pe care l-am luat în 
calcul, este cel din sudul Ucrainei, în spațiul dintre Nistru și Bug (Harta 1). Singurul exemplar 
de cruce relicvar cu figuri în relief din Moldova, cel de la Șuletea, a fost adus cel mai probabil din 
Dobrogea, nu din Ucraina. 

Conform hărții descoperirilor, se poate preciza faptul că Dunărea a fost principala arteră 
care a favorizat difuzarea engolpioanelor cu figuri în relief în sud-estul Europei. Lipsa crucilor 
relicvar din bazinul inferior al Tisei, dar și din cel mijlociu al Dunării, cel puțin până la această dată, 
ridică o serie de semne de întrebare referitoare la căile prin care au pătruns engolpioanele în zona 
nordică a Ungariei de azi, în Slovacia și Cehia. Posibil tot pe Dunăre, și apoi Tisa. Nu este exclusă 
nici posibilitatea ca engolpioanele să fi fost aduse și din teritoriile Europei de sud-vest. 

Fără a exclude posibilitatea pătrunderii pe calea schimburilor comerciale, consider că 
existența crucilor engolpion în Transilvania, Ungaria, Slovacia și Cehia se datorează în special 
misionarismului creștin bizantin. În acest context, singurul exemplar de engolpion cu figuri în 
relief de pe teritoriul Transilvaniei, cel de la Dăbâca, și cel de pe teritoriul Moldovei, de la Șuletea, 
au o importanță deosebită. Ele constituie dovezi materiale ale misionarismului creștin bizantin, 
cu atât mai mult cu cât în literatura de specialitate, axată în special pe referirile din izvoarele 
scrise ale epocii, persistă încă discuții privitoare la evanghelizarea spațiului românesc din 
interiorul arcului carpatic sau din Moldova20. 

 
 

REPERTORIUL DESCOPERIRILOR 
 
 Tipul IA 
I. România 
 1. Beroe – Piatra Frecăței (com. Frecăței, jud. Brăila) 

1.1. Avers, revers; bronz; L=7,5 cm, l=4 cm, gr.=0,8 cm; Pl. 1/3a-b; Sec. X-XI; Aurelian 
1962, 586, Fig. 23; Mănucu-Adameșteanu 1984, 376-377, Pl. II/1 a-b. 
 2. Capidava (jud. Tulcea) 

2.2. Avers, revers; bronz; L=6,5 cm, l=4 cm; Pl. 4/2a-b; Sec. XI; Ciacalopol 1962, 192-194; 
Marnea 1981, 158, Pl. 65a-b. 
 2.3. Avers, revers (s-a păstrat numai aversul), bronz; Pl. 5/3; Sec. X; Florescu 1965, p. 28, 
Fig. 37/a. 
 3. Dăbâca (jud. Cluj) 

3.4. Avers, revers; bronz; L=6,4 cm, l=4 cm, gr. 1,3 cm; Pl. 2/1a-b; Sec. X-XI; 
GUDEA/COSMA 1998, p. 273-303.  

 
20 Madgearu 1994147-154; Zugravu 1997, 488-492.  
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 4. Dinogeția-Garvăn (jud. Tulcea) 
4.5. Revers; bronz; Lpăstrată = 5 cm; Pl. 6/2; Sec. XI.; Ștefan 1937-1940, 417, Fig. 23/22 și 

27/2; Barnea 1967, 358-362, Fig. 191-20; Barnea 1981, 140, Pl. 56/2. 
4.6. Avers; bronz; L=între 7 și 9 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 360, Fig. 193/3. 
4.7. Avers; bronz; L= între 7 și 9 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 193/8 
4.8. Avers, revers; bronz; L=între 7 și 9 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 360, Fig. 193/9. 
4.9. Revers; bronz; L= între 7 și 9 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 193/10. 

 5. Dolojman-Bisericuța (jud. Constanța) 
 5.10. Avers, revers (lizibil numai reversul); bronz; L=6,3 cm, l=3,7 cm; Pl. 1/2; Sec. XI; 
Nicorescu 1931, 222-226, Fig. 1-2; Barnea 1981, 154, Pl. 63/1. 
 6. Hârșova (jud. Constanța) 

6.11. Avers, revers; L=7,6 cm; l=4,3 cm; Pl. 5/2; Sec. XI; Harțuche/Atanasiu 1976, 270-
271, nr. 559, Fig. 559. 
 7. Isaccea (jud. Tulcea) 

7.12. Avers, revers; bronz; L=6 cm, l=8,3 cm, gr.=0,5 cm; Pl. 5/1a-b; Sec. XI; Mănucu-
Adameșteanu 1984, 378, nr. 3, Pl. II/2 a-b. 

7.13. Avers, revers; L=6 cm, l=3,6 cm, gr.=0,5 cm; Pl. 1/1; Sec. XI; Mănucu-Adameșteanu 
1984, 378, nr. 4, Pl. III/3. 

7.14. Revers; bronz; L=4,5 cm, l=3,9 cm, gr.=0,32 cm; Pl. 6/1; Sec. XI; Mănucu-
Adameșteanu 1984, 378, nr. 5, Pl. III/2. 

7.15. Avers, revers; bronz; L=3,2 cm, l=2,1 cm, gr.=0,6 cm; Pl. 6/1a-b; Sec. XI; Mănucu-
Adameșteanu 1984, 378, nr. 6, Pl. III/1. 
 8. Păcuiul lui Soare (jud. Constanța) 

8.16. Avers, revers; bronz; L=8 cm, l=5 cm; Pl. 2/2a-b; Sec. XI; Diaconu/Vâlceanu 1972, 
161, nr. 6; Pl. XXIX/1 a-b; Barnea 1981, 166, Pl. 69/2a-b. 

8.17. Avers, revers; bronz; L=4,4 cm, l=2,8 cm; Pl. 2/1a-b; Sec. XI; Diaconu/Vâlceanu 
1972, 161, nr. 8, Pl. XXIX/2a-b; Barnea 1981, 166, Pl. 69/1a-b. 
 9. Șuletea (jud. Vaslui) 

9.18. Avers, revers; bronz; L = 7,56 cm, l = 3,97 cm, gr. = 0,99 cm; Pl. 4/1a-b; Sec. XI; 
Maxim-Alaiba 1990, 161-164, Fig. 1; Spinei 1992, Fig. I/2. 
  
II. Bulgaria 
 10. Takimovo: 1 piece; sfârșitul sec. X-începutul sec. XI; MILČEV 1966, p. 343-345, 
Fig. 8/1. 
 11. Odărci: 1 piece; sfârșitul sec. X-începutul sec. XI; Dymaczewska/Dymaczewsky 1980, 
167-168, Fig. 11. 
 12. Preslav: o piesă; Sec. X; Ogenova/Gergieva 1955, 405, Fig. 45. 
 13. Silistra: 3 piese; Sec. X-XI; Atanasov 1992, 265, nr. 33, Fig. 3/33, p. 266, nr. 36, Fig. 
3/36, p. 267, nr. 40, Fig. 4/40. 
 14. Șumenskata: o piesă; Sec. X-XI; Antonova 1984, 44, nr. 9, Pl. I/9. 
  
III. Cehia 
 15. Wyschehrad: o piesă; Sec. X; Nechvátal 1979, 221, Pl. I/1 și Fig. 4. 
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IV. Serbia 
 16. Ćepigovo: 2 piese; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 33, nr. 15 și 16. 
 17. Kladovo: o piesă; Sec. X-XI;; Marjanović-Vujović 1989-1990, 303-307, 307 abstract 
in English, Fig. 5 a-b. 
 18. Vinča: o piesă Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 33, nr. 17. 
 19. Zadar: o piesă; Sec. X-XI;; Marjanović-Vujović 1989-1990, 303-307, 307 rezumat în 
Engleză, Fig. 1 a-b. 
 20. 5 piese păstrate la Muzeul de Istorie din Belgrad; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 
1987, p. 32, nr. 14, 34-35, nr. 18-21. 
 21. 2 piese păstrate la muzeul din Niš; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1989-1990, 303-
307, 307 rezumat în Engleză, Fig. 4a-b. 
  
V. Slovacia 
 22. Trnovek nad Vahom: o piesă; Sec. X-XI;; TOČIK 1971, p. 168, grave no. 382, Fig. 
XXXVIII/5, 5a; Točik 1987, 226, Fig. 27/7. 
  
VI. Ucraina 
 23. Oster: o piesă; Sec XI; Kunitsky 1990, 106-116, Pl. 6/9. 
  
VII. Ungaria 
 24. Dunapentele: o piesă; mijlocul sec. X; Bárány-Oberschal 1953, 217 și 248, Fig. 66 a-
b; Lovag 1971, p. 148, Fig. I/4 a-b. 
 25. Tiszaeszlár-Sinkahegy: o piesă; mijlocul sec. X; Bárány-Oberschal 1953, 217 și 248, 
Fig. 65 a-b. 
 26. Szöny: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 217 și 248, Fig. 66d; Lovag 1971, 148, Fig. 
2/1. 
 27. Tiszaörveny: 1 piece; Sec. XI; Lovag 1971, 148, Fig. 2/3. 
 28. Felsöszentivánpuszta – Bagodi dütö: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 248. 
 29. Tápióbicske: o piesă; Lovag 1971, 148, Fig. 2/2. 
 30. Veszprem: o piesă; BÁRÁNY-OBERSCHAL 1953, p. 217 și 148, Fig. 66c. 
 31. Eger: o piesă; BÁRÁNY-OBERSCHAL 1953, p. 217 și 248, Fig. 64. 
 32. 2 piese păstrate Magyar Nemzeti Múzeum Budamest; Bárány-Oberschal 1953, 248; 
Lovag 1971, p. 150, Fig. 2/4. 
 33. o piesă; Budapest (colecție privată); Bárány-Oberschal 1953, 248. 
 Tipul IB 
I. România 
 1. Dinogeția-Garvăn (jud. Tulcea) 

1.1. Avers, revers; bronz; L=7,3 cm, l=6 cm; Pl. 7/2a-b; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 360, Fig. 
193/6 a-b; Barnea 1981, 142, Pl. 57. 

1.2. Avers; bronz; L=între 7 și 9 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 360, Fig. 193/7. 
 2. Măcin (jud. Tulcea) 

2.3. Avers; bronz; L=8 cm, l=5 cm; Pl 7/1; Sec. XI; Ștefan 1937-1940, 417, Fig. 27/3; Barnea 
1981, 154, Pl. 63/2. 
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II. Bulgaria 
 3-4a-b. Silistra: 3 piese; Sec. X-XI; Antonova 1984, 49, nr. 11, pl. II/2, 3, p. 50, nr. 12, Pl. 
II/4, nr. 13, Pl. III/5. 
 5. Troița: o piesă; Sec. X-XI; Antonova 1984, 45, Pl. I/3. 
  
III. Cehia 
 6. Opoćnicev-Podébrady: o piesă; Sec. 11; Nechvátal 1979, 216, Pl. 2/4a-b. 
 7. O piesă păstrată la Muzeul Național de Istorie din Praga; Sec. XI; Nechvátal 1979, p. 
221, Fig. 2/3. 
 
IV. Serbia 
 8. Ravna: o piesă; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 29-30, nr. 11. 
 9. Strunița: o piesă; 10th-11th Centuries; Marjanović-Vujović 1987, 29, nr. 10. 
 10. Ljubičevac: o piesă; Sec. XI; Marjanović-Vujović 1985, 110, 113-114, rezumat în 
franceză, Fig. 11. 
 11. 2 piese păstrate la Muzeul Național de Istorie din Belgrad; Sec. X-XI; Marjanović-
Vujović 1987, 28, nr. 8-9. 
 
V. Ucraina 
 12. Cetatea-Albă: o piesă; Sec. XI; Kunitsky 1990, 106-116, Pl. 6/6. 
 13. Kniaja gora: o piesă; Sec. XI; Kunitsky 1990, 106-116, Pl. 6/4. 
 14. Divić gora: o piesă; Sec. XI; Kunitsky 1990, 106-116, Pl. 6/5. 
 15. Chersones: o piesă; Sec. XI; Kunitsky 1990, 106-116, Pl. 6/7. 
 
VI. Ungaria 
 16. Tata: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 213, 247, Fig. 63b. 
 17. Borșad: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 247. 
 18. Gyula: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 247. 
 19. Békecsaba: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 216, 248, Fig. 63c. 
 20. Kiskunfélegyháza: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 216 și 248, Fig. 61. 
 21. Eger: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 216, 248, Fig. 63d. 
 22. Hizoföld-Sarretudvari: o piesă; Nepper 1991, 48, m. 199, Fig. 3. 
  
 Tipul IC 
I. România 
 1a. Alba Iulia 
 1a.1. Avers,revers; Bronz; L= 6,52 cm, l=3,32 cm; Dragotă 2017, 171, Dragotă 2018, 92.   
 1. Banat 

1.1. Avers; bronz; L= 3,5 cm, l=2,8 cm; Pl. 8/2; Bejan/Rogozea 1982, 215-216, nr. 10, Pl. 
I/2. 

1.2. Revers; bronz; L=4,7 CM, L=2,4 CM; PL. 8/4; Bejan/Rogozea 1982, 215, nr. 9, Pl. II/7. 
1.3. Revers; bronz; L= 4,5 cm, l=2,4 cm; Pl. 8/3; Bejan/Rogozea 1982, 216, nr. 11, Pl. I/9. 
1.4. Avers, revers; bronz; L= 6,6 cm, l=3,4 cm; Bejan/Rogozea 1982, 214-215, nr. 5, Pl. 

III/15. 
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1.5. Avers; bronz; L=4 cm, l=2,5 cm; Bejan/Rogozea 1982, 215, nr. 6, Pl. I/4. 
1.6. Revers; bronz; L=6,8 cm, l=3,4 cm; Bejan/Rogozea 1982, 215, nr. 7, Pl. II/6. 
1.7. Avers; bronz; L=4,5 cm, l=3,4 cm; Bejan/Rogozea 1982, 215, nr. 8, Pl. I/3. 
1.8. Avers; bronz; L=6,8 cm, l=3,3 cm; Bejan/Rogozea 1982, 216, nr. 12, Pl. II/5. 
1.9. Revers; bronz; L= 4,8 cm, l=2,2 cm; Bejan/Rogozea 1982, 216, nr. 13, Pl. III/13. 
1.10. Reverse; bronz; L=4,6 cm, l=2,2 cm; Bejan/Rogozea 1982, 216, nr. 14, Pl. II/8. 
1.11. Revers; bronz; L=4,8 cm, l=2,3 cm; Bejan/Rogozea 1982, 216, nr. 15, Pl. II/10. 
1.a. Transilvania. Alba –Iulia. Avers, revers; bronz; L= 6,52 cm, l=3,38 cm; Dragotă 

2017,170-171; Dragotă 2018, 92. 
2. Capidava (jud. Constanța) 
2.12. Avers, revers; bronz; L= 6,8 cm, l=4,5 cm; Pl. 9/3a-b; Sec. XI; Florescu/ Cheluță-

Georgescu 1974, 435, Fig. IV/1-2; Barnea 1981, 156, Pl. 64/2 a-b. 
2.13. Avers; bronz; L=5,5 cm, l=3,5 cm; Pl. 10/6; Sec. X-XI; Mănucu-Adameșteanu 1984, 

375-376, nr. 1, Pl. I/1. 
 3. Constanța (jud. Constanța) 

3.14. Avers; bronz; L=4 cm, l=2,3 cm; Sec. X-XI; Mănucu-Adameșteanu 1982, 349/354. 
 4. Dinogeția – Garvăn (jud. Tulcea) 

4.15. Avers; revers; bronz; L=5 cm, l=3 cm; Pl. 11/2a-b; Sec. XI; Barnea 1967, 360, Fig. 
193/2; Barnea 1981, 138, Pl. 55/1 A-B. 

4.16.Avers, revers; bronz; L=5 cm, l=3 cm; Pl.11/1a-b; Sec. XI; Barnea 1967, 358-362, Fig. 
193/1; Barnea 1981, 138, 55/2a-b. 

4.17. Reverse; bronz; L=3,7 cm, l=2,4 cm; Pl. 10/2; Sec. XI; Barnea 1967, 358-362, Fig. 
191/19; Barnea 1981, 140, Pl. 56/1. 

4.18. Reverse; bronz; L= între 4 și 6 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 191/18. 
4.19. Avers; bronz; L= între 4 și 6 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 191/21. 
4.20. Avers; bronz; L= între 4 și 6 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 58-362, Fig. 192/1. 
4.21. Avers, revers; bronz; L= între 4 și 6 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 

191/8. 
4.22. Avers; bronz; L= 4 cm, l=2,9 cm; Pl. 10/1; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358/362, Fig. 

192/11. 
4.23. Revers; bronz; L= între 4 și 6 cm; Sec. XI-XII; Barnea 1967, 358-362, Fig. 193/5. 

 5. Hârșova (jud. Constanța) 
5.24. Avers, revers; bronz; L= 4,5 cm, l=2,1 cm; Sec. X-XI; Mănucu-Adameșteanu 1992, 

349-354.  
 6. Isaccea (jud. Tulcea) 

6.25. Avers; bronz; L= 3,6 cm, l=3,2 cmn, gr.=0,3 cm; Pl. 10/5; Se. X; Mănucu-
Adameșteanu 1984, 377-378, nr. 1, Pl. I/2. 

6.26. Bronz; L = 3 cm, l=2,5 cm; Pl. 10/4; Sec. XI; Mănucu-Adameșteanu 1984, 378, nr. 
2, Pl. I/3. 
 7. Nufărul (jud. Tulcea) 

7.27. Avers, revers; bronz; L=4,3 cm, l=2,9 cm, gr.=0,3 cm; Pl. 8/1a-b; Sec. XI-XII; 
Mănucu-Adameșteanu 1984, 379, Pl. III/4. 
 8. Păcuiul lui Soare (jud. Constanța) 
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8.28. Avers, revers; bronz; L=6 cm, l=2,4 cm; Pl. 9/1a-b; Sec. XI; Diaconu/Vâlceanu 1972, 
161, nr. 5, pl. XXVIII/7 a-b; Barnea 1981, 164, Pl. 68/1 a-b. 

8.29. Reverse; bronz; L=6,8 cm, l=4,5 cm; Pl. 9/2; Sec. XI; Diaconu/Vîlceanu 1972, 161, 
Nr. 7, Pl. XXIX/3; Barnea 1981, 168, Pl. 70/2. 

8.30. Avers, revers; bronz; L=4,2 cm, l=1,8 cm; Sec. XI; Diaconu/Vîlceanu 1972, 161, nr. 
4, pl. XXVIII/4 a-b. Sec. XI; Diaconu/Vîlceanu 1972, p. 160, nr. 1, Pl. XXVIII/1. 

8.32. Revers; bronz; Pl. X/3; Sec. XI; Diaconu/Vîlceanu 1972, 161, Pl. XXIX/4. 
 
 II. Bulgaria 
 9. Takimovo: 2 piese; Sec. X-XI; Milćev 1966, p. 343-345, Pl. 8/2, 3. 
 10. Odărci: (the western part of the archaeological site), 6 piese; sfârșit sec. X-început 
sec. XI; Dymaczewska/Dymaczewski 1980, 167-168. 
 11. Odărci (partea estică a sitului arheologic): o piesă; sfârșit sec. X-început sec XI; 
Michailov/ Donćeva-Petkova/Toptanov 1980, 42, Fig. 8. 
 12. Preslav: o piesă; Sec. X; Ognenova/Gergieva 1955405, Fig. 45. 
 13. Pliska: 2 piese; Sec. IX-X; Stancev 1960, 28, nr. 63, Pl. 3 b 2; Antonova 1984, 44, nr. 
1, Pl. I/1. 
 14. Silistra: 6 piese; Sec. 10-11; Atanasov 1992, 264, nr. 27, fig. 2/27, nr. 28, Fig. 2/28, 
265, nr. 29, Fig. 2/28, nr. 31, Fig. 2/31, 266, nr. 37, Fig. 4/37, nr. 38, Fig. 4/38. 
 15. Șumeskata: o piesă; Sec. X-XI; Antonova 1984, 46, nr. 6, Pl. I/6. 
 
III. Serbia 
 16. Dubrovița: 2 piese; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 37, nr. 26, p. 38, nr. 28. 
 17. Jagodina Mala: o piesă; Sec.VII; Nagy 1939, 228, nr. 12, Fig. I/1-2. 
 18. Kladova: o piesă; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 39, nr. 29. 
 19. Mala Vrábița: o piesă; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 36, nr. 24. 
 20. Novi Pazar: 2 piese; Sfârșit sec. IX; Lubinković 1970, 169-258, Pl. II/1,3. 
 21. Vinća: o piesă; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 39, nr. 30. 
 22. Vîrșeț: o piesă; Sec. X-XII; Batački 1988, 173, fig. 2/2 a. 
 23. Prahovo: 2 piese; Sec. XI; Janković 1983, 106, pl. I, Pl. VI/6, 7. 
 24. 7 piese păstrate în Muzeul Național Belgrad; Sec. X-XI; Marjanović-Vujović 1987, 36, 
nr. 22-23, 37, nr. 25, 38, nr. 28, 39, nr. 31, 40, nr. 32. 
 
IV. Ungaria 
 25. Nyirkasz: o piesă; Sec. XI; Bárány-Oberschal 1953,. 213 și 247, fig. 63a. 
 26. Szentes Szentlászló: o piesă; Sec. XI; Széll 1941, 238, mormântul 73, fig. V/A/4,5; 
Bárány-Oberschal 1953, 247. 
 27. Vestö – Magori Domb: o piesă; Sec. XI; Bárány-Oberschal 1953, 212-213 și 247, Fig. 
62 a-b; Lovag 1971, 146, fig. 1/2a-b. 
 28. Kecskémet: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 247. 
 29. Dunaszekezö: o piesă; Bárány-Oberschal 1953, 247. 
 30. 3 piese păstrate la Magyar Nemzeti Múzeum Budapest; Lovag 1971, 148, Fig. I/3, p. 
150, Fig. 2/5, 2/6. 
 31. O piesă păstrată la Muzeul din Esztergom; Bárány-Oberschal 1953, 247. 
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE PRINCE’S PALACE OF THE ORADEA 
FORTRESS I: THE SOUTHWEST WING OF THE PRINCE’S PALACE 
ABSTRACT 

 
The archeological research at the southwestern wing of the Prince’s Palace in the Oradea Fortress has 

provided new information about the medieval topography of the Episcopal Fortress and the southwestern 
wing of the Prince’s Palace.  

The foundations of the barracks keep the constructions of the renaissance and baroque building. The 
planimetry of the renaissance building did not include the current hall, the large rooms were arched on the 
ground floor and had flat ceilings on the first one. During the reconstruction in the second half of the 18th 
century one more floor was added to this wing, as well as a new structure towards the yard, consisting of 
arched corridors on each floor. A new staircase was built, and all the rooms of the extension were arched, 
based on the designs of military engineer Lodovico Marini. 

Archaeological digging under the barracks revealed the Small Virgin Mary church, which was built before 
the Mongol invasion of 1241, with a semicircular sanctuary and an almost square nave, a popular planimetry 
in Bihor County and the Hungarian Kingdom. In the first quarter of the 14th century the building is 
reconstructed in gothic style, the shape of the sanctuary becomes polygonal, which resembles the ones 
found in the historic churches of Abram, Uileacu Şimleului and the old Pest County. The place of worship 
was demolished during the 1620s, when the renaissance Prince’s Palace was erected.  

 
Keywords: Oradea, archaeological research, church, Romanic, Gothic 

 
 

Introducere 
Cercetarea arheologică preventivă1, derulată între octombrie 2013 și decembrie 2015 în 

interiorul aripii sud-vestice a Palatului princiar (actualul corp B), este prima săpătură publicată 
din seria de lucrări efectuate între 2010 și 2015, cu ocazia restaurării cetății interioare2. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: dorumarta67@yahoo.com 
** Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: fp_kitti@yahoo.com 
∗∗∗ SC. Restitutor SRL; e-mail: emoditamas@gmail.com 
∗∗∗∗ Complexul Muzeal Arany János, Salonta; e-mail: mihalka.nandor@gmail.com  
1 Cercetarea arheologică preventivă s-a efectuat în colaborarea Muzeului Ţării Crișurilor Oradea cu Primăria 
Municipiului Oradea între anii 2014–2015, în cadrul proiectului Reabilitarea și refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D 
și E din cetatea Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea, Centru Multicultural Și 
Multiconfesional – etapa II. 
2 Sinteza scurtă a lucrărilor vezi Marta, Mihálka 2018, 35–52.  
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Aripa sud-vestică a Palatului princiar a fost ridicată între anii 1619 şi 1629 la comanda 
principelui Gabriel Bethlen (1613−1629), împreună cu aripa vestică şi cu cele două pavilioane 
de colț aferente3. Proiectantul întregului ansamblu, conceput inițial cu un plan pentagonal, a 
fost inginerul italian Giacomo Resti, cel care, în paralel cu această lucrare, a întocmit în anul 
1618 și proiectul bastionului Bethlen, ultimul construit dintre bastioanele cetății orădene. 
Corpul de clădire fără subsol, structurat pe un singur tract, avea un parter cu spații boltite în 
anfiladă, iar etajul era tăvănit. Poarta principală de acces spre curtea interioară, cu un 
ancadrament renascentist târziu, se afla în axul aripii. Fațada exterioară avea probabil un aspect 
identic cu cel al aripii vestice, păstrată până astăzi, cu ferestre având chenare din piatră, cu 
timpane triunghiulare și un brâu median. Fațadele erau încoronate cu un atic „de tip italian”, 
înlăturat de principele Gheorghe Rákóczi I (1630−1648). La inițiativa acestuia a fost amenajată 
în jumătatea estică a etajului o capelă princiară boltită. Clădirea a suferit distrugeri în timpul 
asediilor din 1660 și 1692, ale căror urmări au fost înlăturate de comandantul cetății, Corbelli, 
și de inginerul militar Ernest von Borsgdorf. Administrarea capelei palatului a fost încredințată 
temporar iezuiților. Odată cu amplele lucrări de restructurare și extindere a Palatului princiar 
– devenit cazarmă a garnizoanei cetății între anii 1775–1777 –, aripii sud-vestice i s-a adăugat 
încă un etaj și un tract nou înspre curte, format din coridoare la fiecare palier, prevăzute cu 
arcade. A fost realizată o nouă casă a scării, iar încăperile etajului și toate spațiile extinderii au 
fost boltite, după planurile arhitectului militar Lodovico Marini4. 

În anul 1881, odată cu lucrările de demantelare parțială și remodelare a pavilioanelor de 
colț vestice, aripa sud-vestică a fost și ea sacrificată, fiind demolată integral. Peste fundațiile ei 
s-a construit între anii 1882–1884 un nou corp al cazărmii cu două etaje, cu holuri spre nord 
şi dormitoare spre sud, conform proiectului arhitectului orădean Rimanóczy Kálmán senior 
(1840–1908). 

Primele cercetări arheologice în Cetatea Oradea s-au desfășurat chiar în această arie în 
anul 1881, când la reconstrucția aripii sud-vestice a Palatului princiar s-a descoperit fațada 
vestică și turnul sud-vestic al catedralei gotice. Construcția a fost documentată în detaliu de 
Steinhausz László, iar istoricul de artă Henszlmann Imre în raportul său, trimis spre Comitetul 
Monumentelor Istorice, cerea cu insistență aviz și fonduri pentru continuarea cercetărilor5. 
Deoarece reduta orădeană figura ca obiectiv militar, avizul de continuare a cercetărilor a sosit 
peste doi ani, când reputatul arheolog și canonic de Oradea, Rómer Flóris, a cercetat pe o 
suprafață de 30 x 25 metri centrul curții interioare. Lucrările au adus la suprafață segmentul 
central al catedralei gotice împreună cu locurile de înhumare al regelui Ladislau cel Sfânt, 
întemeietorul orașului Oradea și al cetății, și al reginei Beatrice de Luxembourg, a doua soției 
a regelui Carol Robert de Anjou6. 

Cercetarea cea mai recentă a zonei începe din anul 2009, constând în casete arheologice 
plasate în interiorul, dar și exteriorul Palatului princiar7, când s-au descoperit segmente 
importante din fațada vestică a catedralei gotice și integral fundația vestică al bisericii mai mici 
a Sf. Fecioare Maria.  

 
3 Construirea edificiului în detaliu vezi Balogh 1982, 56–58. 
4 Balogh 1982, 74. 
5 Kerny 1989, 208-210. 
6 Henszlmann 1884, 147-174. 
7 Cercetări conduse de arheologii Doru Marta (Muzeului Țării Crișurilor Oradea) în colaborare cu Mihálka Nándor 
(Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din județul Bihor). 
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Descoperiri arheologice 
În cadrul cercetărilor au fost trasate 27 de secţiuni arheologice8, care au coroborat mai 

vechile informaţii documentare şi relativ sumarele rapoarte provenite din cercetările arheologice 
de mică amploare desfăşurate în anii 2009 și 2012. Secţiunile trasate, atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul părţii vestice a corpului B, pe laturile sale de nord şi de sud, au urmărit în primul rând 
extinderea suprafeţei decapate a catedralei gotice. 

În încăperile aripii sud-vestice a Palatului, unde s-au trasat 17 secţiuni arheologice, au fost 
descoperite ruinele unui edificiu ecclesiastic cu două faze. În încăperea centrală, denumită 
convenţional BP049 (secţiunile B1, B4, B22 şi B24), s-a descoperit jumătatea nordică a corului 
romanic şi gotic, alături de ultimul nivel de călcare romanic din interiorul absidei. Coronamentul 
fazei gotice a apărut la adâncimea de - 2,34–2,90 m NCA față de nivelul actual de călcare10, 
zidăria fiind una construită cu tehnica emplecton, din cărămizi, pietre de gresie și calcar 
refolosite, prinse cu mortar alb cu granule mari de nisip. Lățimea elevației are 0,98 m. Crepida 
de fundație se află la adâncimea de  - 2,80–2,87 m NCA, planul interior al absidei gotice este 
așezat pe elevația absidei romanice, refolosindu-l ca fundație. Perpendicular pe fundația gotică 
există o fundație de piatră, probabil un arc de triumf din faza intermitentă a construcției gotice, 
lată de 0,40 m, care se leagă de colțul nord-vestic al fundației altarului. Încălecată de zidul sudic 
al încăperii, la adâncimea de - 2,42–2,74 m NCA s-a descoperit o zidărie în formă de triunghi 
(3,20 x 2,40 x 2,40 m – fundația altarului gotic?), amenajată asemănător absidei gotice, așezată 
pe nivelul podelei romanice. 

Coronamentul absidei romanice apare la adâncimea de - 3,01–3,11 m NCA. Construcția 
semicirculară, compusă din pietre de calcar, gresie, și travertin prinse cu mortar alb, are lățimea 
de 1,00 m. În interiorul ei, s-a păstrat la adâncimea de - 3,02 m NCA ultimul nivel11 de călcare al 
fazei romanice, podea de tip terazzo, turnată din var cu nisip de granule mari și pietriș de 
dimensiune redusă. Elevația și planul interior romanic, păstrând și o bucată de tencuială vălurită, 
vopsită în culoarea crem, este cercetabilă lângă colțul nordic al arcului de triumf, la extremitatea 
vestică a podelei terazzo, unde are înălțimea de 1,03 m. Perpendicular pe colțul arcului de triumf, 
cu direcția nord-sud, se află fundația acestuia (adâncimea de - 4,15–4,52 m NCA), compusă din 
blocuri de calcar de tip betfia, prinse cu mortar maro deschis. 

Sub fundația de piatră a altarului gotic s-a descoperit coronamentul de cărămidă al 
altarului romanic cu lungimea de 1,00 m, lățimea măsurabilă de 0,05 m. Între altarul romanic și 
planul interior al absidei semicirculare s-a cercetat o groapă dreptunghiulară12 cu rol 
neidentificat. 

În aria vestică a încăperii (secțiunile B1 și B22) au apărut construcții legate de faza gotică 
a construcției: în colțul nord-estic al încăperii s-a păstrat fundația arcului de triumf (adâncimea 
– 2,82–2,88 m NCA) ridicat din piatră. Alipite sunt două cavouri de înhumare13, direcționate 
est-vest, construite din cărămidă. Construcția sudică (adâncimea - 3,42–4,33 m NCA) are 

 
8 În publicație nu se vor discuta secțiunile B9, B10, B11, B20 (pe holul clădirii) și B12, B13 (alipite de fațada nordică 
a corpului B), care aparțin de cercetarea catedralei gotice, iar secțiunile B6 și B7 se află în partea opusă a Palatului.  
9 Secţiunile arheologice au fost definite în funcţie de numele corpului de clădire, denumiri folosite în toate 
documentele oficiale şi ale proiectelor de arhitectură. 
10 În continuare vom folosi abrevierea NCA pentru expresia „nivelul contemporan actual de călcare”. 
11 Nivelele succesive se văd pe un profil scurt păstrat lângă cele două colțuri ale arcului de triumf romanic. 
12 Lățimea este de 0,80 m, iar lățimea măsurabilă de 0,10–0,25 m, fund la adâncimea de - 3,27 m NCA.  
13 Contextul interior al celor două construcții este descris în partea cu înhumările bisericii. 
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dimensiunea de 2,70 x 2,68 m, este dublă, ridicată din cărămizi14 prinse cu mortar alb. 
Construcția dublă o taie pe cea nordică, mai timpurie, totuși păstrând în stare destul de bună 
scheletele aflate în ea. Construcția nordică (2,52 x 0,70 m) apare la adâncimea de - 3,88 m NCA, 
fiind cercetată până la adâncimea de - 4,32 m NCA. În aria estică a încăperii (secțiunile B24 și 
B4) s-a descoperit la adâncimea de - 3,01–3,17 m NCA închiderea semicirculară a absidei 
romanice și închiderea poligonală gotică a bisericii (coronament la adâncimea - 2,67–2,90 m 
NCA, crepida la - 2,81–2,90 m NCA). 

Zona dintre ruina bisericii și zidul estic al încăperii este secționată în direcția est-vest de o 
zidărie de piatră, lată de 1,50 m, cu coronamentul la adâncimea de - 2,50–2,74 m NCA. Crepida 
de fundație lată de 5 cm se află la adâncimea de - 3,40 m NCA. Construcția este compusă din 
pietre de calcar, gresie și pietre de râu, amenajată în tehnica emplecton, ea urma conexiunea 
dintre catedrală (segment necercetabil din cauza fundației fațadei estice a palatului renascentist) 
şi faza romanică a bisericii, pentru că închiderea nordică a absidei este lipită de zidărie, în 
continuare, absida fiind cămășuită de zidărie, având rolul de a despărți curtea publică a catedralei 
de curtea privată a episcopului. Lângă fundația modernă a cazarmei se vede planul vestic al unei 
porți cu dimensiune redusă. Talpa fundației  se oprește la adâncimea de - 5,45 m NCA. 

În încăperea BP05 (secţiunile B3, B8, B14, B17, B19, B21 și B23) s-a descoperit latura 
sudică a absidelor, respectiv colțul sud-vestic al catedralei gotice. În segmentul estic al sălii 
(secțiunile B3, B21 și B23), în colțul nord-estic al încăperii, s-a dezvelit la adâncimea de - 2,90 m 
NCA colţul sud-vestic al catedralei gotice. Construcția, ridicată din blocuri de gresie fasonate, 
apare încălecată de fundația Palatului princiar. Prima treaptă a fundației este amenajată la 
adâncimea de - 3,60 m NCA. La o distanță de 2,00 m vest de colțul catedralei, la adâncimea de - 
2,36–2,55 m NCA a apărut închiderea absidei gotice a bisericii mai mici. Fundația ei (adâncimea 
- 2,86 m NCA) este așezată lângă ruina elevației absidei romanice (coronament la adâncimea - 
3,05 m NCA), având aceeași compunere ca și în sala alăturată. 

În colțul nord-estic al încăperii (secțiunea B3) s-a dezvelit o canalizare deschisă, amenajată 
din pietre profilate și fasonate de calcar, lungimea ei având 2,30 m, lățimea 0,75–0,85 m, malul 
ei se află la adâncimea de - 2,67 m NCA, albia la adâncimea - 2,86–2,91 m15. Conform cercetărilor 
stratigrafice, construcția este amenajată în prima jumătate a secolului al XVI-lea, cu rolul de a 
îndepărta apa pluvială de la colțul catedralei. 

La nord-est de absida gotică (secțiunea B23), s-a descoperit o fundație compusă din blocuri 
de calcar cu fragmente de cărămizi, prinse cu mortar de culoare maroniu deschis (coronament 
la adâncimea de - 3,80–4,03 m NCA, talpa la - 4,25 m NCA), construcție direcționată est-vest, 
lată de 0,73 m, așezată în groapă. Construcția, cercetabilă pe o lungime de 2,00 m16, este tăiată de 
fundația absidei gotice a bisericii, și dispare sub platforma canalizării mai sus amintite. Fundația 
aparține unei construcții medievale neidentificate, ridicată în secolul al XIII-lea, și demolată 
relativ repede, cu ocazia reconstrucției bisericii. 

În segmentul vestic al încăperii (secțiunile B8, B14, B17, B19) a apărut partea sudică a 
absidei semicirculare (adâncimea - 3,05–3,20 m NCA), închisă de un umăr lat17 de 0,76 m al 
navei, care dispare sub fundația gotică. Nivelul de construcție romanic, lat de 0,03–0,10 m, se 

 
14 Dimensiunea cărămizilor este de: 32 x 14 x 6 cm. 
15 Construcția continuă și în secțiunea B2 aflat în sala alăturată (BP06). 
16 Construcția trece lângă planul sudic al catedralei, în secțiunea B20 s-a descoperit continuarea ei. 
17 Plan măsurabil, colțul navei fiind inclus în fundația fazei gotice.  
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află la adâncimea de - 4,05–4,10 m NCA. Între faza gotică și cea romanică a absidei, s-a păstrat 
o fâșie liberă de 0,70–1,00 m. Zidul sudic al absidei gotice părăsește sala sub colțul nord-vestic al 
încăperii, fiind încălecat de elevația Palatului princiar. 

Umărul romanic se prelungește spre sud, printr-o zidărie de piatră, lungă de 2,50 m, lată 
de 0,70 m, cu coronamentul apărut la adâncimea de - 2,91–3,24 m NCA. Colțul anexei se află 
sub colțul sud-vestic al încăperii actuale, planul interior al anexei fiind tencuit cu tencuială 
vălurită, colorată în culoarea crem-maro deschis. Construcția dispune în interior de o crepidă de 
fundare lată de 0,14–0,20 m (adâncimea -3,64 m NCA). Triunghiul interior al anexei umplut cu 
demolarea construcției medievale a fost cercetat până la adâncimea de - 4,28 m. 

În centrul sălii, lângă zidul nordic al încăperii, la adâncimea de - 2,41 m s-a descoperit 
laterala sudică a unei construcții de piatră în formă de triunghi, așezată pe absida romanică18, 
construcție asemănătoare absidei gotice. Talpa zidăriei se află la adâncimea de - 2,95 m. 
Încăperea BP03 (secţiunile B5, B25, B26 și B27) păstrează fațada nordică a bisericilor, cu o anexă 
târzie ridicat din cărămidă. În segmentul estic al sălii, la adâncimea de - 2,90–2,96 m NCA apare 
zidul nordic al absidei romanice construit din blocuri de pietre travertin, prinse cu mortar de 
culoare gri, cu direcția est-vest, crepida de fundare la adâncimea de - 3,70 m NCA și talpa zidăriei 
la adâncimea - 4,82 m NCA. Zidăria lungă de 1,22 m continuă perpendicular spre nord într-un 
contrafort de cărămidă în două faze lipit de absida bisericii. Faza superioară (1,40 x 0,80 m), 
încastrată în fațada romanică, apare la adâncimea de - 2,35–2,70 m NCA, iar cea timpurie (1,30 
x 1,30 m) la - 2,96–3,12 m NCA, lipită de la planul sudic al absidei romanice, în secolele XIII–
XIV. 

Sub profilul dintre secțiunile B5 și B26 a apărut o fundație de piatră (adâncimea - 4,50–
4,82 m NCA, iar dimensiunile sunt 1,30 x 0,80–1,00 m), perpendiculară pe fundația absidei 
romanice, cu compunere asemănătoare fundației romanice (pietre de calcar și travertin, prins cu 
mortar de culoare bej), care dispare sub profilul nordic al casetei B5. Laterala vestică a fundației 
este încălecată de prima fază a contrafortului de cărămidă. Zidăria poate fi o anexă timpurie 
(sacristie?) a primei fazei, sau un contrafort timpuriu de pietre. 

În aria vestică a încăperii apare fațada nordică a bisericii gotice, reprezentată printr-o 
zidărie de piatră lată de 1,46 m, a cărui coronament apare la adâncimea de - 2,18–2,38 m NCA, 
iar crepida de fundare la - 2,99–3,08 m NCA. În colțul sud-vestic, în exteriorul bisericii, apare o 
altă podea, de data aceasta turnată din mortar alb (adâncimea - 2,54 m NCA). Aproape de colțul 
sud-vestic al încăperii, în triunghiul compus de planul interior al elevației gotice și amprenta 
arcului de triumf gotic, s-a descoperit o construcție realizată exclusiv din cărămidă (adâncimea 
- 2,39–2,53 m NCA), care poate fi o fundație de altar secundar, amenajat în colțul nord-vestic al 
navei. 

La nord de absida bisericii s-a descoperit o anexă de cărămidă, posibilă sacristie. Lipită de 
a doua fază a contrafortului de cărămidă, zidul vestic al anexei are lățimea de 0,48 m, apărut la 
adâncimea de - 2,65 m NCA. Coronamentul zidului nordic al construcției apare în colțul nord-
estic al încăperii actuale, la adâncimea de -3,17–3,35 m NCA (crepida la - 3,27 m NCA), fiind 
lipit de fațada vestică a catedralei gotice19. Încăperea are dimensiunea de 2 x 3 m, urmând la 

 
18 În stratul negru compact pigmentat cu mortar, aflat între cele două construcții, s-au descoperit fragmente ceramice 
datate în secolul al XIV-lea.  
19 Construcția a fost descoperită în secțiunea B9, la sud de pragul vestic al catedralei. 
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construcţie lungimea corului. Interiorul ei a fost placat cu cărămidă pătrată20, care s-a păstrat pe 
un segment redus din cauza înhumărilor ulterioare. Aici s-a descoperit un segment important al 
cimitirului bisericii, inclusiv un mormânt de piatră de calcar. 

Secţiunile trasate lângă faţada vestică a Corpului B (B15, B16 și B18) au ajutat la 
determinarea planimetriei fazei romanice a bisericii. În secțiunea B16 s-a păstrat un segment din 
fundația fațadei vestice a bisericii romanice (lățime măsurabilă: 0,94 m), zidărie distrusă de 
înhumările medievale târzii, prezente în număr mare în zonă. Coronamentul zidăriei apare la 
adâncimea de - 4,26–4,63 m NCA. În colțul nordic al secțiunii fundația este distrusă de un 
mormânt de cărămidă (coronament zidărie - 4,60 m NCA, adâncime interior la - 5,12 m NCA). 

Faza gotică a clădirii a fost surprinsă în secțiunea B15, unde s-a descoperit coronamentul 
elevației sudice a navei (adâncimea coronament: -2,59–2,72 m NCA, lățime: 1,50 m), respectiv o 
construcţie neidentificată de cărămidă21, fundația unui altar secundar? (adâncimea -2,49–2,99 m 
NCA). 

 
Construcții renascentiste.  
Încăperile clădirii moderne au păstrat segmente importante din fundațiile și elevațiile 

Palatului princiar. Cazarma nouă, construită între anii 1881–1884, refolosește în special 
fundațiile fațadelor Palatului princiar renascentist, construit din materialul demolat al clădirilor 
medievale, al catedralei gotice, al bisericii mai mici, sau a altor edificii aflate în zonă22. 
Coronamentul fațadelor renascentiste s-a păstrat la adâncimea de - 1,24–2,88 m NCA sub latura 
estică și la - 0,96–1,32 m NCA sub fațada vestică a încăperilor, iar crepida de fundație apare la 
adâncimea de - 2,22–2,42 m NCA. 

În secțiunile B18 și B20 s-au descoperit elemente din poarta principală a Palatului princiar, 
așezate în axa centrală a aripii sud-vestice. Din cele două ancadramente s-a păstrat baza cubică 
(1,50 x 0,72 m), așezată în nordul fostei nișe de poartă. Coronamentul ei apare la adâncimea de 
- 1,15 m NCA, iar nivelul de construcție la adâncimea de - 2,28 m NCA. Construcțiile sunt 
realizate din blocuri de gresie fasonate, recuperate din elevația catedralei gotice23. 

 
Construcții baroce.  
Pe parcursul secolului al XVIII-lea Palatul princiar suferă modificări drastice, fiind 

reorganizat în cazarmă militară. În încăperea BP04 s-a descoperit, la adâncimea de - 1,20 m 
NCA, un segment lung de 0,80 m al unei canalizări de cărămidă cu boltă cilindrică, cu direcția 
est-vest, distrus de lucrările din anii 1881–1884. 

În cele trei încăperi s-au descoperit segmente de fundații de piloni: sub cele două elevații 
despărțitoare s-au descoperit două fundații de cărămidă24 (dimensiunea: 2,50 x 2,50 m), prinse 
cu mortar de culoare bej, nisipos. Coronamentul estic se află la adâncimea de - 1,20 m NCA, iar 
talpa fundației este așezată pe fundația altarului gotic, la adâncimea de - 2,42 m NCA. Interiorul 
fundației este tăiat de elevația modernă mai sus amintită. Platforma a aparținut unor piloane din 
reconstrucția fazei baroce, demolată odată cu aripa sud-vestică a cazarmei. Coronamentul nordic 

 
20 Descoperite în secțiunea B5, la adâncimea de - 2,90 m NCA, cărămizi cu formă pătrată cu dimensiunile: 23 x 23 x 6 cm. 
21 O fundație asemănătoare s-a descoperit în colțul NE al navei, în încăperea BP03. 
22 În elevația vestică a Palatului princiar (B 24) există două pietre fasonate, care conțin fragmente de picturi murale, 
conținând culorile alb, albastru deschis și cărămiziu. 
23 Pe unele dintre fragmente încă se văd însemnele de pietrar. 
24 Dimensiunea cărămizii este de: 31 x 14 x 7 cm. 
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descoperit în BP03, din care este cercetabil doar segmentul sudic, are o fundație mai adâncă, 
fiind parțial sprijinit pe zidul vestic al anexei. 

În majoritatea secțiunilor s-a descoperit pavimentul de cărămidă25 al încăperilor de secol 
XVIII la adâncimea de 0,90 m NCA, așezate în formă de șir paralel schimbat cu cel perpendicular. 
În BP03 și BP04 acest paviment a fost străpuns de o fundație de cărămidă (adâncimea -0,66–0,68 
m NCA), în paralel cu zidăriile de despărțire. Sunt așezate pe fundații consistente, late de 0,40 
m, care închid câte o încăpere de dimensiuni reduse (1,80 x 1,50 m), cu zidării perpendiculare 
(lungimea este 1,80 m, lățimea este 0,40 m). Această arie pare să fi fost baia cazărmii, iar 
încăperile descoperite au fost locurile de toaletare, despărțite unul de celălalt cu zidării de 
cărămidă. Zona inițial podită cu scânduri a păstrat amprentele grinzilor așezate la o distanță de 
0,70–0,80 m una de cealaltă, în fundațiile longitudinale. 

 
Construcție neidentificată din secțiunea B 15 și B 18 (turnul minaretului?) 
În două dintre secțiunile lipite la fațada sudică a corpului B s-a descoperit o construcție de 

piatră fasonată, amenajată din lespezi cu dimensiuni diferite, sustrase din ruinele medievale, 
prinse cu mortar alb, construcție așezată lângă fațada sudică a Palatului princiar, colț cu baza 
cubică a porții decorate. Coronamentul construcției a apărut la adâncimea de -1,25–1,54 m NCA, 
din elevație s-au păstrat două șiruri de pietre puse în trepte în secțiunea B15. Crepida de fundație, 
surprinsă în secțiunea B15, are lățimea de 1,16 m. Fundația construcției26 (adâncimea - 1,95–2,03 
m NCA) a fost întărită cu sistem de grinzi așezate orizontal, paralel și perpendicular în interiorul 
construcției. Talpa clădirii nu a fost surprinsă în secțiunile cercetate. Construcția este distrusă 
lângă profilul sudic al secțiunilor de o groapă de var amenajată la reconstrucția clădirii de la 
sfârșitul sec. XIX. Lungimea totală este de 5,00 m, lățimea măsurabilă 1,80 m şi conform 
observațiilor stratigrafice acesta ar putea fi fundația minaretului ridicat după 1660 de 
comunitatea turcă a cetății, care transformă Palatul princiar în sediu de pașalâc, cu această ocazie 
capela princiară devenind geamie27. Construcția este distrusă de asediul austriac din 1692 și 
demolată cu ocazia activităților de reconstrucție a cetății. 

 
Capitlul colegiat al Bisericii mai mici al Sf. Fecioara Maria 
Capitlul Catedralei episcopale din Oradea a fondat primul capitlu colegiat din istoria 

instituției în secolul al XIV-lea. Actul de fondare nu se cunoaște, iar Statutele Capitlului Orădean 
ne-au lăsat doar informații sumare despre funcționarea instituției. Inițiatorul noii instituții a fost 
prepozitul Csanád de Tileagd (1280–1349), care a solicitat și a primit în anul 1320 de la papa 
Ioan al XX-lea privilegii privind pelerinajul, pentru majorarea fondurilor bisericii28. Capitlul nou 
format din șase canonici avea o biserică, proprietăți și administrație proprie, în frunte cu 
prepozitul. Capitlul bisericii mai mici ai Sfintei Fecioara Maria (Capitlul Minor) și capitlul 
catedralei erau legate prin persoana episcopului și prin identitatea dintre membri. Prepozitul 
capitlului minor era numit de episcop, el fiind membru al ambelor instituții. Primul prepozit 
cunoscut al capitlului minor este Ioan, menționat în anul 1321. Cei șase canonici au fost numiți 
de prepozit dintre rectorii de capele și altare ale catedralei episcopale. Primul canonic cunoscut 

 
25 Dimensiunea cărămizii: 23 x 12 x 5 cm. 
26 Talpa construcției nu a fost surprinsă în secțiunile mai sus amintite. 
27 Clădirea apare pe majoritatea gravurilor orădene ale primului sfert al secolului al XVIII-lea (Balogh 1982, fig. 105 
și 106). 
28 Balogh 1982, 15.  
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este Mihai, menționat în anul 1334. Proprietățile din vremea prepozitului Csanád sunt amintite 
sumar în același act papal. În primii ani de funcționare, capitlul dispunea de o sumă modestă 
pentru activitate, fapt dovedit și de lista zecimii papale întocmită între 1332–1337, unde 
prepozitul Demetrie plătea doar 88 de groși pentru capitlul minor, din care 35 în nume propriu, 
în timp ce capitlul catedralei plătea 39 de mărci, iar prepozitul lui 4–6 mărci. Conscrierile de 
impozite din anul 1552 menționează următoarele proprietăți ale capitlului minor: satele Furta, 
Megyer, Sântandrei, cartierul orădean Târgul de Sâmbătă, în total 26 de proprietăți de iobagi, la 
care se adaugă păduri, câmpii și vii29. Biserica mai mică a Sf. Fecioare Maria se afla în Evul Mediu 
în piața aflată la vest de catedrală, fapt confirmat și de gravurile realizate în anul 1598 de către 
Cesare Porta și Georg Houfnagel30. Biserica a fost părăsită în anul 1557, cu ocazia desființării 
instituțiilor catolice și a ocupării cetăţii de către trupele comandate de căpitanul Varkocs Tamás. 
Inventarul din 1598/1599 amintește de „secundum templum est în oppositu huius templi magni”, 
folosit pentru depozit de muniție31. Edificiul discutat a fost demolat împreună cu catedrala 
gotică, pentru a face loc unei alte construcții de amploare: Palatul renascentist al principilor 
transilvăneni. 

 
Stratigrafia cercetărilor 
Având în vedere că interiorul clădirii s-a folosit pe tot parcursul existenței sale, nu-i de 

mirare că stratigrafia descoperită cu ocazia săpăturilor arheologice din corpul B al Palatului 
princiar este aproape intactă, deranjată doar de diferitele etape de construcție ale zonei amintite. 

Depunerile superioare aparțin amenajărilor secolelor XIX–XX, după ridicarea noii clădiri 
de cazarmă (1881‒1884), după care s-a ridicat nivelul de călcare interior cu aproximativ 0,50 m, 
cu o umplutură de culoare castanie, conținând fragmente de cărămizi, țigle, ceramică mixtă într-
un număr impresionant. 

Sub nivelul de construcție din 1884 (adâncimea - 0,72 m NCA) apar umpluturile secolului 
XVIII, cel mai consistent strat fiind umplutura de demolare a reamenajărilor din anii 1692 şi 
1775, combinate cu nivele de călcări subțiri, toate fiind bine databile cu ceramica specifică 
perioadei. Sub nivelul de reconstrucție barocă (adâncimea - 1,71 m NCA) apar depunerile de 
secol XVII, taluzate înainte şi după construirea Palatului princiar. Deasupra nivelului de 
construcţie al palatului (adâncimea -2,30 m NCA) există o depunere de sol negru, prin care s-a 
dorit înlăturarea urmelor de construcţie la sfârşitul primului sfert al secolului al XVII-lea, iar sub 
nivelul ei există o umplutură de demolare masivă, provenind din demolările construcţiilor 
medievale aflate în zonă32. 

Sub nivelul de construcție al fazei gotice a bisericii mai mici (adâncimea - 2,74 m NCA), 
începe depunerea cimitirului medieval, context prin care se pierde stratigrafia ariei, la aceste 
adâncimi doar crepida de fundare a fazei romanice ajută la datarea relativă a mormintelor. 
Înhumările medievale33 timpurii ajung până la adâncimea de - 4,50 m NCA, fiind săpate integral 
în sterilul arheologic constând din argilă galbenă cu oxizi de fier sau în balastrul auriu. 

În secțiunile B2 și B4, unde s-a înmormântat mai rar sub nivelul de fundare al fazei 
romanice, apar alte nivele de construcţii şi demolări, aparţinând unor ansambluri neidentificate, 

 
29 Bunyitay 1884, II, 194. 
30 Balogh 1982, 105, 106 kép. 
31 Balogh 1982, 305.  
32 Strat datat cu fragmente de pietre profilate, fragmente de fresce medievale, ceramică etc. 
33 Cimitirul este așezat într-un strat de sol cafeniu, nisipos, cu pietriș de râu, pigmentat cu mortar și cărbune. 
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timpurii, printre care, probabil, şi primele faze ale catedralei. Sub aceste straturi există o 
umplutură neagră de argilă, fără urme de construcţie, cu material arheologic datând în secolele 
XII–XIII, urmând argila galbenă, nisipul fin şi balastrul auriu, reprezentând sterilul arheologic. 

 
Cimitirul bisericii34 
În straturile cu înhumări legate de biserica Sf. Maria Mică au fost descoperite 68 de 

schelete35. Pe baza contextelor înhumării sunt împărțite în două orizonturi36, primul datând din 
secolele XII–XIII, al doilea din secolele XIV−XVI, în interiorul celui din urmă se pot determina 
doar cronologii relative. Cele două orizonturi au în comun direcţionarea est-vest a scheletelor, 
în paralel cu axul bisericii, conform tradiţiei creştine. 

În cazul înhumărilor medievale timpurii, unele au fost practicate în sterilul arheologic 
(argila sterilă: M7, M16, M17 și balastrul auriu: M67) sau căptușite cu lespezi de gresie sau calcar 
(M21, M25). Majoritatea înhumărilor din al doilea orizont aferent etapei gotice a bisericii sunt 
simple, direcționate E-V, exceptând două morminte, lângă laterala sud-estică și estică a absidei 
gotice (M37 și M3837), direcționate nord-vest – nord-est. Mormintele construite sunt 
reprezentate de cavouri din cărămidă, în interiorul corului gotic, iar unele au fost acoperite 
probabil cu pietre funerare, dispărute odată cu lucrările de reconstruire a cetății din secolele 
XVI–XVII. Cavoul dublu din mijlocul corului aparține, judecând din poziția privilegiată, unor 
persoane importante: nobili donatori ai instituției38. Aici au fost descoperite oseminte aflate în 
poziție bulversată, cavourile fiind probabil jefuite în momentul desființării lăcașului de cult. Doar 
scheletele aflate pe fundul mormântului au rămas parțial intacte (M61, M62). În cavoul aflat în 
partea vestică a spațiului și tăiat de cavoul mai sus menționat, s-au aflat două morminte (M65 și 
M68), al doilea fiind scheletul unui băiețel de aproximativ 3–4 ani. Un alt mormânt construit din 
cărămizi se află în nava gotică39 a bisericii Sf. Maria Mică. Majoritatea mormintelor târzii s-au 
descoperit în secțiunile B15 și B5, nivelul orizontului începând de la crepida de fundare a anexei 
de cărămidă (-3,27 m NCA), însă doar trei (M34, M61, M62) dintre ele fiind așezate în sicriu, 
toate descoperite în interiorul bisericii gotice. 

Inventarul de înhumare al întregului cimitir este unul foarte modest, având în vedere 
tradiția și importanța locului: au fost descoperite o aplică de argint, câteva monede și cuie de 
sicriu. 

 
Materialul arheologic descoperit 
În cercetările din corpul B s-au descoperit câteva pietre profilate, majoritatea lor fiind 

refolosite în zidăriile palatului și ale cazărmii. Fragmentele romanice sunt reprezentate de două 

 
34 Deoarece articolul se concentrează pe construcțiile aflate în această arie a Palatului renascentist, aici ne rezumăm 
la o scurtă descriere a cimitirului descoperit lângă edificiul ecleziastic discutat. Toate mormintele descoperite sub 
aripa sud-vestică a Palatului princiar se vor publica într-un articol separat, împreună cu inventarul descoperit. 
35 Dintre acestea, 10 (M42‒M52) au fost descoperite sub holul clădirii și se vor discuta la materialul privind fațada 
vestică a catedralei gotice. 
36 În complexele arheologice din jurul bisericilor utilizate pe o perioadă îndelungată, aflate în contexte urbane, scheletele 
omenești sunt așezate în mai multe straturi, fiind de regulă deranjate de intervenții ulterioare de reamenajări ale 
terenului, de construcții sau de înmormântările din perioada premodernă, așezate la adâncimi mai mari.  
37 M38 este singurul schelet așezat invers, cu direcția nord-est – sud-est în groapă. 
38 Conform studiilor antropologice preliminare, printre descoperiri fiind mai multe care pot fi atribuite unor indivizi, 
feminine sau de copil. 
39 Distrugând un segment din fundația fațadei vestice a fazei romanice (secțiunea B16). 
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frize decorative (Pl. 26/1 și 3), de formă rectangulară, descoperite în zidăriile clădirii40, decorate 
cu arcuri retrase în trepte, piese aparținând de faza romanică a catedralei, cu o datare largă 
între secolele XII‒XIII. Piese identice, așezate inițial sub coronamente, au fost descoperite în 
cercetările din 1881 din Cetatea Oradea41, la biserica reformată din Săcueni (datate în secolul 
XII)42, la biserica romano-catolică de la Sopronhorpács (Ungaria), în al doilea sfert al secolului 
XIII43, fiind un decor intens folosit la bisericile romanice timpurii. 

Fragmentele de factură gotică, majoritatea nervuri de susținere a bolții, au fost refolosite 
în paramentul construcțiilor renascentiste și moderne. S-au descoperit două fragmente de 
nervură decorată cu creastă trapezoidală cuprinsă între două cavete44 (Pl. 27/1 și 2), cu 
dimensiuni diferite, datate pentru primul sfert al secolului al XV-lea, piese identice fiind 
descoperite în cercetările din Oradea, la cetate45 și la biserica mănăstirii conventuale 
franciscane46, respectiv la biserica reformată din Săcueni47. De același sistem de nervuri 
aparține o geneză de nervură cu trei ramuri48, din sistemul de boltire al catedralei, reconstrucție 
încununată cu sfințirea noului altar în anul 1407, în vremea episcopului Ederhard de Alben 
(1407–1409). 

Tot în zidăria Palatului princiar sunt refolosite două nervuri de calcar cu creastă decorată 
cu cavetă dublă (Pl. 26/2 și 27/3), piese datate pentru a doua jumătate a secolului al XV-lea. În 
perioada aceea s-au desfășurat cel puțin două șantiere importante în cetatea episcopală: după 
cutremurul din 1443 s-a reconstruit bolta și turnul nord-estic al catedralei în vremea 
episcopului Ioan Vitez de Zredna (1445–1465), respectiv s-a ridicat complexul capitlului 
asociativ Sfântul Ioan Botezătorul, la nord de catedrala gotică, în jurul anului 1470. În acest fel, 
nu cunoaștem cu certitudine din care clădire provin elementele mai sus amintite. Piese 
asemănătoare s-au descoperit la cercetarea din 1881–1883 din cetatea Oradea49 și la palatul 
regal de la Visegrád, în Ungaria, aparținând reconstrucțiilor din vremea regelui Matia Corvinul 
(1458–1490) din anii 148050. 

În straturile de demolare a bisericii51 s-au descoperit numeroase fragmente de pictură 
murală cu dimensiuni variabile, care conțin culorile albastru, cărămiziu, verde deschis și 
negru, pictate pe un strat de bază albă, vopsea pe bază de apă și proveniență vegetală. Două 
fragmente de frescă, care s-au păstrat pe pietre refolosite în planul interior al elevației 
palatului52, păstrează un fragment albastru și alb, dintr-un peisaj, și o cruce de sfințire 
fragmentară de culoare cărămizie și albă. Tencuiala de bază este compusă din mortar alb, 
nisipos, de calitate. 

 
40 Sala BP03, elevația nordic a Palatului renascentist și sala BP04, fundația barocă a zidului despărțitor estic.  
41 Kerny 1989, 35, Kat. 15 și Kat. 16.   
42 Emődi 1999, 197, Fig. 5/5.  
43 Bazsó 1995, 33, Fig. 246–248 .  
44 Cea cu dimensiunea mai redusă se află în fundația vestică a zidăriei renascentiste, sala BP04, iar cealaltă în elevația 
aceleiași zidării în sala BP05.  
45 Kerny 1989, 78, Kat. 69-85; Rusu 2002, 147, Pl. XXXVI/a; Balogh 1982, 74/b kép. 
46 Emődi 1992, 404. 
47 Emődi 1999, 199, Fig. 9.  
48 Piesa s-a descoperit în sala BP03, încadrată în fundația nordică a Palatului renascentist. 
49 Balogh 1982, 30. 
50 Buzás 1990, 37, Catalog: 300/a.  
51 Secțiunile B1 și B22.  
52 Sala BP05, aproape de colțul nord-vest al încăperii. 
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Fragmentele de pictură murală intră în aceeași serie cu piesa înfățișând un portret de 
episcop sfânt (18 x 24,5 cm)53, descoperit în 1881 în zona turnului sud-vestic al catedralei 
gotice, component al iconografiei catedralei gotice, datat în a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea54. 

 
Ceramica 
Printre materialele descoperite în urma săpăturilor arheologice efectuate, au fost 

identificate în cantitate redusă fragmente ceramice din perioada arpadiană, din care nu s-
au putut reconstitui vase întregi. În perioada timpurie lutul a fost degresat cu micașist și 
pietriș, suprafețele fiind astfel aspre. Începând cu secolul al XIII-lea, în majoritatea cazurilor, 
lutul este degresat cu nisip fin cu micașist, fragmentele ceramice au suprafețele netede, cu 
pereții mult mai subțiri. Printre piesele descoperite nu există fragmente provenite din vase 
confecționate cu mâna, fiind frecvente cele confecționate la roata înceată. Fragmentele au 
culoarea cărămizie, maro deschis, gri sau neagră, şi sunt arse relativ uniform. Majoritatea 
vaselor s-au ars în condiții oxidante, semne ale arderii reductive fiind observate în puține 
cazuri: secțiunea pieselor de culoare cărămizie, în toate cazurile este de culoarea gri, iar 
ceramica de culoare neagră are secțiunea de culoare neagră, ca urmare a procedeului de 
ardere reductivă (Pl. 5/1, 5/3 și 5/7). 

Tehnica de ornare cu grup de benzi de linii incizate, paralele (Pl. 5/5), decor cu unghia (Pl. 
5/8 și 5/11) sau cu rotiță (Pl. 5/9), este cea mai timpurie și specifică secolului al XI-lea până la 
sfârșitul secolului al XII-lea, iar cea cu linii rare, orizontale, sau în combinație cu linii în val, este 
specifică pentru secolul al XIII-lea. 

Analogiile privind forma și tehnica de decorare a materialelor ceramice a perioadei 
timpurii, şi care ajută la încadrarea cronologică a acestora, au fost descoperite la Biharia, punctul 
Grădina S.A.55, și în incinta cetății56, la Sânmartin de Beiuș57 și Cefa – La Pădure58. Materiale 
asemănătoare s-au descoperit și în cetatea Oradea59, dar și la Cluj-Napoca60. 

Fragmentele ceramice specifice secolelor XIV‒XV se află în număr consistent între 
descoperiri. Sunt de culoare maro deschis, gri și cărămiziu, degresate cu nisip, fragmentele 
timpurii, cu bulgări de dimensiune mijlocie, cele târzii trecând la folosirea nisipului fin, rezultând 
a ceramică netedă, cu pereți mai subțiri. Toate fragmentele descoperite sunt confecționate pe 
roată rapidă cu ardere reductoare, având interiorul profilului de culoare gri. Tehnica de ornare 
este reprezentată de o bandă lată dreaptă sau oblică în exterior buzei, însoțită de o proeminență 
(Pl. 6/7 și 6/9). Apare inelul pentru susținerea capacului în interior, iar pe umărul și corpul 
vasului sunt benzi de linii incizate, paralele, subțiri și dese, uneori aplicate cu pieptănul (Pl. 9/13, 
9/14, 9/19 și 9/20). Cele câteva mânere pornesc de pe buza vasului și sunt aplicate pe partea 
bombată a corpului (Pl. 9/15, 9/16). 

 
53 Piesă păstrată în Esztergomi Keresztény Múzeum, nr. inv. 54.  
54 Balogh 1982, 280. 
55 Dumitrașcu 1994, Pl. CXVIII/2, 5, 8. 
56 Dumitrașcu 1994, Pl. XI/4,7, Pl. XII/5, 10. 
57 Crișan 1999, 53, Pl. II, 56, Pl. V. 6. 
58 Crișan 1995, 52, Pl. III/1, 11, 53, Pl. IV/1. 
59 Rusu 2002, Pl. XCV/c, g, i. 
60 Țiplic et al. 2004, 205, Fig. 7/a, l. 



152 

F. Porsztner Kitti, Doru Marta, Emődi Tamás, Mihálka Nándor 

 

Fragmente asemănătoare s-au descoperit în cercetările arheologice din mediul urban, 
la Oradea61, Alba Iulia62 și Cluj-Napoca63, dar și în zonele rurale, cum ar fi Cefa – Strada 
Mare64, Voivozi65, Vaida66 sau Monostorossáp (Ungaria)67, lângă Tisa, printre multe altele. 

Fragmentele ceramice specifice secolelor XVI‒XVII sunt reprezentate de piesele de culoare 
maro deschis, cărămiziu și gri, degresate cu nisip fin, rezultând a ceramică netedă, uniformă, cu 
pereți mai subțiri. Toate fragmentele descoperite sunt confecționate la roata rapidă cu ardere 
reductoare, având culoare uniformă, atât în interiorul, cât și în exteriorul profilului. Tehnica de 
ornare nu se schimbă prea mult față de secolele anterioare, ea este reprezentată pe buză de o 
bandă lată oblică în exteriorul buzei, urmată de o proeminență, și continuă să existe inelul pentru 
susținerea capacului în interior, care este dezvoltat printr-o decorațiune de val (Pl. 11/8 și 13). 
Umărul și corpul vaselor sunt decorate cu benzi de linii incizate, paralele, subțiri și dese, uneori 
aplicate cu pieptănul. Cele câteva mânere pornesc de pe buza vasului și sunt aplicate pe partea 
bombată a corpului. Fragmentele descoperite aparțin de vase de dimensiune medie, cu și fără 
toartă (Pl. 9/17–19), borcane (Pl. 10/2–5), printre care unele cu interior smălțuit (Pl. 10/6–9), 
castroane smălțuite în interior (Pl. 10/1 și Pl. 11/12), carafe (Pl. 11/10), farfurii (Pl. 10/13–14) și 
capace de vase (Pl. 11/1–2 și 11/14–5). Piese identice s-au descoperit la Oradea în cetate68 și în 
oraș69, și în cetățile de la Gyula70, Sarkad71 și Békés72. 

În această perioadă apar alte două subtipuri de ceramică între materialele descoperite: 
ceramica caolinică pictată și ceramica fină de culoare gri. Ceramica caolinică pictată este 
degresată cu nisip zgronțuros, cu ardere completă, decorul este asigurat cu benzi pictate de 
culoare cărămizie și maro, care formează forme geometrice, iar pe toarte cu dungi 
perpendiculare. Printre noile tipuri de vase sunt amintite ulcioarele, carafele, borcanele cu capac, 
farfuriile și castroanele. Aceste piese sunt primele martore ale ceramicii de Vadu Crișului, care 
şi-a cunoscut apogeul în secolele XVIII–XIX, reprezentate în număr consistent în toate straturile 
târzii ale cercetările arheologice din mediu urban și rural din regiune: Oradea în cetate73 și în 
oraș74, și în cetățile de la Gyula75, Sarkad76 și Békés77. 

Ceramica gri, fină, este degresată cu nisip fin, cu ardere completă, iar decorul este asigurat 
cu benzi lustruite, paralele, care formează forme geometrice. Din acest tip de ceramică s-au 
confecționat doar ulcioare și carafe. Piese asemănătoare apar în zonă din secolul al XIII-lea, 
confecționarea lor se accentuează în următoarele secole, devenind unul din tipurile de ceramică 

 
61 Rusu 2002, CXXXIX/h; Marta 2013, 139–140. 
62 Istrate 2004, 503, 506.  
63 Benkő 2004, 56‒57. 
64 Crișan 2006, 129. 
65 Popa et al. 1987, 94, Fig. 15/a. 
66 Emődi, Marta 2002, 65, fig. 7/1–10, 12.  
67 Rácz, Laszlovszky 2005, Pl. X, XVI. 
68 Rusu 2002, Pl. CXXXIX/h. 
69 Emődi 2000, XXVI/1.  
70 Szalai 2018, 59-60. 
71 Szatmári 1999, 180. 
72 Gerelyes 1980, 110. 
73 Rusu 2002, Pl. CXXXIX/h. 
74 Emődi 2000, XXVI/1.  
75 Szalai 2018, 59–60. 
76 Szatmári 1999, 180. 
77 Gerelyes 1980, 110.   
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specifică secolelor XVI–XVII, cu o ramură turcească și una locală. Fragmente asemănătoare s-
au descoperit în cercetările arheologice din cetățile de la Oradea78 și Gyula79. 

Din ceramica de factură orientală amintim patru fragmente de farfurii smălțuite (Pl. 
13/7–8 și 13/10–11) de culoare verde-galben, cărămiziu și bej, decorate cu benzi multicolore 
paralele și motive vegetale în interiorul piesei, respectiv un fragment de carafă cu smalț de culoare 
bej (Pl. 13/9), decorat cu valuri cărămizii pe umăr. Piese asemănătoare au fost descoperite în 
cetatea de la Gyula80. 

Cercetarea încăperilor a oferit un material bogat de cahle. Cahle oală și plăcile decorate au 
fost descoperite în poziție secundară, majoritatea din umpluturile renascentiste și moderne 
amenajate după demolarea Palatului princiar. Cele mai timpurii piese descoperite în cercetări 
sunt un fragment de coronament gotic cu smalț verde închis (Pl. 17/1), decorat cu ferestre arcuite 
stilizate, care aparține unei sobe dintr-o încăpere reprezentativă a complexului episcopal, 
respectiv un colț de cahlă cu decor traforat (Pl. 17/2), cu smalț castaniu, o piesă identică fiind 
descoperită în cercetările din Palatul episcopal, ambele fiind datate în secolul al XV-lea81. 

Cahlele renascentiste din secolul al XVI-lea se găsesc într-un număr redus între artefactele 
descoperite. Amintim aici piesa de coronament cu caneluri, decorată în câmpul principal cu un 
șir de curpen (Pl. 17/3), care s-a mai descoperit şi în cercetările din cetate82, la diferite lucrări din 
oraș, sau în județ, la Sântion și Sălard. Piese asemănătoare s-au găsit și în județul Békés 
(Ungaria)83. O altă piesă a acestei perioade este o placă decorată cu o dungă subțire oblică, cu 
profil semicircular (Pl. 17/4). 

Cahlele de secol XVII sunt mult mai prezente între descoperiri, cea mai impresionantă 
cantitate s-a găsit între piesele ornamentate cu motivul ulciorului italian (Pl. 23/1 și 2), cu trei 
variante84 și alte trei subvariante, toate fără smalț, confecționate din pastă maro, cărămiziu 
caolinică, de culoare bej sau roz, diferența constând în dimensiunea piesei și în dimensionarea și 
detalierea decorului, reprezentat de un ulcior din care se desfășoară unul sau trei fire de lalele, 
detaliate cu pernițe verticale și orizontale. Piese identice s-au descoperit în Cetatea Oradea85, 
analogii datate în secolul al XVII–XVIII-lea existând în zona Huedinului și în Secuime86. Dintre 
plăcile nesmălțuite de menționat sunt două fragmente cu motivul oglinzii ieșit în relief, 
confecționate din material asemănător cu placa decorată cu ulcior italian, cu linii perpendiculare 
pe chenar (Pl. 19/6)87. 

 
78 Rusu, 2002,  Pl. CXXXIX/h. 
79 Szalai 2018, 63-65. 
80 Szalai 2018, 62. 
81 Rusu 2002, Pl. LXXVIII/c. 
82 Rusu 2002, Pl. LXXXIII/e. 
83 Emődi 2007, 126. 
84 Exemplarele cu aspect rudimentar, decorate cu ulcior și trei fire de floare, confecționate din argilă maro degresată 
cu nisip fin, pastă asemănătoare pieselor decorate cu oglindă, și o altă piesă rudimentară, degresată cu nisip 
zgrunțuros, cu trei lalele pe un fir. Exemplarele detaliate, nesmălțuite, cu chenar decorat cu șir de mărgele stilizate, cu 
trei lalele pe un fir, cu trei subvariante și ultima variantă, cu chenar decorat cu lalele stilizate, pastă de culoare 
cărămizie, variantă exotică cu fragmente de palmieri.  
85 Cercetările din 1883 desfășurate în curtea interioară a Palatului princiar (Balogh 1982, 153 kép) și în cercetările 
palatului Episcopal (Rusu 2002, Pl. LXXXI/d; Marta 2013, 160). 
86 Deoarece piese identice nu s-au descoperit până la această dată, iar culoarea și argila piesei tinde spre cele 
confecționate în atelierele rurale din Vadu Crișului, este posibil ca și aceste cahle, împreună cu vasele descoperite în 
număr mare, să ajungă la Oradea din centrul de olărit de pe malul Crișului Repede.   
87 Rusu 2002, Pl. LXXXIV/i. 
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Din categoria pieselor smălțuite s-au descoperit numeroase fragmente din tipul decorat cu 
mascheron feminin (Pl. 20 și Pl. 21/1–4). Piesele sunt smălțuite policrom, masca fiind vopsită în 
alb, aflată în câmpul central de formă octogonală de culoare maro arcuită pe colțuri, prelungită 
vertical în motiv de volută. Colțurile câmpului exterior de culoare verde sunt decorate cu 
ciorchine de struguri de culoare albastră pe un fundal alb, iar pe cele două laterale se află alte 
două măști de culoare albă. Cahlele sunt inscripționate la bază cu monograma G M. Datarea 
pieselor este ajutată de anul inscripționat pe marginea inferioară, în cazul nostru 1652 și 1656. 
Analogia perfectă a piesei s-a descoperit la Cluj-Napoca, dar există exemplare aproape identice 
din Alba Iulia și Făgăraș88. Dintr-o sobă decorată cu plăci cu motiv de tapet89 s-au descoperit 
două piese fragmentare, decorate cu copacul vieții stilizat, unul cu smalț de culoarea galbenă, 
celălalt cu verde (Pl. 21/5), ambele fără chenar, cu pastă cărămizie, cu analogii exacte la Cluj-
Napoca, Racoșul de Jos și Vințul de Jos90. 

O cahlă de soclu decorat cu motiv de aplică și rând de frunze stilizate (Pl. 19/5), fără smalț 
din pastă cărămizie, aparține unei alte sobe renascentiste de la începutul secolului al XVII-lea. 
Piese asemănătoare în variantă smălțuită s-au descoperit lângă șanțul vestic al cetății orădene91. 
Din aceeași categorie mai face parte un fragment de cornișă (sau colț?), în variantă smălțuită, 
colorat cu fond de verde închis și vegetație galbenă (Pl. 22/1), și un posibil fragment de 
coronament cu pereche nudă (Pl. 22/3). 

Sobele de cahle renascentiste din Palatul princiar sau clădirile anexe ale cetății orădene au 
funcționat până la asediul turcesc din 1660, unele probabil și până mai târziu, dar precis nu mai 
mult de asediul austriac din 1692, fiind schimbate cu ocazia reconstrucției de la începutul 
administrației Habsburgice, când fostul Palat princiar suferă o reconstrucție amplă, datorită 
căreia, în afară de șemineul din sala cu stucaturi, nu se cunoaște locul sistemelor de încălzire din 
perioada principatului. 

În cercetare s-au descoperit un număr consistent de fragmente de cahle oală, majoritatea 
cu gura pătrată (Pl. 16/1–6), și câteva fragmente cu formă de ceapă. Fragmentele timpurii (4–5 
piese) și o piesă de colț cu profil semicircular (Pl. 15/1), găsite în straturile de sec. XV–XVI, sunt 
adânci, fără decor, de culori diferite (gri, cărămiziu și bej închis), degresate cu nisip zgrunțuros, 
cu ardere incompletă. Piese asemănătoare au fost descoperite la Cluj-Napoca și la Dăbâca92. 
Cahle oalele târzii (Pl. 18/1–4) au apărut într-un număr mult mai consistent din cercetările 
palatului; au o dimensiune mai redusă, majoritatea de culoare gri, dar câteva piese sunt cărămizii 
sau crem, decorate cu inel interior în diferite forme, datate larg între secolele XVII–XVIII. Piese 
identice s-au descoperit în mai multe puncte ale orașului Oradea93 și în județul Bihor94. 

Piesele în formă de „bulb de ceapă” (Pl. 15/2–4), cu proeminență decorativă în centru, 
descoperite într-un număr redus, sunt confecționate din pastă de culoare gri/negru, la roată 
rapidă, degresată cu nisip fin sau zgrunțuros, cu două orificii de prindere aproape de margine, 

 
88 Istrate 2004, 177, 178, 179/A. Ultima sinteză a categoriei de piese: Rusu 2014, 666–674; 706–711. 
89 Mai multe piese fragmentare s-au descoperit în cercetările din curtea interioară din anul 1883, fiind documentate 
de canonicul Rómer Flóris (Balogh 1982, 150 kép.). 
90 Istrate 2004, Pl. 28/30; Racoșul de Jos (Istrate 2004, Pl. 124/157); Vințul de Jos (Istrate 2004, Pl. 171/171); Zlatna 
(Istrate 2004, Pl. 174/25). 
91 Emődi 2007, 122, Pl. 10/1. 
92 Cluj-Napoca (Istrate 2004, Pl. 32/9), Dăbâca (Istrate 2004, 50/1). 
93 Emődi 2007, Pl. 1, 6, 11.  
94 La Sălard, vezi: Emődi 2007, Pl. 14.  
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prezentând arsuri secundare pe suprafață, fiind descoperite în straturile de sec. XV–XVI. Piese 
asemănătoare s-au descoperit la Oradea95 și la Voivozi96. 

În cercetările arheologice ale corpului B s-au descoperit două pipe, confecționate din 
argilă, fragmentare, de culoare cărămizie cu ardere completă. Piesa timpurie, cu cap cilindric, 
decorată pe cele două laterale ale capului cu un romb compus din puncte ieșite în relief, lățit la 
bază, împărțit în două de gât, cu muștiuc gros nedecorat, (Pl. 13/5), datată în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea97. Piesa târzie cu cap cilindric decorat cu două linii orizontale, paralele sub 
care sunt gravate elemente vegetale și geometrice, puțin lățit la bază, gât scurt, cu muștiuc gros 
decorat cu linii incizate paralele (PL. 13/6). Piese identice s-au descoperit în Cetatea Oradea98 şi 
la carantina Pricske99, ambele fiind datate pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 

Au fost descoperite un număr important de piese de ceramică de construcţie. Cărămizile 
ornamentale au dimensiuni diferite, cu formă trapezoidală alungită, cu cap semicircular, 
smălţuit în culorile maro, cărămiziu, verde și galben. Asemenea piese s-au descoperit în aproape 
toate straturile de umplutură aparținând secolelor XV–XVIII100, fiind o piesă des întâlnită în 
cercetările arheologice din Cetatea Oradea, fără însă a cunoaște proveniența și rolul ei101. În 
aceeași coloratură s-au descoperit și câteva fragmente de ţigle ornamentale smălţuite102. 

Cercetarea arheologică a adus la suprafață o cantitate semnificativă de paviment de 
cărămidă, de culoare roşie, în formă de stea cu opt ramuri, cu laterală arcuită, și pișcoturi în 
formă de trifoi din care s-a păstrat cel mult o ramură. Piesele s-au descoperit în stratul de 
demolare al fazei gotice al bisericii. 

Piesele de argint sunt reprezentate de monedele descoperite în cercetări. Dintre cele șapte 
sau păstrat doar două în stare intactă, celelalte fiind atât de deteriorate, încât nu sunt deloc 
citibile. Cele două piese sunt denari de argint bătuţi sub domnia reginei Maria de Anjou (1382‒
1385 și 1386‒1395) și a regelui Sigismund de Luxemburg (1387‒1437). Piesa timpurie, bătută 
între 1382 și 1383, prezintă pe revers: MONETA MARIE și crucea dublă, pe avers: REGINE 
VNGARIE cu o coroană stilizată deasupra literei M103 (Pl. 24/7). Denarul Sigismundus, bătut o 
perioadă lungă, între 1390 și 1427, prezintă pe revers: MONET SIGISMVNDI și crucea dublă, 
pe avers: REGIS VNGARIE cu stema împăratului Sigismund de Luxemburg104 (Pl. 24/8). 

Piesele de bronz, puține la număr, sunt reprezentate de un ac de păr cu cap sferic (Pl. 
24/6)105, cu o marjă de folosință destul de lată, piesa noastră fiind descoperită în straturile 
secolelor XIV–XV, împreună cu un capăt de șnur (Pl. 24/5) confecționat din sârmă spiralată, o 
aplică rotundă (Pl. 24/3) și o plăcuță de cuțit concavă în formă de inimă (Pl. 24/2). Piesa de 

 
95 Emődi 2007, Pl. 12/12. 
96 Istrate 2004, 65. 
97 O piesă identică s-a descoperit în cercetările Bastionului Ciunt din Cetatea Oradea, într-un complex închis umplut 
cu material preponderent otoman.  
98 Rusu 2002, 132–133, Pl. LXXXVI/4. 
99 Demjén 2018, 82, 241.  
100 Datarea lor este ajutată de descoperirea a două exemplare zidite secundar în fundația absidei gotice a bisericii, fapt 
ce scade confecționarea pieselor până la începutul secolului al XIV-lea, existând posibilitatea de a fi piese romanice.  
101 Arheologul A.A. Rusu propune piesele ca fiind componentele unui brâu de decor (Rusu 2002, 118–119, Pl. 
LXXIV/c.). 
102 Rusu 2002, 119. 
103 Huszár 1979, 92. 
104 Huszár 1972, 93. 
105 Rusu 2002, 160. 
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rezistență a grupului este o foarfecă de tăiat fitil de lumânări (Pl. 24/4), o piesă identică fiind 
semnalată în Cetatea din Oradea în straturile aflate deasupra aripii noi a Palatului episcopal și 
datate în secolele XVII‒XVIII106. 

Piesele de fier sunt reprezentate de câteva cuie, cuie de șindrilă şi piroane (Pl. 25/2), unele 
extrem de corodate, alături de fragmente de ustensile şi o sapă intactă (Pl. 25/1) foarte corodată 
din umplutura secolelor XVI–XVII. 

În cadrul cercetărilor s-au descoperit numeroase fragmente de sticlă, majoritatea lor într-
o stare foarte fragmentară. Dintre piese se remarcă un flacon de tip inghistere de culoare albastră 
(Pl. 24/1), import venețian, cu gât prelungit și corp rotund, decorat cu caneluri și cu buton pe 
fund, folosit pentru păstrarea unor tincturi medicinale sau de înfrumusețare. Datarea piesei, 
conform unor analogii descoperite la Győr și Sopron (Ungaria)107, se propune pentru secolele 
XV–XVI. O altă piesă de excepție este un bol fragmentar confecționat din sticlă transparentă, 
decorat cu o bandă  cu inscripție, din care se văd câteva litere și motive florale. 

Sticlăria de construcție s-a descoperit în număr consistent în diferitele straturi ale 
săpăturii. Piesele descoperite într-o stare fragmentară provin, conform stratigrafiei, din secolele 
XVI–XVII. Fragmentele datate la începutul secolului al XVII-lea sunt în strânsă legătură cu 
Palatul princiar renascentist târziu. Datarea pieselor este făcută prin analogiile cu mai multe 
ferestre păstrate in situ în construcții medievale din Brașov, Râșnov şi Sibiu din secolul al XVI-
lea, dar s-au descoperit şi în cercetări arheologice la cetăţile Ozora și Felsőnyék din Ungaria, cu 
aceleaşi datări108. 

 
Concluzii 
Cercetarea arheologică din aripa sud-vestică a Palatului princiar a adus la suprafaţă construcţii 

importante ale cetăţii episcopale. Faza timpurie a lăcașului de cult descoperit sub cele trei camere ale 
cazărmii moderne s-a construit la sfârșitul sec. XII/ începutul sec. XIII, fiind surprinsă din ea doar 
fundația arcului de triumf ridicat din piatră de calcar, inclusă în fundaţia fazei următoare. Deși 
cunoaștem exact doar un segment foarte scurt din clădire, aceasta este posibil să fi avut o planimetrie 
deloc ieșită din comun, cu nava pătrată și absida de aceeași formă. Prima biserică a fost distrusă în 
timpul asediului mongol, după care a fost reconstruită, probabil, cu aceeași planimetrie109. 

A doua fază romanică, care este compusă dintr-o absidă semicirculară cu dimensiunea de 
3,15 x 5,74 metri și o navă cu umărul sudic, nordic şi fundaţia faţadei vestice, în exteriorul sudic 
al palatului, arată o planimetrie aproape pătrată, lungimea ei fiind de 9,32 metri. Această 
planimetrie este una des folosită pe teritoriul Regatului Ungariei, cu analogii şi în comitatul 
Bihor110. 

Micuța biserică este demolată la începutul secolului al XIV-lea şi înconjurată cu o biserică 
de factură gotică dedicată Sfintei Fecioare Maria, dovedind dimensiuni mai impunătoare, de 
această dată fiind refolosit şi materialul de construcţie al edificiului timpuriu. Absida are 
închidere poligonală cu cinci laturi, fără contraforţi, cu pilaștri aşezaţi în colţurile interioare. Nava 
bisericii gotice se află sub curtea exterioară a Cetăţii, între Palatul princiar şi brutăria ridicată la 
finele secolului al XVII-lea. În apropiere, doar bisericile monumente din Abram şi Uileacu 

 
106 Rusu 2002, 89, Pl. LVI/i. 
107 Fără context precis, datarea s-a efectuat pe baza unor analogii din Nürnberg (Gyürky 1991, 34). 
108 Rusu 2002, 172. 
109 Luând în considerare faptul că absida fazei următoare devine semicirculară. 
110 Bisericile monument din Șișterea, Abrămuţ și Ineu (Emődi 2004, 7-54).  
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Şimleului seamănă cu corul poligonal al bisericii, dar e drept că sunt construcţii mai timpurii111. 
În schimb, pe teritoriul vechiului comitat al Pestei s-au păstrat mai multe lăcașuri de cult cu 
absidă asemănătoare112. Decăderea bisericii începe după ocuparea Cetăţii de către trupele 
protestante, în anul 1557113, iar demolarea ei se efectuează doar pe parcursul anilor 1620, aceasta 
fiind strâns legată de construirea Palatului princiar renascentist. 

Fundațiile cazărmii păstrează construcțiile clădirii renascentiste și baroce. Construcția 
renascentistă dispunea de o planimetrie cu încăperi spațioase, boltite la parter și plafonate la etaj. 
Conform reconstrucției din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aripii i s-a adăugat încă un 
etaj și un tract nou înspre curte, format din coridoare la fiecare palier, prevăzute cu arcade. A fost 
realizată o nouă casă a scării, iar încăperile etajului și toate spațiile extinderii au fost boltite, după 
planurile arhitectului militar Lodovico Marini. 
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Fig. 9.2 – Secțiunea B25 și B26: 1. Coronamentul zidului nordic al navei, faza gotică a bisericii; 2. Construcție de 
cărămidă din colțul nord-estic al navei gotică (altar secundar?); 3. Contrafort de cărămidă (secolele XIII–
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Fig. 13.2 – Orizontul de înhumări târzii (secolele. XV–XVI) în nordul bisericii colegiale  
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FORTIFICAȚIA MEDIEVALĂ DE LA CORBEȘTI,  

COM. CEICA, JUD. BIHOR 
 

Sorin BULZAN* 
 
 

THE MEDIEVAL FORTIFICATION FROM CORBEȘTI, CEICA COMMUNE, BIHOR COUNTY 
ABSTRACT 
 

The medieval ruins from Corbești are located in the hilly area near the Piatra Craiului Mountains. 
Although the location of the site is known from the 1980s, any medieval documents were connected with 
this fortification. After two documents from 1508 and 1570, this study argues that it can be related to noble 
Telegdi family from Tileagd on the Crișul Repede river. The main purpose of rampart was to watch a 
mountain pass between the properties of this family located in the Crișul Repede valley and those from 
Crișul Negru choosing the shorthest path. It is also supposed to be a salt road. 

 
Keywords: medieval ruins, Corbești, history of Bihor, fortification 

 
 

Spre finalul anului 2017, cu ocazia elaborării studiului arheologic de fundamentare pentru 
Planul de Urbanism General a comunei Ceica, ruina medievală de la Corbești a reintrat între obiectivele 
cercetărilor arheologice de teren. Cu această ocazie a fost propusă o ipoteză istorică despre această 
fortificație amplasată la trecerea între bazinele hidrografice ale Crișului Repede și ale Crișului Negru. 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Ceica se află pe cursul superior al unor 
afluenți nordici ai Crișului Negru, iar din punct de vedere geografic, în dealurile Tășadului care 
coboară din Munții Padurea Craiului. Cele două componente sunt fundamentale pentru aspectul 
teritoriului în care dealurile au fost erodate de mai multe văi, în principal cea a Cârpeștilor Mici 
și cea a Topei, la care se adaugă Valea Satului, pe care se află așezat satul Cotliglet. Cursurile de 
apă au creat lunci destul de largi barate, adesea, de boturi de deal. 

 

   
Localizarea fortificației medievale de la Corbești. 

 
* Direcția Județeană pentru Cultură Bihor; e-mail: sorinbulzan@gmail.com 
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La nord de localitatea Corbești, pe malul stâng al Văii Râului (Topa), la est de o poiană 
marcată de două brațe ale pârâului se află o înălțime pe vârful căreia stânca din gresie este 
dezvelită. Pe această fundație naturală s-au ridicat ziduri din piatră locală prinsă cu mortar alb 
cu var. În acest moment, zidul astfel realizat mai păstrează o înălțime maximă de 1,20 m. Lățimea 
zidurilor nu a putut fi stabilită, acestea fiind acoperite de pământ și vegetație. După spusele 
localnicilor care au făcut săpături, vizibile și acum pe „Cetățauă”, aceștia ar fi descoperit și 
cărămizi. Suprafața fortificată are de la nord la sud o lungime între 30 și 40 m. Înălțimea este 
marcată de pante abrupte, având altitudinea maximă de 264 m. Accesul cel mai facil este, acum, 
dinspre sud-est, pe un drum șerpuind prin pădure, însă în partea de vest, sub întăritura de pe 
stâncă, apare o suprafață mai netedă și un posibil șanț. 

 

 
1. Vedere generală a fortificației medievale  

de la Corbești dinspre Valea Topa. 
 

 
2. Șant sau drum sub fortificația din zid de la 

Corbești. 
 

 
Într-un plan executat în anul 1984 de către Árpád Hadnagy pentru Muzeul Țării 

Crișurilor, fundația fortificatiei este reprezentată în plan cu o formă rectangulară și latura mai 
lungă pe direcția nord-sud. În acest fel ar fi urmată orientarea naturală a pantelor dealului. La 
prima vedere, fortificația dă, însă, impresia unui turn. Noi cercetări de teren și, necesar, și cele 
arheologice intruzive vor determina mai bine planul fortificației de zid și celelalte elemente, 
precum un posibilul șanț. Un fapt pare însă clar. Mortarul alb, fără pigment de cărămidă, indică 
o datare mai târzie a zidăriei decât ale altor fortificații și lăcașuri de cult bihorene din secolele al 
XIV-lea sau al XV-lea, la care s-a folosit mortarul cu var amestecat cu cărămidă sfărâmată, ce 
împrumută și culoarea rozalie. Există, astfel, o dată post quem furnizată de această diferență de 
mortar. 

Niciun document medieval nu a fost pus în legătură cu această fortificație și ea nu apare 
în bibliografia de specialitate decât ca ecou a existenței unei cetăți în tradiția orală locală1. 

 

 
1 Borovszky Samu (ed.), Bihar Vármegye és Nagyvárad, Budapest, 1901, p. 104; vezi și Repertoriul monumentelor 
naturii, arheologice, istorice, etnografice și de artă din județul Bihor, Oradea, 1974, p. 112, nr. 118 (s.v. Liviu Borcea). 
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Detaliu cu zidăria din piatră locală ridicată pe patul de stâncă al dealului „Cetățuia” de la Corbești. 

 

 

Reprezentare topografică a fortificației medievale „Cetățuia” de la Corbești, 1984 
(Muzeul Țării Crișurilor). 

 
 
Scopurile edificării acestei fortărețe, aparent singuratice, la depărtare de căile de 

comunicație contemporane, sunt dezvăluite atunci când se face un minim apel la documentele 
medievale. 

Două acte de cancelarie de la 1508 și 1570 întăresc proprietatea familiei Telegdi asupra 
satelor din valea Crișului Repede și a celor aflate pe afluenții Crișului Negru până pe valea 
Holodului. În primul document, datat în 22 mai 1508, după satele Cotiglet și Bucuroaia, este 
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amintită o localitate denumită Waralya2, urmată de o altă așezare dispărută și de satele Topa de 
Sus și de Jos. În cel de-al doilea document  din 27 mai 1570 se confirmă proprietatea lui István 
Telegdi asupra localităților din zona Ceica3, iar între Kotiglet și Topa este amintită aceeași așezare 
dispărută cu numele Varollia, urmată din nou de Topa de Sus și de Jos, imediat în enumerare. 
Din ambele texte reiese clar învecinarea localităților amintite cu o așezare denumită Varalja în 
limba maghiară, care s-ar putea traduce prin „locul de sub cetate” sau „Subcetate” 4. Numele 
așezării atestă, indirect, prezența în zonă a unei cetăți. O bună analogie o reprezintă așezarea 
Subcetate situată lângă cetatea Valcău, în județul Sălaj. Un fapt este sigur. A existat o așezare 
atestată de documente în legătură cu o cetate, iar aceasta ar putea fi chiar „Cetățuia” de la 
Corbești. Este de menționat că în cele două donatio amintite nu apare numele satului Corbești, 
a cărui primă atestare documentară apare abia la 1828. Pentru influenta familie nobiliară 
Telegdy, de origine bihoreană, există un scurt rezumat în limba romană a bibliografiei maghiare 
în monografia lui Liviu Borcea publicată în 20055. 

Odată lămurită problema atestării documentare, ce-i drept indirectă, se poate pune și 
întrebarea despre utilitatea acestei fortificații. Cu titlu de ipoteză poate fi luată în calcul ridicarea 
unei mici cetăți care să fi păzit zona de trecere peste sau printre dealuri între proprietățile familiei 
Telegdi de pe valea Crișului Repede și cele de pe afluenții de nord ai Crișului Negru. Așa cum 
rezultă din cele două documente prezentate, satele stăpânite se înșiră spre sud în bazinul Crișului 
Negru până la Pomezeu (Papmezew) și Coșdeni (Kosdanffalva). Dacă de la aceste ultime 
posesiuni drumul medieval străbătea, înspre nord, valea Topei și apoi ieșea spre valea Crișului 
Repede pe Valea Pietroasă, adică printr-o trecătoare, este dificil de stabilit. Acestei ipoteze i s-ar 
putea opune, ori poate că îi era complementară, existența tocmai pe dealul Văratec, situat la vest 
de Corbești, a unui drum de plai pe culmile dealurilor, marcat pe vechile hărți austro-ungare. 

 
2 Eorwend, Berthen, Magyar-Kakuch, Rewelew. Gyapjuv, Galospetri, Onad, Thassadfeo, Zwrdok, Also-Zakadath, 
Isoparlaga, Braykwtha, Koppachel, Ravazlyk, Ujfalu, Felseobattyan, Alsobattyan, Sonkolos, Olahkakucs, 
Dobrithanffalva, Zazháza, Aranykfalva, Cheke, Kappolnashydas, Doyalaka, Albulfalva, Thewlews, Weresfalwa, Nyres, 
Tarkáspataka, Hosszubikath, Dekánfalva, Iztrakhos, Geemes, Dragcheke, Bwchon, Dwssofalwa, Chokfara, Kothlygeth, 
Bokorwanya, Waralya, Brozkolya, Felseothopa, Chyerkefalva, Also-Toppa, Felsewhydassel, Korpa-falwa, 
Wagdemeterfalva, Thwrbolyafalva, Zythanffalva, Papmezew, Alsó-Pathak, Kosdanffalva, Thywys, Borza-falva, Hyddew, 
Zombathsag, Kyshodos, Papstancholfalwa, Forrozegh, Hozzulygeth, Kysthoppa, Posga, Therpefalwa, Kerekesfalwa, 
Krajnikfalwa, Alsohydassel, Wasnoffalwa; item portiones ejusdem posses in poss. Thelegd predicta, nec non Thelki, 
Szabolch, Jenew, Orosy, Erpal, Andahaza, Zentkozma, Wjfalu, Thotfalw, Baboryan, Bodog-falva, Zekchewd et 
Felsewzakadath in Bihoriénsi (sunt subliniate localitățile din teritoriul comunei Ceica), apud 
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1895-81AF/1895-4-885E/a-csanad-
nemzetseg-harmadik-kozlemeny-8901/a-thelegdy-csalad-8902/. 
3 Thelegd, Thety, Magiar-Jenew, Kabolapathak, Bray Kialya, Battian, Isparlaga, Zabolcs, Alsó-Zakadath, Olah-Chenyw, 
Berthen, Sonkolios, Kranykffalva, Magiar-Kakwch, Olah-Kakuch, Dobroche, Balasffalwa, Kekyd, Zazhaz, Zwrdok, 
Rawazlyk, Harapswles, Felse-Zakadath, Kopac-hel, Tassadffew, Zarand, Wyfolw Chalos-Petry, Ergal, Zenthkozma, 
Tothfalw, Choborjan, Zekcheud, Indahaza, Ujfalu, Hanyar, Bodogfalwa, Chek, Kapolnashydas, Albulffalwa, 
Weresffalwa, Farkapotoka, Dukanfalwa, Chemes, Bwchen, Cheksawa, Bokorwawja, Brazkutya, Felseo-Hydas (alio 
nomine Barbota-Hydassel) Wagh, Demeterffalwa, Dojkaka, Wolyas, Nyres, Hosszúbykacs, Iztragos, Drakchek, 
Dussaffalwa, Kothligeth, Warollia, Felseo-Toffa, Also-Tofa, Korpásffalwa, Turbolffalwa, Zittyanffalwa, Alsopatak, 
Zombatsag, Janchaffalwa, Rogoz, Forrozegh, Hosszúligeth, Posga, Kerekyffalwa, Kranikffalwa, Waynosffalwa (sunt 
subliniate localitățile din teritoriul comunei Ceica), apud https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-
1883-1950-1/1895-81AF/1895-4-885E/a-csanad-nemzetseg-harmadik-kozlemeny-8901/a-thelegdy-csalad-8902/. 
4 Pentru semnificația etimologică a denumirii, vezi Rácz Anita, A regi Bihar Varmegye Telepulesneveinek torteneti 
etimologiai szotara, Debrecen, 2007, p. 304. 
5 Liviu Borcea, Bihorul medieval, Oradea, Editura Arca, 2005, p. 95. 
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1. Segment din valea superioară a Topei cu amplasamentul cetății și culmea Văratec 
2. Traseul Tileagd Corbești6. 

 
Pe traseul Dealul Văratec, platoul Câmpu Lung (pe harta ilustrată denumit Pleșu), la est 

de satul Bucuroaia, drumul cobora în valea Crișului Repede la Surduc. Din acest sat drumul 
urma traseul aproape drept, spre nord, pe valea Medeșului, înspre centrul domenial de la 
Tileagd. 

Un argument pentru reconstituirea unei căi de comunicație mai vechi în această zonă, 
pe care o străjuia fortificația de la Corbești, este oferit de numele satului Surduc. În limba 
maghiară Surdok înseamnă strâmtură, vale îngustă sau drum7, un punct de trecere de la care 
satul și-a luat numele. Pe actuala hartă 1:25.000, la sud-est de satul Surduc este reprezentat un 
drum care trece printr-o strâmtoare ieșind în satul Bucuroaia. Acest ultim detaliu face ușor de 
înțeles vechimea acestei căi de legătură care unea prin valea Poiana (Cuții) sau pe un drum de 
culme și zona Tășadului, unde, în epoca dacică clasică era amplasată așezarea fortificată de pe 
dealul „Cetățaua”. Pe lunga vale a Topei, prin Vârciorog, se putea ajunge în zona Aleșd, Vadu 
Crișului – Șuncuiuș, unde familia nobiliară Telegdi avea alte proprietăți și unde drumul sării 
este amintit în documentele medievale. Este interesant de remarcat observația lui Liviu Borcea 
că în Evul Mediu, atunci când vama sării de la Birtin nu mai este amintită, începe să fie 
pomenită cea de la Tileagd, începând cu 1308, ceea ce ar arăta, indirect, interesul castelanilor 
de Tileagd pentru veniturile din comerțul cu sare. Ulterior, începând cu 1484, vama s-a mutat, 
din nou, de la Fughiu, la intrarea în cheile Crișului Repede, la Vadu Crișului8. 

Pentru un traseu nord-sud prin zona Ceicăi între cele două Crișuri pledează și 
denumirile maghiare pentru satele Magyarcseke (Ceica) și Kotlighet (Cotiglet), care jalonează 
un traseu nord-sud. Nu întâmplător, prima așezare atestată documentar este tocmai Ceica, în 
1398. 

 
6 https://www.carpati.org/harti_harta/harta_harti/muntii/padurea_craiului-69/. 
7 Rácz Anita, op. cit., p. 274. 
8 L. Borcea, op. cit., p. 50. 
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Potrivit istoricului medievist Liviu Borcea, Ceica era un centru de voievodat desemnat în 
forma pertinentia9. Ținutul se afla în zona locuită de românii din dealurile Gepișului, unde mai 
bine cunoscute sunt voievodatele de Cărăndeni și, mai la sud, cel de Suplac. Voievodul Gheorghe 
de Gepiș, spre exemplu, putea să ocupe 10 sesii în fiecare sat din voievodatul său, iar în localitatea 
dispăruta Eliefalva, amintită pentru prima dată în 1411, își avea curtea și biserica, azi dispărute10. 
Potrivit lui Constantin Pavel, cunoscător al toponimiei locale, citat de Liviu Borcea, așezarea se 
afla între Lazăreni, Gepiș și Cărăndeni, dar istoricul Sigismund Jakó o plasa undeva lângă Ceica11. 
În anul 1508 și 1570 satul Bucium este prezent sub forma Bwchen, respectiv Bwchon, Ceișoara 
sub forma Chokfara și Cheksawa, Dușeștiul sub forma Dussaffalwa, iar Cotigletul sub forma 
Kothligeth. Alături de acestea există însă mai multe sate dispărute astăzi, a căror amintire în 
teritoriu este păstrată de microtoponimie: Bodogfalwa, dealul Bodog la sud de satul Bucium, 
Albulffalwa, un deal pe nume Albescu la sud Ceișoara, și probabil Kapolnashydas, menționat 
între Ceica și Albulffalwa. 

Cele două documente medievale amintite mai sus atestă existența satelor din componența 
comunei Ceica. 

 
9 Ibidem, p. 122-123. 
10 Ibidem, p. 129. 
11 Ibidem, p. 326. 
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AN IMBROGLIO IN DACIA MEDITERRANEA: THE HUMANIST ANTONIO BONFINI, 
THE BISHOP OF ORADEA, JOHN FILIPEC AND THE MEMORY OF KING MATTHIAS 
CORVINUS’ REIGN 
ABSTRACT 
 

Matthias Corvinus’ (r. 1458-1490) best known chronicler was the Italian Antonio Bonfini. The most important 
diplomat of the Hunyadi monarch in the final decade of his reign was the Moravian Czech John (Jan) Filipec. The 
careers of Filipec (after 1468) and Bonfini (from 1486 onwards) met and parted ways in the service of the son of 
John Hunyadi and of the father of John Corvinus, as well as in the service of Wladislaw II Jagiello (r. 1471-1516/ 
1490-1516), the unwanted Hungarian (and Bohemian) successor of Matthias. The two, Filipec and Bonfini, also 
shared Oradea. The former was its bishop (1476-1490). The latter placed the city of Oradea (Varad/ Varadinum) 
in Dacia Mediterranea. This he did after the divine Matthias had passed away (April 6, 1490) and – last but certainly 
not least – after Filipec had resigned as bishop of Oradea (post September 21, 1490), following the royal 
Hungarian coronation of Wladislaw II Jagiello he had organized in Szekésfehérvár. 

The curious location of Oradea, that city and bishopric were anything but “southern” and belonged to 
“neither” ancient Roman Dacia nor Roman Pannonia, belongs to a series of “curiosities” in the text 
submitted by Bonfini to Wladislaw II in the second half of 1492, more than two years after the death of 
Matthias, Bonfini’s first Hungarian master. The new monarch was more than pleased by Bonfini’s work, 
whom he consequently ennobled and kept in his well-paid service. In light of these otherwise often 
overlooked circumstances (Bonfini’s Decades are usually deemed a Matthias’ product and not a gift 
presented to Wladislaw), the case of Oradea, placed by Bonfini in a fictitious Dacia and also under the 
authority of the prelate who no longer held office (as Bonfini knew all too good), might be rather relevant 
for the understanding of personal and collective choices and mechanisms that shaped the images of both 
Hunyadi and Jagiellonian Hungary, and not only. The present paper focuses chiefly on Bonfini’s text and its 
early modern editions (1540s-1580s) and traditions in relation to the (past) events in the 1480s-1490s. 

 
Keywords: Antonio Bonfini, John (Jan) Filipec, Matthias Corvinus, Wladislaw II Jagiello, Oradea, 

Pannonia, Dacia, propaganda, print 

 
 

Cel mai cunoscut „cronicar” al regelui Matia Corvin a fost italianul Antonio Bonfini1. Cel 
mai important diplomat al monarhului huniad din ultimul său deceniu de domnie a fost cehul 
Ioan (Jan) Filipec2. Carierele lui Filipec şi Bonfini s-au întâlnit şi despărţit în slujba fiului lui 
Iancu de Hunedoara şi a părintelului lui Ioan Corvin3. În comun, umanistul şi prelatul au avut 

 
* Academia Română, Centrul de Studii Transilvane; e-mail: alexandru.simon@acad.ro 
1 Gerhard Rill, „Antonio Bonfini”, Dizionario Biografico degli Italiani, XII (1971), sub voce. 
2 Rudolf Grieger, Filipecz Johann, Bischof von Wardein: Diplomat der Könige Matthias und Wladislaw (=Studia 
Hungarica, XX), München 1982; Antonín Kalous, John Filipec: His Life and Personality [lucrare de masterat (Central 
European University)], Budapest, 2000. 
3 Este „dubla încadrare” a regelui Matia Corvin de care trebuie ţinut cont, atât în raport cu Antonio Bonfini, cât şi cu 
Ioan Filipec (vezi două studii recente Julia Burkhardt, „Alte Motive in neuen Kontexten. Antikenbezüge und 
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şi Oradea4. Cel din urmă i-a fost episcop (1476-1490)5. Cel dintâi a aşezat-o în Dacia 
Mediterranea6, după dispariţia divinului Matia (6 aprilie 1490)7, urmată de demisia lui Ioan 
Filipec din scaunul orădean (post 21 septembrie 1490)8. 

Bonfini pare să fi avut o relaţie aparte cu Filipec9. Cel puţin o mare parte din ceea ce se 
cunoaşte despre începuturile lui Filipec, un utraquist, un „nici nici”10, până când a ajuns episcop 
de Oradea i se datorează lui Bonfini11. Din acest motiv, fragmentul de mai jos din partea 
introductivă „geografică”12 a Decadelor lui Bonfini, dedicate istoriei Ungariei în general13 şi 
domniei lui Matia (şi moştenirii sale) în particular14, are de la început o valoare aparte15. 

 
politische Repräsentation am Hof des ungarischen Königs Matthias Corvinus Hunyadi (1458-1490)”, în Schaffen und 
Nachahmen. Kreative Prozesse im Mittelalter, editori Volker Leppin, Samuel J. Raiser, Berlin-Boston, 2021, pp. 283-
300; Petr Kozák, „Listiny knížete Jana Korvína (1473–1504) a jeho úředníků uložené v českých archivech”, Sborník 
Archivních Prací, LXXI (2021), 1, pp. 137-204). 
4 Vezi acum Ioan-Aurel Pop, „Oradea: file de istorie şi episoade de convieţuire”, în Omagiu profesorului și istoricului 
Viorel Faur la împlinirea vârstei de 80 de ani, editori Cristian Balaj, Antonio Faur, Constantin Moșincat, Cluj-
Napoca, 2021, pp. 73-88, în acest caz la pp. 76-79. 
5 Vince Bunyitay, A váradi püspökség története, I. A váradi püspökök a püspökség alapitásától 1566. évig, Nagyvárad, 
1883, pp. 308-313. Vezi şi Csaba Csapodi, „Filipec (Pruisz) János nagyváradi és olmützi püspök könyvei”,Magyar 
Könyvszemle, LXXXIII (1967), pp. 243-249. 
6 Pentru adevărata Dacia Mediterranea, vezi András Mócsy, Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle 
Danube Provinces of the Roman Empire (New York, 20142), pp. 274-275. 
7 Vezi în această privinţă şi Florin Curta, „Oblivion and Invention: Charlemagne and Wars with the Avars”, 
Frühmittelalterliche Studien, LV (2021), 1, pp. 61-88, la p. 84, nota 106. 
8 Tomáš Měšťánek, Biskup Jan Filipec (1431-1509) a středoevropská politika, Zlín, 2003, pp. 181-184. În comparaţie, a se 
vedea şi Miriam Hlavačková, „A Diplomat in the Service of the Kings of Hungary. The Activity of the Bishop of Nitra 
Antony of Šankovce at the End of the Middle Ages”, Historický Časopis, LIX (2011), suppl., pp. 3-24, aici la pp. 9-10, 13. 
9 Nu este lipsit de interes în acest context faptul că Ioan Filipec a şi „sponsorizat” la 1488 tipărirea Cronicii lui Ioan 
Thuróczy („rivalul” lui Antonio Bonfini) şi – în mod particular – publicarea în anexă la aceasta a Carmen miserabile, 
o „istorie” a invaziei tătare de la 1241, scrisă de Rogerius (c. 1205-1266), arhidiacon de Oradea (vezi János M. Bak, 
Martyn Rady, „Introduction” [la Carmen miserabile], în Anonymous and Master Roger, ediţie J.M. Bak, M. Rady, 
László Veszprémy, Budapest – New York, 2010 pp. XLI-LIII, la pp. XLI-XLII). 
10 Václav Žůrek, „Konvertiten raten dem Ketzerkönig. Zwei volkssprachliche Schriften für König Georg von Podiebrad“, 
Bohemia, LVIII (2018), 2, pp. 246-266. Utraquiştii (textual: cei care acceptau comuniunea sub ambele specii) erau husiţii 
„uniţi” cu Roma (corect spus cu mişcarea conciliaristă) prin Compactatele de la Basel (1436-1437). Erau „omologii” 
creştinilor de rit grec care acceptaseră unirea de la Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1437-1439), totodată replica pontificală 
la Conciliul de la Basel (A. Kalous, „Spor o biskupstvi olomoucke v letech 1482-1497” Česky Časopis Historicky, CV (2007), 
pp. 1-39; Al. Simon, Pământurile crucii: românii şi cruciada târzie, Cluj-Napoca, 2012, pp. 227-228, 236-237). 
11 Cf. deja Kalous, Filipec, pp. 12-13. Singura alternativă la Bonfini este Historia Fratrum Bohemicarum, redactată 
după 1542, poate de către umanistul Jan Blahoslav (1523-1571). 
12 Bonfini şi geografia: P. Kulcsár, „A humanista földrajzírás kezdetei Magyarországon”, Földrajzi Közlemények, XVII 
(1969), pp. 297-308, la pp. 305-306; Enikő Csukovits, Hungary and the Hungarians: Western Europe’s View in the 
Middle Ages, Rome, 2018, pp. 62-68, 174. 
13 Pe lângă lucrările din nota precedentă, a se vedea pentru comparaţie şi L. Veszprémy, „Egy kesőkozepkori 
vilagkronika a Matyas-kori historiografiaban. Johannes de Utino latin nyelvű kronikajanak hazai recepcioja”, 
Szazadok, CXLIV (2010), 2, pp. 465-484. 
14 Un studiu recent: Anna Boreczky, „Historiography and Propaganda in the Royal Court of King Matthias: 
Hungarian Book Culture at the End of the Middle Ages and Beyond”, Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti, XLIII 
(2019), pp. 23-35, aici pp. 26-27, 33, cu nota 20. 
15 Vezi şi Vasile Rus, „Cronica Quattuor Aetates Transylvaniae de Rudolph Bzenszky”, Acta Musei Porolissensis, XVIII 
(1994), pp. 205-270, la pp. 209, 239. În originalul latin: [...] In Transilvania quondam haec fuere Oppida (inquit Bonfinius 
Dec. I, Lib. I, pag. 7 (Carcodunum, Metovium, Elpedana, non procul a Tyra, cuius Incolae TyroGetae dicti, item 
Vibantenarium, Eractum, et Metropolis eius Alba Iulia a Romanis prius condita. deinde ab Albanis-Scytis instaurata, 
Ladislav Episcopo pro Pontifice Ungarico, sed postquam Sanctus Ladislaus Rex Hungariae Varadinum aedificavit hoc 
veluti Metropolis cellebratur, Alba Iulia vero deficiebat, unde Bonfinius ibidem pag. 8-a recte scripsit: „Metropolis in 
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Structurată în patru decade şi jumătate ([...] decades quatuor cum dimidia [...]), 
lucrarea de căpătâi a lui Bonfini (Rerum Ungaricarum Decades), care se oprea la anul 1495 
(de aici şi „jumătatea”), a fost publicată progresiv16. Primele trei decade (care se opreau la 
începutul domniei lui Matia) au fost tipărite în 1543 la Basel (şi Viena)17. Textul complet al 
Decadelor a fost publicat abia în 1568, tot la Basel18. Pe baza manuscriselor păstrate, scrierea 
a fost tipărită integral, la intervale de cel mult trei generaţii (1581, 160619, 169020, 1744)21, 

 
Mediteranea Dacia Varadinum quod suo, [10/b] nune Antistite Ioanne praestanti Bohemorum familia nato Mathiae 
Regis Supremo Consiliario-tantopere gloriatur [...]. În traducere în limba română: [...] In Transilvania au existat cândva 
aceste cetăţi (spune Bonfini, în Decada I. cartea I, pagina 7) Carcodunum, Metovium, Elpedana, nu departe de Tyra, ai 
căror locuitori sunt numiţi tyro-geţi, de asemenea Vibantenarium, Fractum, şi capitala acesteia, Alba Iulia, întemeiată 
mai înainte de către romani, apoi refăcută de către albanii sciţi, pe când era episcop pontifical maghiar Ladislau, dar după 
ce Sfântul Ladislau, regele Ungariei, a construit Oradea, aceasta era cunoscută drept capitală, iar Alba Iulia scădea în 
importanţă, de unde Bonfini a scris pe bună dreptate: „Capitală în Dacia Mediterranea este Oradea care / se [10/b] 
mândreşte acum atât demult cu fruntaşul său Ioan, născut dintr-o insemnată familie de boemieni sfetnic „de căpetenie al 
regelui Matia" (ibid. pag. a opta) [...]. „Cronica” îi aparţine iezuitului Rudolf Bzenszky (1631-1715) şi a fost transcrisă de 
Vince Bunytay (am reprodus fidel atât transcrierea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cât şi traducerea în română 
de la sfârşitul veacului următor). Bzenszky nu este deloc un necunoscut, opera sa însă meritând reprivită şi din perspectiva 
secolului al XV-lea (până atunci, vezi Antal Molnár, „Rudolf Bzenszky SJ (1651-1715) ein tschechischer Missionar und 
Geschichtsschreiber in Siebenbürgen”, în Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die 
nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert, editori 
István Monok. Péter Ötvös, Szeged, 2001, pp. 67-77, la pp. 73-75; Paul J. Shore, Narratives of Adversity: Jesuits in the 
Eastern Peripheries of the Habsburg Realms (1640-1773), Budapest – New York, 2012, pp. 217-219). 
16 Principalele informaţii de mai jos au fost extrase din introducerea (în latină) la Rerum Ungaricarum Decades, ediţie József 
Fógel, László Juhász, Béla Iványi, I, Leipzig, 1936 [=Bonfini-LAT (1936-1944/1945)], pp. XXXIII-LIII; Péter Kulcsár, Bonfini 
Magyar történetének forrásai és keletkezése, Budapest, 1973. Trebuie subliniată şi vechimea referinţelor de bază. 
17 Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades tres, nunc demum industria Martini Brenneri Bistriciensis 
Transsylvani in lucem aeditae, antehac nunquam excusae. Quibus accesserunt Chronologia Pannonum a Noah usque 
haec tempora, & coronis Historiae Ungaricae diversorum Auctorum [Wien-] Basel (ex Roberti Winter officina), 1543 
[=Bonfini-LAT (1543)]. Reţinem astfel numele bistriţeanului Martin Brenner (?-1553), care a studiat la Viena şi a 
lucrat ca doctor (medic) la Sibiu (Ádám Dankanits, Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen, Bukarest, 1982, 
pp. 63-64, 80). O nouă cercetare „valahă” a lui Brenner ar fi probabil utilă. 
18 Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades quatuor, cum dimidia : Quarum Tres priores, ante annos XX, Martini 
Brenneri Bistriciensis industria editae, iamque diversorum aliquot codicum manuscriptorum collatione multis in locis 
emendatiores: Quarta vero Decas, cum Quinta dimidia, nunquam antea excusae, Ioann. Sambuci Tirnaviensis, Caes. 
Maiest. Historici, &c. opera ac studio nunc demum in lucem proferuntur : Una cum rerum ad nostra usque tempora 
gestarum Appendicibus aliquot, quorum seriem versa pagina indicabit : Accessit etiam locuples rerum & verborum toto 
opere memorabilium Index, Basel (ex officina Oporiniana [per Bartholomaeum Franconem, et Paulum Quecum, 
sumptibus partim successorum Oporini, partim Sigismundi Feirabent]), 1568 [=Bonfini-LAT (1568)]. Lui Martin 
Brenner, i se adaugă (post mortem) între editorii lui Bonfini celebrul János Zsámboki (1531-1584), originar din 
Trnava, medicul împăratului Maximilian al II-lea de Habsburg (pentru personalitatea şi epoca sa: Iohannes 
Sambucus/ János Zsámboki/ Ján Sambucus (1531-1584): Philologe, Sammler und Historiograph am Habsburgerhof, 
editori Christian Gastgeber, Elisabeth Klecker, Wien, 2018, passim). 
19 Adică, în anul păcii de la Zsitvatorok care a pus capul războiului (1593-1606) dintre Imperiul Otoman şi coaliţia 
creştină condusă de Casa de Habsburg (Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und der Lange Türkenkrieg 
Kaiser Rudolfs II. (1593-1606),Wien, 1993). 
20 Adică, în anul morţii principelului Transilvaniei, Mihail I Apafi, care a permis Casei de Habsburg să preia, pe baza 
acordurilor de la 1688, puterea şi în interiorul Carpaţilor (vezi, „din ajunul” ultimei ediţii a textului latin al lui Bonfini, 
şi István Halmay: Apafi Mihály erdélyi fejedelemsége. 1661-1690, Szeged, 1934). Remarcăm astfel că, pe întreg 
parcursul secolului al XVII-lea, „epoca de aur” a Principatului Transilvaniei (mai ales între 1613 şi 1648/1657), 
Bonfini nu a fost reeditat cu excepţia ediţiilor parţiale citate în nota următoare. 
21 Amintim astfel şi ediţiile parţiale din anii 1581 (Strasbourg), 1603 (Frankfurt-am-Main), 1619 (Frankfurt-am-
Main), 1627 (Frankfurt-am-Main), 1681 (Trnava), 1720 [?] (Trnava), 1732 (Kosice), 1774 (Wien), 1790 (Kalocsa). O 
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până la 177122, nu şi ulterior, în perioada de înflorire a naţionalismului european23. O nouă 
ediţie, critică şi completă, a fost tipărită de către erudiţii maghiari abia la sfârşitul perioadei 
interbelice şi în vremea celui de-Al Doilea Război Mondial, între anii 1936 şi 1941 [1944/1945], 
la Leipzig (şi la Budapesta)24. 

Decadele lui Bonfini au fost traduse întâia oară în germană în 1545, la Basel (pe baza 
ediţiei incomplete din 1543)25, şi apoi în 1581, la Frankfurt-am-Main (în temeiul versiunii 
latine integrale din 1568)26. Între aceste date germane, Decadele au fost traduse „rezumativ” 
la Cluj (1575) în maghiară27, dar şi în franceză (tot selectiv), la Paris (1572)28. Ultima ediţie 
maghiară, şi totodată singura completă (apariţiile anterioare reluând în fapt „selecţia” din 

 
cercetare a acestor ediţii „aparte” (în Bonfini-LAT (1936-1945), I, subcapitolul IV. De editionibus particularibus, pp. 
XLVII-L) ar putea conduce la câteva rezultate relevante pentru cunoaşterea şi circulaţia lucrării lui Bonfini. 
22 Leipzig, 1771. Este vorba de altminteri des folosita şi buna ediţie a lui Karl Andreas Bel. 
23 Vezi şi István Déak, „Historiography of the Countries of Eastern Europe: Hungary”, The American Historical 
Review, XCVII (1992), 4, pp. 1041-1063, în special pp. 1045-1048. 
24 Bonfini-LAT (1936-1945), I-IV. Editura (din Leipzig) a fost B.G. Teubner. Pe ultimul volum figurează însă 
anul 1941, deoarece, „printre altele”, unul dintre editori, József Fógel murise în octombrie 1941. Subiectul, „un 
loc – neoficial – comun”, ar merita reluat. Este posibil şi ca ultimul volum să fi totuşi tipărit înaintea luptelor 
din iarna anului 1944-1945.  
25 Des Aller Mechtigsten künigreichs inn Vngern/ warhafftige Chronick vnnd anzeigung/ wie das anfang/ auff vnd 
abgang genummen/ wie auch das vilfaltig anfechtung vnd vberfall gelitten/ vnd andern Nationen schwerlich 
zůgefůgt/ vnd sich der Tűrckischen angriff so lang biß zů vnsern zeytten, so ritterlich erwert hatt/ inn dreyßsig 
Buechern beschryben mitt jhren Figuren lautter anzeygt vnd erklaert wirt, Basel (tipăr la Robert Winter/ în 
original: Zu Basel by Růprecht Winther/ im Jar M.D.XLV. Colofon: Gedruckt inn der loblichen Stat Bernn inn 
Vechtlandt/ Bey Mathia Apiario/ inn kosten vnd verlegung des Ersammen vnnd wolgeachten Růprechten Winther 
Burger vnnd Truckerherren zu Basel, imm jar M.D.XLV. vnd vollendet auff den fünfften tag Martij), 1545 
[=Bonfini-DE (1545). „Ediţia” îi aparţine de fapt lui Hieronymus Boner (1490-1552), primarul oraşului Colmar, 
printre altele (vezi aici Gustaf Wethy, Hieronymus Boner. Leben, Werke und Sprache. Ein Beitrag zur 
elsässischen Literaturgeschichte, Strassburg, 1892).  
26 Titlul era: Ungerische Chronica, das ist ein grůndtliche beschreibung deß aller måchtigsten und gewaltigsten 
Koenigreichs Ungern. Urma explicitarea mărunt tipărită: [...] Darinn nicht allein dieses weitberühmbten Lands 
Könige/ Hertzogen [...] Geschlecht [...] sodern auch der vralten Scythier [...]. Apoi: Erstlich durch den 
Hochgelehrten Herrn Antonium Bonfinium in 45 Bůchern in Latein beschrieben. Jetzung aber dem gemeinen 
Vaterland Teutscher Nation zum besten in gut gemein Hochteutsch gebracht, Frankfurt-am-Main (tipar: 
Sigmund Feyerabendt/ în original: Gedruckt zu Frankfurt am Mayn durch Peter Schmidt. In verlegung Sigmund 
Feyerabendts. M.D.LXXXI.), 1581 [=Bonfini-DE (1581)]. „Editorul”, adică tipograful Peter Schmidt (Petrus 
Fabritius) ar merita o cercetare specială şi din perspectivă răsăriteană (a se vedea astfel şi Magyarországi jezsuita 
könyvtárak 1711-ig, I.Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár, editori Gábor Farkas, István Monok, 
Annamária Pozsár, András Varga, Szeged, 1990, p. 220). 
27 Chronica az magyaroknak dolgairól. Mint jöttek ki a nagy Szkítiából Pannoniában, és mint foglalták magoknak 
az országot: és mint bírták azt hercegről hercegre és királyról királyra, nagy sok tusakodásokkal és számtalan sok 
viadaljokkal. Melyet Heltai Gáspár megírta magyar nyelven, és ez rendbe hozta az Bonfinius Antalnak nagy 
könyvéből és egyéb históriás könyvekből nem kicsin munkával [Kolozsvárott végezé Heltai Gáspárné, Anno 1575 
(„coordonatele editoriale” apar la finalul lucrării)] [=Bonfini-Héltai-HU (1575)]. Ediţie modernă: Krónika az 
magyaroknak viselt dolgairól, ediţie Margit Kulcsár şi P. Kulcsár, Budapest, 1981 [=Bonfini-Héltai-HU (1981)]. 
28 Reproducem titlul selecţiei franceze, după ediţia latină din 1543, aşa cum apare el în Bonfini-LAT (1936-
1945), I, p. LI (vezi tot aici nota 230 pentru gradul de raritate al acestei traduceri): Harengues (sic) militaires et 
concions de princes, capitaines, embassadeurs et autres manians tant la guerre que les affaires d’Estat ... Recuillies 
et faicles Frangoyses par Francoys (sic) Belle-Forest Comingeois. A Paris Clies Nicola Chesneau, rue S. Jaques, o 
Chesne verd. MDLXXII.  
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1575 sau concentrându-se doar pe domnia lui Matia29), datează din anul 199530. În română, 
Decadele nu au fost vreodată traduse, fie şi doar selectiv31. 

Însumate, primele ediţii în latină, cea parţială (1543) şi cea completă (1568), cele dintâi (şi 
singurele) traduceri în germană (1545 şi 1581), precum şi traducerile selective (1575 şi după) şi 
complete (1995) în maghiară, pun în evidenţă o serie de deosebiri, întărite de în fapt prima şi 
ultima ediţie critică (maghiară) a textului latin al lui Antonio Bonfini (1936 şi după)32. Pentru a 
ilustra diferenţele, acestor ediţii şi traduceri le-am adăugat o traducere în limba română a 
„pasajului orădean” privitor la episcopul Ioan Filipec, care face parte din debutul primei cărţi a 
celei dintâi decade a lucrării lui Bonfini. 
 

În prima ediţie – parţială – a textului latin al lui Bonfini (1543)33: […] In mediterranea uerò Dacia 
Varadinum, quod suo nunc antistite Ioanne praestanti Bohemorum familia nato tantopere gloriatur ne 
iniuria quidem, quando summo & libero fuit ingenio, animo excellenti ac magno, ineffabili comitate, 
liberalitate singulari ac fide in diuum Mathiam, cuius supremus consiliarius erat, constantissima: nemini 
unquam nocuit, profuit, quibus potuit, inimicos iniuriarum obliuione & officio semper sibi reconciliare 
solitus: maxima quaeque sui domini è sententia, prae nimia ingenij dexteritate peregit: ubicunque fuit, 
semper ostendit, quanti Principis fuerit alumnus: nullam legationem obiuit, quam non honorificentissime 
gesserit: quare diuo Mathie ita gratus est habitus, ut perpetuò eius animum sibi obstrinxerit […]34. 
 
În a doua ediţie – completă – a textului latin al lui Bonfini (1568)35: […] In mediterranea uerò Dacia 
Varadinum, quod suo nunc antistite Ioanne praestanti Bohemorum familia nato tantopere gloriatur 
ne iniuria quidem: quando summo & libero fuit ingenio, animo excellenti ac magno, ineffabili 
comitate, liberalitate singulari ac fide in diuum Mathiam (cuius supremus consiliarius erat) 
constantissima. Nemini unquam nocuit, profuit, quibus potuit; inimicos iniuriarum obliuione & 
officio semper sibi reconciliare solitus: maxima quaeque sui domini è sententia, prae nimia ingenij 
dexteritate peregit: ubicunque fuit, semper ostendit, quanti Principis fuerit alumnus: nullam 
legationem obiuit, quam non honorificentissime gesserit. Quare diuo Mathie ita gratus est habitus, 
ut perpetuò eius animum sibi obstrinxerit […]36. 

 
29 Amintim aici ediţiile Györ (1789), în două volume, Pest (1854) şi Budapest (1905 şi 1934). Tipăriturile budapestane 
au avut în centrul atenţiei lor numai figura lui Matia Corvin. 
30 Vezi A magyar történelem tizedei, ediţie P. Kulcsár, Budapest, 1995 [=Bonfini-HU (1995)]. 
31 Pentru un început de răspuns la această problemă istoriografică românească: Al. Simon, „Crăişorii valahilor din a 
doua jumătate a secolului XV”, Crisia, XL (2010), pp. 159-167. La aceasta ar trebui adăugate, în raport cu ediţia din 
1744 a lui Bonfini, şi tulburările valahe din Transilvania care au început chiar la acea dată (a se vedea Francisc Pall, 
Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma, 1745-1768, ediţie Ladislau Gyémánt, I-II, Cluj-Napoca, 1997). 
32 Precizăm că Decas I, Liber I (I.1.), adică Capitolul I.1., lipseşte din traducerea franceză din 1572 (conform datelor 
editorilor maghiari din Bonfini-LAT (1936-1945), I, pp. LI-LII).  
33 Károly Szabó, Régi Magyar Könyvtár (RMK), III. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem 
magyar nyelvő nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1896, no. 344, p. 105. Peste trei ani (1546), Robert 
Winter († c. 1554), i.e. iarnă în germană, cunoscut şi drept Ruprecht Chemerinus/ Chimerinus, a dat faliment. 
Tipografia lui Winter a fost preluată de cumnatul acestuia, Johannes Oporin(us) († 1568), în original Herbst(er), adică 
toamnă care a dat la rândul său faliment chiar înainte să publice Bonfini-LAT (1568) (vezi aici Anje Wolkenhauer, 
Zu schwer für Apoll. Die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts. Einführung, Einzelstudien, 
Katalog, Wiesbaden, 2002, pp. 338-340). 
34 Bonfini-LAT (1543), p. 6. Am reprodus întocmai atât grafia, cât şi semnele de punctuaţie. 
35 RMK, III, no. 570, p. 167. Pentru tipografie şi proprietar(i), a se vedea în special Martin Steinmann, Johannes 
Oporinus. Ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Basel, 1967; Carlos Gilly, Die Manuskripte in 
der Bibliothek des Johannes Oporinus, Basel, 2001. 
36 Bonfini-LAT (1568), p. 8. Am reprodus întocmai atât grafia, cât şi semnele de punctuaţie. 
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În ultima ediţie – integrală – a textului latin (1936): […] In mediterranea vero Dacia Varadinum, 
quod suo nunc antistite Ioanne prestanti Bohemorum familia nato tantopere gloriatur ne iniuria 
quidem, quando summo et libero fuit ingenio, animo excellenti ac magno, ineffabili comitate, 
liberalitate singulari ac fide in divum Mathiam, cuius supremus consiliarius erat, constantissima, 
nemini unquam nocuit, profuit, quibus potuit; inimicos iniuriarum oblivione et officio semper sibi 
reconciliare solitus maxima queque sui domini sententia pre nimia ingenii dexteritate peregit; 
ubicunque fuit, semper ostendit, quanti principis fuerit alumnus, nullam legationem obivit, quam 
non honorificentissime gesserit, quare divo Mathie ita gratus est habitus, ut perpetuo eius animum 
sibi obstrinxerit […]37. 
 
În prima traducere în limba germană, pe baza ediţiei parţiale a textului latin al lui Bonfini (1545)38: 
Jtem mitten inn dem land Dacia oder Walachi/ ligt die Stat Varadin/ Die froeuwet sich nit wenig irs 
Bischoffs Johan/ Der von den edelsten geschlechten uß Boehem erporen, vnd as nit unpillich/ Dimwyl 
er so ein herzlich fry gemůet und verstand hatt/ das er gegenn menghlichem unsaglicher gůettigkeit 
ouch sogar fry milt vnd dem Kűng Matthiasco so gar trűw vnnd hold/ das er sin obrigster Radt 
gewesen/ Er hatt niemans kein schaden je zůegefűgt/ vnnd aller menglich gűts than/ Er hatt gewōlich 
sine vynd mit vergessung irs zůgefuegten schadens vnd gewalt gegen jm wyder sersunt. Die aller 
groesten geschefft des kinigs hat nach sinem hohen verstand vnd willen zům aller geschigksten 
vßgerichtet/ Wo er je gewesen ist/ hatt er zů verstangeben/ was der Kűnig an jm erzogen hab/ Er hatt 
nie kein Legation angenomenn/ die er nit zům aller loblichsten vßgerichtet/ Darum er ouch von dem 
Kűnig so lieb und werd gehalten das er im gemuett inn ewigkeit verpűnden [...]39. 
 
În a doua traducere în limba germană, pe baza ediţiei integrale a textului latin al lui Bonfini 
(1581)40: […] Mitten aber in dem Land Dakien oder Walachey/ liegt die Statt Varadin/ welche sich 
nicht wenig erfrewet ihres Bischoffs Johann/ so von den Edelsten Geschlechten auß Boehem geboren, 
vnd das nicht ubillich/ dieweil er ein so herrlich frey Gemůt und Verstand gehabt/ daß er sich gegen 
menniglich oberaus gůtig vnd feymiltig erzeiget/ dem Koenig Matthiasco so trew vnd hold gewesen, 
daß er zu seinem Obersten vnd geheimsten Raht worden. Er hat niemanden keinen schaden je 
zugefůget/ sondern allen Menschen guts gethan/ seine Feinde hat er gewoehnlich mit vergessung irres 
zugefůgten schadens vnd gewalt/ gegen jm widerumb versoehnet. Die aller groesten Geschåffte des 
Koenigs/ hat er nach seinem hohen verstand vnnd willen zum geschicklichsten außgerichtet/ wo er je 
gewesen ist/ hat er zu verstehen gegeben/ was der Koenig an jm erzogen hab/ er hat nie kein Legation 
angenommen, die er nicht zum loeblichsten verrichtet/ Darumb er auch von Koenig Matthia<sco>41 
so lieb und werth gehalten/ daß er sich jm in ewigkeit verbunden […]42.  
 
Din prima traducere (rezumativă) în maghiară a lucrării lui Bonfini (1575), pasajul lipseşte 
complet, el nefiind socotit – aparent – util de către traducător, Gáspár Heltai43. Cu zece ani mai 

 
37 Bonfini-LAT (1936-1945), I, p. 11. Citatul face parte din Decas I, Liber I (I.1.)/ Capitolul I.1. 
38 Vezi Sándor Apponyi, Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, III-1. Neue 
Sammlung. XV.-XVI. Jarhundert, editor Lajos Dézsi, München, 1925, no. 1587, p. 175. În Bonfini-LAT (1936-1945), 
I, p. L, nota 221, ediţia era calificată drept traductio satis rara, adică „destul de rară”, ceea ce astăzi nu mai pare deloc 
adevărat. Sigur este că ea a fost printre ultimele tipărituri ale lui Robert Winter (Růprecht Winther). 
39 Bonfini-DE (1545), f. 5v. Am reprodus întocmai atât grafia, cât şi semnele de punctuaţie. 
40 Apponyi, Hungarica, III-1, no. 1711, p. 326. În Bonfini-LAT (1936-1945), I, p. LI, nota 222, ediţia nu mai era 
socotită rară, deşi ea era disponibilă tot doar în două colecţii maghiare.  
41 Terminaţia s-a pierdut la trecerea de la o pagină la alta (adică, de la recto la verso), pe următoarea pagină repetându-
se doar Matthia, nu Matthias sau Matthiasco, ca până atunci. 
42 Bonfini-DE (1581), f. 4r-v. Am reprodus întocmai atât grafia, cât şi semnele de punctuaţie. 
43 Capitolul I.1. în Bonfini-Héltai-HU (1575), ff. 1v-2v; Bonfini-Héltai-HU (1981), pp. 30-32. 
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devreme (1565), acesta realizase o ediţie, tot incompletă a textului latin al Decadelor, din care acea 
Oradea din Dacia Mediterană a lipsit cu desăvârşire44. 
 
În ultima traducere în limba maghiară (1995): [….] Dácia déli részén Várad, amely most széltében 
dicsekszik főpapjával, az előkelő cseh családból szlületett Jánossal, nem érdemtelenül, mert ennek 
tehetsége magasrendű és nemes volt, lelke emelkedett és kiváló, nyájassága áradó, bőkezűsége 
páratlan, hűsége az isteni Mátyáshoz, akinek legfőbb tanácsadója volt, a legállhatatosabb, soha 
senkinek sem ártott, használt, akinek tudott; ellenségeit az elszenvedett jogtalanságok 
megbocsátásával és jó szolgálatokkal szokta megbékíteni, urának legfontosabb elképzeléseit 
tehetségének legjobb erőivel valósította meg; bárhol is járt, mindig megmutatta, mekkora fejedelem 
tanítványa, minden követséget messzemenő méltósággal viselt, amiért az isteni Mátyás annyira 
kedvelte, hogy jóindulatát örökre lekötelezte magának […]45. 
 
În traducere în limba română: […] În partea mediterană a Daciei se află Oradea, care astăzi se 
mândreşte cu înaltul său prelat, Ioan, născut într-o familie boemă de seamă, iar aceasta nu fără 
motiv, deoarece talentul său a fost măreţ şi nobil, sufletul excelent şi mare, bunăvoinţa sa de 
nedescris, generozitatea sa fără de margini, iar credinţa sa faţă de divinul Matia, al cărui consilier 
principal a fost, a fost constantă peste măsură; nimănui pe care l-a cunoscut nu i-a făcut rău; şi-a 
împăcat duşmanii, dând uitări rănile provocate de aceştia, şi prin bunele sale servicii, punând în 
practică, prin cele mai bune talente ale sale, cele mai importante idei ale stăpânului său; peste tot 
unde a fost, a înfăţişat întotdeauna că era discipolul principelului său, neasumând vreo solie pe care 
nu a îndelpinit-o cea mai mare demnitate, motiv pentru care divinul Matia l-a preţuit atât de mult, 
încât şi-a unit pentru veşnice sufletului de acesta […]46. 

 
Compararea textelor relevă două ciudăţenii elocvente pentru politizarea textului lui Bonfini47. 

El era disponibil pentru împrumut în biblioteca regală din Buda la sfârşitul anilor 149048. Lucrarea 
lui Bonfini a şi fost folosită la negocierile habsburgo-jagiellone de la Viena din 151549. Prin dubla 

 
44 Bonfini-LAT (1936-1945), I, pp. XXXIV-XXXV. Titlul complet era: Historia inclyti Matthiae Hvnnyadis, Regis 
Hungariae augustissimi, ex Antonij Bonfinij, Historici diserti libris, Decadis primum Tertiae, deinde Quartae (quae 
latuit hactenus nullibique impressa fuit) in vnum congesta ac disposita a Caspare Helto Claudiopolitanae Ecclesiae 
Ministro ac Typographo. Vaticinium Antonij Bonfinij de perturbatione & conclussione Regni Hungarici. Editorii 
maghiari din 1936 au eliminat partea – acum – boldată din titlu din introducerea la noua ediţie. Locul şi anul de 
apariţie erau Claudiopoli in Transyluania, anno post datum & natum Messiam 1565 (Régi Magyarországi 
Nyomtatványok. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, I. 1473-1600, editori Gedeon Borsa, Ferenc 
Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsényi, Budapest, 1971, no. 209, p. 240; vezi aici şi I. Monok, Edina Zvara, 
Eva Mârza, Humanistes du bassin des Carpates, I. Traducteurs et éditeurs de la Bible, Turhout, 2007, pp. 173-174). 
45 Bonfini-HU (1995), p. 9. A se vedea aici şi notele din Bonfini-LAT (1936-1945), I, p. 230. 
46 Traducerea ne aparţine. Traducerile anterioare, în germană şi în maghiară, au fost luate în considerare. Împreună, 
cele trei traduceri arată „adaptabilitatea” latinei lui Bonfini. 
47 Vezi în acest context şi analiza lui Gábor Almási, „Constructing the Wallach Other in the Late Renaissance”, în 
Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East 
Central Europe, editori Balázs Trencsényi, Márton Zászkalicky, Leiden – Boston, 2010, pp. 91-130, la pp. 92 (nota 3), 
99-101, 121-123. 
48 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Epistolae, editor Augustin Potůček, Budapest, 1946, no. 54, pp. 55-56 (14 
septembrie 1499). Autorul cererii, fidel lui Vladislav al II-lea, nu-i era sub nici o formă favorabil lui Matia (A. Kalous, 
„Matthias Corvinus (Hunyadi) in Czech Historiography”, în Matthias and his Legacy. Cultural and Political 
Encounters between East and West, editori Attila Bárány, Attila Györkös, Debrecen, 2008, pp. 31-40, la p. 33, nota 6). 
49 Cf. aici deja P. Kulcsár, „Antonio Bonfini és műve”, în Bonfini-HU (1995), pp. 915-922. Vezi şi [Johann(es) 
Spießhaymer (Cuspinianus),] Johannes Cuspinians Briefwechsel, editor Hans Ankwicz-Kleehoven, München, 1933, 
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căsătorie habsburgo-jagiellonă sigilată acolo50, congresul a pus baza ordinii dinastice a veacului 
al XVI-lea în regatele ţinute sau doar dorite odinioară de Matia51, „nereabilitat” încă („complet”), 
prin victoria Reformei (din Transilvania). 

În traducerile germane din anii 1545 şi 1581 (i.e. după „reabilitarea” lui Matia Corvin, în 
special prin traducerea selectivă a Decadelor lui Bonfini de către Gáspár Heltai/ Caspar Helth la 
Cluj în 1575)52, Oradea era aşezată în mijlocul Ţării Dacia ori Valahia (adică, „în Ţara 
Românească”)53, iar Matia era numit Matthiasco (nume sub care acesta a mai figurat în amintitele 
traduceri germane, departe altfel de a fi identice)54. Atât adăugarea explicativă a Valahiei la 
Dacia, fără vreun corespondent în vreuna dintre variantele latine tipărite ale Decadelor lui 
Antonio Bonfini55, cât şi forma slavizată a numelui monarhului huniad56 trebuie privite drept 
însemne de limbă germană ale neapartenenţei deopotrivă a Daciei şi a lui Matia la „corpul statal 
ungar”57. 

 
no. 27, p. 45 (20 noiembrie 1513). În acel an, Cuspinian a fost trimis de împăratul Maximilian I de Habsburg în 
misiune la Buda (vezi astfel aici Al. Simon, „Fata de la nemţi. Maximilian I de Habsburg, Bogdan III şi o căsătorie 
din 1513”, Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, II (2006), pp. 115-130). 
50 Das Wiener Fürstentreffen von 1515. Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung, 
editori Bogusław Dybaś, István Tringli (Budapest, 2019),cu precădere studiile lui Géza Dávid, Pál Fodor, Manfred 
Hollegger, Bence Péterfi şi Janusz Smołucha. 
51 Vezi aici K. Nehring, „Herrschaftstradition und Herrschaftslegitimität. Zur ungarischen Außenpolitik in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts”, Revue Roumaine d’Histoire, XIII, (1974), 3, pp. 463-471 (observaţiile sunt în 
bună măsură valabile cinci decenii mai târziu). 
52 Bonfini-Héltai-HU (1575); Bonfini-Héltai-HU (1981). Vezi astfel Gergely Tóth, „Matthias Augusto similis: Mátyás 
király a kora újkori protestáns múltszemléletben”, în A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, 
editori Enikő Békes, Péter Kasza, Gábor Kiss Farkas, István Lázár, Dávid Molnár, Budapest, 2018, pp. 45-56, mai ales 
pp. 47-49, 51-52. 
53 Ţara Românească nu trebuie însă confundată aici cu voievodatul cu acelaşi nume, în istoriografie în primul rând, 
de la sud de Carpaţi. După cum se vede din însăşi traducerea germană, Valahia (textual ţara valahilor/ a românilor) 
era o entitate de mărimea Ţării Daciei. 
54 Desigur, a predominat forma Matthias. În mod interesant forma, Matthiasco o regăsim – postum (ca tipar) – şi la 
Theophrastus von Hohenheim Paracelus (c. 1493-1543), prima oară la 1567: [...] (Astronomica et astrologica, des 
edlen, hochgelaehrten, Wolerfahrenen Herren Doctor Avreoli Theophrasti von Hohenhaim, Paracelsi genandt/ 2c. 
Opuscula aliquot, jetzt erst in Truck geben/ vnd nach der Vorred verzeichnet, Köln, 1567 [Getruckt zu Coeln/ bey 
Arnoldi Byrckmans erben/ Anno 1567], pp. 127-128). Selectăm din acest veritabil panegiric, demn de o analiză de 
sine-stătătoare: [...] der Weißheyt Matthiasci [...] zum Exempel von Matthiasco [...] das Matthiascus wurde wider vom 
todt aufferstehen [...] er wurde nicht allein Matthiascum aufferwecken [...]. La începutul pasajului (a paragrafului), 
forma numelui fusese însă cea clasică: Also wisset von Koenig Matthias [...]. În margine, in latină, „titlul” era: Rex 
Matthias. 
55 Precizăm şi că Dakien oder Walachey, în formularea din 1581, nu se regăseşte nici în ediţia latină, completă, din 
acelaşi an, a Decadelor, de la [Wien-] Frankfurt-am-Main, tipărită de Andreas Wechel (aici p. 6). Ediţia aceasta i s-a 
datorat tot lui Sambucus (János Zsámboky). 
56 Sub influenţa secolului al XVII-lea, cazul lui Ladislau/ Laţcu, fiul voievodului Bogdan I al Moldovei fiind elocvent 
în acest sens ([...] Cu doamna lui, Maria, lăsând bună rodă/ Pre Fedor Bogdanovici, Lațco să numește/ Cu doamna sa, 
cu Ana, de să pomenește [...]; Dosoftei, Opere, I. Versuri, ediţie N.A. Ursu, Bucureşti, 1978, p. 4), forma Matthiasco 
ar trece în primul rând drept una ruteană. Formele terminate în –co/ -ko sunt însă predominant sud-slave (în estul 
şi nord-estul Adriaticii) în Evul Mediu (vezi şiStare srpske povelje i pisma, I-2. Dubrovnih i susedi negovi, editor 
Ljubomir Stojanović, Beograd, 1934; pp. 133, 199, 252; Marko Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i 
Hercegovine, II, Sarajevo, 1964, p. 35). 
57 Date fiind luptele pentru Ungaria, atât după moartea regelui Matia, cât mai ales după Mohács, în acest cadru – 
germano-maghiar în primul rând – trebuie luată în calcul şi des-amintita tiranie a monarhului huniad, o tiranie care 
„l-a înstrăinat” de Ungaria, de supuşii săi ungari (vezi astfel, sub 1492 deja, şi G. Kiss Farkas, „Konrad Celtis, King 
Matthias, and the Academic Movement in Hungary”, Hungarian Studies, XXXII (2018), pp. 37-50). 
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Datorită tratatului de la Oradea58 dintre regii Ungariei de după Mohács, Ferdinand I de 
Habsburg („din vest şi nord-vest”)59 şi Ioan Szapolya („din est”), anterior voievodul 
Transilvaniei60, situaţia exprimă deosebirea dintre, dacă nu de-a dreptul ruptura dintre Ungaria 
propriu-zisă (vechea provincie romană a Pannoniei) şi Dacia (bazată pe Transilvania)61. Această 
împărţire era vizibilă încă de la mijlocul anilor 1490, când, pentru veneţieni (dornici altminteri 
să se înţeleagă şi cu Casa de Jagiello care domnea şi în Ungaria după moartea regelui Matia)62, 
Baia Mare (adică, centrul regal – ungar – al Maramureşului) era inclusă în Transilvania63. Pacea 
de la Oradea din 24 februarie 1538 (adică din sărbătoarea Sfântului Apostol Matia)64 desfăcea 
Regatul Ungariei de-a lungul liniilor „dacice bonfiniene” între Ferdinand I şi Ioan Szapolyai65. 
Bonfini şi Matia (sau invers) apăreau drept „vizionari”. 

Aceasta impune revenirea la momentul 1490, corect spus la anul 1492, când Bonfini „şi-a 
predat” lucrarea, dar nu lui Matia, ci lui Vladislav al II-lea. Conform textului astfel înmânat, şi 
păstrat, dar şi corectat în anii care au precedat moartea lui Bonfini (1502)66, Matia nu mai trăia. 
El era divin (divus) precum împăraţii Romei antice67, din al cărei imperiu Matia îşi revendicase 
– şi prin Bonfini – originile68. Ioan Filipec, „învăţăcelul” lui Matia Corvin, un „ucenic vrăjitor” 
avant la lettre69, apărea în schimb pe mai departe episcop de Oradea, ceea ce el nu mai era de 
practic doi ani, din toamna lui 149070.  

După moartea lui Matia, Filipec intrase în slujba lui Vladislav al II-lea Jagiello (ajuns de la 
Praga şi pe tronul de la Buda71). Filipec a contribuit la stabilirea „noii ordini”, chiar dacă unica 

 
58 Árpád Károlyi, Adalékok a nagyváradi béke s az 1536-1538. évek történetéhez, Budapest, 1879. 
59 Alfred Kohler, Ferdinand I., 1503-1564: Fürst, König und Kaiser, München, 2003, pp. 96-99. 
60 Pentru ascensiunea lui Ioan, vezi Tibor Neumann, „Two Palatines and a Voivode, or the Szapolyai Family’s Journey 
to the Royal Throne”, în A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais, editori Pál Fodor, Szabolcs Varga, 
Budapest, 2020, pp. 21-56, la pp. 39-48. 
61 Pius al II-lea „a jucat” pe această deosebire încă de dinainte de a fi papă (I.-A. Pop, „Matia Corvin, re de Ungaria, 
de Dacia etc., în anul 1462”, Revista Istorică, NS, XXI (2020), 3-4 [2021], pp. 235-248). Diferenţierea era cu atât mai 
vizibilă după bătălia de la Mohács şi a doua cucerire otomană a Budei. Aceasta le-a îngăduit, de pildă, saşilor să-şi 
dezvolte propriile construcţii identitare dacice (cf. deja Karl Kurt Klein, „Die Goten-Geten-Daken-Sachsengleichung 
in der Sprachentwicklung der Deutschen Siebenbürgens”, în Idem, Transsylvanica. Gesammelte Abhandlungen und 
Aufsätze zur Sprach- und Siedlungsforschunger Deutschen in Siebenbürgen, München, 1963, pp. 90-139, vezi în mod 
special p. 105, nota 65; articolul lui Klein a fost publicat iniţial în Süd-Ost-Forschungen, XI (1946-1952), pp. 84-154). 
62 Vezi Giuseppe Della Santa, „Di Callimaco Esperiente in Polonia e di una sua proposta alla Repubblica di Venezia 
nel 1495”, Nuovo Archivio Veneto, XXVI (1913), pp. 134-161. 
63 A se vedea astfel şi Gábor Mihály Tóth, „Trivulziana Cod. N. 1458: A New Testimony of the Landus- report”, 
Verbum. Analecta Neolatina, X (2008), 1, pp. 139-158, aici la p. 154. 
64 Károlyi, Adalékok, Anexă, no. 38, p. 227. Aspectul ar merita, poate, o cercetare separată. 
65 Vezi în acest context Teréz Oborni, Szabolcs Varga, „A béke mint a hatalmi propaganda eszköze Jagelló (II.) Ulászló és 
Szapolyai (I.) János udvarában”, în A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére, 
editori Magdolna Baráth, Antal Molnár, Budapest-Győr, 2012, pp. 251-282, la pp. 255-256 (Matia), 278-280 (1538). 
66 Cf. observaţiile făcute de Boreczky, „Historiography and Propaganda”, p. 33, nota 20. 
67 Ittai Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002, pp. 61-69, 159-162. 
68 J. Dücker, „Konstruktion einer ruhmreichen Vergangenheit: die Abstammung des ungarischen Königs Matthias 
Corvinus”, în Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter, editori Michael Borgolte, J. Dücker, 
Marcel Müllerburg, Bernd Schneidmüller, Berlin, 2011, pp. 137-151 (cu referire şi la originile valahe ale monarhului). 
69 A se vedea şi Karl Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum Hunyadisch-
Habsburgischen Gegensatz im Donauraum, München, 19892, pp. 139-141, 182-192. 
70 Kalous, Filipec, pp. 34-35. Cf. şi Bonfini-LAT (1936-1945), IV, pp. 203-205 [post 1492 însă]. 
71 Pentru aceste schimbări: György Székely, „A rendek válaszúton: a dinasztiavátás harcai 1490-1492 ben”, 
Hadtörténelmi Közlemények, CXVI (2003), 2, pp. 427-462, la pp. 448-454. 



218 

Alexandru Simon 

 

calitate asumată de fostul episcop al Oradei, după septembrie 1490, a fost cea de simplu călugăr 
franciscan72. 

Rândurile citate ale lui Bonfini au şi o semnificaţie dacică, să-i spunem valahă, să-i zicem 
românească73. Ele introduc o Dacia Mediterranea (adică, de Sud) în vestul României de astăzi74, 
între Regatul propriu-zis al Ungariei (i.e. vechea provincie romană a Pannoniei)75 şi 
Voievodatele Transilvaniei, Ţării Româneşti şi Moldovei (în linii – prea – mari vechea Dacie 
romană)76. Rândurile din anii 1490 preced cu aproximativ o generaţie apariţia unei asemenea 
Dacii Mediterane în scrierile şi în politica cunoscută a vremii77.  

Emergenţa acelei Dacii a fost un rezultat nu al nordului, nu al vestului (italic), ci al sudului 
sârb78. El căuta – sub flamura otomană, dar şi, simultan totodată în anii 1530, prin înţelegere cu 
Casa de Habsburg79 – să reunească spaţiile legate de Arhiepiscopia Ohridei80. După „retragerea 
aureliană” din Dacia propriu-zisă şi după la fel de controversata încreştinare a vechiului Imperiu 

 
72 Vezi A. Kalous, „Čtyři Janové z Varadína”, în Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných 
Františku Šmahelovi, editori Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha, 2004, pp. 269-280, aici la p. 
273. Ceilalţi trei Ioani „de Oradea” (din titlul articolului citat) erau Ioan Vitéz şi nepoţii săi Janus Pannonius şi Ioan 
Vitéz („Junior”). 
73 Al. Simon, „Antonio Bonfini’s Valachorum regulus: Matthias Corvinus, Transylvania and Stephen the Great”, în 
Between Worlds (=Mélanges d’Histoire Générale, NS, I, 1-2), I, Stephen the Great, Matthias Corvinus and their Time 
(=Mélanges d’Histoire Générale, NS, I, 1), editori László Koszta, Ovidiu Mureşan, Al. Simon, Cluj-Napoca, 2007 
[2008], pp. 207-226. 
74 Inutil poate de spus că Oradea medievală acoperea unui „hiat” între anticele provincii romane ale Pannoniei şi 
Daciei (vezi şi Sever Dumitraşcu, Dacia Apuseană, Oradea, 1993). 
75 În acest cadru, vezi Farkas Gábor Kiss,„Konrad Celtis, King Matthias and the Academic Movement in Hungary”, 
Hungarian Studies, XXXII (2018), 1, pp. 37-50, aici la pp. 39-40. 
76 O prezentare recentă: Sorin Nemeti, Dan Dana, „Introduction. The Dacian Paradox”, în S. Nemeti, D. Dana, Irina 
Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Lucian Nedelea, Timea Varga, The Dacians in the Roman Empire: Provincial 
Constructions, Cluj-Napoca, 2019, pp. 7-28. 
77 Dj. Sp. Radojičić, „O knjize Ptolemeja. Dva stara srpska geografska tvlkovanija”, Istorijski Časopis, VI (1956), 
pp. 55-64, la p. 62; Damaschin Mioc, „Date noi cu privire la Macarie tipograful”, Studii. Revistă de Istorie, XVI 
(1963), 2, pp. 429-440, la pp. 432-433. Reproducem pasajul: [...] Dacia prima: hotarul din părţile de miazănoapte 
ajunge până la Rusia Mică şi până la Hateg; iar hotarul dinspre apus, până la râul Tisa, care coboară din ţărrile 
numite Ghermania, care este Ungaria; hotarul dinspre miazăzi, marele şi slăvitul râu Dunărea, care coboară de la 
râul Tisa spre Marea Neagră, până la Nistru ; hotarul dinspre părţile de răsărit, Nistrul, râu mare, al cărui curs 
desparte Tataria şi Dacia, care este ţara Muldovlahia şi Ungrovlahia, care şi Muntenia se cheamă [...] Iar cea numită 
Dacia Mediteranea, acum este Hațegul și Ardealul și Muncaciul [Munkács/ Mukacevo (!)], se întinde până la râul 
Tisa, asemenea nume primindu-le acum, iar Mediteranea este numită după socotelile geografilor, însă și marginea 
ei se cheamă acum Mehadia, după cea dintâi denumire a geografilor, întinzându-se până la râul Olt [...] (text datat 
1526-1528). 
78 Andrei Pipiddi, „Les pays daciques. La construction d’un mythe médiéval”, în Laudator Temporis Acti. Studia in 
Memoriam Ioannis A. Božilov, editor Ivan Biliarsky, I. Religio-Historia, Sofia, 2018, pp. 366-390; Ştefan S. Gorovei, 
„Un «dosar» definitiv închis: Ohrida și istoria românească”, în Românii şi Creştinătatea Răsăriteană (secolele XIV-
XX), editor Petronel Zahariuc, Iaşi, 2021, pp. 67-112. După cum se vede, subiectul a reatras atenţie. 
79 A se vedea inclusiv Matei Cazacu, „Projects et intrigues à la Cour de Soliman (1530-1540)”, în Soliman le 
Magnifique et son temps, editor Gilles Veinstein, Paris, 1992, pp. 511–528, Idem, „Dimitrije Ljubavic (c. 1519-
1564) et l’imprimerie slave dans l’Europe du Sud-Est au XVIe siècle. Nouvelles contributions”, Anuarul 
Institutului de Istorie A.D. Xenopol, XXXII (1995), pp. 187-207. Dacia „orădeană” a lui Bonfini schimbă uşor 
datele problemei. 
80 Mihai Maxim, „Les relations des Pays Roumains avec l’archevêché d’Ohrid à la lumière de documents turcs 
inédits”, Revue des Études Sud-Est Européennes, XIX (1981), 4, pp. 653-671 (reeditat cu completări în Idem, L’Empire 
Ottoman au Nord du Danube et l'autonomie des Principautés roumains au XVIe siècle. Études et documents, Istanbul, 
1999, pp. 83-107). 
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Roman81, Dacia Mediteraneană, drept nouă provincie imperială şi ca dieceză creştină, ţinuse de 
Ohrida începând de la împăratul Iustinian82. 

Ce aveau în comun Dacia Mediterană, Oradea şi episcopul Ioan Filipec83 după moartea lui Matia, 
în afară de personalitatea răposatului monarh şi de pana lui Antonio Bonfini?84 Este o întrebare 
legitimă, pornind de la cariera lui Filipec85, dar şi plecând de la faptul că Bonfini, revenit în Ungaria 
după dispariţia protectorului său huniad86, şi-a desăvârşit – cât a avut sănătate şi zile87 – Decadele sub 
nedoritul urmaş ungar al lui Matia88, Vladislav al II-lea Jagiello, noul „dascăl” al lui Ioan Filipec89. 
Acestuia, prin fragmentul de mai sus, Bonfini îi dedicase un veritabil panegiric încă din debutul 
Decadelor, aşa cum s-au păstrat acestea90. Filipec era un nec plus ultra al domniei lui Matia91. 

Dar, pe măsură ce textul Decadelor lui Bonfini înainta, cuvintele acestuia la adresa lui Ioan 
Filipec „se nuanţau”, inclusiv în ceea ce priveşte originea sa. Ea devenea o origine joasă, nu 
nobilă, ca anterior la prezentarea Oradiei92. Fragmentul de mai jos se aşeza la începutul 

 
81 Din bogata literatură, vezi textele din Dyonisius Lasić, „Fr. Bartholomaei de Alverna, Vicarii Bosnae (1367-1407), 
quaedam scripta hucusque inedita”, Archivum Franciscanum Historicum, LV (1962), pp. 59-81, la pp. 74-75; Şerban 
Turcuş, „Prima mărturie străină despre etnonimul român (1314)”, Cele Trei Crişuri, seria a III-a, I (2000), 7-9, pp. 1-14. 
82 În Codul lui Iustinian (527-565), novella dedicată Iustinianei Prima (c. 529-c. 534) era: [...] Per tempus autem 
beatissimum archiepiscopum Primae Iustinianae nostrae patriae habere semper sub sua iurisdictione episcopos 
provinciarum Daciae mediterranae et Daciae ripensis, Privalis et Dardaniae et Mysiae superior atque Pannoniae, et 
ab eo hos ordinari, ipsum vero a prioprio ordinari concilio, et in subiectis sibi provinciis locum obtinere eum sedis 
apostolicae Romae secundum ea quae definita sunt a sanctissimo papa Vigilio [...] (Corpus Iurisi Civilis, editori-
generali Thomas Mommsen, Paul Krueger, III. Novellae, editori Rudolf Schoell, Wilhelm Kroll, Berlin, 1895, nov. 
XXXI, caput III, pp. 655-656; vezi şi Stanisław Turlej, Justiniana Prima: An Underestimated Aspect of Justinian’s 
Church Policy, Kraków, 2016, p. 83, nota 125). 
83 Vezi astfel şi Adrian Papahagi, „A Fragment of the Graduale Varadiense at the Romanian Academy Library in Cluj 
(Kolozsvár)”, Magyar Könyvszemle, CXXXIII (2017), pp. 455-459. 
84 Pentru „ciudăţeniile” epocii huniade (şi post-huniade) şi scrierile ei „minore” de tip istoriografic: Gábor Mikó, „A 
középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma Monoszlóy András könyvtárából”, Acta Historica, CXXXV (2013), pp. 
125-137 (iar Filipec l-a slujit şi pe Nicolae din familia de Monoszló); Idem, „Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? 
Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása”, Történelmi Szemle, LVI (2013), 1, pp. 1-22. 
85 Vezi A. Kalous, „Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína”, Časopis Matice Moravské, CXXV (2006), 
1, pp. 3-32; Matyáš Franciszek Bajger, „Bratr, někdy biskup Jan Filipec (1431-1509) a knihy okolo něj”, în 
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, editor Rostislav Krušinský, Olomouc, 
2011, pp. 115-144. 
86 P. Kulcsár, „I manoscritti di Antonio Bonfini”, Camoenae Hungaricae, I (2004), pp. 71-92. 
87 Vezi aici I. Tringli, „Fragments of the Codex of Antonio Bonfini’s History”, în Matthias Corvinus, the King. Tradition 
and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490, editori Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András 
Végh, Budapest, 2008, pp. 510-511. 
88 A se vedea în acest subiect Krzysztof Baczkowski, Walka o Węgry w latach 1490-1492. Z dziejów rywalizacji 
habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju (=Universitas Jagiellona. Acta Scientiarum Litterarumque. 
Schedae Historicae, CXVI), Krakow, 1993 [1995]. 
89 Misiunile îndeplinite de Filipec pentru Vladislav justifică această „titulatură” a regelui (Kalous, Filipec, pp. 21-23). 
Pe de altă parte, încă de la bun început, o paralelă cu italianul Filippo Buonaccorsi Callimachus (1437-1506), sfetnicul 
fratelui şi rivalului lui Vladislav, Jan Albert, rege al Poloniei (1492-1501), ar fi – chiar – mai atrăgătoare (Harold B. 
Segel, Renaissance Culture in Poland: The Rise of Humanism, 1470-1543, Ithaca, NY 1989, pp. 59-60). 
90 Reamintim că, din manuscrisele originale s-au păstrat doar câteva fragmente (vezi aici şi datele, oficiale de la 
https://corvina.hu/en/corvina/virtual-corvinas/codlat434-en/). 
91 Din acest punct de vedere: András Kubinyi, Matthias Rex, Budapest, 2008, pp. 150-153. 
92 Cf. Kalous, Filipec, p. 12, notele 48-49. Afirmaţiile lui Bonfini privind originea joasă a lui Filipec sunt confirmate 
de surse cehe, sensibil ulterioare decesului lui Filipec. Precizăm astfel şi că tot de origine umilă era şi alt om de 
încredere de al lui Matia: Toma Bakócz.  



220 

Alexandru Simon 

 

prezentării misiunii lui Filipec în Peninsula Italică şi în Regatul Franţei (1487)93. În Franţa, 
episcopul a ratat o mare ocazie pentru regele său, neizbutind să-l convingă curtea regală să i-l 
încredinţeze regelui Ungariei pe Djem, fratele sultanului Baiazid al II-lea94. 

 
În textul latin: […] Is enim ex humilibus, ut ipse ingenue fatebatur, parentibus et in tenui re ad 
Olmutium natus tanta ingenii dexteritate, consilio et industria valuit, ut apud regem inter primos et 
charissimos haberetur et supremus, ut aiunt, cancellarius et secretarius esset […]95. 
 
În traducere germană: [...] Dieser kam von schlechten Eltern her, wie er dann auch selbs bekannt, und 
ward in geringem Vermoegen zu Olmuz geboren und erzogen, hatte aber ein so geschwinden Verstand, 
und ward ein so guter Rahtgeber, und außrichter aller sachen, daß im der Koenig vor anderen seinen 
freunden gůnstig war, und in zu seinem Kanzler machte [...]96.  
 
În traducere în limba maghiară: [...] Ugyanis, mint maga öszintén megvallotta, alacsony állású 
szlülőktől, szegény sorban született Olmützben, oly kivaló tehetséggel, megfontoltsággal és szorgalommal 
rendelkezett, hogy a király előtt az elsők és a legkedvesebbek között állott, és úgynevezett főkancellár és 
titkár lett [...]97. 
 
În traducere în limba română: [...] Întrucât acesta, precum el însuşi admitea cu sinceritate, se născuse 
din părinţi umili şi cu puţine mijloace la Olomouc, a profitat de abundenta sa îndemănare isteaţă, de 
tenacitatea şi de sârguinţa sa, încât a ajuns între primii şi cei mai iubiţi din faţa regelui, precum şi 
cancelar suprem, după cum ei spun, şi secretar [...]98.  

 
Ioan Filipec era de origine umilă, din părinţi lipsiţi de mijloace99. Era un „arivist”, „un 

parvenit”, dar foarte talentat şi abil. Era tocmai ceea ce se spusese – mai puţin complimentele – 
şi despre Iancu de Hunedoara şi despre fiul său Matia100. Acestea erau părerile lui Antonio 

 
93 Principalele repere: Péter E. Kovács, „Corvin János házassága és a magyar diplomácia”, Századok, CXXXVII (2003), 
4, pp. 955-971, la pp. 961-964; Kalous, „Jan Filipec”, pp. 23-28. 
94 Cunoscutul subiect a fost discutat ultima oară de către Attila Györkös, „Mátyás Francia kapcsolatai az 1480-as 
években: a Dzsem-ügy”, în Hunyádi Mátyás és kora, editori Attila Bárány, Máté Kavecsánszki, László Pósán, Levente 
Takács, Debrecen, 2019, pp. 346-360. 
95 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143 (IV.7). Textul nu se deosebeşte în chip fundamental de ediţiile de la 1545 şi 
1568, motiv pentru care am citat-o numai cea mai recentă ediţie. 
96 Bonfini-DE (1581), f. 335v (remarcăm adăugarea „educării” lui Ioan Filipec la Olomouc). Deoarece diferenţele între 
traduceri sunt practic inexistente, am ales ultima traducere. 
97 Bonfini-HU (1995), p. 576. Traducerea maghiară este foarte pozitivă, deoarece originalul latin se continua printr-
o reluare şi dezvoltare a calităţilor lui Ioan Filipec de la începutul Decadelor (Bonfini-LAT (1936-1945), IV, pp. 11, 
143-144). Acestora li se adăugau acum şi profiturile pontifului de Oradea, dar şi de Olomouc, după Bonfini. De pildă, 
îndemânaticul şi împăciuitorul Filipec avea venituri anuale de – minimum – 30 000 de florini de aur. 
98 Orice traducere, în special aceasta în română, poate fi şi trebuie nuanţată când se va putea (dacă se va putea) stabili 
cu relativă (totuşi) exactitate data/ datele de la care datează varianta păstrată din textul lui Bonfini: 1490-1491/1492 
(după moartea lui Matia şi lupta pentru tronul Ungariei), 1491/1492-1494/1495 (după Pacea de la Bratislava şi 
moartea lui Cazimir al IV-lea Jagiello), post 1494/1495 (după înţelegerile din cadrul Casei de Jagiello şi războiul 
dintre regele Vladislav al II-lea Jagiello şi Laurenţiu Újlaki, ducele Bosniei). Pentru evenimentele amintite, a se vedea 
Tamás Fedeles, A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494-1495), Szeged, 
2012; T. Neumann, „Drágfi Bertalan politikai szerepe II. Ulászló király idején”, în Szilágyság és a Wesselényi család 
(14-17. század), editori Géza Hegyi, András W. Kovács, Kolozsvár, 2012, pp. 213-236. 
99 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143, şi Bonfini-HU (1995), p. 576, se acordă în acest caz. 
100 De pildă, sub anii 1471-1474, a se vedea I.-A. Pop, „Alcuni aspetti della diffamazione del re Mattia Corvino nel 
XV secolo”, Transylvanian Review, XXIV (2015), suppl. 2, pp. 26-34. 



221 

 Un imbroglio din Dacia Mediterranea: umanistul Antonio Bonfini, episcopul de Oradea Ioan Filipec şi amintirea domniei regelui Matia Corvin 

 

Bonfini când se apropia cu textul de clipa morţii lui Matia101, parte scrisă pe la 1491-1492 şi poate 
rescrisă la 1495102, oricum la o dată la care Filipec nu mai era de ceva vreme episcop de Oradea103. 
Ele sunt totodată şi semne de întrebare, care ne îndreaptă spre arcanele huniade, în care Ioan 
Filipec era atât de priceput104.  

Printre altele, el ar fi răspuns de unul dintre cei doi fii din Ungaria ai lui Vlad al III-lea 
Ţepeş (celălalt băiat era în suita lui Ioan Corvin)105. Ei erau copiii lui Vlad, căsătorit măcar de trei 
ori cu rude de ale lui Matia106, şi ai surorii regelui107. Cel puţin aceasta se susţinea la Moscova la 
începutul lui 1490108. Alături de Ivan al III-lea al Moscovei şi de Cavalerii Teutoni, Matia dorise 
să împartă Uniunea polono-lituaniană în ultimii săi ani de viaţă109. 

Cariera lui Filipec a ieşit, în mod cert, din limitele schimbătoarelor file ale lui Bonfini. 
Acesta sigur a ştiut că, după aprilie 1490, Filipec l-a abandonat pe Ioan Corvin, fiul nelegitim şi 
moştenitorul dorit de Matia, binefăcătorul prelatului110. Bonfini se familiarizase rapid cu noua 

 
101 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, pp. 143 (noua origine a lui Filipec), 162 (decesul lui Matia). 
102 P. Kulcsár,„Bonfini-keziratok”, Magyar Konyvszemle, CXI (1995), pp. 213-237, la pp. 224-225, 234-236; Tringli, 
„Fragments of the Codex”, p. 511; Boreczky, „Historiography and Propaganda”, p. 33, nota 20. Fragmentele păstrate 
din manuscrisele ungare ale Decadelor de la sfârşitul anilor 1400 se datează fie 1494-1496 (cf. Kulcsár), fie 1496-1499 
(cf. Tringli). 
103 Până la 1505-1506, Filipec a mai fost activ politic doar la 1494 (Kalous, Filipec, pp. 19-22).  
104 În general, acţiunile sale, sigur cele de la 1490, au atras mai puţin atenţia istoricilor. Ei s-au concentrat pe Toma 
Bakócz ori Ştefan Szapolyai, marile figuri ale Ungariei Jagiellone (M. Rady, „Rethinking Jagiello Hungary 1490-1526”, 
Central Europe, III (2005), 1, pp. 3-18.). 
105 Povestire despre Dracula voievod, în Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI publicate de Ioan Bogdan, ediţie 
P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, pp. 197-214, la p. 213. După moartea lui Vlad (cel căruia Matia, nu numai i-a dat 
domnia în Ţara Muntenească, dar şi pe sora lui i-a dat-o de soţie), [...] Craiul a luat-o pe sora lui şi cu cei doi fii în 
Ţara Ungurească, la Buda: unul trăieşte lângă fiul craiului, iar celălalt a fost la episcopul de Oradea şi a murit în 
vremea mea [...]. Textul a fost încheiat pe 13 februarie 1486 şi copiat de păcătosul Efrosin pe 28 ianuarie 1490 (Al. 
Simon, In the World of Vlad: The Lives and Times of a Warlord (=Forum:Rumänien, XLIII), Berlin, 2021, p. 179, nota 
188). Scrierea a fost redactată pe baza informaţiilor strânse (şi primite) în timpul misiunii ruseşti (moscovite) la Buda 
(toamnă 1482-început 1483), cu ocazia încheierii alianţei dintre Matia Corvin, Ivan al III-lea al Moscovei şi Ştefan al 
III-lea al Moldovei, socrul lui Ivan şi vasalul lui Matia (vezi şi I.S. Luria, „În legătură cu originea subiectului 
povestirilor din secolul al XV-lea despre Dracula (Vlad Ţepeş)”, Romanoslavica, X (1964), pp. 5-18, la pp. 10-12; M. 
Cazacu, „À propos du récit russe Skazanie o Drakule voevode”, Cahiers du Monde Russe et Soviétique, XV (1975), 3-
4, pp. 279-296, la pp. 284, 286). 
106 Sursele privind căsătoriile lui Vlad sunt în Tamás Fedeles, „Drakwlyahza”, în Fons, skepsis, lex. Ünnepi 
tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, editori Tibor Almási, Éva Révész, György Szabados, Szeged, 
2010,pp. 107-114 (1489); Al. Simon, „Soţiile ungare ale lui Vlad III Ţepeş: rolul, impactul şi receptarea unor alianţe 
şi rivalităţi medievale”, Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, XLVIII (2011), pp. 5-12 (1462, 1464 şi 1489);  
Levente Nagy, Emőke Rita Szilágyi, „De la Corbii de Piatră la Strigoniu (Esztergom). Câteva date noi despre 
genealogia familiei lui Ioan de Hunedoara, Nicolaus Olahus și Vlad Țepeș”, Studii şi Materiale de Istorie Medie, XL 
(2022), sub tipar (ante 1456). Prima soţie ar fi fost sora lui Iancu (vara lui Matia), a doua fiica lui Iancu (sora lui 
Matia), a treia (şi ultima) a fost sigur Justina Szilágyi, vara primară pe linie maternă a regelui Ungariei. 
107 Povestire despre Dracula voievod, pp. 212-213. Sursele germane susţinuseră deja, la 1463 (înaintea încheierii păcii 
de la Wiener-Neustadt dintre Frederic al III-lea de Habsburg şi Matia Corvin) că Vlad se căsătorise cu fiica 
guvernatorului (i.e. a lui Iancu de Hunedoara), adică cu sora lui Matia (M. Cazacu, Dracula, Leiden-Boston, 2017, 
Appendix, Geschichte Dracole Waide, pp. 310-316, aici p. 316). Informaţia a dispărut din povestirile ulterioare. 
108 Grigore Nandriş, „The Historical Dracula: The Theme of his Legend in the Western and in the Eastern Literatures 
of Europe”, Comperative Literature Studies, III (1966), 4, pp. 367-396, la p. 386. Într-o variantă a Povestirii, Vlad ar 
fi fost ucis de Ştefan al Moldovei. 
109 K. Nehring, „Quellen zur ungarischen Außenpolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts” (I), Levéltári 
Közlemények, XLVII (1976), 1, pp. 87-120,  sub nr. 203, p. 119. 
110 O bună sinteză a evenimentelor poate fi găsită la Kubinyi, Matthias Rex, pp. 150-153. 
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curte regală ungară. Pe 10 octombrie 1492, Vladislav al II-lea l-a şi înnobilat pentru munca 
acestuia la „istoria lui Matia”111. Vladislav l-a înnobilat şi pe copistul Decadelor112. 

În aceste condiţii, ne întoarcem la ultima versiune a lui Antonio Bonfini asupra originilor 
lui Ioan Filipce. Umanistul completase noua caracterizare a prelatului cu o minciună străvezie: 
acesta fusese adolescent când ajunsese în mâinile lui Matia (1468)113, croatului Nicolae Ćupor 
(Csupor) de Moslavina (Monoszló), voievod al Transilvaniei (1468-1472)114. În realitate, Ioan 
Filipec se născuse la 1431 (nu pe la 1450 cum rezulta din vorbele lui Bonfini)115, fiind practic de 
o vârstă cu însuşi Antonio Bonfini, venit pe lume în 1427116.  

Minciuna lui Bonfini era cu atât mai personală cu cât „noile date” despre Filipec veneau în 
prelungirea prezentării succinte a primei întâlniri a lui Bonfini cu cuplul regal Matia Corvin – 
Beatrice de Aragon117. Iar Bonfini mai precizase ceva, fără a intra în detalii: Filipec intrase în 
atenţia lui Matia la cucerirea Olomouc-ului, în care trăia viitorul prelat118. Matia era în război cu 
Georg Podiebrad al Boemiei, era în cruciadă împotriva ereticilor husiţi119. La 1487, Matia l-a 
acuzat, chiar la Roma, pe Filipec că era un „cripto-eretic”, iar acuzaţia a prins puteri, chiar dacă 
regele a încercat să-o retragă apoi120. 

Bonfini se pricepea la „şopârle”, încă de dinainte de a ajunge la curtea lui Matia şi a Beatricei121. 
Un exemplu, care precede de puţin Oradea din Dacia mediteraneană şi prima descriere a lui Ioan 

 
111 Jenő Abel, „Bonfini életraizáról”, Egyetemes Philologiai Közlöny, IV (1880), pp. 288-291, la p. 290; László Tóth, 
„Analecta Bonfiniana”, Corvina, IX (1929), 1, pp. 182-204, la p. 183. 
112 Cf. deja Analecta Scepusii sacri et profani, editor Carol Wagner, II, Wien, 1774, pp. 113-114. 
113 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143. Redăm textul aflat în continuarea directă a citatului publicat mai sus: [...] in bello 
nanque Bohemico, cum rex Moraviam in provinciam redegit, capto Olmutio hunc adolescentem Ciupori vaivode 
commendavit [...]. O traducere în limba română ar putea fi: [...] În timpul războiului ceh, când regele a transformat Moravia 
în provincia sa, după cucerirea Olomouc-ului, i l-a recomandat pe adolescent [Ioan Filipec] voievodului Csupor [...]. 
114 Tamás Pálosfalvi, The Noble Elite in the County of Körös (Križevci) 1400-1526, Budapest, 2014, pp. 16-17; A.W. 
Kovács, „Posesiunile ardelene ale lui Nicolae Csupor, voievodul Transilvaniei (1468-1472). Câteva documente 
inedite”, Banatica, XXXI (2021), 2, pp. 33-63.  
115 Era născut la Prostějov, nu la Olomouc (Grieger, Filipecz, p. 11; Kalous, Filipec, p. 12). 
116 Rosa Marisa Borraccini, „Antonio e Matteo Bonfini maestri e umanisti. La professione delle humanae litterae nella Marca 
Anconitana tra tardo medioevo e prima età moderna”, în Antonio Bonfini (1427-1502) umanista e storico dell’Ungheria e i 
Bonfini da Patrignone, editor Manuela Martellini, Teramo, 2018, pp. 79-97. În alte surse, drept an al naşterii apare 1434. 
117 Vezi Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143 ([...] Paucis ante diebus Antonius Bonfinis civis Asculanus e Picenti agro 
Corvini regis nomine succensus Rhetiam venit, ubi .cum regem et Beatricem adivisset, varia librorum, que nuper 
ediderat, volumina detulit [...]). Întâlnirea sa cu cuplul regal a avut loc la Retz (Austria) în decembrie 1486 (István 
Daniel Lázár, „Antonio Bonfini alla corte di Mattia Corvino”, Arte Lombarde, NS, CXXXIX (2003), 3, pp. 12-14). 
118 În general, s-a presupus – firesc – că Filipec căzuse prizonier (Kalous, Filipec, pp. 12-13). În textul său, Bonfini însă 
nu a afirmat explicit aceasta (Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143, citat mai sus). Nici traducerea în maghiară a lui Péter 
Kulcsár nu a schimbat sensul exprimării sale: […] A cseh háboruban, mikor a király Morvaorszagot tartománnya tette, 
Olmütz megszerzése után ezt a fiatalembert beajánlotta Csupor vajdának [...] (Bonfini-HU (1995), p. 576). 
119 Vezi František Šmahel, „The Hussite Revolution (1419-1471)”, şi Jaroslav Boubín, „The Bohemian Crownlands 
under the Jagiellons (1471-1526)”, în A History of the Czech Lands, editori Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma, Prague, 
2011, pp. 149-169, 173-187, la pp. 165, 180. 
120 Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis, III. 1416-1492, editor József Lukcsics, Budapest, 1902, p. XXVIII; 
nr. 454, p. 312; nos. 457-470, pp. 314-317; A. Kalous, The Legation of Angelo Pecchinoli at the Court of the King of 
Hungary (1488-1490) (=Collectanea Vaticana Hungariae, II, 8), Budapest-Rome, 2021, Appendix, no. 1, p. 4; nr. 24, 
pp. 88, 90-94; nr. 33, p. 147; nr. 35, p. 193, Sigur este că părinţii lui Filipec fuseseră utraquişti, adică „husiţi uniţi cu 
Roma” (vezi şi Ota Halama, „The Unity of Brethren (1458-1496)”, în A Companion to the Hussites, editori Michael 
Van Dussen, Pavel Soukup, Leiden–Boston, 2020, pp. 371-402). 
121 Vezi aici István Beigel, „Adalék Bonfinius élete történetéhez”, Századok, XXXV (1902), 1, pp. 88-91, la p. 91; 
Mihály Császár, A magyar művelődés a XV. században. Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades, Budapest, 
1902, p. 10; Lázár, „Antonio Bonfini” ,p. 13. 
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Filipec din Decade, poate fi util. În debutul lor, Bonfini celebrase şi victoria (de la Câmpul Pâinii, din 
1479)122 a lui Ştefan Báthory, voievodul Transilvaniei (1479-1493)123, asupra ducelui dacilor transalpini 
(Basarab al IV-lea Ţepeluş)124. La 1490, Báthory se dovedise unul dintre principalii adversari ai 
succesiunii regale ungare a lui Matia prin fiul său nelegitim Ioan125, „introdus în lume” de către părintele 
său tocmai în urma victoriei – antiotomane – de la Câmpul Pâinii din octombrie 1479126. 

Când Antonio Bonfin i-a predat lui Vladislav al II-lea Decadele până la moartea lui Matia 
Corvin, acesta aflase ce se întâmplase în Ungaria după dispariţia fostului său patron regal127. 
Aceasta ne cere să facem o observaţie de bun simţ, în general evitată, indiferent de istoriografie. 
Filele lui Bonfini despre Matia, aşa cum s-au păstrat şi cum le cunoaştem, au fost încheiate şi 
înfăţişate la doi ani după ce monarhul huniad nu mai trăia şi au fost foarte bine primite de către 
duşmanii acestuia, care câştigaseră puterea la Buda128. 

La moartea lui Matia, Regatul Ungariei fusese cuprins de o „paranoie valahă”129. Oameni care 
erau orice numai nu valahi, precum Blasius Ráskai, castelanul Budei130, ori Iacob Székely, căpitanul 
Stiriei şi Carinthiei131, erau socotiţi valahi crescuţi – pe deasupra – de mici de către răposatul Matia132. 

 
122 Bonfini-LAT (1936-1945), I, p. 9 (I.1). [...] At Stephanus Bator Dacorum Transalpinorum dux gestorum bellorum 
gloria haud minus nunc domum illustrat, qui, cum una cum collega suo Paulo Chinesio divi Mathie ductu et auspiciis 
in Turcorum expeditionem proficisceretur, deleto ingenti hostium exercitu perpetuam sibi laudem comparavit [...]. 
Pasajul merită analizat şi separat, astfel încât, pentru a nu încărca şi mai mult lucrarea, evităm să mai dăm aici 
traducerile în germană şi în maghiară, mărginindu-ne doar să trimitem la acesta: Bonfini-DE (1545), f. 4v; Bonfini-
DE (1581), f. 3v; Bonfini-HU (1995), p. 8. Vechile ediţii citate latine (1543, 1568 şi 1581) nu prezintă diferenţe de 
substanţă faţă de ediţia modernă Bonfini-LAT (1936-1945). 
123 Richárd Horváth, T. Neumann, Ecsedi Batori Istvan. Egy katonabaro eletpalyaja 1458-1493, Budapest, 2012, pp. 
42-48, 52-55 (confruntarea a continuat însă şi în următorul an, 1480). 
124 A se vedea astfel aici şi Ioan Drăgan, „Câmpul Pâinii (1479): o luptă de români contra românilor”, în Națiune și 
europenitate: Studii Istorice. In Honorem Magistri Camilli Mureșanu, editori Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban 
Turcuș, București, 2007, pp. 76-82, la p. 79. 
125 Vezi A. Kubinyi, „Két sorsdöntő esztendő. 1490-1491”, Történelmi Szemle, XXXIII (1991), 1-2, pp. 1-54, la p. 32; I.-
A. Pop, Al. Simon, „Ioan Corvin şi Ştefan cel Mare la 1490: două documente din arhivele milaneze”, Corviniana, XIV 
(2021), pp. 47-57. Şi „asociatul” lui Báthory din 1479, Paul Kinizsi (Pavel Chinezu) s-a împotrivit alegerii lui Ioan 
drept rege. 
126 I.-A. Pop, Al. Simon, „Documents on the Prequels and the Aftermath of the Battle of Câmpul Pâinii (Kenyérmezö, 
Brotfeld)”, Hadtörténelmi Közlemények, CXXIV (2011), 1, pp. 229-238. Legătura între aceste evenimente a fost 
anterior evitată în istoriografia maghiară. 
127 Iar, în general, istoricii, mai ales cei maghiari, au luat drept „literă de lege” descrierea evenimentelor de la 1490-
1491 oferită de Bonfini după ce intrase în serviciul lui Vladislav. 
128 Cf. remarcile făcute deja de Kulcsár, „Bonfini-keziratok”, p. 236; Tringli, „Fragments of the Codex”, p. 511; dar şi 
de Boreczky, „Historiography and Propaganda”, p. 33, nota 20. 
129 Pentru faza finală a acestei probleme, a se vedea Al. Simon, „Valahii şi Dieta de la Rákos (1505). Consideraţii 
asupra sfârşitului epocii huniade”, Apulum, XLIII (2006), pp. 99-121. 
130 Cf. deja nota lui Ioan Drăgan, „More-un apelativ românesc în mediul nobiliar medieval din Transilvania şi 
Ungaria”, Arhiva Genealogică, NS, V (1998), 1-2, pp. 51-63, aici la p. 61. 
131 Pentru acest personaj remarcabil, vezi mai ales Bence Péterfi, „Aus Siebenbürgen in die Steiermark. Der Lebenslauf 
von Jakab Székely († 1504)”, în Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter, editori Rudolf Kropf, Gert 
Polster, Eisenstadt, 2015, pp. 273-296.  
132 I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia: un proiect de la sfârşitul Evului Mediu, Cluj-Napoca, 2018, p. 129. Doar unul 
din rapoartele milaneze, din Buda (1 iulie 1490) este în Iván Nagy, Albert Nyáry, Magyar diplomacziai emlékek. 
Mátyás király korából 1458-1490 (=Monumenta Hungariae Historica, IV, 1-4), IV. [1481-1488; 1458-1490], Budapest, 
1878, nr. 145, p. 208. 
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Terenul era propice încă de la 1480, când Beatrice de Aragon „împinsese” Transilvania până la 
Dunăre şi trecuse Valahia Mare în componenţa ei133. 

Bonfini nu a trecut sub tăcere nici romanitatea valahilor, nici originile valahe ale lui Matia 
şi problemele ungare avute de fostul rege din cauza lor134. Erau fapte mai presus de îndoială la 
începutul anilor 1490135. Absenţa lor ar fi decredibilizat scrierea lui Bonfini136. Iar noua stăpânire 
de la Buda avea mare nevoie de Decade pentru a păstra legătura cu trecutul huniad137. În ciuda 
evenimentelor şi a declaraţiilor anti-corvine de la 1490-1491, acesta se dovedea în continuare 
foarte puternic138. La rândul său139, Bonfini avea tot interesul să nu-şi supere noul patron şi 
anturajul acestuia, ceea ce înseamnă şi că Decadele până la 1490, aşa cum au intrat în istorie, 
reprezintă o formă „edulcorată” a ceea ce ar fi trebuit acestea să fie sub un monarh huniad140. 

Cazul episcopului de Oradea Ioan Filipec este elocvent pentru maniera în care Antonio 
Bonfini „s-a adaptat” în Regatul Ungariei post-huniade, în slujba lui Vladislav al II-lea Jagiello, 
al cărui „sfetnic de taină” şi diplomat Filipec a fost după 1490141. Filipec se poate dovedi o cheie 
pentru înţelegerea nu doar a Decadelor lui Bonfini, ci şi a evenimentelor de la 1490142. După 
Bonfini, însuşi Ioan Corvin l-ar fi ales pe Filipec să vorbească în numele său la alegerile regale 
ungare din iunie 1490, cele pierdute în faţa lui Vladislav143. 

 
133 I.-A. Pop, Al. Simon, „Transilvania de la Dunăre: scrisorile de la Modena ale reginei Beatrice de Aragon din vara 
anului 1480”, Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria a V-a, XXXVI (2021), pp. 77-92. Beatrice 
era deja ostilă succesiunii prin Ioan. 
134 Adolf Armbruster, Romanitatea românilor: istoria unei idei, Bucureşti, 19932, pp. 67-70. 
135 Reproducem astfel şi un „episod valah”, mai puţin cunoscut, din Decadele lui Bonfini. El face parte din descrierea 
cuceririi Retz-ului de către trupele ungare, boeme şi sârbeşti (după Bonfini): [...] Sed, cum semel custodie se 
negligentius agerent illique ad excipienda quedam auxilia ex rurbe erupissent, incauti ex equitibus nonnulli occurrere, 
qui, cum strenue pugnarent, ab hostibus circumventi fortiter occubuerunt. Valachus quidam regi charissimus, qui 
excitato tumultu primus occurrit primusque hostium impetum ac solus excepit, cum acerrime pugnaret, tribus cesis 
letali vulnere confossus est et ad suos egre se recepít; insequenti die animani efflavit a rege admodum deploratus […] 
(Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 141 (IV.7); pentru traducerea în maghiară: Bonfini-HU (1995), p. 575). Pasajul 
precede descrierea primirii – tocmai la Retz – a lui Bonfini de către Matia şi Beatrice, cu câteva zile înainte de 20 
decembrie 1486 (vezi Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 143). La Retz, cuplu regal se aflase însă – cu destule 
intermitenţe – între 4 octombrie şi 4 noiembrie 1486 (a se vedea R. Horváth, Itineraria regis Matthiae Corvini et 
reginae Beatricis de Aragonia (1458-1476-1490), Budapest, 2011, p. 124). 
136 Concluzia se impune pe baza lecturii textului lui Bonfini drept o realizare post 1490. 
137 Chipurile voievodului Transilvaniei, Báthory, şi ale „încă” episcopului Oradea, Filipec, întind descrierea de către 
Bonfini a bazelor antice şi coeve (valahii din Evul Mediu fiind urmaşii dacilor) ale „geografiei puterii” regelui Matia 
(trădat şi de Báthory şi de Filipec). 
138 Este posibil ca tocmai campania lui Maximilian I de Habsburg din toamna anului 1490 pentru cucerirea tronului 
Ungariei (un act de agresiune din perspectiva elitelor care îl aleseseră pe Vladislav al II-lea) să fi lucrat în favoarea 
„reevaluării ungare” a lui Matia, al cărui mormânt de la Székesfehérvár a şi fost deschis (dar nu profanat) de către 
trupele lui Maximilian (vezi Bernardino Zambotti, Diario Ferrarese dall’anno 1476 sino al 1504 (=Rerum Italicarum 
Scriptores, NS, XXIV, 7), ediţie Giuseppe Pardi, Bologna, 1934 [1937], p. 221). 
139 Salariul la care el a renunţat în Italia şi înnobilarea sa de către Vladislav o dovedesc cu prisosinţă (Abel, „Bonfini 
életraizáról”, p. 290; Tóth, „Analecta Bonfiniana”, pp. 183-184). 
140 Este o altă observaţie, tot de bun simţ (să spunem), evitată – aparent – însă până acum. 
141 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, pp. 228-229 (V.2; adică post 1492);Kalous, Filipec, pp. 33-35. 
142 Vezi astfel şi a doua parte a acestei cercetări: „Alumnul Ioan Filipec şi principii săi”. 
143 Bonfini-LAT (1936-1945), IV, p. 171 (IV.9, i.e. parte din textul prezentat lui Vladislav la 1492). După Bonfini, 
celălalt orator al lui Ioan a fost Toma Bakócz, episcop de Győr, la acea dată, un fiu de iobag „crescut” de Matia (şi de 
Veneţia) şi „preluat” de către Vladislav. 
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The contribution studies the role of Italian architects in anti-Turkish defense in Central Eastern Europe, 
with particular attention to the citadel of Oradea (in Italian Varadino) between the 16th and 17th centuries. 
Unpublished documents (manuscripts, very rare printed and iconic notices) on Oradea, of particular interest 
to the years of the Long War or the Thirteen Years’ War of Hungary (29 July 1593 - 11 November 1606) 
between the Habsburgs and the Turks with a significant and little-known presence of Italian and Roman 
soldiers (7 thousand men, mostly dead) belonging to a planned Holy League promoted by Pope Clement 
VIII. Oradea was the protagonist in these circumstances of a Turkish siege (1598) as documented by an 
unprecedented German view, of considerable media value. 
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1. Fortificazione alla moderna e architetti italiani nell’Europa danubiana. 
«Poichè ora nel nostro tempo si manifestano molte cose prima sconosciute, mi sembra 

necessario riflettere su come una fortificazione deve essere costruita, con cui possano difendersi 
re, principi, signori e città; non solo perchè un cristiano sia protetto da un altro, ma, piuttosto, 
che anche i paesi che si trovano vicino al Turco, siano difesi dalla sua potenza e dai suoi proietti»1. 
Così scriveva Albrecht Dürer nell’opera Etliche underricht, zu befestigung der Stett. in quel 1527 
che vedeva l'Europa minacciata dai Turchi e colpita nel suo centro cattolico romano con il sacco 
dei Lanzichenecchi. Proprio Dürer (fig. 1) nella sua Norimberga al colmo di una vita (1471-1528) 
riproponeva modelli difensivi di architettura militare modulati sugli esempi e le innovazioni 
italiane. La fortificazione alla moderna che papa Clemente VI affidò ad Antonio da Sangallo il 
Giovane dopo il Sacco di Roma del 1527, cioè i bastioni ardeatini di Roma, della Rocca Paolina 
a Perugia, della Cittadella di Ancona (e a seguire sempre del Sangallo la Fortezza da Basso a 
Firenze) faranno testo per generazioni di architetti militari in tutta Europa. I trattati di 
poliorcetica del pieno Cinquecento ne sono una valida testimonianza e sono questi che 
formeranno non solo i tecnici militari ma anche le nuove leve politiche ed aristocratiche, che si 
diffonderanno in mezza Europa come dilettanti, sia laici che religiosi. Sul concetto del tecnico 
dilettante ritorneremo in seguito. Per ora ci preme ritornare alla citazione di Dürer che alludeva 
a i paesi che si trovano vicino al Turco, a cominciare dall'area tedesca e del centro e nord Europa, 

 
* Scuola secondaria Milano; e-mail: franzruvolo@yahoo.it 
1 Cf. Fara, Giovanni Maria. Albrecht Dürer teorico dell’architettura: una storia italiana. Firenze: L. S. Olschki, 1999, p. 
17. Sul Dürer vedere la classica e ponderosa monografia di Panofsky, Erwin, La vita e le opere di Albrecht Durer. 
Milano: Feltrinelli, 1967. 



226 

Francesco Ruvolo 

 

dalla Polonia all’Ungheria alla Transilvania2. Ancora fresche e tragiche erano le conseguenze 
portate della disfatta della battaglia di Mohács (29 agosto 1526) per l’esercito ungherese di Luigi 
II Iagellone contro le forze turche di Solimano I. Da Praga a Vienna (per citare i più importanti 
centri di potere) nel cuore dell’Europa centrorientale si dipanavano una rete di fortezze che si 
costruivano ex novo o si adeguavano radicalmente alla nuova fortificazione alla moderna 
impostata per rispondere alla potenza delle artiglierie, spazzando via le alte torri medievali e le 
esili difese con recinti murari sottili. La fortificazione moderna in Germania e nei paesi, dal Mar 
Nero al Baltico, ebbe origine da architetti italiani al servizio dei signori locali, ed ancora da 
ingegneri tedeschi che s’erano appropriati dei principii della scuola italiana, primo fra questi il 
Dürer che visse per molti anni a Venezia e in Italia. Come abbiamo scritto in altra occasione, il 
rinnovo dell’architettura militare, con opere difensive “alla moderna”, cioè meglio rispondente 
alla potenza di fuoco della nuova artiglieria pesante, si attuerà in gran parte dei centri vitali 
dell’Europa occidentale minacciata non solo dal tradizionale pericolo turco, durante la prima 
metà del secolo sedicesimo. Come è risaputo la progettazione e la messa in opera di tali sistemi 
fortificatori investirà prima d'ogni altro le regioni di confine del vasto Impero Carlo V di 
Asburgo e dell’Europa Orientale. Il programma di realizzazione della nuova struttura difensiva 
-dove ragioni militari e urbanistiche-territoriali si compenetrano- imperniata sui centri maggiori 
ma coinvolgenti pure le altre città minori. Sotto l’incalzare del pericolo turco e barbaresco, ma 
anche come segno forte di un maggiore e preciso ordine intero-politico, economico, ma anche 
religioso se pensiamo al diffondersi delle nuove idee protestanti- si fortificherà “alla moderna”, 
sostituendo o cancellando i caratteri della difesa urbana e territoriale medievale, munendo le 
nuove cortine con muraglioni spessi, seminterrati, allargati in bastioni, in terrapieni e in 
“cavalieri” dove la terra ammassata ridurranno i danni causati dai cannoneggiamenti.  Questa 
nuova “rete” o sistema di difesa con i fronti bastionati si disporrà sia in relazione alla posizione 
altimetrica del terreno (ma dov'è necessario con creazioni artificiali spostando ingenti quantità 
di terra) che in rapporto alla gittata delle artiglierie, cercando di coprire tutte le zone di fuoco, 
limitando o evitando quelle defilate. Ma questa nuova “rete” di difesa deve anche rispettare 
preesistenze economiche più che storico-urbanistiche  (interi quartieri comprese numerose 
chiese o conventi verranno abbattuti perché anacronistiche con il nuovo sistema strategico e 
difensivo), la vicinanza di fiumi e corsi d’acqua ed il “vuoto” nell’intorno urbano, proibendo così 
per sicurezza militare, nuclei edilizi e persino colture arbustive, È in pratica la rivincita delle 
fortezze con la nascita di guerre, tatticamente combattute con assedi e difese, ma più gravi 
conseguenze saranno sulla vita economica per l’enormità della spesa militare, anche quando il 
pericolo sarà inesistente. Costruzioni ed espropri, manutenzioni e ripari, spese per l’acquisto, la 
produzione e la fusione di armi e artiglieria ed il relativo munizionamento, manutenzione ed il 
necessario trasporto. In conclusione, la spesa delle fortificazioni “alla moderna” e la relativa spesa 
bellica, favorirà il capitalismo nascente, per tre motivi: 1. svilupperà l'industria pesante; 2. 
aumenterà gli investimenti industriali e 3. introdurrà procedimenti finanziari che parterranno 
ad incrementare il mercato del capitale3. 

 
2 Pop, Ioan-Aurel. Bolovan, Ioan. Storia della Transilvania. Milano, Rediviva, 2018. Vedere pure i saggi in Storia religiosa 
dello spazio romeno, sotto la direzione di Cesare Alzati; a cura di Luciano Vaccaro. Milano Centro Ambrosiano, 2016. 
Nemeth Papo, Gizella, Papo, Adriano. Le guerre turche in Ungheria: 1551-1553. San Dorligo della Valle (TS): Luglio, 2018. 
3 Cf. Ruvolo Francesco, Architetti lombardi nella Sicilia spagnola, architettura militare e città siciliane nelle visite del 
bergamasco Ferramolino (1543-50 c.) e del milanese Gabrio Serbelloni (1566), in Perdichizzi, Francesco. Melazzo Sagro: 
1692-1698; per la prima volta pubblicato a cura di Francesco Ruvolo. Milazzo: Sikronos, 1996, p.140. 
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Tornando all’Europa centrorientale, una cartina tematica di quasi un secolo fa ci attesta 
una diffusa presenza di tecnici italiani, esperti nella fortificazione alla moderna (figg. 2 e 3). Tra 
i centri segnati dalla presenza di architetti militari italiani (ma aggiungiamo noi, col contesto ed 
il sostegno professionale anche sovraintendenti ai cantieri e maestri di muro), scorrendo questa 
cartina geografica, individuiamo ad esempio tra l’attuale Slovacchia Ungheria e Romania, decine 
di fortezze4. Nel piano transdanubiano, per la loro importanza strategica Buda, Pest, Esztergom 
(in italiano Strigonia, in tedesco Gran), Visegrád; Győr (Giavarino), Bratislava (in passato 
Presburgo o Posonio, in tedesco Pressburg) e Vienna. Dalla fortezza di Yvar, l’attuale Ersekusvar, 
in Ungheria, e poi quella di Canisia, oggi Nagykanizsa; Kosice (ted. Kaschau; ungherese Kassa; 
Cassa, Cassovia), Lèva (Levenz), Tokaj, Trencsén, (Trentschin). Ancora Szeged, (Seghedino) 
Lippa (Lipova), Temesvár (Timişoara) e finalmente Oradea (Varadino in italiano, Nagyvárad in 
ungherese, Grosswardein in tedesco). Documenti inediti (manoscritti, rarissimi avvisi a stampa 
e iconici) su questa cittadina, oggi nel nord della Romania, sono per la prima volta presentati in 
questo nostro saggio. Precisiamo che questi documenti interessano gli anni della Lunga Guerra 
o Guerra dei tredici anni d’Ungheria (29 luglio 1593 – 11 novembre 1606) tra gli Asburgo e i 
Turchi con una significativa e poco conosciuta presenza di soldati italiani e romani (ben 7 mila 
uomini, in gran parte morti) in particolare appartenenti ad una programmata Lega Santa 
promossa da papa Clemente VIII. Oradea fu protagonista in queste circostanze di un assedio 
turco (1598) e altri fatti bellici5. 

 
2. Gli Architetti dilettanti. Il pentagono. La fortezza di Varadino. 
«Siami concesso il dire che tra l’Intendente e il Dilettante vi sia un Cristallo di mezo 

[...]. Ma qual rimedio vi sarebbe, per levarsi quel cristallo o quel velo dagli occhi? l’unico 
sarebbe (a mio credere) il dilettarsi di por le mani nel dissegno alcune ore del giorno, come 
base e fondamento di quest’arte maravigliosa», scrive lo scrittore, incisore e commerciante 
veneziano Marco Boschini nella premessa al suo libro Le ricche minere della pittura 

 
4 La citata cartina è in Maggiorotti, Leone Andrea. L’opera del genio italiano all’estero. Gli architetti militari. v. 2 
[Roma]: La Libreria dello Stato, a. XIV E.F. [1936], in parte ancora valido per i documenti citati. Si veda pure 
Architetti e ingegneri militari italiani all'estero dal XV al XVIII secolo, a cura di M. Viganò, Livorno 1994; L. 
Zangheri, Gli architetti italiani e la difesa dei territori dell’Impero minacciati dai Turchi, in Architettura militare 
nell’Europa del XVI secolo. Atti del Convegno, Firenze 1986, a cura di C. Cresti - A. Fara - D. Lamberini, Siena 
1988, pp. 247-249; A. Fara, Il sistema e la città: architettura fortificata dell’Europa moderna dai trattati alle 
realizzazioni 1464-1794, Genova 1989; i vari saggi in Lombardia e Ungheria nell'età dell'Umanesimo e del 
Rinascimento: rapporti culturali e artistici dall'età di Sigismondo all'invasione turca (1387-1526): 2-3 settembre 
2002. Milano: ISAL, 2003 (Arte lombarda: rivista di storia dell’arte) e le singole voci relative agli architetti italiani 
presenti nell’Ungheria (e paesi limitrofi) rinascimentale in Dizionario biografico degli Italiani. Roma 1960-ss. 
Ad esempio, le voci relative a Baldigara Ottavio, Basta Giorgio, Del Bianco Baccio, Ferrabosco Pietro, Floriani 
Pietro Paolo, Genga Simone, Lupicini Antonio, Olgiati Giovanni Maria, Pacciotto Francesco, Peruzzi Sallustio, 
Scamozzi Vincenzo, Theti Carlo. Cf. pure Goldenberg S., Italieni și Raguzani în viața economică a Transilvaniei 
în secolul al XVI-lea, in Studii. Revista de istorie, XVI, 1963, pp. 591-619. Caccamo D., Eretici italiani in Moravia, 
Polonia, Transilvania (1558-1611). Studi e documenti, Firenze 1970, pp. 82 e 83 e n. con documenti citati per 
muratori italiani richiesti per la Polonia da far venire dalla Moravia. Artisti dei laghi lombardi in Ungheria: dal 
medioevo ai secoli moderni, a cura di Andrea Spiriti e Laura Facchin. Laino Intelvi: APPACuVi, 2018. 
5 Da ultimo vedi Brunelli, Giampiero. La santa impresa le crociate del papa in Ungheria (1595-1601). Roma Salerno, 
2018 e EADEM. Soldati del papa politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa, 1560-1644. Roma, Carocci, 2003, 
con ulteriore bibliografia. 
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veneziana (1674)6. Diffusione, pratica e studio di copie grafiche (sino al plagio), nonché la 
circolazione di modelli, architettonici e archetipici o meno, sono alla base a nostro avviso, della 
nascita del termine dilettante nella Venezia a metà del Cinquecento. L’ambito scientifico e 
architettonico (e militare) è il primo contesto professionale di questa diffusione del termine. 
sottolineiamo pure, che è proprio Venezia luogo per eccellenza e diffusione dell’arte tipografica, 
la culla di questo termine7. L’architetto dilettante – tema storiografico poco o nulla studiato, a 
torto – nasce anche da una necessita storica di avere progettisti in determinate emergenze 
belliche. La forma geometrica e la diffusione di modelli stereotipati nascono in architettura 
militare coi fronti bastionati e le cittadelle. Queste citate soluzioni sono generate (come 
dimensioni e distanziamenti) e poi diffusi, da questioni balistiche delle nuove e dirompenti 
artiglierie. Preponderante è dunque la lunghezza delle gittate delle nuove armi che si può 
ottenere8. Da qui deriva la progettazione dei fronti bastionati e la fortuna del modello strutturale 
e simbolica del pentagono (pentagono/ città ideale), che aveva avuto nel trattato dureriano citato 
in apertura del nostro saggio, un punto fermo, ma era anche facile da eseguire.  «La costruzione 
del pentagono divulgata da Albrecht Dürer è di rapida esecuzione perché si può unicamente con 
la seste e la riga.  Anche rispetto alle costruzioni del pentagono di Tolomeo e Leonardo, quella 
di Dürer sembra più adatta agli architetti perché impostata sull’apertura costante del compasso 
(ogni circonferenza passa per i centri delle altre)»9. Un disegno agli Uffizi fatto addirittura dalla 
granduchessa Cristina di Lorena Medici con un pentagono bastionato in prospettiva e – come 
annotato – «operato con lo strumento di Bernardo Buontalenti» può indicare che tale 
costruzione geometrica era divenuta un esercizio pedagogico di istruzione e formazione di base 
dei dilettanti10. Il pentagono fortificato dalla romana Castel Sant’Angelo sangallesca alla 
cittadella di Anversa (1568) divengono modelli da esportare in Italia e in mezza Europa, 
compreso Varadino oggi Oradea (figg. 4-6). «Essendo poi stato detto Re di Polonia Stefano, si 
mise à uoler finir questa fortezza, et ridurla à maggior perfettione, accomodando li baloardi sin 
hora fatti da uomini, che lauorauano al modo antico, perciò chiamò Francesco Baldigar, 
Ingegnero Italiano, che ha lauorato quasi in tutte le Piazze di questi paesi, huomo per quanto si 
uede dalli opere assai intelligente. Costui seguendo la forma pentagonale irregolare già data alla 

 
6 Cito da Martin Gaier, Dilettanti di architettura: un argomento rimasto marginale in Dilettanti di architettura nella Venezia 
del Cinquecento, a cura di Martin Gaier e Wolfgang Wolters. Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2020, 6. 
7 Non va trascurato anche l’ambiente fiorentino e romano e la figura dell’ingegnere militare Francesco De Marchi e 
dei suoi trattati, che dimostrano una notevole circolazione dei disegni di fortificazioni e plagi. Cf. D. Lamberini, 
Funzione di disegni e rilievi delle fortificazioni nel Cinquecento, in L’architettura militare veneta del Cinquecento, Atti 
del Centro A. Palladio [Vicenza 1984], Milano 1988, pp. 48-61; C. Van den Huevel, Il problema della cittadella: Anversa 
[1984-85], in La città e le mura, a cura di C. De Seta-J. Le Goff, Roma-Bari 1989, pp. 166-186. 
8 Vedi il saggio seminale di Schmiedt, Giulio. Città e fortificazioni nei rilievi aerofotografici, in Storia d’Italia, V, I 
documenti. Torino, Einaudi, 1973. 
9 Cf. Tabarrini, Marisa. Borromini e gli Spada: un palazzo e la committenza di una grande famiglia nella Roma barocca; 
testi introduttivi di Paolo Portoghesi e Sandro Benedetti. Roma: Gangemi, 2008. Sul punto vedere, Maestri, Diego. 
Note sulla costruzione del pentagono nei secoli 16.-19. in ...Essendo la geometria origine e luce di molte scienze et arte...: 
studi in occasione della riproduzione anastatica della Geometria di Ieronimo Pico Fonticulano, L’Aquila 1597/Roma 
1605, a cura di Diego Maestri; contributi di Walter Capezzali ... \et al.!, L’Aquila: Fondazione Cassa di Risparmio della 
Provincia dell’Aquila, 2001, pp. 89-121. Sul pentagono di Dürer vedi pure Linea 1.: grafie di immagini tra Quattrocento 
e Cinquecento, a cura di Marzia Faietti e Gerhard Wolf. Venezia: Marsilio, 2008, p. 69. Si veda pure La città come forma 
simbolica: studi sulla teoria dell’architettura nel rinascimento / Paolo Marconi; Francesco Paolo Fiore ... [et al.] Roma: 
Bulzoni, stampa 1973 e Pirinu, Andrea. Il disegno dei baluardi cinquecenteschi nell’opera dei fratelli Paleari Fratino: le 
piazzeforti della Sardegna. Borgo S. Lorenzo: All’insegna del giglio, 2013. 
10 Cf. il disegno edito da Fara, Amelio. Bernardo Buontalenti: l’architettura, la guerra e l'elemento geometrico. Genova: 
Sagep, 1988, p. 255. 
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Piazza, fece un baloardo molto grande, chiamato il Venetiano, per guardar verso una Piazza della 
città chiamata Venezia, il qual non è finito di terrapienare, cominciò ancora ad ccomodar gli 
orecchioni et i fianchi de gl’altri tre baloardi fatti; ma quest’opera non fu finita di sorte che questa 
piazza hà come si vede cinque baloardi, delli quali quattro, et tre cortine, sono fatte con alquanto di 
raggione, ma il quinto è di legno et terra, fabricato da un muratore senza giudicio alcuno (...), il resto 
delle faccie è di palizata doppia, et fra mezo riempito di terreno»11. La citazione è eloquente per 
affermare quanto sostenuto nel capitolo precedente, cioè la trasformazione delle piazze importanti e 
vitali strategicamente, coi nuovi sistemi dei fronti bastionati e l’anacronismo di strutture difensive e 
uomini che lauorauano al modo antico. Forti sono anche i richiami alla comunità veneziana della 
città romena, che doveva essere considerevole da intaccare la toponomastica, e sicuramente avrà 
avuto peso politico nella scelta e adozione della fortificazione alla moderna. La scelta era obbligata e 
chi non si adeguava sopravviveva sui sistemi difensivi obsoleti. 

 
3. «io mi ritrovo sotto la mia tenda con un Gianizzero preso». L’assedio 
turco a Varadino (1598). L’importanza delle news e delle illustrazioni. 
«La rinnovata minaccia ottomana contro l’Ungheria “regia” alla fine del secolo fece 

riemergere nel mondo balcano-danubiano le antiche paure, quelle che in periodo di pace, vale a 
dire quando le energie del Turco erano impegnate altrove, davano l’impressione di essere 
facilmente dimenticate. Furono ordinate dalle autorità ecclesiastiche preghiere collettive contro 
l’infedele, si riprese l’uso di far suonare contro di loro le campane a stormo, l’Europa fu invasa da 
un fiume di libri, opuscoli, di fogli volanti – i celebri Flugblatter illustrati da acqueforti o più spesso 
da magari rozze eppur  efficaci xilografie, diretti antenati della cartellonistica pubblicitaria 
moderna in quanto venivano incollati sulle pareti delle case –, che mostravano episodi veri o 
immaginari comprovanti la ferocia di quegli empi bestemmiatori e impalatori nemici della croce 
del Cristo». Così scrive sinteticamente ed efficacemente, lo storico Franco Cardini. Non è questa la 
sede per rievocare gli anni della Lunga Guerra o Guerra dei tredici anni d’Ungheria (29 luglio 1593 
– 11 novembre 1606) tra gli Asburgo e i Turchi con una massiccia  presenza di soldati italiani e 
romani in particolare in una programmata Lega Santa, promossa da papa Clemente VIII e 
capeggiata da un suo parente Gian Francesco Aldobrandini, quanto riscoprire gli Avvisi (rarissimi 
come numero) e la loro importanza mediatica, insieme alle immagini relativi all'oggetto del nostro 
studio. I negletti avvisi, antesignani delle moderne news, continuano ad essere trascurati nella 
storiografia italiana e non solo. La fonte ritrovata, sicuramente non unica, stampata proprio in 
quella Roma che aveva dato un notevole numero di giovani che costituivano un reggimento papale, 
è sotto forma di una lettera: Copia d’vna lettera scritta dal campo imperiale della maesta cesarea 
dell'imperatore per staffetta a posta delli 10. di ottobre. 1598. Doue s’intende anco l’assedio di 
Varadino12.  Si trascrive la parte riguardante il nostro soggetto (figg. 7-11): «LA nobilissima et 
grande ben fortificata e principalissima Città di Buda posta su la ripa di quà del Danubio, e 
riguarda Pest, che giace a lei dirimpetto da l’altra ripa, questa città è divisa in due parti, [...] 

 
11 Cito da Badiali, Federica. Ilies, Dorina Camelia. La Fortezza di Oradea (Romania) Nel 1598 Tra Cartografia e 
Cronaca. Fiamminghi e Italiani descrivono la Città. in Bollettino A.I.C. nr. 143 / 2011, p. 162. Su Ottavio Baldigara (e 
altri componenti della famiglia) vedi la voce di Gaspare De Caro, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 5 
(1963) che ricorda pure una missione a Varadino nel 1584. 
12 Publicata per Bartolomeo Fracchetti libraro. In Roma: per Nicolo Mutij, 1598 (In Roma: appresso Nicolo Mutij, 
1598). [4] c.; 8º. Per la citazione riportata Cardini, Franco. Il sultano e lo zar: due imperi a confronto, Roma: Salerno, 
2018, p. 48. Sul tema degli avvisi in generale, si veda Platania, Gaetano. Il Baltico attraverso gli inediti Avvisi manoscritti 
di Polonia conservati in Vaticano (1700-1704). Manziana Vecchiarelli, 1992 con bibliografia precedente. 
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dall’assedio sotto Varadino fortezza principalissima in Transilvania, per non haver possuto far 
altro progresso se ne era levato, ma con molto suo danno, essendoli data la caccia dal Signor 
Giorgio Bast [sic] con morte di loro. Dove s’intende che il Vaiuoda và con l’essercito in verso 
Adrinopoli Città ricchissima et principale, ma senza fortezza alcuna vicino cinque giornate da 
Costantinopoli. Le lettere di Costantinopoli dicono che in quella città erano morti di peste, circa 
125 mila persone, et che tuttavia faceva gran progressi, essendovi parimente nova della 
sollevatione del Persiano contra la Casa Ottomanna. Lettera scritta dal campo Imperiale sotto 
Pest delli 10. di Ottobre 1598, ricevuta dal Secretario Cesareo in Venetia per stafetta a posta li 19. 
detto. Essendo hora gionto il Serenissimo Arciduca Matthias habbiamo presa la Città nella quale 
habitava il Bassà et ci siamo impatroniti del ponte con morte di mille Turchi, & molti prigioni, 
& nonostante che da questa banda del fiume vi sia tutta la militia che doveva difendere le 
frontiere nimiche che è da  quatro millia Cavalli e doi milla Gianizzeri, & altre genti, di maniera 
che hora habbiamo arrivata, & escluso che più non potrà venir soccorso dal General Stargi a 
questi che si sono retirati in assedio della Città e Castello di sopra. Di che tutto si è dato conto a 
Sua Maestà Cesarea per corriero a posta, & io mi ritrovo sotto la mia tenda con un Gianizzero 
preso dalla fattione di hoggi, dicendosi qui, che l'assedio che stava sotto Varadino sia stato 
disfato, si che preghiamo N.S. Dio vogli concedere che possiamo impatronirsi ancora del Castello 
di Pest, tutto a honore, & gloria di S. Divina Maestà, & utile del Christianesmo, Laus Deo, honor, 
& gloria. Amen. IL FINE».  Se la lettera appena pubblicata non è un Flugblatter illustrato «da 
acqueforti o più spesso da magari rozze eppur efficaci xilografie» come ricordava Franco Cardini, 
siamo stati più fortunati con il ritrovamento di una grande veduta dei luoghi dell’assedio 
dell'ottobre 1598 di Varadino o meglio Grosswardein, perchè di produzione tedesca (fig. 12). Nella 
legenda sottostante sistemata in 4 piccole colonne in lingua tedesca, c’è anche il nome dell'autore: 
“Philippus Mair fecit”. La veduta è abbastanza semplice nella resa grafica, ma al contempo chiara 
nei significati che vuole divulgare. La composizione è impostata su uno schema ascensionale. 
L'accampamento turco è in basso con a sinistra la tenda del Visir Bassa. Poco sopra una massa di 
cavalieri e a sinistra una squadra di fanti col moschetto. A destra invece, ai margini del fiume sono 
piazzate 5 pezzi di artiglieria turca in azione. L'ultimo pezzo con la resa grafica della gittata 
disegnata, tra il fumo dell'esplosione ha colpito e fatto rovinare una torre medievale dentro la città. 
A salire, si scorge la veduta della città difesa dai fronti bastionati (che seguono la curva del fiume) 
con i cannoni in azione, ma con la cortina muraria già sbrecciata dai colpi dell’artiglieria turca. In 
cima alla collina, la fortezza di Oradea con la porta d'accesso e due bastioni ai margini. Anche nella 
cittadella si scorge una torre mozzata. Notare pure la presenza di due grossi stendardi che 
sventolano con l'aquila imperiale su due bastioni, uno nella città bassa e l’altro nella cittadella. 
Sopra, in cielo aleggia un Angelo che regge nelle mani la tiara papale, a significare che la città è 
salva sotto il potere della Chiesa. Veduta per la resa grafica con destinazione e diffusione popolare, 
non sappiamo se legata o indipendente dalle news degli Avvisi a stampa. Potremmo definirla 
esempio di Iconologia didattica, cioè immagine finalizzata all’educazione o, in senso stretto, 
all’istruzione popolare e cattolica, in un territorio con forte presenza protestante. Comunica 
informazioni e contenuti culturali, compreso figure retoriche per veicolare messaggi. Si sottolinea 
poi che la veduta è estranea alla nota veduta di Oradea pubblicata nel famoso Civitates Orbis 
Terrarum, e precisamente apparso nel 1617 curato da Jacob Hoefnagel ne Theatri praecipuarum 
totius mundi urbium, liber sextus, ma il riferimento della legenda ad un disegno del padre Joris 
fatto durante l’assedio del 1598 è significativo (e la dice lunga) sull’importanza mediatica dei fatti 
bellici, divulgata in questo caso graficamente. La domanda sia di news che di illustrazioni era 
certamente sentita e notevole, con la presenza accerta di ben 2 disegnatori. 
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fig. 1 Ritratto di Dürer A., 1527 

 

 

fig. 2 Europa Centro Orientale. Fortezze con interventi di Architetti Italiani 
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fig. 3 Europa Danubiana. Carta Politica Amministrativa 1575 

 

 

fig. 4 Oradea. Veduta (da Maggiorotti 1936 tav. 95) 
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fig. 5 Oradea. Fortezza (foto 1910c., da Maggiorotti 1936 tav. 95) 

 

 

fig. 6 Oradea. Fortezza (Lato con epigrafe) 
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fig. 9 
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fig. 10 

 

fig. 11 

figg. 7-11 Copia d’vna lettera …1598. Doue s’intende anco l’assedio di Varadino 
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fig. 12 Groswardein Veduta Assedio 1598 
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THE TATAR INVASION OF MARAMUREȘ AND TRANSYLVANIA IN SEPTEMBER 1717 
ABSTRACT 
 

While the army of Prince Eugene of Savoy was besieging the fortress of Belgrade and the Turkish troops 
of Grand Vizier Hacı Halıl Pasha, strong of more than 150,000 men, were marching towards the Serbian city 
in order to attack the Imperial army from behind, the Sublime Porte tried to simultaneously threaten the 
borders of Hungary and Transylvania which had remained less protected and defended. For this enterprise 
it would have made use of the contribution of the Hungarian rebels and exiles, but above all of the Tatar 
hordes of the Crimean Canat, who were very skilled in raids, so devastating the lands they occupied. From 
Transylvania, the Tatars should have passed into the mining region of Upper Hungary. There was also fear 
of an incursion into Transylvania from the south by the Tatar and Turkish troops of Regeb Pasha. The 
Imperials were also wary of the Wallachian voivode Ioan Mavrocordat, who, although their ally, was ready 
to go over to the enemy’s side. Therefore, the defenses of the southern borders of Transylvania were 
strengthened: the land was thus forbidden to the Tatars. The Tatars, on the other hand, stormed towards 
Bistrița from the east together with Moldovan troops and Hungarian exiles, pushing on one side as far as 
Gherla and Cluj-Napoca, on the other pouring into Maramureș. They destroyed numerous villages and 
castles and killed or deported thousands of people. Mobilization was then proclaimed in Transylvania: the 
Tatar horde was attacked from all sides, and, since it was barred from the way out to Poland, it had to flee 
to Moldavia via Maramureș. Prince Eugene did not send Imperial troops to stop the invasion of the Tatars, 
because he predicted that it would be exhausted in a short time, as indeed it did. 

 
Keywords: Maramureș, Transylvania, Tatars, Prince Eugene of Savoy, Ottomans 

 
 

Mentre era in corso l’assedio della fortezza di Belgrado da parte dell’armata del principe 
Eugenio di Savoia e l’esercito turco del gran visir Hacı Halıl pascià forte di più di 150.000 uomini 
era in marcia verso la città serba per attaccare alle spalle quello imperiale, la Porta aveva cercato 
di minacciare contemporaneamente i confini dell’Ungheria e della Transilvania, rimasti meno 
protetti e custoditi, in modo da dividere le forze imperiali; per quest’impresa si sarebbe servita 
dell’apporto dei ribelli ungheresi dei bujdosók e dei kurucok, ma soprattutto delle orde tatare del 
Canato di Crimea, le quali, se non erano adatte al combattimento campale, erano invece 
abilissime nelle incursioni e nel ridurre a ferro e a fuoco le terre che occupavano1. 

 
* Centro Studi Adria–Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia); e-mail: adriadanubia@gmail.com 
1 I kurucok (parola d’origine incerta che significa “insorti” o “liberi guerrieri”), noti anche come “cruciturchi” e 
“malcontenti”, originariamente conosciuti come bujdosók (“profughi”), erano piccoli nobili decaduti ma anche 
contadini, minatori, borghesi e soldati per lo più protestanti, che dall’Ungheria s’erano rifugiati nel principato di 
Transilvania e nel territorio occupato dagli ottomani, anche per sfuggire alla persecuzione religiosa degli Asburgo. 
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Già durante la campagna del 1716 il principe Eugenio aveva avuto notizia di raduni di 
tatari presso la città oggi ucraina di Chotyn, sul fiume Nistro, e nella Valacchia. Nel mese 
d’ottobre ebbe luogo soltanto una scorreria verso Mehadia (Mehádia)2 passando per Orșova 
(Orsova); l’incursione però si risolse con un nulla di fatto a causa della caduta di Timișoara 
(Temesvár) nelle mani degl’imperiali; i tatari pertanto si rifugiarono sulla riva destra del 
Danubio3. 

Nel 1717 la Porta reimpiegò i tatari in un’impresa più importante: l’invasione dell’Alta 
Ungheria (il Felvidék), una regione nota per le sue miniere che grosso modo coincide con 
l’attuale Slovacchia; tale disegno aveva riacceso grandi speranze nei partigiani di Francesco 
Rákóczi II e in tutti gli ungheresi ch’erano avversi alla causa imperiale4.  

Sennonché, su richiesta dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo (regna/r. 1711–1740), il re di 
Polonia non concesse ai tatari che si stavano radunando in Moldavia il passaggio attraverso il 
suo territorio; pertanto a essi non rimase altra possibilità che passare nell’Alta Ungheria 
attraversando la Transilvania. Dalla valle del fiume Bistrița (Beszterce; ted. Bistritz), che scorre 
nell’odierna Bucovina, una mulattiera conduceva attraverso i Carpazi nel Maramureș 
(Máramaros), ma per molti, tatari compresi, essa non era facilmente praticabile. 

Nella primavera e nell’estate del 1717 frequenti avvisi d’una imminente invasione di tatari 
e fuorusciti ungheresi guidati da Antal Esterházy avevano raggiunto Vienna provenienti dalla 
Transilvania e dalla Polonia. Le notizie erano tutt’altro che infondate; per di più, anche il 
gospodaro (voivoda) moldavo Mihai Racoviță (r. 1703–1705; 1707–1709; 1715–1726) stava 
radunando le sue truppe per unirsi, su ordine della Porta, coi tatari di Crimea. 

Frattanto nell’Alta Ungheria ci si preparava alla difesa, dopo che anche il principe Eugenio 
era stato informato dal feldmaresciallo conte Steinville, il comandante delle forze imperiali in 
Transilvania, e da altre fonti accreditate, oltreché da “osservazioni confidenziali”, che i ribelli 
ungheresi si stavano attivando per provocare torbidi interni, che tutto sommato finivano col 
favorire l’azione dei turchi. Necessitava perciò ricevere le armi e i fondi promessi dall’imperatore 
per il mantenimento dell’armata in quelle province5. Dopo l’arresto avvenuto a Kassa (Košice, 
Slovacchia) di due emissari dei ribelli ungheresi, il principe, su mandato del Consiglio Aulico di 
Guerra, aveva sollecitato i locali comitati a vigilare sui disegni occulti dei kurucok e a concorrere 
alla difesa del paese, la cui suprema direzione era affidata, sin dal 1716, al luogotenente 
maresciallo conte Sándor Károlyi, un ex partigiano di Francesco Rákóczi II; Károlyi, passato dalla 

 
Dapprima al servizio di Mihály Teleki, erano successivamente passati sotto la guida di Imre Thököly, e dopo la sua 
morte sotto quella del principe di Transilvania Francesco Rákóczi II. Cfr. Zs. Trócsányi, Teleki Mihály. Erdély és a 
kurucmozgalom 1690–ig, Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. Sull’invasione tatara della Transilvania e dell’Alta 
Ungheria cfr. in particolare L. Matuschka (a cura di), Campagne del Principe Eugenio di Savoia, vol. XVII: Guerra 
contro i Turchi 1716–18: Campagne del 1717–18, Divisione Storica Militare dell’Imperiale e Regio Archivio di Guerra, 
Tip. Roux e Viarengo, Torino 1900, pp. 180–92 (ed. or. Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen /Geschichte der Kämpfe 
Österreichs/, hrsg. von der Kriegsgeschichtlichen Abtheilung des k. u. k. Kriegs–Archivs, XVII. Band: Der Türken–
Krieg 1716–18. Feldzug 1717–18, Verlag des k. und k. Generalstabes, in Commission bei C. Gerold’s Sohn, Wien 1891). 
2 Se non altrimenti specificato, il toponimo rumeno viene seguito da quello ungherese racchiuso tra parentesi rotonde. 
3 Sulla caduta di Timișoara cfr. A. Papo – G. Nemeth, Il principe Eugenio di Savoia e la riconquista di Temesvár, in 
«Quaderni Vergeriani», XII, n. 1–2, pp. 11–71; e anche Eid., Il mito di Eugenio di Savoia e la presa di Timişoara, in 
Quaestiones Romanicae, Jatepress, Szeged 2017, pp. 38–55. 
4 Su Francesco (Ferenc) Rákóczi II cfr. B. Köpeczi – Á. R. Várkonyi, II– Rákóczi Ferenc, Osiris, Budapest 2004. 
5 Il principe Eugenio all’imperatore, Petrovaradino, 7 giugno 1717, in Matuschka, Campagne del Principe Eugenio cit., 
Suppl. n. 47, pp. 43–4; Id. a Id., Petrovaradino, 8 giugno 1717, ivi, Suppl. n. 48, pp. 44–6. 
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parte imperiale dopo la stipula del trattato di Satu Mare (Szatmár/Szatmárnémeti) del 1711 e la 
pacificazione del paese che aveva concluso le rivolte dei “malcontenti”, godeva di grande autorità 
tra gli ungheresi e conosceva perfettamente gli uomini e le cose di quei luoghi e gl’intrighi 
rakoziani. I comandanti di Oradea (Várad), Kassa, Lőcse (Levoča, Slovacchia), Munkács 
(Mukačevo) e Huszt (Chust), quest’ultime due località oggi nella Transcarpazia ucraina, avevano 
ricevuto l’ordine di aiutare il conte Károlyi con le rispettive truppe nei loro presidi a seconda 
delle necessità. 

 
Sorgono qua e là – scrisse il principe ai comitati dell’Alta Ungheria– varie voci, che alcuni sudditi 

felloni di Sua Maestà Imperiale e Reale intendano colle loro scellerate trame a disturbare la pubblica 
quiete di questo Regno apostolico, per trarlo con diversi mezzi di seduzione alla Porta ottomana, 
questo accanitissimo nemico del nome cristiano, il quale non poté resistere alla giusta causa di Dio 
e dell’Imperatore ed ora spera di rifarsi con l’aiuto di questi traditori della patria. 

 
Perciò Noi, in virtù dei pieni poteri conferitici dalla Grazia di Sua Maestà Imperiale e reale, 

intendiamo sradicare il male e favorire il benessere del Regno, e perciò vogliamo con la presente 
invitare voi tutti ed ognuno Palatino o Vice–Palatino, Giudice o Sindaco della Nobiltà e altri 
funzionari comitali o distrettuali dell’Alta Ungheria, per la devozione al Serenissimo Imperatore e 
Re e pel dovere che v’incumbe verso la patria, a volgere l’occhio vostro a simili trame […]6. 

 
Il principe ordinava pertanto alle autorità comitali di  
 
[…] mandare al più vicino presidio imperiale per esservi sostenuto ogni straniero, che non sia 

munito di passaporto regolare, come pure ogni persona sospetta, a non permettere qualsiasi 
arrolamento tentato sotto falsi pretesti, in breve, a fare tutto ciò che richiedono la quiete pubblica 
del Regno e il servizio dell’Imperatore e ad impedire ciò che potrebbe recargli danno, come vi sarà 
tra breve accennato più minutamente e direttamente dalla Serenissima Corte7. 
 
“Il principe Eugenius veramente non crede a torbidi gravi dei Malcontenti nell’Alta 

Ungheria”, scrisse il principe di Brunswick–Bevern nella sua relazione del 13 giugno 1717, “ma 
pure ha convenuto, poiché tanti indizi appariscono, che in quella regione si macchinano nuove 
pericolose imprese, esser bene, per estrema cautela, che sia dato l’ordine a tutti quelli dei 
Comitati di tenere ben preparate le loro truppe nazionali e di vigilare su tutto, ed ha reputato 
anche necessario di farvi rimanere alcune compagnie di fanteria del reggimento Anspach che è 
in marcia a questa volta”8.  

Peraltro, il principe riteneva “cosa inescusabile” il comportamento del re di Polonia alleato 
dell’imperatore, che desse cioè asilo ai ribelli ungheresi. “Sua Maestà Imperiale – scrisse il principe 
sabaudo a Carlo VI – è altamente in diritto di redarguire energicamente così malfido 
comportamento”; pertanto, consigliava di mandare sul posto quanto prima possibile il conte von 
Virmond onde ottenere con maggiore autorità la fine di quella faccenda9. 

 
6 Id. ai comitati dell’Alta Ungheria (Patente), accampamento sul fiume Bega (Béga) (non lontano da Titel), 11 giugno 
1717, ivi, Suppl., n. 54, pp. 50–1. 
7 Ibid. 
8 Invero, si trattava non dei fanti ma dei dragoni Anspach. 
9 Il principe Eugenio al Consiglio Aulico di Guerra, accampamento presso Belgrado, 21 giugno 1717, ivi, Suppl., n. 
70, pp. 65–8. 
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Le milizie comitali costituivano, all’infuori dei piccoli presidi imperiali, le uniche forze 
combattenti disponibili in quella parte dell’Ungheria. Il principe si mostrò pronto, ma solo a 
parole, a mandare in caso di bisogno alcune delle sue truppe dell’armata; sarebbe stato invece 
molto più pratico oltreché opportuno mandare in Transilvania attraverso l’Alta Ungheria tre 
squadroni (sei compagnie) di dragoni di Anspach di stanza in Polonia; già da un pezzo il governo 
di Vienna era in trattative col principe elettore di Sassonia e re di Polonia (Federico) Augusto II 
il Forte (r. 1709–1733) per il passaggio di questi dragoni al servizio imperiale, ma con molto 
dispiacere e rammarico del principe in quell’anno il negoziato non giunse a conclusione10. 

Una proposta del conte Károlyi d’intraprendere una scorreria in Moldavia non fu ritenuta 
opportuna e pertanto non ebbe seguito; per contro, fu ordinato al conte di limitarsi a vigilare 
sulla sicurezza del confine dell’Alta Ungheria11; Károlyi fece allora sbarrare e custodire da paesani 
armati le vie mulattiere che dal Maramureș conducevano in Moldavia. 

Pressante e diffuso era pure il timore d’una irruzione tatara in Transilvania. Sin dalla 
primavera del 1717, oltre al pericolo tataro proveniente dalla Moldavia incombeva quello d’una 
aggressione da parte del seraskere Regeb pascià che allora si trovava sul basso Danubio, presso le 
città oggi bulgare di Ruse e Nicopoli, insieme con truppe turche e tatare, il cui numero si stimava 
sui 30–40.000 uomini. Si dava per certo che la Porta non avrebbe tenuto in considerazione il 
trattato di neutralità concluso l’inverno precedente tra il conte Steinville e il voivoda moldavo 
Giovanni Maurocordato (Ioan Mavrocordat; r. 1711)12; tuttavia, pure il Maurocordato era 
dispostissimo a infrangerlo, benché la paura delle devastazioni minacciate dal feldmaresciallo 
Steinville lo inducesse a conservare ancora le apparenze dell’amicizia. Il 14 aprile 1717 il 
feldmaresciallo Steinville, su incarico del Consiglio Aulico, aveva fatto avvertire il Maurocordato, 
che se i valacchi avessero dato ai turchi anche un solo tronco d’albero, avrebbe messo il paese a 
ferro e a fuoco, incendiato i magazzini e ammazzato i carrettieri. Nel successivo mese di giugno 
il voivoda valacco fece rispondere allo Steinville dal suo ministro plenipotenziario Demetrius 
Vlasco che egli era molto addolorato per l’arrivo dei turchi ma che non poteva opporsi a loro. 
Per contro s’era saputo dal boiaro Serdar Barbul, un amico degl’imperiali, che, per paura di 
quest’ultimi, il gospodaro stesso aveva chiamato in paese i turchi13.  

Pertanto era più arduo compito per gl’imperiali mantenersi nei cinque distretti valacchi a 
ovest del fiume Olt che il gospodaro aveva loro ceduto; la milizia confinaria si teneva dunque 
pronta a ripiegarsi entro i confini transilvani14. Tuttavia, il Consiglio Aulico, su comando 
dell’imperatore, il 7 giugno ordinò di mantenere i luoghi occupati nella Valacchia e di non 
abbandonarli se non in caso d’estrema necessità. Perciò lo Steinville condusse tutte le sue forze 
mobili al confine meridionale della Transilvania, rafforzò le località dell’Oltenia di Cozia, 
Râmnicu Sărat e Tismana, occupò il passo Vulcan, in prossimità del quale tenne il proprio 

 
10 Id. a Id., accampamento presso Belgrado, 24 giugno 1717, ivi, Suppl. n. 78, pp. 75–6. 
11 Id. a Id., accampamento presso Belgrado, 12 luglio 1717, ivi, Suppl. n. 106, pp. 95–6. 
12 Sarà anche voivoda di Valacchia tra il 1716 e il 1719. 
13 Il feldmaresciallo Steinville al principe Eugenio, 13 e 27 giugno 1717 (cfr. Matuschka, Campagne del Principe 
Eugenio cit., p. 182, nota 3). 
14 Giovanni Maurocordato avrebbe voluto che gl’imperiali abbandonassero le località di Cozia e Râmnicu Sărat 
(Rimnik), ma lo Steinville non vi acconsentì; permise solamente che a Craiova e a Vernetz fossero formalmente 
insediati due capitani valacchi nominati dal Maurocordato, onde evitarne l’occupazione da parte dei turchi (il conte 
Steinville al principe Eugenio, 25 giugno 1717). Sennonché, il principe Eugenio non era d’accordo col fatto che si 
lasciasse al Maurocordato anche solo l’apparenza del dominio nella Valacchia. 
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reggimento di corazzieri e fece perlustrare dalle milizie confinarie il paese sino al Danubio. Le 
vie d’invasione verso Brașov (Brassó) e i passi vicini furono difese dal luogotenente maresciallo 
conte Tige con due battaglioni di fanteria e col reggimento corazzieri Sulzbach. 

La Transilvania fu in tal modo interdetta ai tatari, che in luglio passarono per la Valacchia, 
in parte seguendo Regeb pascià verso Orșova, in parte raggiungendo l’armata del gran visir 
davanti a Belgrado. Nella Piccola Valacchia un paio di centinaia di tatari fu disperso dalla milizia 
nazionale. Al principe Eugenio parve che ora lo Steinville fosse libero di correre in aiuto del 
luogotenente maresciallo Viard, nel caso in cui Regeb pascià avanzasse per Mehadia15. 

Il conte Steinville non seppe però decidersi a trasferirsi colle sue poche truppe, che gli 
erano appena sufficienti per custodire il paese, attraversando il passo di Torre Rossa nel Banato, 
come il principe si auspicava, ma si limitò a mandare due squadroni del suo reggimento di 
corazzieri nella valle di Hațeg (Hátszeg) e fece sbarrare quel passo per impedire a Regeb pascià 
l’ingresso in Transilvania da ovest16. 

In difesa del confine orientale della Transilvania rimasero solo il reggimento di dragoni 
Saint–Amour presso Târgu Mureș (Marosvásárhely), nel comitato di Ciuc (Csík) e a Gheorgheni 
(Gyorgyó), uno squadrone a Bistrița, e una parte della milizia nazionale, sotto gli ordini del 
luogotenente colonnello Dettina, nell’allora comitato seclero di Háromszék, in rumeno 
Comitatul Trei Scaune. Dalla Moldavia non trapelavano notizie di nuove invasioni. Lo Steinville 
riteneva infondate le informazioni circa la minacciata invasione dei tatari, e ai primi d’agosto 
richiamò anche i dragoni del reggimento Saint–Amour verso Sibiu (Szeben), ove si trovavano 
già cinque squadroni dei corazzieri Steinville, pianificando una scorreria nella Valacchia. 

Obbedendo all’ordine dello Steinville, il maggiore generale Saint–Amour, lasciato a 
Bistrița uno squadrone col capitano Gessel, si portò con gli altri cinque squadroni e la milizia 
nazionale a Cincu (Nagysink), non lontano da Făgăraș (Fogaras), allorché ricevette da Catalina 
(Szent Katolna) un avviso del luogotenente colonnello Dettina che annunciava l’avvicinamento 
dei tatari17. Steinville fece allora arrestare la marcia del reggimento Saint–Amour, aspettando 
chiarimenti, che non tardarono a venire. Il 22 agosto il borgomastro di Bistrița annunciò l’arrivo 
di 15–20.000 tra tatari, turchi e moldavi, in massima parte a cavallo; i tatari erano comandati dal 
figlio del can in persona, i turchi dal pascià di Chotyn, i moldavi dal gospodaro Racoviță, al quale 
era stata affidata dalla Porta la guida della spedizione. C’erano con loro anche “profughi” 
ungheresi, le cui file erano state infoltire da altra gente venuta da ogni parte, comandati dal conte 
Antal Esterházy18. 

Siccome la via che per Borșa (Borsa) conduceva nel Maramureș era stata bene sbarrata 
dagli abitanti, l’invasione tatara interessò allora il passo di Rodna (Radna/Óradna), ch’era stato 
reso praticabile da alcune centinaia di paesani moldavi19; quasi con grande sorpresa le orde tatare 
apparvero nei pressi di Bistrița. Il capitano Gessel dei dragoni di Saint–Amour, ch’era stato 
lasciato sul posto con uno squadrone di cavalleria, mosse subito incontro agl’invasori con 100 
dragoni e alcuni militi locali: ne derivò uno scontro sanguinoso presso Ilva Mică, nel distretto di 
Bistrița, dove gl’imperiali ebbero la peggio e furono quasi decimati; il capitano Gessel fu fatto 

 
15 Cfr. Matuschka, Campagne del Principe Eugenio cit., Suppl., n. 78, pp. 75–6. 
16 Il conte Steinville al principe Eugenio, 27 luglio 1717, e al Consiglio Aulico, 1° agosto 1717, in Matuschka, Campagne 
del Principe Eugenio cit., p. 183. 
17 Id. a Id., 15 agosto 1717, ibid. 
18 Id. a Id., 24 agosto 1717, ivi, pp. 183–4. 
19 Il colonnello barone von Kucklander, comandante di Huszt, al principe Eugenio, 29 agosto 1717, ivi, p. 184. 
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prigioniero: egli addossò la colpa della disfatta ai rasciani e alla fuga dei suoi soldati, i quali erano 
stati presi dal terrore. 

 
La disgrazia mi ha questa volta sorpreso – scrisse il capitano Gessel dalla prigionia al capitano 

Macquire del reggimento Wallis – col ferro e col fuoco, cosicché io sono proprio la vittima di coloro, 
che mi hanno messo in questo rischio. Dio mi liberi presto da questo giogo tartarico; allora spero 
che la mia giustificazione varrà ancora qualche cosa, non dubitando che il mio Signor fratello avrà 
parlato in mia difesa presso Sua Eccellenza il Generale Comandante in capo, che la disgrazia non è 
avvenuta affatto per mia colpa, perché da principio furono i signori rasciani, che precipitosamente 
e senza ragione abbandonarono il loro posto, e poi, pur troppo, cosa mai più udita, furono i miei 
soldati che scapparono20. 
 
Ora i tatari, suddivisi in corpi d’alcune migliaia di uomini, dopo aver incendiato i sobborghi 

di Bistrița, mossero verso l’Alta Ungheria; con loro c’era anche il “ribelle” Antal Esterházy, i cui 
tentativi di incitare il popolo alla rivolta non conseguirono risultati concreti. Esterházy aveva 
distribuito alla popolazione un suo proclama d’adesione alla Porta ottomana che recitava: 

 
Io, Antonio Conte Esterhazy, Primo Palatino del Comitato di Presburgo, Generale 

Comandante in capo in Transilvania e Gran Capitano del grande, invincibile Imperatore 
ottomano, mando a tutti ed a ciascuno dei nostri fedeli il saluto e la grazia del nostro Imperatore, 
e notifico e faccio sapere che da parte nostra è stato deciso di fare un’invasione di 60.000 Tartari 
nella Marmaros e di 40.000 nella Transilvania. Perciò ogni oppresso ed amante dell’antica libertà 
si sappia regolare, prenda le armi e aderisca alla Porta ottomana21. 
 
Il gospodaro Racoviță rimase indietro con le sue milizie e con una torma di tatari presso 

Bistrița, difesa dal presidio del reggimento Wallis comandato dal capitano Macquire. Da Bistrița 
il gospodaro avrebbe dovuto spingere i tatari verso la Transilvania. 

Intanto lo Steinville aveva deciso di far tornare il reggimento Saint–Amour sui propri 
passi: il 24 agosto era a Chendu (Nagykend)22, il 25 a Târgu Mureș. Quivi il 29 agosto vi giunse 
pure lo Steinville con cinque squadroni dei suoi corazzieri e due squadroni dei dragoni Hauben. 
Vi si presentò pure il luogotenente colonnello Dettina colla milizia nazionale. I tatari e i moldavi 
furono ricacciati con gravi perdite oltre il confine; tuttavia, alcuni gruppi d’invasori erano già 
arrivati passando per Gherla (Szamosújvár) fino a Cluj–Napoca (Kolozsvár). Anche Racoviță si 
diede alla fuga insieme con le milizie di Antal Esterházy23. Il conte Steinville lo fece inseguire dal 
reggimento dragoni Saint–Amour oltre Reghin/Mureș–Oșorhei (Szászregen) e Bistrița, mentre 
il luogotenente colonnello Dettina con 10 bandiere della milizia nazionale inseguiva i tatari che 
stavano per irrompere in Ungheria24. 

Lasciata la Transilvania, i tatari entrarono dunque in Ungheria attraverso la valle del 
Someș (Szamos); passarono per Dej (Dés), Ileanda (Nagyilonda) e Șomcuta Mare (Nagysomkút). 

 
20 Il conte Steinville al principe Eugenio, 24–25 agosto 1717, ivi, nota 4. 
21 Allegato al rapporto del conte Steinville al principe Eugenio, 13 giugno 1717, ivi, p. 185, nota 1. 
22 Saint–Amour al conte Steinville, 24 agosto 1717, ivi, p. 185. 
23 L’intero reggimento Esterházy consisteva d’una cinquantina di uomini appiedati, scrisse il capitano Gessel al 
capitano Macquire. 
24 Il conte Steinville al principe Eugenio, 25 e 29 agosto 1717, ivi. p. 185; il conte Sándor Károlyi al principe Eugenio, 
settembre 1717, ivi, p. 185, nota 4. 



243 

 L’irruzione tatara nel Maramureș e nella Transilvania nel settembre del 1717 

 

Il 25 agosto le loro orde più avanzate erano giunte a Baia Mare (Nagybánya)25, mentre il grosso 
s’era rovesciato verso Seini (Szinérváralja) e Medieșu Aurit (Aranyos–Medgyes), nel Maramureș. 
Dal 28 al 31 agosto, le loro scorrerie si estesero lungo il Someș, da una parte verso Carei 
(Nagykároly) passando per Potău (Patóháza) e Hirip, dall’altra sino a Nagyszekeres non lontano 
dal Tibisco, passando per Satu Mare e Lazuri (Lázári)26. 

“E così il barbaro nemico non solo finora ha fatto prigionieri parecchie migliaia di persone, 
uomini, donne e bambini di tre Comitati, Bereg27, Szatmár e Ugocsa28, ed ha cominciato a condur 
via per Bistritz e la Transilvania nella Moldavia e Valacchia una non piccola quantità d’ogni sorta 
di bestiame” – scriveva al principe Eugenio il 3 settembre 1717 il colonnello barone von 
Kuckländer, comandante del presidio di Huszt, – “ma saccheggia anche del tutto i villaggi, le 
borgate e le chiese, incendia ogni cosa, e i prigionieri, sì vecchi che giovani, che nella marcia non 
possono tener dietro a quella gente feroce, li ammazza, fa divorare dal fuoco il frumento, il 
bestiame rubato e anche i prigionieri che non può trasportar seco”29. 

Fino ad allora i tatari non avevano incontrato resistenza degna di tale nome30. La 
popolazione si rifugiava sulle montagne oppure oltre il Tibisco o nelle fortezze di Munkács e 
Huszt. A Huszt cercò riparo la maggior parte della nobiltà del comitato di Ugocsa e del 
Maramureș. Lo stesso luogotenente maresciallo conte Károlyi il 27 agosto aveva abbandonato 
Satu Mare, lasciandone la difesa ai cittadini, ed era scappato a Tokaj31, incrementando lo 
spavento dei paesani, che ancorché armati si sbandarono; le scarse truppe nazionali ripararono 
nelle fortezze di Oradea, Ecsed e Kassa, ch’erano difese dalle truppe imperiali, lasciando campo 
libero ai saccheggi dei tatari32. 

“Con una opposizione a tempo delle genti armate dei Comitati si sarebbe potuto forse 
ovviare in tempo al male”, scriveva il principe Eugenio al comandante di Kassa, colonnello 
barone Renaud, “tanto più che i nemici sono molto male armati, non avendo di più che frecce 
ed archi o spiedi e sciabole”33. 

Il colonnello Kuckländer scrisse invece a Eugenio, 3 settembre 1717: “Se avessi avuto o 
avessi ora qui soltanto 300 cavalli tedeschi, avrei voluto e vorrei dare una discreta lezione a questa 
barbara ciurmaglia, che 10 appena su 100 sono armati, e la loro arme consiste in frecce, una 
sciabola rugginosa, ovvero un Copi (spiedo), e i meno hanno una canna [fucile. N.d.R.] rotta, 
con la quale non possono far fuoco”34. 

Nel contempo il conte Károlyi aveva chiesto aiuto al luogotenente maresciallo barone 
Salzer von Rosenstein a Oradea e ai colonnelli barone Renaud a Kassa e barone von Kuckländer 
a Huszt. Per fortuna, lo spavento e la confusione furono mitigati dalla notizia della vittoria di 
Belgrado. 

 
25 Queste località se la cavarono a buon mercato. Il capitano Blum al conte Steinville, Gherla, 31 agosto 1717, ivi, p. 
186, nota 1. 
26 Dal saccheggio non si salvò Satu Mare, che dovette anche sborsare una grossa somma di denaro. 
27 Antico comitato ungherese oggi situato tra Ungheria e Ucraina. 
28 Antico comitato ungherese oggi condiviso da Romania e Ucraina. 
29 Citiamo da Matuschka, Campagne del Principe Eugenio cit., p. 186. 
30 Il colonnello Kuckländer al principe Eugenio, Huszt, 29 agosto e 3 settembre 1717, ivi, p. 186. 
31 Il conte Károlyi al luogotenente maresciallo barone von Salzer, Satu Mare, 27 agosto 1717, ibid. 
32 Il colonnello barone Renaud al principe Eugenio, Kassa, 30 agosto 1717, ivi. p. 187. 
33 Citiamo da Matuschka, Campagne del Principe Eugenio cit., p. 187. 
34 Ibid. 
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A questo punto, il conte Károlyi reagì indicendo da Tokaj la leva in massa (insurrectio)35; 
in breve tempo la popolazione dei comitati di Bihor (Bihar), Šatmar e Szabolcs si radunò in armi. 
Da Szeged accorse la milizia nazionale36, dal Comitato di Szolnok il palatino Miklós Torma, da 
Cluj il giudice István Miskolczy [?] con genti raccogliticce, dalla Transilvania il luogotenente 
colonnello Dettina con la milizia nazionale; pertanto, l’orda tatara fu assalita da ogni parte, ed 
essendole preclusa la via d’uscita verso la Polonia, altro non le rimase che scappare verso la 
Moldavia attraverso il Maramureș. 

Una parte cercò rifugio in Transilvania passando per Cavnic (Kapnikbánya), ma qui 
incappò nella milizia nazionale, che le tolse il bottino, la disperse e liberò i prigionieri. I tatari 
sopravvissuti si rifugiarono sulle montagne, ove però i paesani diedero loro la caccia e li 
ammazzarono37. Il grosso delle loro truppe, lasciato il campo di Batár (oggi Bratove, in Ucraina) 
il 30 e 31 agosto, passando per Feketeardó (oggi Chornotysiv, in Ucraina), comparve davanti a 
Huszt, saccheggiandone i dintorni; ma a Visk (Vyshkovo) nella Transcarpazia fu messo in rotta 
dal presidio di Huszt e da buona parte delle milizie di leva guidate da Zsigmond Sztojka. A questo 
punto, i tatari non pensarono ad altro che a salvarsi colla fuga. 

Nel Maramureș i tatari furono assaliti nella gola di Bîrsana (Barczánfalva), detta 
“sepolcreto degli Zingari”, dalle truppe del vicepalatino László Sztojka38, cui s’erano aggregati 
armati vari riuniti in bande, cittadini, rustici, aiduchi, gli operai delle saline ecc. Subirono gravi 
perdite39. Sempre in fuga e inseguiti, i tatari giunsero il 3 settembre a Borșa nella valle del Vișău 
(Vissó). In tre giorni avevano percorso 120 chilometri, una lunga distanza, se si considerano 
l’impraticabilità della strada, il grosso traino che portavano al seguito e il gran numero di 
prigionieri raccolti. 

Al passaggio dalla valle di Vișău a quella del fiume Bistrița i tatari erano attesi da armati 
venuti da ogni parte ed erano inseguiti dalle milizie del conte Károlyi a dai cavalieri partiti da 
Oradea. La sera del 3 settembre i tatari attraversarono la forra di Strâmtura (Stramtura); 
trovatone ostruita l’uscita, dovettero fermarsi e pernottare in quella gola. All’alba furono quindi 
raggiunti ed assaliti dagli inseguitori, mentre dalle alture cadevano su di loro alberi e macigni: 5–
6000 furono le loro perdite. La massima parte dei prigionieri fu liberata, fu ripreso molto bottino; 
soltanto qualche migliaio di tatari riuscì a scappare a piedi in Moldavia40. 

Ai combattimenti presso il passo di Borșa partecipò pure parte della milizia regionale 
transilvana, dopo che il luogotenente colonnello Dettina aveva fatto passare alcune compagnie 
dalla valle del Someș al Maramureș attraverso sentieri di montagna quasi impraticabili; queste 
compagnie avrebbero poi inseguito i tatari fino in Moldavia. Anche i fanti del capitano Jurko 
giunsero in tempo il 3 e 4 settembre per contribuire al massacro dei tatari41. 

Il principe Eugenio, invece, non mandò truppe dell’armata a frenare l’irruzione dei tatari, 
perché aveva previsto che essa si sarebbe esaurita in breve tempo42, grazie anche alle “sagge” 

 
35 Il luogotenente maresciallo Salzer al principe Eugenio, Oradea, 30 agosto 1717, ivi, p. 187. 
36 Il principe Eugenio al luogotenente maresciallo Leopold von Herberstein, 30 settembre 1717, ibid. 
37 Il luogotenente colonnello Dettina al conte Steinville, Vişeu de Mijloc (Középvissó), 9 settembre 1717, ibid. 
38 Il colonnello Kuckländer al principe Eugenio, 3 settembre 1717, ivi. p. 188. 
39 Il conte Károlyi al principe Eugenio, 7 settembre 1717, ibid.; Kuckländer al principe Eugenio, 4 settembre 1717, ibid. 
40 Il conte Károlyi al principe Eugenio, 10 settembre 1717, ibid. 
41 Il luogotenente colonnello Dettina al conte Steinville, dalle Montagne di Borșa, 7 settembre 1717 e da Középvissó, 
9 settembre 1717, ivi, p. 189. 
42 Il principe Eugenio al conte Károlyi, 2 settembre 1717, ibid. 
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disposizioni prese dal conte Károlyi, al quale rivolse giuste e ripetute lodi43. Del resto, il 13 
settembre 1717 Eugenio aveva scritto anche al colonnello Renaud: “Io mai posso credere che la 
cosa possa durare così e che questa marmaglia si trattenga a lungo”44. 

Sennonché, l’invasione tatara aveva procurato immensi danni al paese. “Nella ritirata dei 
Tartari – scrisse il luogotenente colonnello Dettina il 7 settembre 1717 – si è trovato dappertutto 
molti fanciulli e ragazzi vivi e morti da fare spavento”. I comitati di Šatmar, Bereg, Ugocsa, 
Maramureș, il distretto di Remetea Chioarului (Kővárremete) e più ancora i comitati transilvani 
di Solnoc–Dăbâca (Szolnok–Doboka), Kolos (Kolozs) e Turda (Torda), come pure i dintorni di 
Bistrița, avevano oltremodo sofferto. Perciò quei paesi furono esonerati dall’ulteriore aggravio 
di dover ospitare le truppe imperiali nei quartieri d’inverno. 

Il risultato dell’invasione tatara fu la distruzione di 84 centri abitati nel Comitato di 
Šatmar, di 41 villaggi, 38 castelli nobiliari, 21 chiese e parrocchie in quello di Ugocsa, di 3 chiese 
e d’un gran numero di villaggi nella Contea di Bereg, di 18 centri abitati nel territorio di Baia 
Mare, di 88 villaggi e 5 castelli nobiliari nel distretto di Remetea Chioarului. Circa 4000 persone 
furono deportate; di queste però quasi 3000 furono subito liberate, le restanti 1000 forse furono 
trucidate o perirono per altri motivi. 

Passato il pericolo tataro, arrivarono in Transilvania avvisi d’un’altra imminente invasione che 
avrebbe interessato le contee di Ciuc e Trei Scaune. Il generale di corpo d’armata conte Martigny, 
spedito dal principe Eugenio nell’Alta Ungheria, giunto l’8 settembre a Timișoara e il 14 a Radna e a 
Lipova (Lippa), deviò la marcia delle sue truppe verso la Transilvania. Sennonché, i nuovi timori 
presto si rivelarono infondati; ciononostante, rimasero in Transilvania anche durante l’inverno due 
reggimenti di corazzieri al comando del luogotenente maresciallo barone Viard e altri quattro 
reggimenti agli ordini del generale di corpo d’armata Martigny onde garantire la sicurezza del paese45, 
dato che i tatari che dovevano unirsi all’armata ottomana erano giunti in Valacchia, ma non era 
impossibile che “ad esempio delle passate guerre, potessero avere l’ordine, passando lungo il confine 
transilvano, di tentare un’invasione, per portare a casa loro qualche bottino”46. 

Il principe non voleva però lasciare impunita l’irruzione dei tatari. Non potendo inseguirli 
nei loro territori, si poteva almeno usare la mano pesante sul gospodaro Racoviță. Il 17 settembre 
il conte Steinville ricevette appunto dal principe Eugenio l’ordine di entrare in Moldavia. 
Immediatamente la milizia confinaria transilvana irruppe nel paese moldavo. Il Racoviță mandò 
al conte Steinville un negoziatore, di nome Mikalaky, con l’offerta del pagamento d’un tributo, 
per il quale era da fissare l’entità47. 

Lo Steinville accettò l’offerta del tributo, benché il principe Eugenio si mantenesse 
nell’opinione che fosse molto meglio per l’interesse imperiale mandare in rovina i due principati 
moldovalacchi, anziché permettere ai turchi di trarne ancora vantaggio. Così si espresse il principe: 

 
[…] debbo dirle in risposta che cotesto [= l’entità del tributo, N.d.R.] è da stimare in loco da Lei, 

ma che s’intende sia da procurare, di ottenere il più possibile, se non in contanti, almeno in parte 

 
43 Id. al conte Károlyi, 16, 20, 24 settembre 1717, ivi, p. 189, nota 3. 
44 Citiamo da Matuschka, Campagne del Principe Eugenio cit., p. 189, nota 3. 
45 Il principe Eugenio all’imperatore, accampamento presso Semlino, 10 settembre 1717, in Matuschka, Campagne del 
principe Eugenio cit., Suppl., n. 156, p. 149. 
46 Id. al feldmaresciallo conte Steinville (Transilvania), accampamento presso Semlino, 17 settembre 1717, ivi, Suppl. 
n. 166, pp. 159–61. 
47 Il conte Steinville al principe Eugenio, 17 settembre 1717, in Matuschka, Campagne del principe Eugenio cit., p. 190. 
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in natura, dato effettivamente o per lo meno garantito, ed anzitutto sia pagato subito l’arretrato 
delle 100 borse, essendo certo e confermato da tutte le circostanze, che, se con tal gente ingannatrice 
non si fa sul serio e non si mostrano i denti in caso di difetto, essa con ogni sorta di pretesti, anche 
adducendo l’impossibilità, cercherà di guadagnar tempo o piuttosto di imbrogliarci, il che devesi 
in tutti i modi impedire mostrando di far sul serio davvero. Perocché, nello interesse imperiale, è 
meglio mettere a rovina quelle provincie, anziché lasciarle in piedi senza ricavarne un utile […]48. 
 
Il principe ribadì al conte Steinville il proprio disaccordo sulla restituzione al 

Maurocordato dei cinque distretti dell’Oltenia, dal momento che essi erano difendibili: da una 
parte c’era il Danubio, dall’altra il Banato, dove operava Claude Florimond d’Argenteau conte di 
Mercy, che all’occorrenza avrebbe potuto aiutarlo, a ovest c’era la Transilvania da cui non si 
poteva temere alcuna invasione, a est il fiume Olt colle fortezze di Cozia e Râmnicu Sărat49. Lo 
Steinville aveva mostrato perplessità riguardo la difesa dei cinque distretti valacchi. 

 
Bisognerebbe formare due Corpi, uno lungo il Danubio per impadronirsi di Giurgevo e Braila, 

l’altro avanzato verso Focsani per difendersi dai Tartari. Colla fanteria però ci sarebbe da far poco, 
perché, eccetto gli ora detti luoghi, non v’è nessun altro sito forte in paese, ma anche la cavalleria 
soffrirebbe più che in una campagna e non troverebbe la sussistenza, come nell’anno 1689. […] 
Non si può non dire, che i Valacchi che si trovano qui in Transilvania sospirano al dominio 
imperiale e alla liberazione dal giogo turco, pure dà miglior sicurtà lo approfittare del paese in 
comune per accordo col Maurocordato. Usando la forza, i Turchi farebbero di tutto per conservare 
la Valacchia, devasterebbero il paese, e allora gl’Imperiali invece dell’amore potrebbero tirarsi 
addosso l’odio degli abitanti50. 
 
Per contro, il principe, non credendo ai dubbi dello Steinville, aveva mandato a svernare 

alcune truppe proprio nei cinque distretti valacchi a ovest del fiume Olt51. Infatti, la conquista di 
Belgrado e di Orșova garantiva loro una certa sicurezza da sud e da ovest; da est erano difesi dai 
12 distretti oltre l’Olt rimasti sotto la signoria del Maurocordato, la cui occupazione era dallo 
Steinville creduta troppo difficile, tramite le fortezze di Chinian, Cozia e Râmnicu Sărat sul fiume 
Olt. Al vettovagliamento di quelle truppe avrebbe dovuto provvedere lo stesso Maurocordato, 
costretto a farlo “poiché, se essi (gli Ospodari) possono sborsare somme tanto grosse ai Turchi”, 
scriveva il principe, “non dovrebbero negarle alle gloriose armi imperiali”52. 

Il negoziatore valacco Nicola Rosetti, che il gospodaro aveva mandato a Sibiu, concluse 
una Convenzione per la quale il Maurocordato si obbligava, come nella primavera passata, a 
pagare altre 100 borse d’oro agl’imperiali53. La sua domanda di riprendere sotto il suo governo i 
5 distretti occidentali dietro la corresponsione di 50 borse d’oro fu respinta. 

Alla fine d’ottobre le truppe ch’erano in Transilvania (9 reggimenti di cavalleria e 3 di 
fanteria) occuparono i quartieri d’inverno, la massima parte nel paese stesso. Nella piccola 
Valacchia stazionavano milizie confinarie transilvane, la milizia nazionale valacca arruolata e 
presidi di truppe imperiali nei pochi luoghi fortificati. Il comando fu dato al colonnello Schramm 

 
48 Il principe Eugenio al conte Steinville (Transilvania), Vienna, 27 ottobre 1717, ivi, Suppl. n. 194, pp. 193–4. 
49 Ibid. 
50 Il conte Steinville al principe Eugenio, 17 settembre 1717, ivi, p. 190, nota 6. 
51 Id. a Id. (Transilvania), accampamento presso Semlino, 17 settembre 1717, ivi, Suppl. n. 166, pp. 159–61. 
52 Il principe Eugenio a Steinville, 24 settembre 1717. Citiamo da Matuschka, Campagne del principe Eugenio cit., p. 191. 
53 Il conte Steinville al principe Eugenio, 6 e 11 ottobre 1717, ivi, p. 191. 
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del reggimento dragoni Veterani (già Hauben). Il Direttorio politico del paese era rappresentato 
dai boiari filoimperiali Serdar Barbul e Rodolfo Golesco54. 

Sennonché, nella primavera del 1718 il gospodaro Giovanni Maurocordato riprese un 
atteggiamento ostile verso gl’imperiali e non adempì l’obbligo di pagamento del tributo com’era 
stato convenuto. Pertanto, lo Steinville dovette ricorrere alle rappresaglie, e nel mese di marzo 
spedì il colonnello Schramm con un distaccamento del presidio di Râmnicu Sărat a incassare 
tributi nel distretto di Argeș sin verso Pitești55. Il gospodaro, impaurito, gli mandò un certo 
Antonio Graeco, per mezzo del quale si obbligò a corrispondere un tributo di 120 borse d’oro 
pagabili a rate sino alla fine di settembre del 1718. Gl’imperiali sgomberarono allora il distretto 
di Argeș, e il nuovo trattato ebbe l’approvazione imperiale56: estendere l’occupazione della 
Valacchia non era consentito dalle poche forze disponibili. 

Nella primavera del 1718 anche il gospodaro moldavo Mihai Racoviță si mostrò più 
accondiscendente nei riguardi degl’imperiali; ma non meritava la loro fiducia. 

 
54 Id. al Consiglio Aulico, febbraio 1718, ibid. 
55 Il Consiglio Aulico al conte Steinville, 1° gennaio 1718, ibid. 
56 Id. a Id., 16 marzo 1718, ivi, p. 192. 
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Inochentie Micu Klein’s episcopat was among the most debated in specialized historiography, the 
emphasis falling mainly on the bishop’s struggle for the rights of the greek-catholic Rmanians, laymen 
and clerics alike. The purpose of this paper is to bring to the foreground the bishop’s efforts to improve 
the material condition of the clergy and of his diocese. Firstly, the research aims to identify the types of 
the diocese revenues, on which material funds of the diocese was based in its economic as well as 
instutional development. The next point will be to analyze revenue management and the ways to invest 
the money; I am also interested to identify the persons who managed the bishopric endowment. From 
the collection of income until investment, this presentation aims to observe the role played by the bishop 
in the augmentation of the diocese income, during the years spent in the diocese and also in those of 
his exile in Rome. 

 
Keywords: Transylvania, Greek Catholic Church, Inochentie Micu Klein, diocese endowment/income 

 
 

Articolul de față are scopul de a reliefa episcopatul lui Inochentie Micu-Klein din 
punct de vedere economic. Punctele principale de analiză se vor concentra asupra 
provenienței și acumulării veniturilor, ca și asupra modului de gestionare și administrare 
a acestora (cu accent pe raportul venituri vs. cheltuieli). Nu în ultimul rând, având în prim 
plan persoana episcopului Micu, perioada analizată se va extinde și asupra exilului 
episcopului, întrebându-ne care a fost influența sa din exterior în ceea ce privește situația 
economică a episcopiei. 

Odată cu moartea episcopului Ioan Pataki scaunul episcopal a rămas vacant timp de 
trei ani, cârmuirea episcopiei aflându-se în mâna a doi vicari: protopopul de Daia și 
protopopul de Jucu, dar și a teologului iezuit Regai. Împăratul Carol al VI-lea încă din 7 
decembrie 1727 cere grăbirea numirii noului episcop, astfel că, din cei trei candidați, după 
ezitări, este numit prin diploma din 25 februarie 1729 ca episcop unit al Făgărașului tânărul 
Inochentie Micu1. 

 
* Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Școala doctorală Istorie. Civilizație. Cultură, Facultatea de Istorie și 
Filosofie; e-mail: mihaeladeac2@gmail.com 
1 Zenovie Pâclișanu, Istoria Bisericii Romane Unite, Perspective, Nr. 65-58, Iulie 1994-Iunie 1995, Anul XVII, p. 223-226.  
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Născut în comuna Sadu din Scaunul Sibiu în 1692 (potrivit istoricului Francisc Pall, acesta 
s-ar fi născut în 1700, conform declarației pe care a făcut-o la preluarea scaunului episcopal)2, a 
urmat ultimele cinci clase secundare la Colegiul iezuit din Cluj, unde în 1719 figurează ca 
„poeta”, iar în 1724 ca „metaphysicus”. În 1725 este student la seminarul teologic din Târnavia, 
seminar înființat de către cardinalul Leopold Kolonics3. 

În cursa pentru scaunul episcopal este susținut și propus de iezuitul Adam Fitter (care 
îndemna clerul unit să aleagă măcar un candidat educat în școlile iezuite)4, astfel că, la 25 
februarie 1729 Carol al VI-lea îl numește episcop al Bisericii Unite, dar și consilier al său. În 5 
septembrie 1729, prezent fiind la Viena, a primit titlul de baron, pe care l-a cerut deoarece îl 
avusese și predecesorul său, motivând că baronatul conferă prestigiu și strălucire demnității 
episcopești. După câteva zile, la 23 septembrie este hirotonit la Muncaci, unde și rămâne un an 
pentru noviciat. La 25 septembrie 1730 ia numele de Inochentie (numele de botez fiind Ioan), 
iar în 5 noiembrie 1730 este sfințit ca episcop în aceeași mănăstire din Muncaci de către episcopul 
rutean Gheorghe Ghenadie Bizanczi5. 

Episcopul, la cei 38 de ani, avea în mâinile sale soarta enoriașilor din episcopia încă 
tânără și fragilă. Venit în scaunul episcopal la sfârșitul verii lui 1732, cu rang de baron, consilier 
împărătesc, membru al Dietei Transilvaniei, găsește o biserică săracă, preoți cu venituri 
modeste, supuși taxelor, o comunitate românească marginalizată politic, economic și cultural6. 
A fost, de asemenea, deranjat de existența teologului iezuit, în documentele trimise 
autorităților guberniale sau Curții problema întreținerii teologului iezuit fiind o constantă. 
Veniturile modeste pentru nevoile de dezvoltare instituțională a noii biserici îl determină să 
înăsprească vizitele la Viena. 

Activitatea episcopului pentru consolidarea și dezvoltarea episcopiei unite a fost demersul 
principal și mult discutat în istoriografie, astfel că eu îmi propun analiza administrării veniturilor 
episcopale, și anume identificarea tipurilor de venituri și proveniența lor. 

Să vedem mai întâi proiectele episcopului. O primă acțiune de anvergură a episcopului, 
direcționată înspre consolidarea instituțională a episcopiei, a fost construirea unei mănăstiri, în 
acord cu prevederile bulei Rationi Congruit, diploma de înființare a episcopiei7. Împăratul Carol 
al VI-lea destinase pentru acest scop cu decretul din 17 noiembrie 1732 noi sume, astfel că, în 
ianuarie 1733 episcopul putuse să elaboreze chiar și un proiect de cheltuieli referitor la ridicarea 
reședinței și a mănăstirii8. Episcopul Klein îi aduce aminte lui Carol al VI-lea și că a dispus prin 
decretul din 20 septembrie 1732 ca banii adunați de pe domeniile Sâmbăta de Jos și Gherla, din 
perioada celor trei ani în care scaunul a fost vacant, anume suma de 3.000 de florini renani, să 

 
2 Francisc Pall, „Inochentie Micu-Klein, deschizător al luptei de emancipare națională a românilor transilvăneni: 
câteva îndreptări și întregiri”, în Apulum: Acta Musei Apulensis. Arheologie-Istorie-etnografie, Alba Iulia, Editura 
Steaua Nordului, 1982, p. 193-205.  
3 Augustin Bunea, Din Istoria Românilor Episcopul Ioan Inocențiu Klein (1728-1751), Blaj, Editura Tipografia 
Archidiecesană, 1900, p. 54. 
4 Ibidem, p. 53. 
5 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 230-233. 
6 Există un studiu al Gretei Miron care prezintă un inventar al episcopiei din perioada lui Pataki, care arată o situație 
relativ sărăcăcioasă în bunuri materiale a reședinței episcopale, Greta Miron, Between private and public, between 
personal taste and collective space representation. From the heritage of Bishop Ioan Giurgiu Pataki, în Globalization 
and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives Section: History, 2014, p. 63-73. 
7 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 235. 
8 Ibidem, p. 238.  
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acopere cheltuielile pe care le-a avut pe perioada șederii sale în mănăstirea Sfântul Nicolae din 
Muncaci și alte cheltuieli viitoare9. 

Odată cu vizita de la Viena din 1734-1735, episcopul mai amintește problema banilor și a 
grăbirii edificării noii reședințe și a mănăstirii, dar mai expune și problema validării celor două 
domenii existente (Sâmbăta de Jos și Gherla) pe care nu le are din punct de vedere legal, anume 
nu are diploma/actul de donație. Lipsa unui act care să arate că aceste domenii sunt ale episcopiei 
unite a dus la pierderea unei livezi din Sâmbăta de Jos, recuperarea acesteia fiind practic 
imposibilă fără un act de proprietate10. 

Înainte să vorbim de schimbul propriu-zis și cum s-a desfășurat el, este bine de amintit 
care erau veniturile în bani și în natură ce se puteau obține din domeniul Gherlei și al Sâmbetei 
de Jos. Domeniul Sâmbetei de Jos, amintit și sub denumirea de Beșimbac, producea venituri 
anuale de până la 541 de florini renani rezultați din vii, provenind din câte un vas de vin adunat 
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paști, Rusalii, din dijmele din grâu și ovăz, fânațuri, taxe și 
obligații în natură. Printre altele, domeniul furniza următoarele venituri: din vin 214,12 fl.r. (444 
urne de vin impozitate), cânepă – 150 de clăi a câte șase creițari fiecare, însumând 15 florini; 
semințele de in – două câble și jumătate, doi florini și 36 creițari, o moară cu trei roți – 166,4 fl.r., 
decima din miere doi fl. r., decima din miei 12 fl., decima din porci 10 fl., fructe 16fl.r. (40 de 
urne a câte 24 creițari fiecare) fân – 150 fl.r, paie – 20 fl. și 20 creițari. La toate acestea se adaugă 
sumele provenite din taxe: două oi bune – 20 fl. anual sau două piei de vulpe în valoare de un 
florin și 40 creițari; taxa de sesie în valoare de 12 denari sau câte un miel la trei supuși etc. În 
total, domeniul avea posibilitatea de a furniza 1.309 fl.r și 59 creițari, partea cea mai consistentă 
venind din producția de cereale (601 fl.r. și 21 creițari)11. 

O situație ceva mai completă asupra veniturilor domeniului episcopal o oferă un alt 
document, din anul 1717, semnat de Ignatius Haan, elaborat în contextul canonizării episcopiei. 
Sunt precizate veniturile furnizate de domeniul Gherla, care ajungeau la 3.454,5 fl.r., din care 
rămâneau 2.543,05 fl.r., după taxele percepute de fisc. De exemplu, via din Fizeșu Gherlii, cu o 
vechime de plantație de trei ani, furniza în momentul realizării conscripției 10 vase de vin, 
echivalentul a 200 de florini renani (20 fl./vas). Decimele din cele cinci vii de pe domeniul Gherla 
(Fizeșu Gherlii, Nireș, Orman și Unguraș) însumau în jur de 200 de urne sau cinci vase de vin 
echivalent a 80 fl.r. (16 fl./vas). Din grâu se obțineau 1.400 de clăi evaluate la două mierțe fiecare, 
adică 700 de cubuli; decimele din grâu ajungeau la 600 de clăi evaluate la o mierță și jumătate, 
ceea ce însemna 225 de cubuli. Un cubul de grâu era estimat la un florin și 30 de creițari, însumat 
la 1.387 florini și 30 creițari12. 

La toate acestea se vor adăuga 4.000 de florini (bani promiși încă din perioada episcopului 
Pataki) pentru construirea unei reședințe episcopale, bani primiți de la împărat. Aceste date 
provin din perioada episcopatului lui Pataki. Cum s-au cheltuit banii și care au fost investițiile 
nu știm cu exactitate, ceea ce știm este că, împreună, cele două domenii (Gherla și Sâmbăta de 
Jos) aduceau profit de 3.000 de fl.r. Evident, acest venit fluctua în funcție de cât de bun era anul 
agricol. 

 
 

9 A. Bunea, op. cit., p. 60. 
10 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 243-244. 
11 Greta Monica Miron, Biserica Greco-Catolică din Transilvania: cler și enoriași (1697-1782), Cluj-Napoca, Editura 
Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 81. 
12 Ibidem, p. 82-83. 
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1. Domeniile episcopale. De la Gherla la Blaj 
Pentru a împlini proiectele instituționale, Inochentie Micu avea nevoie de venituri mai 

mari din domeniul episcopal. S-a bucurat de ajutorul Curții vieneze, respectiv al lui Carol al VI-
lea, care a decis schimbarea domeniului Gherla cu cel al Blajului13. 

Astfel, în contractul din 28 martie 1736 încheiat cu erariul, domeniul Gherla a fost 
cumpărat de armenii de pe domeniu pentru suma de 100.000 de florini renani, 60.000 fl.r. fiind 
tranșa dată pe loc, iar restul de 40.000 fl.r. împărțită în rate pe cinci ani. Din 31 august armenii 
intră în posesia lui. Sâmbăta de Jos, domeniu mai mic și mai puțin profitabil, ajunge în posesia 
administrației transilvănene14. În ceea ce privește domeniul Blaj, deși contractul a fost semnat 
prin Camera Aulică regească în 3 august 1736, intră în posesiune fizică a uniților doar în luna 
mai a anului viitor, 1737, când se mută și reședința episcopală. Obținerea acestui domeniu a fost 
profitabilă din două perspective: a unei mai bune conduceri/administrări a episcopiei, având în 
vedere că se afla în centrul ei, și 2. din punct de vedere financiar, deoarece veniturile care se 
puteau obține de pe acest domeniu erau mai mari – însumate ajungeau la 6.000 de florini 
renani15. 

În diploma de acordare a domeniului, împăratul a stabilit și câteva din cheltuielile 
obligatorii. Și anume, s-a dispus împărțirea sumei de 6.000 de florini în două, 3.000 revenindu-i 
episcopului și 3.000 mănăstirii. Episcopul, din acești 3.000 fl. avea obligația de a plăti salariul 
anul de 300 fl. teologului iezuit, o locuință (chiar spațiu în reședința sa), alimente necesare 
traiului, dar și hrană pentru doi cai16. Venitul alocat mănăstirii cuprindea următoarele 
cheltuieli: a. salarizarea (200 de florini pentru vicarul general, salariul a 12 călugări - 1.800 fl., 
indemnizația a doi profesori, de 150 de fl. fiecare) și b. școlarizarea – întreținerea gratuită a 20 
de studenți în cadrul diecezei (care se ridică la suma de 700 de florini). La semnarea 
contractului planul se modifică parțial: suma de 3.000 de florini rămâne episcopului cu 
mențiunea anterioară de a avea grijă de teolog, dar distribuția veniturilor mănăstirii se schimbă 
ușor; în contract apar doar 11 călugări în loc de 12 cum era stipulat în plan. Din acești 11 
călugări unul va fi vicarul plătit cu 150 fl., doi profesori cu câte 125 fl./persoană, iar restul de 
opt călugări vor beneficia de suma de 800 fl. Pentru întreținerea elevilor în cadrul viitorului 
seminar diecezan suma rămâne tot 700 de florini conform planului, doar că numărul elevilor 
crește de la 20 la 35. Alți 972 de florini renani erau destinați întreținerii la Roma a trei bursieri 
(aproximativ 324 fl./ student)17. Suma rămâne aceeași, doar că distribuirea ei este puțin diferită, 
din această gestiune a veniturilor rămânând suma de 128 de florini renani pentru eventuale 
cheltuieli neprevăzute. 

Nu în ultimul rând sunt bine de amintit veniturile furnizate din taxele impuse preoților. 
Censul catedratic și pominoacele erau cele care erau adunate de către protopopi. Censul, adunat 
anual și predat cu ocazia sinodului general, consta în câte un florin de preot. Datele referitoare 
la perioada episcopului Inochentie Micu sunt mai vagi, păstrându-se doar documente privind 
sume colectate din perioada de exil a episcopului (în contextul în care a cerut jumătate din suma 

 
13 Nicolaus Nilles, Symbolae ad illustradam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani, I-II, Oeniponte, 
1885, p. 533-540. Diplomă prin care se schimbă domeniul și se specifică destinația unor sume. 
14 A. Bunea, op. cit., p. 60. 
15 Gabriela Mircea, „Blajul și domeniul aparținător la jumătatea veacului al XVIII-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Cluj, nr. XXXV/1996, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1996, p. 51-52. 
16 Ibidem, p. 61.  
17 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 269-270. 
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colectată). Veniturile din cens au fost: 286,9 florini renani în 1745, 595,10 fl. în 1746 și 62,39 fl. 
în 174718. Censul catedratic a fost perceput de Inochentie Micu ca un venit propriu, un venit al 
episcopului și nu al episcopiei, deși banii colectați au fost folosiți (și) în beneficiul diecezei (de 
exemplu, au fost plătiți agenții de la Viena ai Bisericii Unite și alte cheltuieli axate pe personalul 
administrativ). În 1 decembrie 1752 solicită să i se plătească restanțele din censul catedratic din 
perioada șederii sale în scaunul episcopal în valoare de 1.000 de florini (din 6 iulie episcop era 
Petru Pavel Aron)19. Evidența sumelor colectate și plângerile episcopului arată că preoții nu 
plăteau la timp și regulat această taxă, ducând la acumularea de restanțe. Unele protopopiate 
erau la limita inferioară a plății censului (exemplu Iclandu Mare și Frumoasa), cu preoți și 
enoriași puțini. Presupunem că și trecerea prin episcopie a călugărului ortodox Visarion Sarai, 
care a convins o parte a preoților să treacă la ortodoxie, a afectat, indirect, veniturile din censul 
catedratic (prin scăderea numărului contribuabililor)20. 

Pominoacele, dări mixte atât în natură cât și în bani, adunate și ante unire, erau strânse sub 
denumirea de ajutoare caritabile, fiind reprezentate de: un cubul de grâu sau de ovăz și câte trei 
mariași de fiecare sat21. Perceperea acestei taxe a variat în funcție de episcop; după plecarea în exil 
a lui Inochentie Micu a fost cerut de către vicarul Aron22. Astfel, domeniul Blaj, el singur, oferea 
venituri de 6.000 de florini renani, la care se adaugă contribuțiile preoțești, având în vedere că 
veniturile dinspre preoți erau relativ mici. 

 
2. Reședința episcopală 
În momentul întocmirii contractului de preluare a domeniului, episcopia avea la Blaj doar 

vechiul castel, care necesita renovări serioase. Inochentie Micu a trasat planul noii reședințe 
lângă care urma să fie mănăstirea ce avea să găzduiască și o școală și, firesc, biserica catedrală. 
Construirea mănăstirii nu se putea face doar din veniturile adunate de pe domeniu și din taxele 
de la preoți23. 

Deoarece cheltuielile legate de construcțiile realizate în noua locație erau copleșitoare, 
clerul unit, întrunit în sinodul din 1738, a decis să contribuie cu o sumă pentru ridicarea 
mănăstirii; implicit contribuia astfel și la educarea tinerilor, având în vedere rolul de școală al 
mănăstirii. Prin acest plan de cheltuire a veniturilor s-a încercat axarea pe educarea tinerilor, de 
aici și direcționarea unei bune sume de bani spre școala din mănăstire. Astfel, s-a decis ca în 
decurs de cinci ani să se adune suma de 25.000 de florini. S-a adunat această sumă, din care au 
fost direcționați spre mănăstire doar 19.000 de florini renani24. 

Banii s-au pus în mișcare, ambiția episcopului de a avea o reședință care să se ridice la 
nivelul rezidențelor celorlalte confesiuni s-a văzut în accelerarea lucrărilor. Se încheie în 
primăvara lui 1738 un contract cu Ștefan Zugravul din Țara Românească, care urma să picteze 
tâmpla bisericii din curtea reședinței, și, de asemenea, contractul din 30 martie 1738 de la Viena 
cu arhitectul Curții, Martinelli, pentru zidirea mănăstirii și a bisericii catedrale (fără decorațiuni 
interioare și obiecte de cult). Martinelli, împreună cu echipa formată, urma să se ocupe și de 

 
18 G. Miron, op. cit.,  p. 85.  
19 Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein: Exilul la Roma: 1745-1768, Cluj-Napoca, Editura Viața Creștină, 1997, vol. I, p. 193. 
20 G. Miron, op. cit., p. 87. 
21 Ibidem, p. 88-89. 
22 Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein: Exilul la Roma: 1745-1768, vol. II, partea I, p. 167, doc. nr. 54. 
23 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 269. 
24 A. Bunea, op. cit., p. 66. 
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refacerea vechiului castel, care a servit drept spațiu de reședință. Manopera și materialele 
necesare construcției, respectiv renovării, ajungeau la suma de 61.000 fl.r.25. 

Dintr-o scrisoare redactată în 10 decembrie 1738 reiese că au venit la Blaj un paler și doi 
meșteri nemți. Din spusele vicarului (semnatarul scrisorii), a trebuit să se împrumute la Cetatea 
de Baltă pentru a plăti cei trei lucrători până la întoarcerea episcopului în reședință26. În anul 
1741 se cheltuiau din fondul clerical în jur de 1000 de fl. pentru „instrumentele de fier” 
cumpărate de arhitectul Martinelli. La ani distanță, în 1748, biserica catedrală este zugrăvită pe 
interior, cu excepția tâmplei, costul picturii, acoperit de către Curtea vieneză prin erariu, 
ajungând la 4.850 fl.27 Acest lucru denotă suportul Curții vieneze care a venit mereu cu bani în 
ajutorul episcopiei. 

Conform urbariului din 1747 (episcopul deja aflat în exil, în această perioadă de 
administrarea episcopiei ocupându-se vicarul Aron, viitorul episcop), domeniul avea o organizare 
foarte bine pusă la punct. Urbariul din 1747 ne oferă date de amănunt referitoare la veniturile 
episcopiei. De exemplu, din darea în arendă a hanului situat pe malul Târnavei se obținea suma de 
166 de florini renani, iar din arendarea berăriei, 33 de florini renani. Tot în conscripție ne sunt 
amintite „salariile” celor care se ocupau de domeniu. Erau plătiți în bani și în natură (grâu, ovăz, 
porumb), animale și produse din animale (porci, seu, unt, caș), plus în octalii de miere, urne cu 
vin, care cu fân, perechi de încălțăminte „perones” și alte obiecte vestimentare. Banii erau dați în 
funcție de statutul persoanei și importanța ei în administrarea domeniului: provizorul și 
socotitorul primeau 100 de fl.r. fiecare alături de alte dări, alt „socotitor”, 33 de florini renani și dări 
în natură. Învățătorul lua 25 de fl.r. și șase câble de grâu, grădinarul cinci fl.r. plus alte dări, iar 
îngrijitorul vitelor primea șase fl.r. și 50 creițari și șase ½ câble de grâu, patru ½ câble de cucuruz, 
12 perechi de încălțăminte anual, numite tot „perones”. Judele curții și judele cămării domeniale, 
cei care întregesc lista, erau recompensați doar în dări în natură28. Toate acestea ne arată că evoluția 
domeniului, cât și a episcopiei erau pe o pantă ascendentă. 

Convocat la Viena în 1744 în contextul agitațiilor ortodoxe provocate de călugărul 
Visarion Sarai, acuzat că nu a acționat cu fermitate împotriva acestora, episcopul a luat din 
capitala imperiului drumul Romei. Începe astfel exilul său. 

Cum am amintit mai sus, Inochentie Micu-Klein în continuare se vede păstor al turmei sale, 
care veghează de la distanță, prin vicarul său Petru Pavel Aron, asupra credincioșilor săi, de aceea 
cere în continuare abolirea funcției de teolog din cadrul episcopiei sale, pe motive financiare (încă 
de la început el susține că nu poate întreține o persoană pe care nu o vede ca un semen al lui și că 
veniturile mici îi îngreunează această cheltuială29). Cere să i se trimită partea binemeritată din 
veniturile strânse. Cedează cererii de abdicare a Mariei Tereza abia în 1751, după aproape șapte ani 
de exil, asta doar după ce i se acordă o pensie anuală de 1.200 fl.r., plătită trimestrial. Potrivit 
chitanțelor păstrate, pensia i-a fost trimisă regulat (600 de scuzi anual, moneda care circula în acea 
perioadă în Italia, valoarea unui scud ridicându-se la 2 florini renani)30. 

 
25 Z. Pâclișanu, op. cit., p. 278. 
26 G. Mircea, op. cit., p. 44. 
27 Ibidem, p. 51. 
28 Ibidem, p. 56-60. 
29 Conform contractului de preluare a domeniului Blaj amintit mai sus, episcopul, din cei 3.000 de florini parte din 
veniturile domeniului, avea obligația de a-i asigura teologului 250 de florini anual, plus locuință și cele de trebuință 
pentru casă. 
30 Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein: Exilul la Roma: 1745-1768, vol. II, partea II, p. 244, 225, 254. 
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3. Inochentie Micu în exil 
Corespondența publicată de Zenovie Pâclișanu la începutul secolului trecut ne prezintă 

parțial situația episcopului Klein la Roma, dar și legăturile pe care le are în episcopie pe lângă 
vicarul general. În încercarea lui de a se întoarce în dieceză, apelează în nenumărate rânduri și la 
protopopi, administratori de poștă sau la administratorul domeniului episcopal31. Documentele 
publicate de către Francisc Pall completează corespondența episcopului aflat în exil, parte din ele 
cuprinzând informații despre veniturile episcopului și ale episcopiei. 

În corespondența publicată de Pâclișanu, scrisorile sunt centrate pe nevoile episcopului 
aflat la Roma, care a trimis, în nenumărate rânduri, scrisori către administratorul domeniului 
Blaj în care a dat diferite dispoziții de ordin economic32, dar și către protopopii autorizați să 
strângă bani de la preoți pentru a-i fi trimiși lui cât mai repede33. Pe lângă protopopi, el 
corespondează și cu magiștrii de poștă, cărora le expune aceeași problemă, cea a banilor. În 9 
aprilie 1747 îi scrie magistrului poștei din Juc, Ioan Timandi, căruia îi dă sfaturi cu privire la felul 
cum să-i trimită banii care urmează a fi adunați de la cler34; tot la aceeași dată îi scrie și 
magistrului din Alba Iulia, Ioan Dragoș, căruia la fel îi cere trimiterea banilor adunați de la cler 
cu mențiunea că acești bani îl vor ajuta să se întoarcă cât mai repede acasă35. În marea majoritate 
a scrisorilor trimise către personalul administrativ din dieceză se plânge atât de vicar, cât și de 
situația sa financiară. Modul său de exprimare și felul în care dă directive denotă influența pe 
care o exercită de la distanță asupra episcopiei. 

Deși demisia episcopului Inochentie Micu survine doar în luna mai a anului 1751, 
tratativele și negocierile referitoare la demisie încep intens din primăvara anului 1748, când prin 
agenții de la Viena încearcă să își asigure o retragere cât mai sigură, cu un confort sporit. Cererile 
sale principale din punct de vedere financiar se legau de suma pensiei, propunerea inițială a 
Curții fiind de 1.200 de florini renani. Cu două dintre ocazii a încercat să crească suma. Și anume, 
în iunie 1749 cere pensie de 1.600 de florini, plătită de la data sechestrului din veniturile 
episcopiei (lucru pe care îl dorea și Curtea vieneză)36. La o altă obiecție care a adus la un nou plan 
de demisie propune suma de 1.400 de florini renani. Pe lângă aceasta, cere să i se plătească 
datoriile făcute atât în timpul șederii sale la Viena, cât și la Roma, astfel încât să nu fie afectată 
pensia, pe care, de altfel, o considera prea mică. Chiar și în scrisorile adresate împărătesei cu 
prilejul sărbătorilor se plânge, printre rânduri, de situația grea, de lipsa banilor și a bunurilor 
care i se cuvin din dieceză37. 

Eforturile de convingere a episcopului Klein de a se pensiona, de către cei doi agenți 
(Albani și Rossi) trimiși de către împărăteasă, au fost fără succes, astfel că Maria Tereza îl 
desemnează pe cancelarul Millini să preia negocierile și să precizeze termenii demisiei. În 

 
31 Z. Păclișanu, Corespondența din exil a episcopului Inochentie Micu Klein 1746-1768, București, Editura Cultura 
Națională, 1924. Colecție de documente compusă din scrisorile episcopului Inochentie Micu Klein către personalități 
importante din cadrul diocezei de Făgăraș, corespondență întregită mai târziu de cele două volume de documente pe 
același subiect publicate de către istoricul Francisc Pall. 
32 Ibidem, 17 decembrie 1746 îi cere lui Dănilă Mardsinay urgentarea trimiterii sumei de 1.500 de florini, iar în 18 
februarie 1747 îi poruncește să nu-i mai dea vicarului Aron nimic din veniturile domeniului episcopal, p. 59-60, p. 64. 
33 Ibidem, 9 aprilie 1747, Klein îi scrie protopopului de Blaj, Ioan Szakadati, să adune pominoacele, censul și alte dări 
de la preoți, așa numitele venituri vlădicești, și să i le trimită prin nunțiatura de la Viena, p. 72. 
34 Ibidem, p. 73. 
35 Ibidem, p. 74-75. 
36 Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein: Exilul la Roma: 1745-1768, vol. I, p. 160. 
37 Ibidem, p. 164. 
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corespondența cu episcopul de la Roma îi promite respectarea termenilor propuși de Curte, la 
toate acestea adăugându-se și declarația suveranei, care, pierzându-și răbdarea, îi dă trei luni la 
dispoziție să semneze demisia, altfel își retrage sprijinul referitor la pensie. Suverana cere și să i 
se trimită un inventar al bunurilor, scris chiar de mâna episcopului. Într-o anexă la o scrisoare 
din 8 mai 1751 episcopul enumeră bunurile aflate în locuința de la Sibiu și din reședința de la 
Blaj. În inventar amintește de bunuri precum obiecte de mobilier, descrise detaliat începând de 
la tipul de material, decorațiuni, locul de proveniență, dar cel mai important, valoarea lor în 
florini renani. De exemplu, regăsim în descriere un scaun pentru odihnă acoperit cu pânză fină 
în valoare de 10 fl.r., un pat acoperit cu material de lână, cu model floral și frunze de mătase, de 
14 fl.r., mese și scaune cu o valoare însumată de peste 300 fl.r. Mai adaugă o bibliotecă personală 
cu o valoare de 100 fl.r. (din păcate nu ne este amintit în acest inventar numărul cărților și care 
au fost acestea, doar faptul că episcopul le-ar fi cumpărat din fondul personal38), amintește și de 
bunuri imobile, obiecte de uz casnic, precum argintărie evaluată la 500 de florini, alături de altele 
pe care doar le enumeră ca fiind ale sale și care se află la reședința episcopală. La toate acestea se 
mai adaugă și 12 cai cu hamuri și căruță (450 fl.r.), plus diferite tablouri39. Cert este că aceste 
obiecte și bunuri valorează 2.096 de florini renani, din spusele episcopului, acestea făcând parte 
din zestrea episcopală. 

Odată demisia semnată, pensia rămâne la cuantumul inițial, de 1.200 fl., trimisă în două 
tranșe, conform actului de demisie: prima în 24 iunie, la Sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan 
Botezătorul, și a doua la 27 decembrie, la sărbătoarea Sf. Apostol și Evanghelist Ioan. Aceste date 
nu s-au respectat întocmai, episcopul pensionat trimițând în nenumărate rânduri scrisori în care 
se plângea de neajunsuri și întârzierea plății. Și procesul de livrare a pensiei a fost destul de 
anevoios, asta și din cauza legăturilor dintre plătitor și Klein. Episcopul trebuia să depună suma 
Cămării din Sibiu, apoi sub forma unei cambii ajungea la Colegiul Monetar și Monastic de la 
Curtea Vieneză, ca apoi să ajungă la Cancelaria Aulică Transilvăneană și la Cancelaria de Stat40. 
În cele din urmă, banii ajung la ambasada austriacă de la Roma, unde pot sta și mai bine de o 
lună până să ajungă în mâinile destinatarului. De aici și plângerile episcopului retras. De 
asemenea, la Roma fiind, a încercat să recupereze și alte venituri restante din dieceză, de pe 
vremea când a fost episcop. De exemplu, o parte din censul catedratic. Aceste demersuri arată 
că, cel puțin parțial, censul catedratic constituia venitul personal al episcopului. Cu aceste 
recuperări încerca să își mai completeze pensia pe cât posibil. O parte din cens a ajuns la dânsul 
prin agentul de la Viena Serbelloni: în primăvara lui 1753 primește 200 de galbeni, echivalentul 
a 800 fl., iar în 1 decembrie 1753 ajunge la el suma de 97641 de florini convertiți în 240 de galbeni, 
plus încă alți 600 de fl. confirmați la data de 3 mai 1753, și aceștia recepționați în galbeni – 15142. 

Totuși, cererile sale nu se rezumă doar la cens, de altfel solicită și partea cuvenită din 
recolta de grâu și vin, de care, se plângea, Cămara transilvăneană îl privează (în Decretul din 30 
august 1751, suverana cere un inventar al tuturor bunurilor care i se cuvin lui Klein, despre care 
Cămara transilvăneană spune că nu ar fi expuse în mod explicit). Cert este că aceste cereri sunt 

 
38 Ioan Chindriș, Cultură și societate în contextul Școlii Ardelene, Cluj-Napoca, Editura Cartimpex, 2001, p. 59-76, lista 
bibliotecii personale a episcopului Inochentie Micu-Klein. 
39 Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein: Exilul la Roma: 1745-1768, vol. II/2, p. 231-234. 
40 Ibidem, vol. I, p. 189. 
41 Ibidem, vol. II/2 doc. 303, p. 269, scrisoarea este de la Serbelloni către protopopul Avram Dăianu în care acesta 
confirmă primirea sumei respective. 
42 Ibidem, vol. II, doc. 306, p. 264. 
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respinse de către Cămara transilvăneană, motivându-se că din banii adunați din perioada 
sechestrului s-ar fi făcut unele plăți43. 

Într-adevăr se face un inventar, o primă socoteală din care reiese că bunurile episcopiei 
aflate sub sechestru în cei patru ani ar ajunge la suma de 9.000 de florini (din socoteala „bunului 
și de încredere” contabil al Cămării, Bereki). La o a doua socoteală, alcătuită de sameșul Cămării 
transilvane, Anton W. Maritaller, care a înregistrat veniturile domeniului Blaj dintre anii 1747-
1751, de la data sechestrului la cea a abdicării reiese suma de 5.422 fl. (o sumă poate rotunjită), 
din care s-au scăzut banii trimiși către Inochentie Micu-Klein, rămânând suma de 563 de fl. la 
dispoziția episcopului44. La toate acestea Klein răspunde cu o nouă socoteală în care comentează 
banii cheltuiți în lipsa lui, dând de înțeles că el ar fi direcționat banii altfel decât a făcut-o vicarul 
general Petru Pavel Aron, rămas la cârma episcopiei. Cei 1.100 fl. cheltuiți cu vizita episcopului 
de Muncaci în dieceza unită transilvană din 1748 nu ar fi trebuit să se sustragă din veniturile 
episcopiei, deoarece el nu l-a invitat în dieceză. Cei 1.600-2.000 florini (nu știe suma exactă, de 
aceea lasă o marjă atât de mare) cheltuiți cu mănăstirea Blaj ar fi trebuit să fie luați din alte 
fonduri (nu specifică care), dar nu pomenește de banii trimiși la Roma (amintiți mai sus). Chiar 
încearcă să îl „mituiască” pe Dăianu cu 100 de florini, asta dacă îl ajută să recupereze acele 
venituri și datoriile45. Faptul că cere în mod obsesiv o parte din veniturile cuvenite nu îl face 
egocentrist sau avar, denotă doar faptul că situația materială îl împinge spre aceste cereri, dar și 
dorința de a se întoarce acasă pentru a-și rezolva singur problemele. 

Când vine vorba de datorii este puțin confuz, indică anumite sume, apoi se răzgândește, 
pune confuzia pe seama oboselii care îl apasă odată cu vârsta, dar și pe situația grea pe care o are 
la Roma. Amintește de o datorie de ridicat de la Georg Repser/Repeser de 1.245 fl. sau 1.500 fl., 
în casa căruia a fost chiriaș în 1740, în perioada în care a stat la Sibiu protopopul Gabor din 
Suarăș (sat de lângă Dej) de la care trebuie să primească 550 fl., bani dați din veniturile episcopale. 
Fiind îngăduitor, arată că este dispus să îl ierte de 100 de florini. Lista poate continua cu încă cel 
puțin 10 nume de la care până la urmă nu a reușit să colecteze datoriile46. Unul din motivele 
principale pe care l-a invocat în cererea de bani a fost dorința de a se întoarce acasă. Aceasta 
răzbate din scrisoarea din 27 noiembrie 1756, în care îi scrie episcopului Aron că îl lovește dorul 
de casă și printr-un ocol pe la Viena s-ar întoarce în dieceză ca un simplu și umil părinte. În fapt, 
oprirea pe la Viena ar avea un scop foarte bine stabilit, și anume să ceară el în persoană valoarea 
în bani a recoltei din grâu și vin de care a mai amintit. Cert este că nu se mai întoarce acasă 
(moare la Roma în 22 septembrie 1768), deși mai încearcă să revină chiar în scaunul episcopal 
rămas vacant la moartea lui Petru Pavel Aron, dar locul este ocupat în cele din urmă de către 
Atanasie Rednic, în detrimentul protejatului său, Grigore Maior. 

 
Concluzii 
Episcopatul lui Inochentie Micu-Klein a fost unul dinamic, păstorind o dieceză în plină 

dezvoltare instituțională. Dorința prelatului de a aduce episcopia la o situație materială mai bună 
l-a făcut să intensifice vizitele la Viena pentru a lupta în persoană pentru drepturile și privilegiile 
episcopiei stipulate în diplomele Leopoldine. Dacă avem în vedere veniturile episcopiei putem 

 
43 Ibidem, vol. I, p. 196. 
44 Ibidem, vol. II/2, doc. 315, p. 278-279. 
45 Ibidem, vol. I, p. 198-199. 
46 Ibidem, p. 199. 
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afirma că, din punct de vedere al tipurilor de venituri, nu s-a produs o schimbare față de 
episcopatul anterior, principalele venituri fiind cele obținute din domeniul episcopal și din 
contribuțiile preoților: censul catedratic și pominoacele. Care sunt schimbările? În primul rând 
cuantumul veniturilor prin obținerea unui nou domeniu episcopal, Blajul, domeniu cu resurse 
și venituri mult mai mari. Această schimbare se datorează inițiativei episcopului Inochentie 
Micu și bunăvoinței imperiale, pentru că noul domeniu este obținut prin grație imperială. 

Când vine vorba de administrarea acestor venituri, anume cheltuielile, se văd evident 
schimbări corelate cu creșterea veniturilor episcopale: se investește în dezvoltarea instituțională 
prin demararea construcției mănăstirii și a școlilor, și susținerea financiară a personalului acestor 
instituții. Se investește în configurarea arhitecturală a noii rezidențe episcopale, Blajul, inclusiv 
prin ridicarea unei catedrale. Se pune accent și pe aparatul administrativ al diecezei, vicarul 
general este remunerat cu o sumă fixă, constant; se investește în întreținerea unor agenți ai 
episcopiei la Viena, cu scopul de a apăra drepturile clerului unit. Sunt investiții pe termen lung. 

Alături de aceste investiții au fost și altele conjuncturale, care țin de situația specifică a 
episcopiei în timpul păstoririi lui Klein sau de anumite cutume. Între cheltuielile conjuncturale 
enumerăm următoarele: repetatele vizite la Viena ale episcopului Inochentie Micu (acest tip de 
cheltuieli nu este nou; predecesorul lui Inochentie Micu, Ioan Giurgiu Pataki, a petrecut și el o 
bună parte a episcopatului său la Viena; din păcate, însă, acest tip de cheltuieli nu este 
documentat nici pentru perioada episcopului Pataki, nici pentru perioada lui Inochentie Micu); 
întreținerea episcopului exilat la Roma, cheltuieli minore precum tipărituri, vizite din exterior, 
ca, de exemplu, cea a episcopului rutean Manuil Olsavki. 

De cine au fost stabilite aceste cheltuieli? În primul rând Curtea vieneză prin stipulațiile 
din diploma donațională a domeniului Blaj, dar și prin alte dispoziții, și, nu în ultimul rând, 
episcopul. În mod cert, schimbarea cea mai evidentă se reflectă în reconfigurarea instituțională 
și administrativă a episcopiei, un proces deschis acum. 
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Education has always been an important goal of the Greek-Catholic Church starting with the 18th 
century. In the case of Oradea, after the foundation of the bishopric in 1777 there was an urgent need of 
well-trained priests that could lead the small parishes of Bihor county and at the same time, be a part of 
the central administration of the diocese. Therefore the bishops along with their chapter members had to 
invest in the formal education of many young Romanians to strenghten, evolve and preserve the 
ecclesiastical institution. The creation fo the small Greek-Catholic Seminary in 1792, which housed only 
children and helped them finish their primary and secondary schools, improved the odds of future students 
and possible candidates for priesthood. This article aims to analise the numbers and statistics of theology 
students during the first part of the 19th century and to see what kind of impact did the education system 
of the time had on the local ecclesiastical environment. 
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Pregătirea viitorilor clerici a reprezentat un scop central în politica de administrare a 
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Încă din momentul înființării entității ecleziastice în anul 
1777, sprijinul financiar acordat tinerilor studenți teologi a rămas o prioritate continuă pentru 
conducerea diecezană. În crearea unei eparhii organizate și ordonate a fost nevoie de un influx 
permanent de preoți formați atât din punct de vedere spiritual, cât și dogmatic. Acest lucru a 
putut fi realizat doar printr-un plan educațional bine gândit și o implicare concomitentă a 
autorităților bisericești și civile. 

Reforma de la începutul secolului al XVI-lea a provocat schimbări drastice în modul de 
operare a Bisericii Romano-Catolice. Prin urmările legislative și canonice ale Conciliului Tridentin  
(1545-1563)1 s-a ajuns la concluzia că orice episcopie avea în primul rând nevoie de preoți cultivați 
pentru a oferi o stabilitate de durată în rândul parohiilor. Astfel, educația și formarea oficială a 
clerului nu a reprezentat doar un scop moral și cultural, dar și o „măsură de supraviețuire” a 
Bisericii față de schimbările din plan confesional de pe tot cuprinsul continentului european. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: ciorba.tiberiu@gmail.com 
1 https://www.papalencyclicals.net/councils/trent/twenty-third-session.htm: în cadrul acestei sesiuni sau pus bazele 
legislative ale formării instituției seminariale, reguli ce în mare parte au rămas valabile pentru următoarele secole.  



260 

Tiberiu Alexandru Ciorba 

 

În cazul eparhiei orădene, datele preluate din documentele epocii relevă o imagine 
interesantă a modului de organizare a învățământului clerical și posibilitățile diecezei de a susține 
în permanență de la an la an un număr de studenți în diferite instituții din zonă. Înființarea 
Seminarului Greco-Catolic de la Oradea în 17922 nu a făcut decât să îmbunătățească șansele de 
formare ale potențialilor candidați, fiind aduși de la o vârstă fragedă sub aripa Episcopiei și 
îndrumați înspre o carieră pastorală. Mai mult decât atât, cataloagele instituției sunt mai abundente 
din punct de vedere informațional, prezentând în fiecare semestru al fiecărui an școlar nu doar 
elevii laici ai internatului, ci și studenții teologi susținuți de episcopie. Identificarea nominală și 
cantitativă devine mult mai ușoară decât în anii de dinainte de 1792, unde singurele date provin din 
scrisorile disparate, rapoartele de cheltuieli ale diecezei și, nu în ultimul rând, din precizările 
diplomei de înființare și a celorlalte acte oficiale. În bula Indefessum, printre directivele stabilite de 
Sfântul Scaun pentru organizarea viitoarei episcopii a fost subliniat și faptul că, inițial, din suma de 
6000 de florini, o parte din ea urma să fie utilizată și în susținerea tinerilor clerici în seminare 
teologice3. Numărul total anual nu a fost specificat, dar cifrele s-au învârtit între 2-5. Câțiva ani mai 
târziu problema financiară a episcopiei a fost în mare parte reglementată prin cedarea domeniului 
de la Beiuș. Acest fapt a fost oficializat printr-o serie de documente începând cu decretul 
împărătesei Maria Tereza din 2 iulie 1780, bula de confirmare Ingeniosa din 10 august a aceluiași 
an, a papei Pius al VI-lea, și diploma lui Iosif al II-lea din 16 februarie 17814. S-a stabilit ca din 
venitul total al domeniului de 22.000 de florini să se acorde anual 1200 de florini pentru întreținerea 
clericilor în Seminarul latin din Oradea5. Nici la momentul respectiv nu a fost pomenit vreun 
număr exact, dar dintr-un raport al canonicului Gheorghe Farcaș, trimis Congregației de 
Propaganda Fide în data de 13 iulie 1781, acesta a subliniat faptul că la momentul respectiv erau 8 
studenți teologi greco-catolici ce frecventau Seminarul latin din Oradea și toți erau alumni 
(bursieri) susținuți din suma de 1200 de florini6. Extrapolând datele, se pare că pentru întreținerea 
anuală a unui singur cleric costurile s-ar fi ridicat undeva la 150 de florini, aici intrând hainele, 
rechizitele și mesele zilnice. Pe toată durata secolelor XVIII-XIX, cei mai mulți tineri bursieri ai 
Episcopiei au urmat cursurile Seminarului din Oradea. Nu în ultimul rând, în documentul trimis 
de către Consiliul Locumtenențial Regal, prin intimatul cu numărul 3230 din 21 februarie 1792 
(care este considerat în mare parte drept actul fundațional al Seminarului Greco-Catolic), s-a 
precizat din nou o metodă oficială de sprijin financiar: Episcopia avea să susțină elevii și studenții 

 
2 Iudita Călușer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea – contribuții monografice, Editura Logos ’94, Oradea, 2000, pp. 
123-124: deși se numea seminar, această instituție nu a oferit cursuri de specialitate (învățământ superior) celor ce 
veneau aici, a fost mai mult un spațiu de formare a copiilor proveniți din medii sărace (familii de preoți, orfani), fiind 
ajutați să-și termine clasele primare și secundare. Doar cei cu rezultatele cele mai bune erau selectați pentru a merge 
mai departe, devenind astfel studenți teologi. Era numit și „Seminarul leopoldin”, deoarece a fost deschis în timpul 
împăratului Leopold al II-lea (1790-1792). 
3 Petre Dejeu, Așezămintele culturale din municipiul Oradea și județul Bihor, Tipografia Transilvaniei, Oradea, 1926, 
pp. 168-171; textul a fost tradus și de părintele canonic dr. Aloisiu Ludovic Tăutu și publicat în revista Vestitorul, nr. 
6/15 martie, 1927, pp. 2-5. 
4 I. Călușer, op. cit., pp. 54-55. 
5 Iacob Radu, Istoria Diecezei Române-Unite a Orăzii-Mari – scrisă cu prilejul aniversării de 150 de ani dela înființarea 
aceleia 1777-1927, Chiriașii Tipografiei Românești, Oradea, 1932, p. 58. 
6 Silviu Sana, Tiberiu Alexandru Ciorba, Traian Ostahie, Seminarul Tinerimii Române Unite din Oradea. O istorie a 
Seminarului leopoldin și a formării clerului greco-catolic (1741-1948), vol. I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, p. 27; 
Ioan Ardeleanu, Istoria Diecesei Romane Greco-Catolice a Oradiei Mari, partea a II-a, Blasiu, Tipografia Seminarului 
gr. cat., 1888, p. 58. 
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împreună, din suma totală de 3896 de florini și 40 de crăițari. Conform actului, 2696 de florini și 
40 de crăițari ar fi provenit din rata sumei de 10.000 de florini a domeniului beiușan, iar ceilalți 
1200 de florini de la Episcopie, fond care a fost utilizat și până acum în acest scop7. 

Pentru perioada 1792-1850 se păstrează în continuare un număr impresionant de 
documente în cadrul Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale8. Corelând datele din 
diferitele rapoarte, scrisori, tabele sau cataloage, și concomitent adăugând informațiile deja 
prezente în surse secundare se creionează o veritabilă imagine a „dinamismului” educațional 
local, demonstrând în același timp seriozitatea cu care Episcopia a tratat subiectul instruirii 
preoților. Cu toate acestea, trebuie menționat că nu există informații pentru toți anii școlari. 
Inevitabil, există lacune documentare pentru anumite perioade, fapt ce distorsionează statisticile 
finale, dar este important ca informațiile disponibile să fie utilizate într-un mod constructiv, chiar 
dacă ele nu sunt sută la sută exacte9. Dintr-un total posibil de 58 de ani școlari, 21 lipsesc, adică 
nu se știe numele vreunor studenți sau câți au fost. 
 

An școlar Date disponibile 
Da Nu 

1792-1793  X 
1793-1794  X 
1794-1795  X 
1795-1796  X 
1796-1797 X  
1797-1798 X  
1798-1799 X  
1799-1800 X  
1800-1801 X  
1801-1802 X  
1802-1803 X  
1803-1804 X  
1804-1805 X  
1805-1806 X  
1806-1807  X 
1807-1808  X 
1808-1809  X 
1809-1810 X  
1810-1811  X 
1811-1812  X 
1812-1813 X  
1813-1814 X  
1814-1815  X 
1815-1816  X 
1816-1817 X  

 
7 Augustin Lauran, Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis M. Varadiensis gr.rot. cat. Pro Anno iubilari 
1900, pp. 54-60; Ioan Georgescu, Istoria Seminarului român-unit din Oradea, Tipografia „Gutemberg”, București, 
1923, pp. 83-89. 
8 Datele au fost extrase în urma analizei informațiilor din cataloagele ce se mai păstrează la numărul de inventar 
EGCO 881, dos. 527, 528, 529 și 530. 
9 Cu siguranță, numărul total de studenți a fost mult mai mare, dar la momentul actual există date doar pentru aceste 
cifre. Rămâne ca în viitoare cercetări să mai fie adăugate sau schimbate unele rapoarte. 
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An școlar Date disponibile 
Da Nu 

1817-1818  X 
1818-1819 X  
1819-1820 X  
1820-1821  X 
1821-1822 X  
1822-1823  X 
1823-1824 X  
1824-1825  X 
1825-1826  X 
1826-1827 X  
1827-1828 X  
1828-1829 X  
1829-1830  X 
1830-1831 X  
1831-1832 X  
1832-1833 X  
1833-1834 X  
1834-1835 X  
1835-1836 X  
1836-1837 X  
1837-1838 X  
1838-1839 X  
1839-1840 X  
1840-1841 X  
1841-1842 X  
1842-1843 X  
1843-1844 X  
1844-1845 X  
1845-1846  X 
1846-1847 X  
1847-1848  X 
1848-1849  X 
1849-1850  X 

 
Tabel nr. 1: Statistica datelor disponibile pe ani școlari pentru perioada 1792-1850. 

 
Studenții din această perioadă au avut posibilitatea de a-și definitiva studiile într-un seminar 

sau, cum este cazul unora, în mai multe. Sunt exemple multiple de tineri ce și-au făcut anii de studiu 
în instituții diferite, în funcție de prestație sau de alegere. Din cauza zonelor lacunare este greu să 
ne dăm seama la unii care a fost traseul lor educativ, dar important de reținut, din cele câteva 
exemple prezente, că a fost posibilă și o astfel de situație. Au putut fi identificați un total de 303 
tineri susținuți de către Episcopie, din care doar 292 au mers mai departe la studii teologice, 11 fiind 
doar alumni ai Seminarului Greco-Catolic10. Conform datelor, aceștia au venit din diverse locații, 

 
10 Pentru unii există date doar pentru un an școlar, dar mai mult ca sigur că și aceștia și-au definitivat traseul educativ. 
Au fost luați în considerare chiar dacă nu sunt deocamdată date disponibile, rămâne doar descoperirea de noi 
documente de arhivă pentru a completa imaginea. 
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putând fi identificate un total de 20 de județe. Desigur, majoritatea au provenit din satele bihorene 
(72 identificați până în prezent), restul din zone precum: Satu Mare 52, Hajdú-Bihar 2911, 
Maramureș 18, Sălaj 14, Arad 14, Cluj 12, Alba 11, Szabolcs-Szatmár-Beregi 4, regiunea 
Transcarpatica 312, Hunedoara 3, Sibiu 3, Mureș 2, Timiș 2, Borsod-Abaúj-Zemplén 1, Brașov 1, 
Presov 1, Bistrița 1, Békés 1, și Csongrád-Csanád 1. Pentru restul de 58 nu se cunosc încă date cu 
privire la originea lor, dar în studii viitoare probabil noi informații vor apărea. Analizând o hartă 
geografică se poate vedea clar cum aspiranții la preoție proveneau din locuri îndepărtate, 
demonstrând astfel că încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, la nici 20 de ani de la înființarea 
Episcopiei, administrația diecezană devenise un catalist pentru formarea tinerilor doritori de o 
carieră clericală, dar și în domeniul învățământului, câțiva, așa cum s-a menționat, n-au urmat 
studii teologice, dar au devenit mai târziu profesori în satele din împrejurimi. 
 

Grafic nr. 1: Proveniența tinerilor susținuți de către Episcopie pe județe, 1792-1850. 
 

Între 1792 și 1850 studenții teologi au fost trimiși pentru a-și definitiva studiile în șase 
posibile instituții: Oradea, Pesta, Ujhorod, Viena, Trnava sau Strigoniu. De departe cei mai mulți, 
160 de studenți identificați până acum, au fost formați la seminarul romano-catolic din Oradea, 
după aceea a urmat Ujhorod cu 47, Seminarul Central din Pesta cu 15 și Seminarul „Sfânta 
Barbara” din Viena la fel, la Trnava au fost 10 și la Strigoniu doar 7. Restul tinerilor clerici, 
aproximativ 38 au realizat studiile în mai multe părți. În niciunul dintre acestea cursurile 

 
11 La momentul respectiv Comitatul Bihor îngloba ambele părți care astăzi se află pe teritoriile României și Ungariei. 
Existau în partea maghiară câteva sate, ce aveau comunități românești semnificative, de unde acești tineri au venit, 
precum Verteș, Leta Mare, Pocei, Nyíracsád, Bedeu, Monostorpályi, Nyírábrány sau Cocad. 
12 Face parte din teritoriul Ucrainei de astăzi, având capitala la Ujhorod. Se învecinează la graniță cu județul Satu Mare. 
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specializate nu au fost predate în română, ci doar latină, maghiară sau germană. Astfel, orice 
student trebuia să aibă cunoștințe de comunicare la un nivel destul de adecvat încât să poată audia 
materiile. 

Cel ce a pus bazele formării Seminarului latin din Oradea a fost episcopul Nicolae Csáky 
(1737-1747) care prin suma de 13.000 de florini lăsați moștenire de către fratele său, fostul 
episcop Emeric Csáky (1702-1732) a organizat pentru prima oară un sediu în spațiul bihorean13.  
Inițial a fost loc doar pentru 12 clerici aparținând ambelor rituri catolice, dar mai apoi lucrurile 
au evoluat, numărul crescând treptat de la an la an14. 
 

 
Grafic nr. 2: Seminariile frecventate de studenții teologi susținuți de către Episcopie, 1792-1850. 

 
Motivul pentru care Oradea a fost favorizată, peste 50% dintre indivizi fiind trimiși aici, se 

poate explica prin faptul că era mai aproape de sediul diecezan, regăsindu-se în același oraș costurile 
erau mai reduse în comparație cu alte locații. Mai mult decât atât, studenții ce rămâneau în Oradea 
au avut posibilitatea de a realiza un fel de practică în limba română, venind săptămânal, în fiecare 
duminică, la Seminarul Greco-Catolic, predicând sau cântând15. Erau astfel mai bine pregătiți și 
instruiți decât cei care mergeau altundeva. Tot așa era verificat constant nivelul lor de comunicare 
în limba română în ceea ce privește cântul și catehizarea. Sunt câteva exemple de cataloage unde 
studenții orădeni erau evaluați, iar conducerea de la institut lăsa observații pentru fiecare16. 

 
13 Petre Dejeu, Instituțiunile culturale din municipiul Oradea și județul Bihor, Tipografia Franklin, Oradea, 1937, p. 162. 
14 I. Călușer, op. cit., p. 127. 
15 SJAN Bihor, EGCO 881, dos. 530, f. 59: este vorba de un catalog pentru semestrul al II-lea din anul școlar 1841/1842, 
unde pentru fiecare duminică, începând din 10 martie până în 7 iulie, a fost desemnat câte un student român să cânte. 
Primii erau cei din anul IV de studiu și continuau până la cei din anul I. În total sunt regăsiți 16 studenți în anul 
respectiv. 
16 SJAN Bihor, EGCO 881, dos. 530, f. 72: act semnat la 4 august 1842 de către Vasile Erdeli, rectorul Seminarului, și 
Ioan Papp, vice-rectorul și prefectul de studii. Au fost verificați 14 studenți, 12 susținuți prin burse și doi ce plăteau 
individual. În anul respectiv s-au înregistrat și două decese: studentul din anul IV Bozontay Ioannes, 22 de ani, și 
Markos Andreas din anul II. 
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Numărul tinerilor ce frecventau această instituție a crescut treptat de-a lungul anilor, 
începând cu 4-6 anual la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ajungându-se până la aproximativ 10-16 
la mijlocul secolului următor. 

 

 
Grafic nr. 3: Fluctuația anuală a studenților ce au frecventat Seminarul Romano-Catolic din Oradea, 

1792-1850. 
 

De-a lungul a aproximativ 60 de ani numărul clericilor a fluctuat semnificativ, dar după 
cum arată graficul acesta a avut o traiectorie oarecum ascendentă. Situația poate fi explicată prin 
analiza mai multor factori, precum situația financiară a Episcopiei la momentul respectiv, 
alegerea individuală în funcție de preferințe, locurile disponibile de la an la an etc. 

Seminarul Greco-Catolic a oferit un punct de pornire pentru mulți preoți ai diecezei, 
demonstrându-și impactul local în numărul ridicat de candidați la studenție. Din totalul de 292 
de indivizi, mai mult de o treime au trecut mai întâi prin băncile internatului, cifra ridicându-se 
la 115. Acest lucru confirmă faptul că proiectul educațional al episcopiei funcționa precum un 
mecanism bine calibrat. Copiii erau crescuți, ajutați să-și termine studiile primare și secundare, 
iar mai apoi aceștia erau trimiși mai departe înspre seminariile teologice mai sus menționate. Nu 
este vorba de vreo coincidență, deoarece traseul așa a fost gândit de la început și a evoluat treptat 
odată cu cristalizarea instituțională a administrației diecezane. Educația a reprezentat cheia 
formării unei eparhii puternice, compusă din preoți instruiți și capabili. Cei care au trecut prin 
internat au provenit din medii și locații diverse, identificându-se în total 11 județe, printre care: 
Bihor 43, Hajdú-Bihar 22, Satu Mare 10, Arad 9, Maramureș 3, Sălaj 2, Alba 1, Brașov 1, Cluj 1, 
Szabolcs-Szatmár 1 și Timiș 1. Din totalul seminariștilor, doar la 21 nu se cunosc încă informații 
cu privire la zona de proveniență, dar cu siguranță au venit dintr-un areal geografic apropiat. 
Conform statisticilor prezente în cataloagele instituțiilor, nu toți 115 au mers mai departe să 
studieze teologia, 11 dintre aceștia oprindu-se la ciclul secundar, devenind mai apoi învățători. 
Ponderea seminariilor alese în mare parte reflectă cantitativ și cele generale: din 111 cei mai mulți 
au rămas în continuare la Oradea, fiind identificați 66, la Viena s-au regăsit 9, Ujhorod 7, Pesta 
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6, Trnava 4 și la Strigoniu 1. În total, 11 foști alumni ai Seminarului leopoldin și-au realizat 
studiile în mai multe locații. 

 

Grafic nr. 4: Proveniența tinerilor din Seminarul Greco-Catolic din Oradea 1792-1850. 

 

 

Grafic nr. 5: Instituțiile frecventate de foștii alumni ai Seminarului leopoldin, 1792-1850. 
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Majoritatea teologilor, după absolvirea seminariilor, au devenit mai târziu parte din 
structura administrativă diecezană, ca preoți sau administratori parohiali, protopopi, membri ai 
capitlului greco-catolic sau chiar episcopi. Au putut fi identificați cinci viitori episcopi uniți care 
și-au realizat studiile grație ajutorului și sprijinului financiar al Eparhiei de Oradea. 

Primul dintre aceștia a fost Alexandru Dobra, primul episcop de Lugoj. Acesta s-a născut 
în localitatea Sărmășel din Comitatul Bistrița, astăzi județul Mureș, la data de 15 februarie 179417. 
A frecventat mai multe seminarii, realizând între 1814-1816 anul I și II la Oradea18, anul III la 
Seminarul Central din Pesta, 1816-1817, și ultimul an între 1818-1819 la Viena19. Mai departe și-
a realizat studiile la institutul teologic din Viena, între 1819-1823, așa numitul „Augustineum”20. 
A fost hirotonit la 1 noiembrie 1818, iar în anul următor a devenit secretar episcopal în Oradea21. 
De-a lungul activității sale a urcat treptele ierarhiei ecleziastice, fiind protopop și paroh de Oradea 
(1834-1843)22, membru al Tribunalului Matrimonial și avocat-apărător al doctrinei catolice 
(1834-1851), asesor consistorial (1827-1851), membru al capitlului canonic scolastic (1844), 
ecleziarh (1845-1847) și primicer, între 1851-185423. Din anul 1854 a fost ales episcop de Lugoj, 
unde a slujit până la moartea sa, în 13 aprilie 1870. 

Cel de-al doilea episcop a fost Vasile Erdeli, care în același timp a fost și rector al 
Seminarului Greco-Catolic între 1837-1842. Născut în localitatea Macău, Comitatul Cenad 
(astăzi județul Csongrád, Ungaria) la data de 1 august 179524, a studiat doi ani de filosofie la 
Oradea, între 1813-181525, mai apoi un an de drept tot la Oradea, 1815-181626, iar între 1817-
1821 și-a definitivat studiile teologice: anul I la Pesta (1817-1818), anul II la Viena (1818-1819)27, 
anul III și IV la Oradea (1819-1821)28. A slujit la început în mai multe localități începând cu 
Beiuș, unde a fost administrator parohial între 1822-1824, devenind ulterior preot paroh (1827-
1828). S-a mutat la Oradea, fiind regăsit în parohia din Olosig între 1831-1836. A fost în același 
timp și asesor consistorial începând cu anul 1833, devenind membru al capitlului orădean din 
1836, întâi pe postul de cancelar (1836-1839), mai apoi canonic scolastic (1840-1842) și, nu în 
ultimul rând, obținând titlul de arhidiacon de Barcău, titlu ce l-a purtat până în 184229. Din 1843 
a fost ridicat la scaunul episcopal, unde a servit până la moartea sa din 17 martie 1862. 

La data de 26 noiembrie 1853, prin bula Ad apostolicam Sedam, a fost înființată Episcopia 
Greco-Catolică de Gherla, iar primul episcop, Ioan Alexi (1854-1863), a parcurs treptele preoției 
cu sprijinul diecezei orădene. Născut la 24 iunie 1801 în comuna Pericei, județul Sălaj, a studiat 
mai întâi doi ani de filosofie la Oradea, între 1819-182130, continuându-și studiile teologice în 

 
17 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 528, f. 116, 128. 
18 Szögi László, Varga Júlia, A Nagyváradi Felsőoktatás Intézményeinek Hallgatói 1740-1852, Budapesta, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Egytemi Könyvtára és Levéltára kiadásá, 2019, p. 199. 
19 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 529, f. 1. 
20 Schematismus EGCO, 1824, p. 36. 
21 Ibidem, 1819, p. 34. 
22 Ibidem, 1834, p. 35. 
23 Ibidem, 1835, p. 35; 1851, p. 5.  
24 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 529, f. 1, 17. 
25 Szögi László, Varga Júlia, op. cit., p. 210. 
26 Catalogus Cleri, 1816, pp. 84-85. 
27 Ibidem, 1819, p. 72. 
28 Ibidem, 1822, p. 61.  
29 Ibidem, 1833, p. 118; Schematismus EGCO, 1834, p. 34, 1837, p. 34. 
30 Szögi László, Varga Júlia, op. cit., p. 224. 
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primul an la Oradea, 1821-1822, iar restul la Viena, 1822-182531. A fost hirotonit la data de 30 
octombrie 1825 de către episcopul Samuil Vulcan și mai apoi a fost regăsit ca preot paroh în 
Borozel, între 1827-182832, și Oradea-Olosig, între 1837-184333. La rândul său a făcut parte din 
capitlul greco-catolic, mai întâi având un post onorific între 1839-1843, după aceea cancelar 
(1844)34, scolastic, 1845-1847, și ecleziarh între 1851-185435. În același timp a purtat și titlul de 
arhidiacon de Lăcșag (1844), Criș (1845-1847) și Barcău (1851-1854). 

Un alt viitor episcop de Oradea, care a studiat în această perioadă, a fost Iosif Papp-Szilagyi 
(1863-1873). Născut la data de 10 aprilie 1814 în comuna Tarcea din Bihor, nu doar că a fost un 
student sprijinit de către administrația episcopală, dar a fost și un alumn al Seminarului 
leopoldin36. Fiul preotului Simeon, care și el la rândul său a fost student37, a făcut cei doi ani de 
filosofie la Oradea, între 1828-183038, continuându-și studiile la seminarul vienez între 1830-
183439. Precum Alexandru Dobra, și Papp Szilagyi a reușit să-și obțină titlul de doctor în teologie 
după  terminarea cursurilor de la „Augustineum”, studii realizate între 1834-1837. A avut parte 
de o carieră impresionantă, revenind în 1838 la Oradea, unde a ocupat postul de vice-rector al 
Seminarului Greco-Catolic40, mai apoi notar și asesor consistorial, membru al capitlului canonic 
începând din 1847, cancelar, scolastic (1851-1854), arhidiacon de Criș (1851-1854), arhidiacon 
de Mureș (1857-1861), canonic primicer (1857-1861)41. A fost în același timp, pentru o perioadă 
de patru ani, între 1852-1856, rector al Seminarului Domestic42. 

Ultima personalitate de seamnă care, probabil, a avut destinul cel mai de succes din punct 
de vedere al ierarhiei ecleziastice, ajungând chiar mitropolit, a fost Ioan Vancea. Născut la Vășad, 
județul Bihor, la data de 18 mai 1820, și provenind dintr-o familie săracă, a beneficiat de sprijinul 
Episcopiei, intrând în rândurile elevilor Seminarului Greco-Catolic, fiind regăsit printre liste 
între 1834-183943. A reușit să realizeze cei doi ani de filosofie la Oradea între 1839-184144, 
mergând mai departe la Viena, unde și-a definitivat studiile teologice (1842-1845)45. Și el și-a 
obținut titlul de doctor la „Augustineum” (1846-1848), devenind mai apoi secretar episcopal și 
profesor la Școala Normală Unită din Oradea (1851-1854)46. În aceeași perioadă a activat ca notar 
și asesor consistorial (1851-1865), intrând în rândurile canonicilor capitulari începând din anul 
1857, când a fost numit arhidiacon de Lăcșag, canonic scolastic (1861), arhidiacon de Mureș și 
canonic primicer (1864-1865)47. După decesul episcopului Ioan Alexi, Vancea a fost numit la 6 
iulie 1865 episcop de Gherla, și confirmat la 25 septembrie 1865 prin bula papei Pius al IX-lea. 

 
31 Ibidem; Schematismus EGCO, 1822, pp. 77-78, 1824, p. 77. 
32 Ibidem, 1827, p. 68. 
33 Ibidem, 1838, p. 36.  
34 Ibidem, 1844, p. 58.   
35 Ibidem, 1851, p. 5.  
36 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 529, f. 19-22. 
37 Ibidem, d. 528, f. 94. 
38 Szögi László, Varga Júlia, op. cit., p. 302. 
39 Schematismus EGCO, 1831, p. 111, 1833, pp. 115-116, 1834, p. 118. 
40 Ibidem, 1838, p. 137. 
41 Ibidem, 1857, p. 5. 
42 Ibidem, 1854, p. 6. 
43 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 529, f. 48-52, 54-57, 58-60, 62-65, 82-86, 93-97, 99-102; d. 530, f. 1-5, 7-10. 
44 Szögi László, Varga Júlia, op. cit., p. 399. 
45 Schematismus EGCO, 1843, p. 173. 
46 Ibidem, 1854, p. 8. 
47 Ibidem, 1864, p. 29. 
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Consacrarea sa a fost realizată la 3 decembrie 1865 de către episcopul Iosif Papp Szilagyi. Trei ani 
mai târziu a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Blajului. 

Demn de menționați ar fi și cei nouă rectori și vice-rectori ai Seminarului Greco-Catolic, 
fiecare demonstrând prin activitatea lor ulterioară importanța educației în sistemul clerical: astfel 
îl avem pe Mihai Benei, care a fost regăsit vice-rector în anul 1813 și a studiat la Oradea primii 
trei ani între 1802-1805 și ultimul la Pesta între 1805-180648, Mihai Tolnaciu, care a fost vice-
rector între 1819-1833 și rector între 1834-183649, Petru Ilieș, vice-rector în 183450, Ioan Nemeș, 
vice-rector în 183551, Ștefan Dume, vice-rector între 1836-183752, Grigore Covari, rector în 
185153, Teodor Aaron, rector în 185754, și, nu în ultimul rând, Ioan Papp, vice-rector între 1841-
1857 și rector timp de zece ani, între 1861-187155. 

Toate aceste exemple diverse confirmă faptul că structura de învățământ a avut un impact 
semnificativ asupra calității candidaților pentru preoție, nu doar la nivelul parohiilor, ci și în 
administrația centrală diecezană. Episcopia a reușit, prin susținerea permanentă a tinerilor, să-și 
creeze o „bază de recrutare” continuă, fapt ce a întărit organizatoric instituția și i-a permis să se 
dezvolte în timp. Treptat, după cum dovedesc actele vremii, numărul a crescut, eparhia putând 
ajuta mai mulți tineri datorită capacităților sale financiare, și a reușit să-i trimită în locuri diverse. 
Politica de educație nu a avut, așadar, un simplu scop moral și social, ci și un obiectiv strategic de 
cristalizare instituțională. Micul internat de pe malul Crișului Repede a facilitat un sprijin în plus 
prin faptul că pregătea din timp aspiranții și le îmbunătățea semnificativ șansele de a-și termina 
cu succes anii de studiu. Chiar dacă nu s-au putut forma aici studenți decât foarte târziu, în prima 
jumătate a secolului XX, a avut un rol important în destinul românilor din spațiul bihorean mai 
ales. 

 
48 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 527, 60-62, 65-67, 72-74, 76-78; d. 528, f. 10, 15, 48, 53, 87. 
49 Ibidem, f. 99-101, 104-106,127-130, 132-135; d. 528, f. 11-14, 16-19, 49-52, 54-57, 88-91, 95-98; Schematismus 
EGCO, 1835, p. 34. 
50 Schematismus EGCO, 1835, p. 95. 
51 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 528, f. 128, 142; d. 529, f. 1, 9-11; Schematismus EGCO, 1835, p. 132. 
52 Schematismus EGCO, 1836, p. 48, 1838, p. 63. 
53 Ibidem, 1851, p. 6. 
54 Ibidem, 1857, p. 6. 
55 SJAN Bihor, EGCO 881, d. 528, f. 117-120, 129-132; d. 529, f. 2-5, 18, 30-32; Schematismus EGCO, 1861, p. 6, 1867, 
p. 14, 1871, p. 14. 
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ASPECTS OF THE ORTHODOX LIFE IN CALEA MARE VILLAGE (BIHOR COUNTY) 
DURING 18TH AND 19TH CENTURIES 
ABSTRACT 
 

This article proposes an overview of the life of the Orthodox community from Calea Mare village (Bihor 
County) during the 18th and 19th centuries. Documentary attested for the first time in the middle of the 16th 
century, this village had an Orthodox majority population during the period that is subject of our attention. 
Based on the information found in various archival collections (we have included here two registers of 
documents drafted by village priests starting with the last decade of 18th century) we succeeded in sketching 
the history of this confession and the challenges that stood in front of this community. 

The following rows contain a series of data and information about the church (its building, repair, 
sanctification), the active priests, the books from the parish, the evolution of the number of believers and 
how they were distributed on households, gender etc. 

We could very well underline the flux of notifications and decisions sent in this parish by some state 
institutions and church representatives. Through these documents we tried to reveal some aspects in the 
demographic, matrimonial, financial, military, cultural and educational fields. 

 
Keywords: Calea Mare, Orthodox, church, state, circular 

 
 

Localitatea Calea Mare este situată la 20 de km sud-est de Oradea, aparținând în prezent 
de comuna Lăzăreni. Prima sa atestare documentară datează din anul 1552. În acel moment, 
împreună cu Mierlău și Danthelek (așezare azi dispărută), numărau 75 de porți1. 

Din primele documente referitoare la structura confesională a populației satului (datând 
de la mijlocul secolului al XIX-lea) reiese că majoritatea covârșitoare a reprezentat-o segmentul 
ortodox. Acest lucru a rămas neschimbat până la răspândirea greco-catolicismului în localitate 
(mai cu seamă după anul 1930), când a avut loc o importantă reașezare. Ortodocșii au rămas și 
atunci segmentul cel mai important din punct de vedere numeric, dar procentajul lor nu a mai 
fost covârșitor. Situația de mai sus va avea consecințe importante și de durată, punând Calea 
Mare în rândul acelor localități care au fost ferite, în tot intervalul asumat de către noi în paginile 
de față, de conflicte interconfesionale care au consumat în alte locuri multe energii, tulburând, 
în paralel, pacea comunitară. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: ciorbaionut@yahoo.com 
1 Liviu Borcea, „Conscrierea comitatului Bihor din 1552”, în Crisia, XXIV, 1994, p. 279. 
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Credem că prezența ortodoxismului în localitate a fost o realitate întâlnită încă de la 
începuturile istoriei sale, așezarea fiind situată într-un areal cu o masivă preponderență 
românească și, implicit, ortodoxă. Rămasă în afara religiilor recepte, confesiunea greco-orientală 
a trebuit să facă față și în zona Bihorului unor multiple presiuni, bine surprinse de istoriografia 
ultimelor decenii. Chiar în perioada primei consemnări documentare a satului au început să se 
facă resimțite eforturile calvinismului de a atrage în rândul său credincioși ortodocși. Atestarea 
prezenței unor preoți români la diverse manifestări ale bisericii calvine este o dovadă că eforturile 
lor nu au rămas fără rezultat. Cu toate acestea, geografia confesională a părților crișene fost prea 
puțin modificată. 

În mod paradoxal, se admite astăzi că ortodoxismul a cunoscut o perioadă de relativă 
liniște începând cu organizarea pașalâcului de Oradea. Mai apoi, cucerirea fortăreței din orașul 
de pe Crișul Repede de către armatele habsburgice (1691-1692) s-a tradus nu doar prin instalarea 
unei noi administrații asupra lumii bihorene, ci și prin demararea unor serii de măsuri menite a 
implanta sau, după caz, a consolida catolicismul în regiune. Emblematic din acest punct de 
vedere rămâne faptul că reînființarea Episcopiei Romano-Catolice de Oradea (desființată la 
mijlocul secolului al XVI-lea, în plină ofensivă protestantă și reînființată la foarte scurt timp după 
îndepărtarea prezenței otomane în Crișana), a coincis cu prezența în urbea de pe Crișul Repede 
a ultimilor episcopi ortodocși, respectiv Efrem (instalat în funcție în anul 1695, trecut ulterior la 
catolicism) și Petru Hristofor (undeva în perioada anilor 1711-1712). Nu a fost emis niciun 
document de desființare a Episcopei Ortodoxe de Oradea, practic ea întrând în sedis vacanță 
până în momentul în care Roman Ciorogariu va fi desemnat să ocupe această veche funcție în 
anul 1920. Între timp, destinele ortodocșilor din aria sa teritorială au fost încredințate episcopiei 
învecinate a Aradului. Pentru eficientizarea coordonării acestora s-a decis înființarea unui 
Consistoriu (1793) care a avut sediul în Oradea-Velența. O bună parte din seria de măsuri 
aplicate lumii ortodoxe bihorene a fost difuzată prin intermediul acestei instituții, activitatea sa 
grăbind intrarea în modernitate prin conectarea la o serie de măsuri și dispoziții în consonanță 
cu spiritul acelui interval de timp. 

Date certe despre existența unei biserici ortodoxe în Calea Mare există abia din secolul 
al XVIII-lea, dar e de presupus că un astfel de edificiu a existat cu mult timp înainte. Prezența 
până în zilele noastre a toponimului „Țințirim” ar putea oferi un indiciu al localizării primului 
locaș de cult în acea zonă (la sud de vatra actuală a localității, în zona pâmântului bisericesc – 
„Pământul Popii”), știut fiind faptul că multe cimitire („țințirimuri”) au fost organizate în Evul 
Mediu lângă edificiile bisericești. Pledează înspre o astfel de opinie și faptul că în acel areal pot 
fi identificate încă mai multe fragmente litice, dar și că în apropiere pare să se fi aflat o veche 
vatră a satului, fapt probat de existența unui alt toponim, respectiv a celui de „Pustă”, prin care 
adesea se înțelege în documentele vechi (și) o vatră părăsită – din diverse motive – a unei 
așezări. Lucrările agricole scot la iveală, inclusiv în prezent, numeroase fragmente ceramice în 
acest loc. 

Această biserică trebuie să fi funcționat până în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, 
deoarece într-un document de la mijlocul secolului XX, al cărui autor nu ne este cunoscut, se 
indică faptul că biserica din Calea Mare a fost sfințită în anul 17282. De asemenea, în anul 1939, 

 
2 Documentul are următorul titlu: „Tabloul despre sesiunile preoțești din p(roto)popiatul Ceica la 1939 și numărul 
sufletelor pentru calendarul din an(ul) 1940”. Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale (în continuare: 
S.J.Bh.A.N.), Fond Protopopiat Ortodox Ceica, dos. nr. 16, f. 369. 
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la mijlocul lunii august, Iancu Lăzescu, preotul satului în acel moment, trimițând 
protopopiatului din Ceica date în vederea întocmirii calendarului diecezan indica faptul că 
biserica a fost sfințită undeva între anii 1720-17303. Ținând cont de cele precizate mai sus, 
credem, așadar, că cele două documente se referă la sfințirea unei biserici noi, și nu la aceea a 
ridicării primului lăcaș de cult al satului. 

Anul 1780 este indicat ca cel al construirii unei noi biserici în sat într-un document 
despre desfășurarea examenelor de religie din protopopiatul Ceica la sfârșitul anului 19284. 
Toate aceste informații provin din surse mult mai târzii și nu putem să le acordăm decât o 
credibilitate parțială. Nu știm, din păcate, pe ce fel de documente s-au bazat cei care au oferit 
aceste date, dar e de presupus că măcar o parte din ele au putut fi identificate în arhiva 
bisericii. Trebuie, de asemenea, să li se fi adăugat și informații oferite de tradiții și de 
memoria locului. 

Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea avem și prima consemnare documentară a 
numelui unui preot5. Cei de dinaintea sa nu au putut fi încă identificați. În cursul anului 1767 a 
fost efectuată o conscriere a slujitorilor bisericești de confesiune ortodoxă din regiunea Salontei 
și a Beiușului (documentul face referire însă la realități anterioare datei de 30 mai 1765), în care 
găsim informații prețioase și despre Ioan Popa, cel care deținea în acel moment funcția 
sacerdotală în Calea Mare. Deținea o grădină în suprafață de 360 de stânjeni, iar de pe pământul 
parohial obținea un car de fân; de pe alte terenuri mai obținea 2 care de fân, precum și 100 de 
măsuri de legume; avea 2 boi, o vacă, un cal și 2 porci, deci un inventar viu care îl așeza în 
categoria oamenilor cu un standard de viață modest spre mediu. De altfel, datele de mai sus nu 
fac decât să întărească imaginea creionată cu o tot mai mare acuratețe în ultima perioadă 
referitoare la condiția în general precară a slujitorilor bisericești din mediul ortodox. Este de 
presupus că asemenea multor altor preoți din Crișana și arealul transilvănean, care au activat în 
secolul al XVIII-lea, și cei din Calea Mare au avut din punct de vedere ocupațional – cu excepția 
zilelor în care oficia slujbele religioase – o viață asemănătoare cu cea a țăranilor simpli, marcată 
de practicarea unor munci ordinare și „penibile”. În sfârșit, potrivit documentului mai sus 
menționat, în parohie se găseau 12 credincioși capabili de mărturisire și 20 incapabili să facă 
acest lucru. 

Nu avem date biografice sau referitoare la pregătirea acestui prim preot din localitate 
și nici a multor succesori de-ai săi. Se știe însă faptul că o lungă perioadă de timp slujitorii 
bisericești din mediile rurale ortodoxe transilvănene au avut o pregătire slabă, cauzată de 
lipsa unor instituții de învățământ cu predare în limba română având ca scop formarea de 
tineri preoți, dar și greutatea accederii și asigurării cheltuielilor materiale necesare urmării 
unor astfel de școli în alte medii ortodoxe. Este cunoscut, de asemenea, și că accesul la poziția 
de preot era relativ ușoară, funcția transmitându-se frecvent din tată în fiu. Numele primului 
preot consemnat în Calea Mare (Popa) pare a indica o astfel de filiație și în cazul nostru. 

Veacul Luminilor și instalarea administrației habsburgice își vor pune puternic amprenta 
asupra lumii ortodoxe, cu efecte vizibile pe multe paliere. Efectele intervenției statale în sfera 

 
3 Ibidem, f. 385. Pe de altă parte, în „Conscrierea a bisericilor, școlilor și a poporului gr.–ort. român din protopopiatul 
Orăzii mari pe anul 1907” se preciza că nu se știe când a fost construită biserica și că în acel moment era în stare bună. 
S.J.Bh.A.N., Fond Protopopiat Ortodox de Oradea, dos. nr. 10, f. 133. 
4 S.J.Bh.A.N., Fond Protopopiat Ortodox Ceica, dos nr. 2, f. 170. 
5 Mihai Georgiță, „Starea materială a clerului românesc din Ardeal și Crișana în secolul al XVIII-lea (până la edictul 
de toleranță terezian)”, în Crisia, L, 2020, p. 202, 206. 
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confesională, precum și în strădaniile de instrumentalizare a Bisericii, inclusiv a celei ortodoxe, 
și de transformare a ei într-o utilă pârghie de transmitere a mesajelor și directivelor statului 
înspre enoriașul de rând pot fi surprinse într-o multitudine de documente, inclusiv a unora care 
fac referire la istoria localității aflată în atenția noastră în rândurile de față. 

O extrem de utilă sursă documentară pentru istoria satului și pentru măsurarea fluxului de 
dispoziții dinspre autoritățile statale și cele bisericești spre credincioși îl constituie registrul de 
circulare al localității. În cuprinsul acestuia se regăsesc o sumă de documente de la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea și până în primele decenii ale celui următor. În mod surprinzător, acest izvor 
documentar a fost foarte puțin utilizat până în prezent de către breasla istoricilor, el constituindu-se 
într-un bun barometru al strădaniilor venite dinspre nivelul aulic de a moderniza lumea rurală și 
de a o asocia politicii generale a dinamicului imperiu central european. 

Traseul multor circulare din cuprinsul registrului a avut, așadar, ca punct de pornire 
diversele instituții ale statului, conținutul lor fiind direcționat către Episcopia Aradului, apoi spre 
Consistoriul din Oradea, iar de aici ele au fost trimise mai departe parohiilor care aparțineau de 
acesta. Grație acestui traseu conținutul lor putea fi difuzat până la nivelul credinciosului de rând, 
fiind livrat și intermediat de acești adevărați funcționari ai statului și, totodată, formatori de 
opinie, respectiv de slujitorii bisericești; ei erau și atunci persoanele pe care lumea rurală le-a 
investit cu cea mai mare credibilitate. 

Pentru ținerea unei cât mai exacte situații a dispozițiilor transmise, într-o circulară din 
1791 se sublinia obligativitatea preoților de a ține protocoale „întru carile de acum viitoarele 
cancelarii porunci cele înștiințate să le prescrie și în ce zi a luni(i) le-(a)u primit și în care zi 
înainte le-au trimis să însemneze și toate acele porunci ade(se)ori să le tocmească”6. Prin numărul 
important de astfel de documente ajunse la nivelul parohiei ortodoxe din Calea Mare apreciem 
că locuitorii satului au fost scoși dintr-o lungă izolare informațională și transformați, în mod 
apăsat, în parteneri ai autorităților. 

Aria problemelor acoperite de aceste documente este foarte largă. O simplă inventariere a 
conținutului lor e capabilă să surpindă cu ușurință acest aspect, grupând acte menite a 
reglementa probleme din sfera bisericescă, juridică (de stare civilă), culturală, militară, socială 
etc. Astfel, în cuprinsul unei circulare se dorea înștiințarea autorităților bisericești în legătură cu 
plata stolei7; din luna decembrie a anului 1791 a fost copiată și o circulară emisă de episcopul 
Pavel Avacumovici de la Arad, prin care se aducea la cunoștința tuturor că oriunde se va dori „a 
zidi biserică, întâie să să cerce bine este de lipsă să să facă, au ba”, iar dregătorii locului să „arate 
că este de lipsă, și forma ei, câtă ar fi de mare și să arate suma cheltuielilor și fundumu banilor”8; 
tot în cursul aceluiași an au fost date dispoziții prin care preoții trebuiau să se asigure că nu 
efectuează cununii până nu verifică legalitatea acestui act, atât din punct de vedere civil, cât și 
din cel al cosangvinității9. Foarte bogat în acte emise a fost anul 1792. În cuprinsul unei circulare 
se făcea referire la datoria preoților de a înainta date cu numărul de case și suflete din parohie10, 
precum și la starea economică a satului și la distanța față de biserică a filiilor11; o alta informa 
despre trimiterea în teritoriu a unor „pravile de învățătură”, pentru ca folosindu-se de acestea 

 
6 S.J.Bh.A.N., Registre de stare civilă, Parohia Calea Mare, dos nr. 215 a. f. 2 v. 
7 Ibidem, f. 1. 
8 Ibidem, f. 3-3 v. 
9 Ibidem, f. 4, 4 v. 
10 Ibidem, f. 2 v. 
11 Ibidem, f. 1 v. 
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preoții și diaconii, până la ridicarea unui seminar pentru tinerii neuniți, „să poată a învăța 
norodul (și) a îndrepta credința, adecă a cunoaște pre D(u)mnezeu ca pre aproapele său”12; se 
făcea apel la combaterea lotriei, despre cei care se dedau unei astfel de ocupații precizându-se că 
jefuiesc îndeosebi animale („că zio(a) încă jefuiesc marha din câmpuri şi din po(i)eţi”), adică 
bunuri situate spre vârful sistemului de valori al lumii rurale13; se solicita ca preoții să înainteze 
rapoarte despre veniturile lor „de păstă an”14; în 1793 aceștia erau sfătuiți ca pe „cătane (…) la 
căsătorie să nu-i primească până nu va arăta carte de slobozenie de la tisturile regimentului 
său”15; registrul cuprinde și o circulară prin care era încurajată înrolarea „în reghementurile 
ungurești pedestre” pentru apărarea „craiului nostru, împotriva acestui neam vră(ș)maș franțuz, 
care cu nedreptate s(-)au sculat asupra noastră ca un neam care nu creade legii creștinești (…) 
ce în tot chipul se silește ca îndreptările cele bune a folosului nostru de obște se strice” (1793)16; 
în anul 1815 se consemna că a sosit porunca potrivit căreia nu trebuia „să se îngroape oameni(i), 
ce se să facă temeteu afară din sat și p(r)uncii cari nu au zăcut să-i ducă la doftori să(-)i 
oltuiască”17, aceasta din urmă încadrându-se în seria lungă a circularelor difuzate având ca scop 
popularizarea vaccinării antivariolice și diminuarea, astfel, a mortalității infantile, ale cărei cote 
continuau să rămână foarte ridicate. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost difuzată în mai multe parohii, inclusiv a celei din 
Calea Mare, informarea în legătură cu dispoziția episcopiei ortodoxe de la Arad pentru 
inventarierea bunurilor bisericești. Cu acest prilej s-a constatat că din rândul acestora între cele 
mai valoroase și importante s-au numărat și cărțile. În 1792 parohia din Calea Mare este 
consemnată ca având o „Lăturghie mică cu 5 florinți și un Polostavu cu 10 florinți și un Mineiu 
cu 30 florinți”18. Este de apreciat faptul că preotul de atunci al satului, Vasile Popovici, a simțit 
nevoia la finalul inventarului să adauge, printre altele, și că „noi am făcut biserică amu, precum 
și domnia ta știi, și câți bani am strâns și am avut, am dat pentru biserică”19. Informația este foarte 
importantă pentru că atestă și ea ridicarea unei noi biserici în sat, întărind-o pe cealaltă care 
indica pentru acest moment anul 1780. Până în 1798, în inventarul Bisericii au mai intrat un 
Triod și un Penticostar20. Acestora li se adaugă o Psalitire21 din anul 1570, foarte bine păstrată, 
numărul total al cărților bisericești ajungând astfel la abia 6. Cu un asemenea orizont livresc 
limitat este evident că nu se putea vorbi de o calitate deosebită a actului liturgic, cunoștințele 
teologice ale preoților satului fiind, foarte probabil, aidoma marii majorități din cei transilvăneni, 
respectiv destul de precare. 

Evidențierea și înregistrarea exactă a bunurilor materiale a bisericilor ortodoxe 
consemnată la sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost continuată în primii ani ai veacului următor 
de eforturi de întocmire a unor documente centralizatoare cu privire la preoți și enoriași, 

 
12 Ibidem, f. 1 v-2. 
13 Ibidem, f . 7 v. 
14 Ibidem, f. 2-2 v. 
15 Ibidem, f. 9. 
16 Ibidem, f. 10 v. 
17 Ibidem, f. 27. 
18 Cristian Apati, Statul austriac și Biserica Ortodoxă din Transilvania și Ungaria în efortul de modernizare a lumii 
românești (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – primele decenii ale secolului al XIX-lea), Oradea, Editura Primus, 
2015, p. 251-253. 
19 Ibidem, p. 254. 
20 Ibidem, p. 500. 
21 Florian Dudaș, Vechile manuscrise românești din Țara Bihorului, vol. I, Oradea, 2007, p. 21. 
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reclamate de rațiuni care interesau deopotrivă conducerea Bisericii ortodoxe, dar și autoritățile 
statului. Ambele autorități erau interesate să aibă o imagine cât mai exactă a componentei 
demografice, a potențialului economic și solvabilității cetățenilor. În anul 1811 a fost întocmită 
o „Conscripție a clerului și populației ortodoxe de pe teritoriul Bihorului”, care cuprinde date și 
despre situația din Calea Mare. Potrivit documentului, satul aparținea de Protopopiatul Ortodox 
Oradea Mare, numărând atunci 89 de case și o populație de 517 suflete, rezultând o medie de 5,8 
persoane într-o gospodărie. Funcția de preot o deținea Ioan Popovici22. Cercetările ultimilor ani 
au mai identificat pentru același an 1811 un fragment de conscriere cu referire la Bihor23. 
Compararea lor evidențiează două diferențe, din care una majoră. Astfel, în cadrul ultimului 
document, pentru Calea Mare sunt consemnate existența a 87 de case și doar 332 de suflete. 
Rezultă o diferență de 185 de persoane, greu de explicat în afara faptului că respectivul ar fi fost 
o ciornă sau un act care nu a mai fost dus până la capăt, cel ajuns în posesia noastră surprinzând 
doar un moment al recenzării, și nu forma sa finală. 

Ioan Popovici a rămas încă mult timp după aceea preot al satului. Ne confirmă acest fapt 
o însemnare a acestuia de la finalul anului 1823, așternută pe o matriculă a satului. Cuprinsul ei 
este important atât pentru că relevă un aspect din biografia acestuia, respectiv un eveniment cu 
o încărcătură dramatică (un incendiu care a distrus locuința acestuia), dar și pentru că surprinde 
solidaritatea satelor învecinate (Dicănești, Tășad, Gruilung), precum și pentru o informație utilă 
pentru climatologia istorică: „Când au arsu casa me, a lui Ioan Popovici, parohului satului Cale 
Mare […] noemvrie 14 zile seară când să învălueşte ziua cu noapte, atunce au arsu tăt tentiu 
[din] podu, atunce nu m-au mărăduitu nimine bucatele, nice grâu, că grâu vara l-a bătut piatra 
căci nu a rămas nice unu firu mare, nice l-au secerat nime şi […] s-au milostivitu satele Cale 
Mare şi Dicăneşti şi Tăşadu şi Gruilungu 2[3]2 mi-a dat nici ce s-au milostivit şi amu hălăzuit de 
nu amu perit, de nu me-am vândut iosagu tătu, atunci a fost mercuri sara în lăsatu secului de 
carne a Postului Crăciunului. Şi aşa am petrecut eu viaţa me cu amar. Scris-am eu Ioan Popovici 
parohu în Calea Mare, decembrie 14 zile a anului 1823”24. S-a păstrat apoi o „Descrierea a 
(parohiei din satul Calea Mare) de leage drept credincioasă neunită carea se află întru 
D(umne)zeu păzitul Protoprezviteriat al Orăzii Mari în anul 1833”25, care, prin datele 
consemnate, întregește și mai mult biografia acestuia. Aflăm astfel că a fost hirotonit în anul 1808 
de către episcopul Aradului Pavel Avacumovici și că nu are singhilie (carte sau certificat de 
hirotinie). Se aprecia că din punct de vedere al pregătirii profesionale și a calităților de 
administator se află la nivel mediu, avea „năravuri și purtare bună”, iar in punct de vedere al 
îndeplinirii sarcinilor era apreciat ca fiind „sârguitoriu (și) împlinitoriu”. Avea în acel moment 
53 de ani, era căsătorit și tată a 6 copii, respectiv 3 băieți și 3 fete. 

Edificiul bisericii din Calea Mare a beneficiat în anul 1836 de pe urma activității harnicului 
zugrav Ioan Lăpăușan (născut în Jula, Ungaria), dar statornicit în Păușa. A fost considerat un 
novator în domeniu, datorită ruperii sale cu programul iconografic de inspirație post-bizantină 
și introducerii laicului și cotidianului în programul său iconografic, realizând ceea ce Aurel 

 
22 Cristian Apati, „Reformarea numerică a clerului ortodox între normă și realitate. Consemnarea districtului ortodox 
Oradea realizată în anul 1811”, în Revista bihoreană de istorie, an IV, nr. 6-7, 2006, p. 78. 
23 Idem, „Un fragment de conscriere privind Biserica ortodoxă din Bihor din anul 1811”, în Revista bihoreană de istorie, 
an V, nr. 8-9, 2007, p. 25. 
24 Cr. Apati, I. Ciorba, „Însemnări de pe registrele de stare civilă ale parohiilor ortodoxe din Bihor (sfârșitul secolului 
al XVIII-lea –1848)”, în Cele Trei Crișuri, Seria a III-a, nr. 7-8, iulie-august 2006, p. 4. 
25 S.J.Bh.A.N., Registrul de circulare Calea Mare, 215 a, f. 45. 
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Chiriac numea „o pictură românească de factură populară”, prezentă și în Vărășeni, Borșa sau 
Păușa26. Pe bolta lăcașului de cult din Calea Mare el i-a pictat pe cei patru evangheliști, iar pe 
pereți scene reprezentând Patimile lui Hristos, Cain și Abel, și Jertfa lui Avraam, laolaltă 
încadrând scena poveștii lui Adam și Eva. O însemnare de pe zidul pe care se afla această pictură 
consemna că zugrăvirea bisericii a fost realizată pe timpul preotului Ioan și a ctitorilor Buda 
Teodor și Mada Teodor. Rolul mijlocitor al acestor picturi în difuzarea mesajului pe care capii 
bisericii doreau să îl transmită credincioșilor de rând a fost, cu siguranță, mare. Imaginile simple 
puteau fi mai ușor înțelese de către o populație în mare parte analfabetă și, în consecință, 
înzestrată cu un bagaj mic de cunoștințe teologice. 

Biserica era înzestrată și în acel moment cu un număr de cărți foarte importante pentru 
fondul de carte veche românească, unele exemplare cuprinzând și scurte însemnări, utile, 
bunăoară, în efortul de reconstituire a universului mental al localnicilor: o Evanghelie (București 
în 1723), un Penticostarion (Blaj, 1768), un Triod (Blaj 1771) achiziționat contra sumei de 5 zloți 
de Vasilie Popovici în cursul anului 1790, un Minologhion (Blaj, 1781) achiziționat pe seama 
bisericii de același Vasilie Popovici27. Potrivit specialiștilor biserica a avea atunci un plan 
dreptunghiular, cu absida nedecorată28. 

În primii ani ai celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea îl găsim pe un slujitor 
bisericesc din Calea Mare implicat, în calitate de martor, în soluționarea unei cauze 
matrimoniale, având ca protagoniști un fost cuplu din Cărăndeni. În prezența preotului de 
atunci, respectiv a lui Popovici Ioan29, dar și a încă doi locuitori (Mateiaș Maria și Popa Teodor) 
și a unuia din Cărăndeni (Crăciun Vasalie) s-a consemnat declarația unei femei datând din luna 
noiembrie a anului 1854, care preciza că este de acord ca fostul ei consort să își poată reface viața: 
„Eu Lascu Ana din Căran(dul) Mare, eu fiind măritată după Crăciun Todor tata din Căran(dul) 
Mare și eu Lascu Ana dau la Crăciun Todor adică la bărbatul meu, ce am fost cununat după lege 
cu el, cumcă eu Lascu Ana dau lui slobozenie să-și potă ține găzdoaie, că eu nu fac ceva ori pentru 
acest lucru până la sfârșitul lumii în veci de veci amin”30. 

Lucrurile nu vor cunoaște o rezolvare rapidă însă. La începutul anului 1857 preotul Ioan 
Mangra din Lăzăreni îi cerea celui din Calea Mare, respectiv Popovici Vasilie, să o trimită pe 
Lascu Ana și pe (probabil fostul ei) soț „înaintea prezeșului”31, din motive asupra cărora 
documentul nu mai consemnează nimic. Răspunsul preotului călămărean va fi elaborat în 
aceeași zi: „Mult iubite părinte Ioan Mangra din Lazur, în Xs Frate. Eu din porunca nu mă trag 

 
26 Aurel Chiriac, „Pictura murală din Bihor în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Considerații generale”, în Crisia, XVI, 
Oradea, 1986, p. 480; Idem, „Comunitățile țărănești românești din Bihor în secolul al XVIII-lea și inițiative de 
ctitorire”, în Crisia, XXII, Oradea, 1992, p. 143. 
27 Ioan Godea, Ioana Cristache Panait, Monumente istorice bisericești din Eparhia Oradiei. Județele Bihor, Sălaj și Satu 
Mare. Bisericile de lemn, Oradea, 1978, p. 64. 
28 Ibidem, p. 25. 
29 Nu credem că este vorba de aceeași persoană care a ocupat această funcție în prima parte a secolului al XIX-lea. 
Condițiile grele de viață și precaritatea serviciilor medicale făceau foarte rare carierele întinse pe intervale de peste 4 
decenii. 
30 S.J.Bh.A.N., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. nr. 43, f. 170. 
31 „Iubite în Xs frate Popovici Vasilie, preotul dela cale Mare pe muere Lascu Ana a lui Moga Teodor din Cărand să o 
trimeți la 8 ceasuri să fie cu bărbat de față înaintea prezeșului, că de nu vei trimite vei merge și sfinția ta de față cu ei 
poruncă aspră. Dat în Lazuri, Ianuarie, 12 27 (1)857 Ioan Mangra, preot în Lazuri”. Ibidem, f. 171. Chiar dacă aici 
numele soțului este Moga, credem că e vorba despre aceiași persoană cu cea indicată în anul 1854. În schimb, între 
timp, în Calea Mare a apărut un nou preot, Vasalie Popovici. 
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cum că nu o voiu trimite, măcar și în orice fel, deși iară orânduiesc înaintea domni(i)e(i) tale că 
bărbatul cu totului să sfătuiți între amenda și așa nedepărta ca să meargă înlontru. Așa de vei 
pute (să-i) împăciuiți laolatlă va fi bine. Întru altele râmân în Cale(a) Mare. De bine voitorul 
Domniei Tale, Vasilie Popovici, preot în Cale Mare. I(a)nu(arie) 27 (1)857”32. 

Chiar dacă nu cunoaștem modul în care s-a încheiat acest caz, episodul de mai sus este 
important prin prisma faptului că evidențiează încă o funcție pe care preoții locali au îndeplinit-
o în această perioadă, respectiv aceea de a se implica în soluționarea unor cauze matrimoniale. 
Deși în momentul în care s-a desfășurat acest episod se făcuseră pași însemnați înspre scoaterea 
aspectelor civile și matrimoniale de sub tutela Bisericii, prezența acesteia din urmă a continuat 
să fie una semnificativă în evidențierea dinamicii populației, în efortul de combatere a 
divorțurilor, a concubinajului etc. 

Numeroase alte documente emise de autoritățile bisericești de la Arad începând cu a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea au fost trimise protopopiatului orădean, iar de aici, sub formă de 
circulare, au fost distribuite parohiilor „pentru acomodare și spre protocolare”, fiind deci copiate 
cu migală de către slujitorii bisericești în registre speciale. Multe dintre aceste documente au 
ajuns și în Calea Mare, fiind cuprinse în cadrul unui alt registru de circulare, rămas și el, în mod 
iarăși surprinzător, asemenea celui invocat puțin mai sus, nevalorificat până în momentul de 
față. Documentele copiate în paginele acestuia sunt și ele de o diversitate mare, cuprinzând 
referiri la căsătoriile neefectuate „după înțelesul intimatelor de mai nainte”, impunându-se cele 
trei strigări în biserică (decizie stabilită în ședința consistorială din Arad din 19/31 decembrie 
1850)33, la trecerile dintr-o religie (confesiune) la alta (1850)34, completarea registrelor de stare 
civilă (1851)35, schimbarea banilor (1852)36, înaintarea „tabelelor pentru mișcarea populației (…) 
pentru subscriere și transpunere la locul lor”, acestea trebuind completate în 3 exemplare din 
care unul trebuia să rămână la biserică; abonarea la o carte și trimiterea banilor ei către 
protoprezbiterul Orăzii Mari Atanasie Boțco (1852) („O carte critică filosofească va să iasă la 
anu, pe când prenumerații de cine va voi a se prenumera că scrie și să mi trimită prețul cărții”37; 
cuprinde apoi un apel din partea președintelui Consistoriului, Simeon Bica, de strângere a 
restanțelor sidoxiei și achitării „convenției protopopopești care e a rămasei văduve a D. Atanasie 
Boțco” (1864)38; în august 1864 se aducea la cunoștință decizia „consiliului unguresc (…) ca fiește 
care preot estracturile matriculare a botezaților și cununaților de pe anul 1863 se le dee înăuntru, 
respectiv la cercula diregătorie de comitatu”; același lucru se cerea și cu estracturile morților39; li 
se atrăgeau preoților atenția că reprezentanții comitatului Bihor au sesizat reprezentanții 
Consitoriului orădean că în pofida unor mai vechi apeluri în acest sens (încă din 1864) unii 
slujitori bisericești „pre mai mulți tinerei îndatorați la asesntarea militărească i-au cununat fără 
îngăduință dela respectiva iurisdicțiune militărească”, cerându-se astfel ca a lor cununare să nu 
se facă fără îngăduință din partea autorităților (1865)40; se aducea la cunoștință decizia 

 
32 Ibidem, f. 171 v. 
33 S.J.Bh.A.N., Fond Parohia Ortodoxă Calea Mare, dos. nr. 1, f. 5. 
34 Ibidem, f. 7. 
35 Ibidem, f. 10. 
36 Ibidem, f. 13. 
37 Ibidem, f. 14. 
38 Ibidem, f. 32-33. 
39 Ibidem, f. 33. 
40 Ibidem, f. 34. 
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episcopului din Arad, Procopie Ivașcovici, ca începând cu anul școlar 1867/1868 „în toate 
școalele elementare sătești și orășenești din cuprinsul eparhiei noastre orădene să să introducă 
cărțile școlastice eșite de sub tipografia arhidiecesană din Sibiu, cari sunt lucrate de bărbați ai 
besericii noastre”41; se solicita sprijin pentru achiziționarea unei cărți redactate de Andrei Șaguna 
„pentru învățătura poporului” (1868)42. Tot în cadrul registrului pot fi identificate apoi și alte 
documente generale, precum cel emis de ministerul de culte și instrucțiune publică din anul 
1869, prin care se cerea centralizarea datelor despre copiii surzi și „muți de ambele guri” (?!) cu 
vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani „cari se pot educa”, fapt pentru care se cerea mai cu seamă 
concursul preoților și al învățătorilor43. În continuare se aducea la cunoștință articolul de lege 
XXXVIII/1868 cu privire la organizarea sinoadelor școlare districtuale, Consistoriul orădean 
fiind îndemnat spre a lua măsuri în acest sens, trebuind să desemneze reprezentanți care să 
participe la acestea, dând indicații clare în ce priveste desemnarea membrilor acestora44; 
Registrul cuprinde și decizia Comandei militărești din Oradea din 6 mai 1869 prin care se 
transmitea ca „estrasurile de cununie și de morte a ostașilor reserviști de aici înainte nu ca până 
acu la Buda, ci la comanda din Orade mare să să transpună”; în consecință Simeon Bica cerea 
preoților să se conformeze și să-i trimită aceste documente, precum și alte informații pe care 
aceștia le pot obține (regimentul, compania etc. din care aceștia fac sau au făcut parte) pentru ca 
el să le poată centraliza și trimite mai departe45; cuprinde apoi solicitări de socoteli bisericești și 
inventare (în 2 exemplare) pe anul 1868 (sau și pe anii 1866 și 1867, dacă există restanțe în acest 
sens)46, pentru ajutorarea unei biserici din dieceza Caransebeșului (1869), dispunând în acest 
sens „un tasu în 3 rânduri”47; amintește de numirea de către ministerul de culte și instrucțiune 
publică a unui nou inspector școlar secundar pentru comitatul Bihor (1869), preoții fiind 
îndemnați să-și dea tot concursul în sprijinirea activității acestuia (înaintându-i, la cerere, date 
școlare, statistici, iar „cu ocasiunea cercetărei școalelor să-l întâmpine cu tota cuviincia” etc.)48. 

Așadar, prin grija preoților locului, care au transcris cu migală și conștiinciozitate toate 
aceste dispoziții, istoricul are fericita ocazie de a intra în posesia unui document extrem de util 
prin diversitatea capitolelor acoperite. Aria largă a problemelor surprinse de aceste circulare, 
acoperind domenii precum cel demografic-matrimonial, militar, financiar, ori cultural-
educațional, poate ajuta la multe alte reconstituiri ale trecutului istoric al Bihorului. Descărnate 
de conținutul lor istoric cu instrumentele specifice istoriografiei moderne și trecute mai apoi 
prin filtrul unui examen critic, acestea vor putea da o seamă de răspunsuri la multe întrebări, 
ajutând în paralel la creionarea cu o și mai mare doză de exactitate a presiunilor modernizatoare 
la care lumea bihoreană a fost supusă și la rolul Bisericii în mijlocirea acestui demers. 

Dacă aceste documente au o acoperire generală, importanța lor în conturarea istoriei 
localității fiind mai degrabă aceea că evidențiează ralierea acesteia la fluxul decizional venit din 
partea autorităților statului sau a celor bisericești, cel prin care Simeon Bica solicita, la data de 7 
februarie 1869, date în legătură cu preoții din localitățile aflate sub jurisdicția sa, a învățătorului, a 

 
41 Ibidem, f. 38. 
42 Ibidem, f. 40. 
43 Ibidem, f. 44-45. 
44 Ibidem, f. 50-52. 
45 Ibidem, f. 57. 
46 Ibidem, f. 58. 
47 Ibidem, f. 58. 
48 Ibidem, f. 59, 60. 
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populației etc., prezintă un interes aparte. Răspunsul la solicitarea prelatului orădean ne oferă un 
set de informații prețioase pentru subiectul nostru: preot era în acel moment în localitate Ioan 
Cristea în etate de 42 de ani; avea 3 copii și a urmat studii teologice finalizate în 1847, fiind hirotonit 
de episcopul arădean Gherasim Raț; hramul bisericii era Adormirea (Maicii Domnului); urmau 
apoi date demografice: existau 135 de case și 200 de perechi cununate. Populația număra 878 de 
suflete (449 bărbați și 429 femei); din aceștia 873 erau români și 5 țigani; în 1868 s-au botezat 23 de 
băieți și 19 fete, au decedat 7 bărbați și 9 femei și s-au cununat 6 cupluri49. Pe o filă a registrului este 
amintit faptul că satul datora suma de 1 florin către consistoriul orădean. În aceeași situație se mai 
aflau alte 5 localități învecinate. Nu se precizează despre ce fel de bani este vorba50. 

Este interesant faptul că preotul Cristea nu apare în schimb consemnat în registrele de 
stare civilă a localității. Potrivit celui cuprinzând răposații, în intervalul 1860 – 1876 în Calea 
Mare au slujit următorii preoți: Ștefan Popovici (instalat după moartea preotului Vasile Popovici 
în noiembrie 1860), care va activa până în luna mai a anului 1865. Este urmat de Ioan Petruț. 
Într-un număr din Familia din primăvara anului 1867, la rubrica „Poșta redacției” găsim 
următoarea precizare: „Calea mare. Ai tramisu 8 fl., asie dara esti prenumeratu pana ’n finea 
anului si nu pe unu semestru, candu te vei mută scrie-ni unde se-ti tramitemu foi’a?”51. Ținând 
cont că la finalul acestui an preotul Petruț este succedat de Ioan Popovici, credem că autorul 
corespondenței a fost cel dintâi. La 1 martie 1872 moare copilul Gavril al lui Bârla Mitru (a 
Fișcanului). Este înmormântat o zi mai târziu. Slujba este oficiată de Ioan Popovici. Tot la 1 
martie a murit și Oana, soția lui Mada Mihai, a Lisii. Înmormântarea ei a avut loc la 3 martie 
1872 de către Ioan Ungur din Lăzăreni. Nu știm, din păcate, ce s-a întâmplat cu Ioan Popovici și 
din ce motive s-a încheiat activitatea sa. Interimatul este asigurat de preotul Ungur până la 22 
martie, cand preot apare consemnat Ștefan Popoviciu. În toamna anului 1872 este numit preot 
Dimitrie Harea52, dar acesta moare la sfârșitul lunii iulie a anului 1873, foarte probabil din cauza 
holerei, despre care știm cu certidudine din registul de decese a satului că a provocat un mare 
număr de morți în intervalul mai-august. Tot în august 1873 moare (poate tot de holeră) și Popa 
Dimitrie, sfătul bisericii. Lui Harea îi urmează Ioan Țirtiu. Acesta îndeplinește funcția până în 
luna martie a anului 1875. Pentru restul anului 1875 funcția de preot este îndeplinită de Ștefan 
Popoviciu. Cu începere din 1876 preot este Nicolae Bogdan. Abia numirea sa va reuși să pună 
capăt acestei perioade de instabilitate de la nivelul conducerii comunității ortodoxe călămărene, 
activitatea lui întinzându-se până în deceniul secund al secolului XX (1915). Conform datelor 
certe pe care le avem până în acest moment la îndemână, el avea să rămână mult timp cel mai 
longeviv preot care a slujit în Calea Mare (39 de ani), fiind depășit abia recent de către Flore 
Arvai (40 de ani, în intervalul 1979-2019). 

Noi date de interes bisericesc ne parvin dintr-un document centralizator cu referire la anul 
1876. Potrivit lui, Calea Mare, împreună cu localitatea Cărăndeni erau filii ale parohiei din 

 
49 Ibidem, f. 42-43. 
50 Se consemnau doar următoarele: „cari bani fieșticari preotu din comunele aceste va avea a încasa din banii besericești 
sau din veniturile comunale și mai mult până în 8 dile va ave ai trimite la mine oficiosu, ca și eu de locu să-i potu 
transpune la locul competentie. 13 mai 1869. Protoprezbiterul Orăzii Mari, Simeon Bica”. Ibidem, f. 49. 
51 Familia, an III, nr. 19, Pesta, 7/19 mai 1867, p. 232. 
52 În paginile Luminei din 1872, sub titlul ,,De curundu s’au hierotonitu” se preciza că a fost hirotonit și „Dimitrie 
Harea, din Rabagani, în 6. Septemvre intru diaconu, era in 9. Septemvre intru preotu pentru parochi’a din Calea-mare 
– Magyar Gyepes” (Lumina, Foia bisericesca, scolastica, literaria si economica, anul I, nr. 27, Arad 10/22 decembrie 
1872, p. 111). 
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Lăzăreni. Preot era în toate aceste lăcașe Nicolae Bogdan, având în acel moment o vechime de 6 
ani. Era văduv. Locuia în Lăzăreni într-o casă aflată „într-o stare foarte rea”. În Calea Mare și 
Cărăndeni nu exista casă parohială (documente din 1874, 1875 atestă că situația era aceeași și în 
acea perioadă). Biserica din Calea Mare avea pământ parohial în suprafață de 4 cubule, înscris în 
cărțile funciare pe numele bisericii. Capitalul bisericesc era de 500 fl. și 30 cr. Pâmânt învățătoresc 
nu era și „nici alte realități bisericesci sau scolastice”53. S-a păstrat și un inventar al bunurilor 
bisericii din același an, de remarcat fiind în cuprinsul său numărul (13 bucăți) și diversitatea 
cărților bisericești (Evanghelie, Liturghiere – 3 exemplare, Minei, Triod, Strașnic, Penticostar, 
Apostol, Octoih54, Ceaslov, Molitvelnice – 2 exemplare). Dotarea cu obiecte bisericești (icoane, 
veștminte preoțești, prapori, cădelnițe, cruci, sfeșnice) sau cu mobilier era satisfăcătoare55. 
Totodată biserica avea un capital de 255 florini și 60 de creițari, dat cu dobândă unui număr de 
13 săteni (în sume cuprinse între 2 și 48 de florini)56. 

Câteva date biografice despre preotul Nicolae Bogdan pot fi extrase din documente 
statistice referitoare la bisericile aparținând de protopopiatul Oradea. Potrivit unei astfel de 
informații, de pildă, aflăm despre el că s-a născut în Lăzăreni la 1 octombrie 1847 (în alt loc apare 
că născut la Drăgănești); a fost hirotonit la Arad la 2 februarie 1871 de către episcopul Procopie 
Ivașcoviciu și introdus în parohia Lăzăreni (având ca filie și Calea Mare) în 1876. Din 1871 a fost 
preot în B. Semartin (foarte probabil este vorba de localitatea Belényesszentmárton, adică 
Sânmartinul de Beiuș); înainte de a frecventa cursurile teologice a urmat la Beiuș 4 clase 
gimnaziale; a absolvit teologia la Arad în 1870, depunând examen de calificațiune pentru clasa a 
II-a la Oradea57. 

Într-o dare de seamă redactată de Toma Păcală despre starea școlilor și bisericilor din 
Protopopiatul Oradiei la începutul anului 1895, cu referire la biserica din Calea Mare, la rubrica 
„În ce stare era biserica ante cu 10 ani și în ce stare e acuma? Renoitu-s-au, ori s-a zidit din nou” 
se preciza faptul că aceasta „Au fostu slabă, însă în 1888 s(-)au renovatu; e în stare bună”, iar la 
rubrica „Cât era capitalul bisericei ante cu 10 ani și cât e acum?” s-a trecut că acesta „era 542 fl 
50 cr. (iar) acuma 233 fl. 13. cr.”58. Se observă, așadar, că s-a diminuat capitalul bisericii, dar 
explicația poate fi legată și de faptul că între timp (în 1888) biserica s-a renovat, fapt care probabil 
a cerut cheltuirea întregii sume pe care visteria ei o avea în acel moment. 

La data de 31 august/12 septembrie 1898 Consistoriul din Oradea era înștiințat printr-o 
adresă venită din partea aceluiași Toma Păcală „cumcă protocolele referitore la asecurarea 
socotelilor bisericești în contra focului, conform cerculariului Preasfinției sale D-lu Episcopu 
diecezan de sub nr. 3110 le-am asternut la Preasfinția Sa”59. Circulara în cauză a fost emisă la 
Arad la data de 8/20 iunie 1898 de Ioan Mețianu, episcopul Aradului. În cuprinsul ei toți preoții 
erau solicitați să efectueze un inventar al clădirilor bisericilor, școlilor și caselor parohiale, 

 
53 S.J.Bh.A.N., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. nr. 104, f. 101. 
54 E posibil ca acesta să fi ajuns în posesia bisericii printr-un act donativ. Pe un exemplar din această lucrare s-a 
descoperit următoarea însemnare: „Această carte, anume Octoi(h), l-a cumpărat Pușcaș Ioan din Lazuri și l-a dat 
pentru sufletul său lui Popa Ion din Cal(e)a Mare”. Fl. Dudaș, op. cit., vol. II, Oradea, p. 132. 
55 S.J.Bh.A.N., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. nr. 113, f. 35. 
56 Ibidem, f. 34. 
57 S.J.Bh.A.N., Fond Protopopiat Ortodox Oradea, dos. nr. 2, f.136 v.; 138; Ibidem, dos. nr. 10, f. 148; Ibidem, dos. nr. 
19, f. 34. 
58 Ibidem, dos. nr. 6, f. 358. 
59 Ibidem, dos. nr. 7, f. 61. 
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cerându-se și ca acestea să fie asigurate împotriva incendiilor „numai la diecesă”, după cum a 
decis sinodul eparhial (după ce până în acel moment asigurarea se făcuse la o societate maghiaro-
franceză). „Această conscriere se se facă negreșit, în cursul lunei viitoare iulie, și tot în aceea lună 
se se înainteze concernintelui oficiu protopresbiterial, pentru ca și acesta se-și facă observările, 
ce ar afla de bine, apoi cel mult până în 10 august a.c. se trimită aici câte un essemplariu din 
fiecare parochie a tractului submanuat”, se specifica în partea de final60. Alături de textul 
documentului au fost trimise și formulare de protocoale care trebuiau întocmite cu ocazia 
ședințelor comitetului parohial în cauza asigurării acestor clădiri împotriva focului. Acestea vor 
ajunge și în oficiul parohial din Lăzăreni-Calea Mare, Nicolae Bogdan trimițându-le completate 
la termen: „Aici aleturatu am onore a ve tremite protocolele de asecurație dela M. Lazuri și 
Calemare (...). Datu în M. Lazuri, 1898, august 8/2061. Astfel de măsuri precum cele de mai sus, 
menite a asigura bunurile imobile ale oficiilor parohiale contra pagubelor pricinuite de incendii, 
erau mai mult decât necesare, în condițiile în care lemnul deținea un loc important în rândul 
materialelor folosite în edificarea lor. În cazul bisericilor riscul creștea simțitor ca urmare a 
utilizării lumânărilor sau a cădelniței. Documentele identificate până în prezent și nici memoria 
colectivă nu a reținut un astfel de incident la nivelul bunurilor bisericești din localitate. 

S-au păstrat mai multe documente (tabele) redactate la cumpăna secolelor XIX și XX (în 
anii 1896, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907 și 1908) de către protopopul de Oradea, Toma Păcală, 
referitoare la activitatea și situația bisericii din Calea Mare62. Ele surprind anumite evoluții 
pozitive (de pildă, dacă în 1896, 1902, 1903 și 1904 se menționa faptul că biserica are o 
„conducere slabă” în ce privește administrarea documentelor bisericești, respectiv a 
protocoalelor, registrelor de stare civilă, conscrierii parohiale, în 1904 și 1907 activitatea era 
catalogată ca fiind „în ordine”; în 1896 arhiva parohială a fost descoperită în dezordine, dar în 
ceilalți ani aceasta a fost aranjată); exista o listă cu membrii sinodului parohial, iar despre preotul 
Nicolae Bogdan se menționa că „detorințele față de oficiu, față de popor, de școlă, catechisare și 
controlarea învețământului” le desfășoară „regulat”. În ciuda lucrărilor de renovare la care a fost 
supusă biserica din localitate în anul 1888, starea ei este apreciată ca fiind „slabă”; o stare bună 
avea, în schimb, edificiul școlii parohiale. Pentru anii 1905, 1907 și 1908 au fost introduse și 
aprecieri legate de starea casei parohiale, considerată a fi de asemenea „bună”. Nemenționarea ei 
până în acei ani poate fi o dovadă a faptului că ea a fost ridicată abia atunci sau că între timp a 
fost închirat un spațiu adecvat pentru a îndeplini o astfel de funcție. Ținând cont de faptul că 
biserica era filie a celei din Lăzăreni, e de presupus că era locuită doar când preotul ținea slujba 
în sat. 

Tot de la cumpăna secolelor XIX-XX s-au păstrat mai multe „Conspecte ale datelor 
statistice epitropesci din Protopopiatul Oradii Mari”, în cuprinsul cărora găsim iarăși date 
importante despre biserica din localitate. Astfel, în anul 1896 pământurile bisericești și cele 
parohialnice însumau 3 iugăre (în valoare de 150 de fl.); averile mobile bisericești (în afara clădirii 
bisericii) valorau 270 de fl., iar capitalul bisericii era de 159 fl. și 79 cr.63. Lucrurile nu se vor 
schimba prea mult nici în anul următor: pământurile bisericești și parohialnice însumau tot 3 
iugăre (în valoare de 150 de fl). Apar în schimb consemnate „pâmânturi școlare și învățătorești” 

 
60 Ibidem, f. 62. 
61 Ibidem, f. 97. 
62 Ibidem, dos. nr. 6, f. 254 v.-255; Ibidem, dos. nr. 14, f. 56, 62, 72, 90-92, 96 v.-97; S.J.Bh.A.N., Fond Episcopia Ortodoxă 
de Oradea, dos. nr. 299, f. 273. 
63 S.J.Bh.A.N., Fond Protopiat Ortodox Oradea, dos. nr. 2, f. 76 v.-77. 
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în suprafață de 1 iugăr (la prețul estimat de 80 fl.). Averile mobile bisericești erau estimate la 200 
de fl. Capitalul bisericii era de 106 fl. și 45 cr.64. Situația pentru anul 1898 se prezenta în felul 
următor: biserica era estimată la un preț de 600 de florini. Averile mobile bisericești (mobile și 
aparate bisericești) au rămas la valoarea anului anterior, capitalul bisericii era de 156 fl. și 26 cr.65. 
Într-un „Conspect al datelor statistice epitropești pe anul 19... din Protopopiatul Orăzii” (nu e 
trecut anul, dar e vorba probabil din 1899), satul este consemnat ca având o biserică, pământurile 
bisericești și parohialnice însumau 4 iugăre, 800 de stângini (în valoare de 600 de fl); averile 
mobile bisericești (ornate, aparate și altele valorau 300 de fl.)66. Pentru anul 1900 prețul estimat 
al bisericii era de 1200 cor., pământurile bisericești și parohialnice însumau 6 iugăre (în valoare 
de 300 de cor.); averile mobile bisericești (mobile, aparate bisericești, valorau 520 cor., capitalul 
bisericesc era de 300 cor.67). În sfârșit, pentru anul 1901 situația era aceeași, singura diferență 
reprezentând-o capitalul bisericesc în valoare de 324 cor și 14 fl.68. 

Nespectaculoasă, aparent monotonă și repetitivă, alcătuită preponderent din „fapte mici”, 
istoria vieții bisericești a localității Calea Mare pe parcursul secolelor XVIII-XIX poate fi în 
același timp o oglindă a lumii ortodoxe din acea perioadă. Un mare număr din problemele și 
provocările comunității de aici au fost aidoma cu cele din alte părți crișane sau din arealul 
transilvănean. 

Pentru locuitorii satului, biserica a continuat să se mențină în tot acest ecart temporal pe 
poziția de cea mai importantă instituție, agregând locuitorii în jurul ei, dovedindu-se din acest 
punct de vedere cel mai important liant comunitar. Atașamentul sătenilor față de ea explică 
eforturile lor de a o susține financiar și material. Meritele preoților care au slujit-o pe planul 
activității pastorale au fost în mod fericit dublate, în cazul nostru, de faptul că o bună parte din 
ei au dat dovadă de o conștiinciozitate care a depășit ordinarul, probată de cele două registre de 
circulare pe care le-au completat cu migală pe parcursul mai multor generații. După cum s-a mai 
menționat deja în alt loc în rândurile de față, ele sunt utile și în planul mai larg al evidențierii 
calupului informațional la care multe parohii au fost tot mai intens conectate, atât de către 
forurile bisericești, cât și de către diversele nivele ale puterii centrale sau locale. 

 

 
64 Ibidem, f. 90-91. 
65 Ibidem, f. 109 v.-110. 
66 Ibidem, f. 37-38. 
67 Ibidem, f. 151 v.-152. 
68 Ibidem, dos. nr. 10, f. 9. 
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Fig. 1. Biserica din Calea Mare în perioada interbelică. Sursa: Monumentele istorice ale județului 
Bihor. I. Bisericile de lemn. Publicate de Coriolan Petranu, Sibiu, 1931, p. XXXIV 
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A NOMINAL CONSCRIPTION OF THE ORTHODOX BELIEVERS  
FROM ORADEA-VELENȚA DRAWN UP IN 1800 
ABSTRACT 
 

In 1800, the priest of the Orthodox Church in Oradea-Velența drew up a nominal record of his believers, 
by family, showing the quality and age of everyone. The document is unique. No other document of this 
kind from the year 1800 or earlier is known to date. Its value is all the greater as the records of births and 
deaths begin in this parish only in 1805. 

The information contained in the document allowed us a demographic analysis of the Orthodox 
community in Oradea-Velența. We calculated the average number of inhabitants in a house; we counted 
the houses according to the number of inhabitants. We also considered the gender and age group 
distribution of the population. Finally, I highlighted some social categories: nobles, tenants and servants. 

To support those interested in genealogy, family history or the history of elites, we publish the complete 
document in the appendix. 

 
Keywords: Orthodox Church, Oradea, population, social categories, genealogy 

 
 

Colecția registrelor de stare civilă aflată în patrimoniul Serviciului Județean Bihor al 
Arhivelor Naționale oferă cercetătorilor multe surprize. Bunăoară, în matricola născuților 
aparținând parohiei ortodoxe Oradea-Velența, anii extremi 1805-1844, filele de început 
cuprind o conscriere nominală a credincioșilor, etalați pe case, indicându-se calitatea și 
vârsta fiecăruia1. Din păcate, conscrierea nu s-a păstrat în integralitate, începe cu numărul 
curent 14, iar partea finală pare că lipsește, neexistând o încheiere. Un alt minus este faptul 
că filele conservate nu poartă data întocmirii. Totuși, punând cap la cap informațiile 
furnizate de conscriere și cele prezente în registrul decedaților2 putem spune cu certitudine 
că acest produs administrativ bisericesc a fost creat în anul 1800. 

 
* Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale; e-mail: cristianapati@yahoo.com 
1 Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale (în continuare: SJANBH), Colecția registrelor de stare civilă, inv. 87, 
dos. 844, f. 2-12v. 
2 În primul registru al decedaților parohiei Oradea-Velența, anii extremi 1805-1824, foarte puține înregistrări 
prezintă vârsta. Între excepții se numără și următoarele, pe baza cărora am reușit să datăm conscrierea: 1) Ana, 
soția lui Varga Alexă, figurează în conscriere ca având 23 de ani; în registrul răposaților, anul 1815, ea apare ca 
fiind decedată la vârsta de 38 de ani; deci, 23 de ani avea în anul 1800; 2) Stupariu Ioan este consemnat în 
conscriere ca având 36 de ani; a decedat în anul 1826, la 62 de ani; deci, 36 de ani avea în anul 1800. Vezi: Ibidem, 
dos. 845, f. 25, 43. 
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În forma ajunsă la noi, conscrierea integrează un număr de 97 de case. Nu știm 
dacă acesta era numărul total de case al parohiei, probabil că nu. Comparativ, conscrierile 
realizate ante și post 1800 indică 102 case, în anul 17863, 119, în jurul anului 18004, și 92, 
în 18115 - rezultă o medie de 104 case. Așadar, suma caselor din conscrierea nominală 
este apropiată. 

În cele 97 de case viețuiau 457 de credincioși, dintre care 395, locuind în 84 de case, 
sunt identificabili. Diferența de 62 de persoane este notată la începutul primei file păstrate: 
„translat 36 [bărbați], 26 [femei]”6. Imaginea statistică de mai jos are ca bază de calcul 
indivizii identificabili. 

La debutul secolului al XIX-lea, într-o casă din parohia ortodoxă Oradea-Velența 
trăiau în medie 4,7 credincioși. Desfășurat, contabilizăm: 1 casă cu 1 locuitor; 8 case cu câte 
2 locuitori; 13 case cu câte 3 locuitori; 24 de case cu câte 4 locuitori; 13 case cu câte 5 locuitori; 
13 case cu câte 6 locuitori; 4 case cu câte 7 locuitori; 3 case cu câte 8 locuitori; 3 case cu câte 
9; 1 casă cu 10 locuitori; 1 casă cu 11 locuitori. Cu nume și prenume, la o extremă îl găsim pe 
„Thanasi” Gavril, în vârstă de 27 de ani, care locuia singur7, iar la cealaltă pe Mihai Bica, de 
50 de ani, cu familia sa formată din 7 membrii și 3 slugi: „muerea” Varvara, de 47 de ani, 
„feciori” Ioan, de 25 de ani, Mihail, de 19 ani, Theodor, de 14 ani, apoi „muerea” Maria, de 
20 de ani, probabil soția feciorului Ioan, și copii lor Ana, de 3 ani, și Eva, de 6 luni, precum 
și pe Matei, de 35 de ani, Teodor, de 26 de ani, și Ana, de 24 de ani, ultimii trei slugi8; erau 
trei generații și trei slugi. 

Cât privește repartiția pe sexe a populației ortodoxe din Oradea-Velența constatăm 
următoarele: bărbați, peste 16 ani9, erau 121 (reprezentând 30,63% din suma credincioșilor 
nominalizați), iar băieți, sub 16 ani, erau 66 (16,70%) – în total, de sex masculin erau 187 de 
indivizi (47,34%); femei, peste 16 ani, erau 136 (34,43%), iar fete, sub 16 ani, 72 (18,22 %) – 
în total, de sex feminin erau 208 persoane (52,65 %); suma copiilor, a celor sub 16 ani, era de 
138 (34,93 %). 

Pe grupe de vârstă situația se înfățișează astfel: ≤ 1 an erau 18 persoane (4,55 %); între 
2 și 15 ani erau 121 (30,63 %); între 16 și 29 de ani erau 98 (24,81 %); între 30 și 39 de ani 
erau 73 (18,48 %); între 40 și 49 de ani erau 53 (13,41 %), între 50 și 59 de ani erau 24 (6,04 
%); între 60 și 69 de ani erau 4 (1,01 %); peste 70 de ani erau 4 (1,01 %). Cea mai tânăra 
persoană înregistrată, Luca, fiul lui Fodor Alexă Patca, avea atunci 2 luni10. Cea mai în vârstă, 
Ioan, un „lakău” în casa lui Pop Chiril, avea 80 de ani11. Peste 70 de ani mai erau 3 persoane, 

 
3 Cristian Apati, Statul austriac și Biserica ortodoxă din Transilvania și Ungaria în efortul de modernizare a lumii 
românești (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – primele decenii ale secolului al XIX-lea), Editura Primus, Oradea, 
2015, p. 308 (anexa 4). 
4 Ibidem, p. 338 (anexa 6a). 
5 Ibidem, p. 345 (anexa 7). 
6 SJANBH, Colecția registrelor de stare civilă, inv. 87, dos. 844, f. 2. 
7 Ibidem, f. 5v. 
8 Ibidem. 
9 Am ales această limită întrucât am observat în registrele de stare civilă că era cea mai de jos vârstă de la care tinerii 
se căsătoreau; mai rar, este adevărat. Unele formulare statistice aparținând secolului al XVIII-lea, utilizate cu deosebire 
în mediul romano-catolic, așază această limită, între copii și adulți, la 15 ani. 
10 SJANBH, Colecția registrelor de stare civilă, inv. 87, dos. 844, f. 6v. 
11 Ibidem, f. 8. 
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dintre care 2 femei. Vârsta medie a celor de sex masculin era de 25,56 ani, iar a celor de sex 
feminin de 24,25 ani; vârsta medie generală: 24,87 ani. 

Sub aspect social, conscrierea reține câteva categorii. Prima este aceea a 
„nemeșilor”, a nobililor. Sunt consemnate doar două nume: „nemeș Ambruș Ioan”, de 
43 de ani12, și „nemeșița Dragoși Pinteoae”, de 49 de ani13. Apoi, conscriptorul a pus în 
evidență „lacăi”, chiriași. Din totalul indivizilor identificabili 73 erau chiriași (18,48%); 
locuiau în 32 de case (în 38,09% din casele cu indivizi identificabili). În unele case trăiau 
chiar și două familii de chiriași. Spre exemplu, în casa „nemeșiței Dragoși pinteoae” 
locuia O[a]na, de 39 de ani, cu fata ei, Maria, de 14 ani, precum și Chereji Moisie, de 29 
de ani, împreună cu soția lui, Eva, de 27 de ani, și cei doi copii, unul de 6 ani, altul de 14 
ani – în total 6 persoane14. Este cel mai mare număr de chiriași într-o casă. Între chiriași 
sunt și femei singure, fără soți, cu copii. Un asemenea caz este cel al Evei Milean, de 19 
ani, și al fetiței sale, de 6 luni15. Cel mai tânăr chiriaș, fără familie alături, era o fată, Eva, 
de 6 ani16. Cel mai bătrân avea 80 de ani – tot o persoană singură17. Slujitorul bisericii a 
reliefat și slugile, 19 la număr (4,81%). Dintre aceștia îi pomenim pe cei mai tineri: 
„slujnica Oana”, de 5 ani, în casa lui „Fodoreasa prescurărița”18; „slujnica Dochie” de 9 
ani, în casa lui Kelemen Mișu19; „sluga” Flore, de 12 ani, în casa lui Șipoș Ioan20; „slujnica 
Mărie”, de 12 ani, în casa lui Beretean Flore21. 

Oprim aici analiza acestei conscrieri. Pentru cei interesați redăm în anexă documentul 
în integralitatea sa. Dincolo de elementele de demografie istorică, de statistică, el răspunde 
și unor necesități ale genealogiei, ale istoriei familiilor, chiar ale istoriei elitelor românești. În 
contextul în care, cel puțin în cazul parohiei ortodoxe Oradea-Velența, înregistrările 
matricole încep cu anul 1805, considerăm oportună publicarea oricărei informații privind 
populația anterioară acestui an. 

 
 
  

 
12 Ibidem, f. 2. 
13 Ibidem, f. 5. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, f. 3. 
16 Ibidem, f. 6v. 
17 Ibidem, f. 8. 
18 Ibidem, f. 3v. 
19 Ibidem, f. 2. 
20 Ibidem, f. 2v. 
21 Ibidem, f. 8v. 
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Anexa 
 

Trasnslat: 36 [bărbați], 26 [femei] 
[nr.]  [vârsta]
  
14 GE[RT]EL ANA 54

lăcău: Anna Copila 49

15 Nemeș AMBRUȘ IOAN 43
[muere:] Ana 38

nașt[erea]:Ioan 18
nașt[erea]: Mihail 15

nașt[erea]: Dimitrie 4

mamă bătrână [nu scrie numele] 72

sluga: Pop Dimitrie 23
slujnica: Anna, muere lui Pop Dimitrie 19

purcar: Pec Ștefan 25

16 KELEMEN MIȘU 25
muere: Maria 21

nașt[erea]: Dimitrie 1
slujn[ica]: Dochie 9

17 RAȚ GEORGIE 41
muere: Irina 39

nașt[erea]: Elena 17
nașt[erea]: Dimitrie 5

 
18 ȘIPOȘ IOAN 32

muerea: Eva 28

sluga: Gabor 36
alt slugă: Flore 12

lăcăița: Maria 20
Georgie 24

1822 OPRA IOAN 47
muerea: Oana 42
nașt[erea]: Ilie 16

nașt[erea]: Petru 5

lacău: Nicoară 34
muerea: Ana 31

 
22 Așa apare în document. Evident s-a comis o greșeală. 
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19  [MNEALAN] ILIE 51
 

feciorul: [Mnealan] Gabor 22
muerea lui: Eva 19

lăcăița: Milean Eva 19
nașt[erea]: Ana 1/2

 
20 GORON IOAN 28

muerea: Eva 25
nașt[erea]: Thoader 5

21 HAȘAȘ ONUȚ 28
muerea: Elena 27

nașt[erea]: Georgie 3

mamă bătrână: Maria 56
 

slujnică: Lațcău Todora 16
 

22 OPRA GABOR 40
  

găzdoae lui Floare 56

23 VAȘADAN EVA văduvă 35
 

jinere în casă Zaharie Daviduvici 26
muerea: Ana 21

nașt[erea]: Georgie 2

24 FODOREASA prescurărița 58
 

slujnica: Oana 5

lăcău: Fodor Simeon 28
muerea: [nu scrie numele] 25

 nașt[erea]: [nu scrie numele] 2

25 MAG GEORGIE 50
 

fecior: Mihail 2[?]
muerea: Theodora 20

26 AMBRUȘ COSTAN 28
muerea: Mina 18

nașt[erea]: Isaia 5
nașt[erea]: Mitru 3
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27 BENȚE GABOR 47
muerea: [nu scrie numele] 39

nașt[erea]: Ecaterina 13

28 NIAOȘ ȘTEFAN 29
muerea: Eva 25

nașt[erea]: Ana 3
nașt[erea]: Elena 1

29 OAȘCA FLORE 40
muerea: Ioana 37

nașt[erea]: Dimitrie [11]

30 RUSCAȘ MIHAI 42
muerea: Ana 36

nașt[erea]: Ecatarina 11
nașt[erea]: Agniș 2

31 TOCAI MOISE 29
muerea: Floare 26

nașt[erea]: Georgie 3

32 S[U]CI MIHAIU 30
muerea: Oana 27

nașt[erea]: Vasilie 6

lăcăița: Maria 40
nașt[erea]: Floare 13

33 RAȚ MITRU 29
muerea: Andronica 25

nașt[erea]: Maria 5
nașt[erea]: Elena 1

34 RAȚ NICOLAE 32
muerea: Floare 30

nașt[erea]: Ioan 10
nașt[erea]: Ignat 1

frate: Gavril 15

 lăcăiță: Ana 50
nașt[erea]: Theodora 12

35 Nemeșița DRAGOȘI PINTEOAE 49
 

lăcăița: Ona 39
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nașt[erea]: Maria 14

lako: Chereji Moisie 29
muerea: Eva 27

nașt[erea]: [nu scrie numele] 6
nașt[erea]: Marișca 14

36 PANEA DUMITRU 48
muerea: Marișca 28

37 CORB FILIP 2[8]
muerea: Naste 27

nașt[erea]: Theodor 15
nașt[erea]: Ilie [1]

lacău: Filip Ioan 40
muerea: Theodora 36
nașt[erea]: Floare 11

nașt[erea]: Marișca [8]

38 ANCA [GE]OR[GE] 50
muerea: Maria 35

nașt[erea]: Maria 13

lăcăiță: Ona 31
nașt[erea]: Maria 13

prunc: Ioan 12
fa[ta]: Varvara 11

 
lacău: Petru 40

Floare 35
 

39 BICA MIHAIU 50
 muerea: Varvara 47
 fecior: Ioan 25
 Mihail 19
 Theodor 14
 muerea: Marie23 20
 nașt[erea]: Ana 3
 nașt[erea]: Eva 6 luni
  
 slugă: Matei 35
 slugă: Theodor 26
 slujnică: Ana 24
  

 
23 Probabil soția „feciorului” Ioan. 
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40 THANASI GAVRIL 27
  
41 TOCAI ISAIE 30
 muerea: Marta 28
 nașt[erea]: Georgie 3
  
 lako: Sobo Ilie 38
 muerea: Marie 37
 nașt[erea]: Nicola 12
  
42 ELENEȘ VASILIE 50
 muerea: Marie 40
 naștere fată: Ana 15
 Floare 12
 prunc: Petru 10
 Ioan 8
 Zaharie 5
 Ecaterina 3
  
 Lăcăi[ță]: Măcinică 70
  
43 POTRE PETRU 30
 muerea: Maria 28
 
 sluga: Homor Ion 15
  
44 PETRICA THOADER 28
 muerea lui: Ana 25
  
45 VEREȘ PETREASĂ văduvă 40
 nașt[erea] fete: Floare 16
 Ana 14
 Anișca 13
 Varvara 8
 prunc: Georgie 4
  
46 BLAJ VASILIE 36
 muerea: Maria 30
 nașterea: Ioan 1
  
 lakău: muere Mărie 30
  
47 DEAC THOADER 48
 muerea: [The]odora 38
 naștere: Ioan 18
 fată: Marișca 17
 Anișcă 15
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 Ana 10
 prunc: Simeon 5
 Iacob 6
  
48 BUCUREAN LICĂ 50
 muerea: Mărie 30
  
 lacău: Eva 6
  
49 FODOREA[SĂ] ALEXĂ PĂTCA 50
  
 jinere: Oltean Ioan 30
 muerea: Elena 25
 naștere: Luca 2 luni
  
50 GÂRDAN FLORE 30
 muerea: Ana 19
  
 lakău: Sila[ghi] Mărie 50
 naștere: Lup Ioan 16
  
51 HAȘAȘ DIMITRIE 15
 șogor: Georgie 19
 muerea: Ana 17
 sorosa: Floare 12
  
 lakău: Buboiu Ana 46
 naștere: Floare 7
  
52 HALAS FILIP 50
 muerea: Ana 41
 nepoată: Floare 7
  
53 BEJAN LUP 30
 muerea: Theodora 28
 nașterea: Mitru 6
 Ona 3
  
54 VESA IOAN 52
 muerea: Mărie 40
 fecior: Mihail 24
 muerea: Ana 18
 nașt[erea]: Eva 12
 Mărie 2
  
 slugă: Petru 23
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55 CHIȘ FODOR THOADER 40
 muerea: Ana 36
 nașt[erea]: Petru 11
  
56 CABAN PETRU MIHAIL 25
 muerea: Elena 22
 nașt[erea]: Petru 1
 
 maica gazdei: Mărie 60
  
 lakău: Theodor 50
 Floare 35
  
57 CORDOȘ IOAN 40
 muerea: Mărie 35
 nașterea: Eva 9
  
 slugă: Irimie 18
  
58 POP CHIRIL 49
 fata: Eva 11
  
 lakău: Ioan 80
  
 slugă: Mihail 21
  
59 VADAI IOAN 60
 muerea: Nuna 45
 nașt[erea]: Marie 14
 prunc: Nicolae 10
  
60 SUCI PETRU CEL TÂNĂR 26
 muerea: Istina 20
 sora lui Petru: Marișca 14
 prunc: Ioan 4
  
61 RUSCAȘ IANOȘ 43
 muerea: Floare 40
 nașt[erea]: Petru 8
 
62 ELENEȘ ILIE 30
 muerea: Ana 34
  
 lăcăiță: Mărie 60
 nașt[erea]: Eva 18
  
63 CABAN IOAN 40
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 muerea: Anișca 30
 nașterea pr[unc]: Mihail 14
 fa[ta]: Ana 3
 fa[ta]: Marișca 1
  
 lăcăița: Marișca 7
 lacău: Savu 45
 muerea: Marie 31
  
64 GLIGOR GEORGIE -
 muerea: Mărie 38
 nașterea: Parascheva 10
 nașterea: Crăciun 5
  
 lăcăiță: Mărie 40
  
65 BERETEAN FLORE 30
 muerea: Ana 26
 nașterea: Mihail 4
 fata: Marie 1
  
 sluj[nica]: Mărie 12
  
66 BUCUREAN VASILIE 54
 muerea: Gafie 54
  
 slugă: Dimitrie 16
  
67 RAȚ PETRU 30
 muerea: Marie 27
 nașterea: Ana 5
 Marie 2
  
 lăcăița: Ana 38
  
68 PĂTCAȘ GEORGIE 40
 muerea: Maria 38
 naș[terea] fat[a]: Parascheva 16
 pru[nc]: Ioan 1
  
69 VARGA ALEXĂ 25
 muerea: Ana 23
  
 lakău: Georgie 57
 muerea: Floare 45
 naș[terea]: Ana 8
 Ana [?]
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70 PAUL MITRU 34
 muerea: Măcinica 27
  
 lakău: Theodor 32
 Mărie 28
 naș[terea]: Ignat 5
  
 sluga: Vasilie 13
  
71 BIRIȘ LUP 43
 muerea: Mărie 36
  
 jinere: Ștefan 30
 muerea: Marișca 17
 
 naș[terea]: Theodor 8
 fata: Floare 6
  
 lăkău: Ana 24
 lăkău: Ioan 45
 muerea: Ana 38
 prunc: Georgie 5
  
72 [CIO]KA GABOR 42
 muerea: Ileana 38
 naș[terea]: Ioan 14
 naș[terea]: Mitru 13
  
73 BARBUR THOADER 50
 muerea: Măcinică 36
  
74 CLINTOC GLIGOR 40
 muerea: Mărie 34
 naș[terea]: Floare 10
  
 lakău: Ioan 30
 muerea: Floare 20
  
75 KELEMEN PAVEL 30
 muerea: Mărie 26
 naș[terea]: Ecaterina 5
  
 lăcăiță: Marișca 40
 naș[terea]: Elena 6
  
 lakău: Mihail 18
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7824 GÂLBA MIHAI 44
 muerea: Mărie 35
 naș[terea]: Ana 13
 Ecaterina 3
  
79 [MNEALAN] GABOR 40
 muerea: Mărie 33
 naș[terea]: Petru 14
 fa[ta]: Ana 10
 fa[ta]: Mărie 3
  
80 DUMBRAVA FLORE 42
 muerea: Mărișca 36
 naș[terea]: Anisie 4
 naș[terea]: Aniță 1
  
 lăkău: Gavril 24
 muerea: Theodora 21
  
81 BUDA URS 40
 muerea: Ana 30
 naș[terea]: Marișca 4
 naș[terea]: Floare 2
  
82 PĂRĂȘ FLORE 28
 muerea: Evdochie 20
 naș[terea]: Ana 1
  
83 PĂRĂȘ ON 30
 muerea: Ana 26
  
84 BILA orbu coldușu 30
 muerea: Theodora 24
 naș[terea]: Ioan 1
  
85 PUȚE COSTE 67
 muerea: Măcinica 70
 naș[terea]: Floare 16
  
 lăcăiță: Mărie 40
 naș[terea]: Theodor 5
  
86 RUS THOADER 40
 muerea: Ana 34

 
24 Așa apare în document. Evident s-a comis o greșeală. 
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 naș[terea]: Georgie 10
 Mihail 5
 prunc: Ioan 2
 fata: Mărie 2
  
87 ONACĂ DIMITRIE 58
 Muerea: Onă 50
  
 Lakău: Anișca 30
 naș[terea]: Petru 11
  
 Lăkău: Coste 59
 Muerea: Mărie 58
  
88 Măieriștea [?] de la Vașarheli, PORUMB THOADER 49
 Muerea: Simina 48
  
89 Coldușu MIHAI orbu 25
 Muerea: Mărie 20
  
 FEHER IOAN 43
 Muerea: Mărie 41
 naș[terea]: Mihai 23
 Muerea lui: Ana 19
  
90 [GH]UR[GH]A PETRU 41
 Muerea: Mărie 38
 naș[terea]: Sofia 6
 Iuliana 2
  
91 POP THOADER 36
 Muerea: Ana 32
 naș[terea]: Floare 5
  
 Lăkău: Duncșoară Ion 43
 naș[terea]: Ana 13
  
 Alt lăkău: N. Thoader 36
 Muerea: Ana 32
  
92 POP sau SUCI PETRU bătrânu 42
  
 Slujnica: Pop Elena 23
  
 Gavriș Thodea 26
 Muerea: Mărie 23
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93 STUPARIU IOAN 36
 Muerea: Mărie 32
 naș[terea]: Floare [8]
 Ștefan 1
  
94 STUPARIU ZAHARIE 32
 Muerea: Ana 27
 Naștere: Ioan 9
 Mihail [1]
  
 șogor: Mitru [15]
  
95 Casa Haioului RUS IOAN 45
 Muerea:Veselina 36
 naș[terea]: Simion 7
 Floare 6
 
 Lăcăița: Rus Floare 19
 
96 PLUMBAȘ DUMITRU 38
 Muerea: Parascheva 32
 naș[terea]: Petru 11
 Mărie 9
 Eva 3
 
97 PANEA VASILIE 26
 Ecatarina 19
 
98 NESTOR PAȘC 45
 Oana 40
 naș[terea]: Andreiu 12
 Nicolae 9
 
 
Sursa: ANSJBH, Colecția registrelor de stare civilă, inv. 87, dos. 844, f. 2-12v. 
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„CORUPT DIN PUNCT DE VEDERE MORAL”. 

PROSTITUATELE ÎN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ 
 

TŐTŐS Áron* 
 
 

“MORALLY CORRUPT”. PROSTITUTES IN THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY 
ABSTRACT 

 
In my writing, I take the reader to a world, now largely gone, where the written and unwritten rules defining 

the roles of men and women were different from those of today. Then, the social mobility of rural women or 
urban working-class women, the position and opportunities for advancement of poorer, lower-class women 
were much more limited than they are today. Of course, I do not intend to present the whole spectrum. 
Therefore, in this paper I will focus on prostitutes as the social status of women in the dualist era. By referring 
to archives and new sources, we can shed light on how far the rules of social coexistence can be stretched 
and how these women lived their lives as prostitutes. The presentation of this exceptional social group shows 
how far the rules of social coexistence can be stretched and how these women lived their lives as prostitutes. 
Finally, this “abnormal theme”, apart from a few strange anomalies, may seem quite general. 

 
Keywords: prostitution, prostitute, social history, 19th century, Eastern-Central Europe, Austro-

Hungarian Monarchy 

 
 

Introducere 
În scrierile mele, îl duc pe cititor într-o lume, acum în mare parte dispărută, în care 

normele scrise și nescrise care defineau rolurile bărbaților și femeilor erau diferite de cele de 
astăzi. Discutăm despre vremuri în care mobilitatea socială a femeilor din mediul rural și cea a 
femeilor din clasa muncitoare din mediul urban, precum și poziția și oportunitățile de avansare 
ale femeilor mai sărace, din clasa inferioară, erau mult mai limitate decât în prezent. Bineînțeles, 
nu intenționez să prezint întregul spectru. Prin urmare, în această lucrare mă voi concentra 
asupra prostituatelor ca strat social al femeilor din epoca dualistă. Prezentarea acestui grup social 
excepțional1 poate pune în lumină cât de mult pot fi întinse regulile de conviețuire socială și cum 
au trăit aceste femei prostituția. În cele din urmă, „tema anormală”, în afară de câteva anomalii 
ciudate, poate părea destul de generală. 

 
I. Femei decăzute 
Prima întrebare care se pune de la bun început este despre câte prostituate putem vorbi în 

epoca dualistă sau pe cine putem considera ca fiind una dintre ele. Nu există un răspuns precis 
 

* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: totos.aron@gmail.com 
1 Termenul excepțional este folosit în sensul de eccezionalmente normale, adică excepțional de normal, așa cum a fost 
formulat de Edoardo Grendi. Potrivit lui Carlo Ginzburg, o figură marcantă a microistoriei italiene, termenul se referă 
la faptul că, în societățile preindustriale, norma era de a încălca anumite moravuri. La aceasta, István M. Szijártó, o figură 
ineluctabilă a microistoriei, adaugă că „atunci când sursele despre straturile sociale inferioare tac sau când realitatea 
socială a acestora este sistematic distorsionată, un document cu adevărat excepțional, un caz marginal, poate dezvălui o 
realitate ascunsă”. Szijártó M. István, The Historian’s Microscope, Budapesta, Editura L Harmattan, 2014, p. 33. 
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la prima parte a întrebării. Publicitatea de atunci și presa, care nu a fost încă cercetată științific, 
prezintă semne ale așa-numitei panici morale. Dacă a existat sau nu o astfel de panică morală nu 
este clar din ceea ce știm în prezent, dar creșterea numărului de prostituate și discursul care s-a 
dezvoltat în legătură cu aceasta au provocat probabil o astfel de reacție2. 

Gábor Doros, profesor universitar și vicepreședinte executiv al Asociației Maghiare 
Împotriva Traficului de Fete (A.M.Î.T.F.), merită citat în această privință: „Dezvoltarea recentă 
a urbanizării a oferit un teren puternic din punct de vedere cantitativ pentru prostituție, [...] 
orașele sunt principalele focare de prostituție. Cu cât populația unei localități este mai mare, [...] 
cu atât indicele statistic al prostituției este mai mare”3. Doros nu și-a susținut propriile afirmații 
cu date statistice, astfel că trebuie să ne bazăm și pe alte surse. 

Prostituția, în formele sale cele mai diverse, era prezentă în marile orașe, în special în 
capitală. Este posibil să fi fost întocmite recensăminte la nivelul așezărilor, dar păstrarea lor până 
azi este îndoielnică. Spre deosebire de așezările mai mici, Budapesta are un număr mult mai mare 
de surse păstrate pentru posteritate. Între 1860 și 1910, populația Budapestei a crescut de 4 ori4. 
În același timp, numărul prostituatelor a crescut și el: în 1883, autoritățile au înregistrat 349 de 
prostituate, iar în 1914 erau deja 2.288. Aceasta a reprezentat o creștere de șase ori5. Pe măsură 
ce populația capitalei a crescut, în special cea masculină, a crescut și cererea de prostituție. 
Imigranții au reprezentat cea mai mare parte a creșterii populației. Dar și numărul femeilor 
servitoare din capitală era ridicat6, cele mai multe dintre prostituate provenind din această 
categorie. Un raport din 1896 al poliției din Budapesta estima numărul total al prostituatelor din 
oraș la 5–6.0007. Cu toate acestea, raportul poliției recunoaște că nu poate cuantifica cu exactitate 
numărul de prostituate, dar se crede că sporirea rapidă a populației capitalei este însoțită de o 
creștere proporțională a numărului de prostituate. Raportul poliției a subliniat, de asemenea, că 
un număr relativ mare de femei, care lucrează în cluburi de noapte, restaurante, cafenele și 
magazine, sunt, de asemenea, implicate în prostituție8. 

Pe baza propriilor sale cercetări, László Kalekán a estimat numărul prostituatelor 
clandestine înainte de Primul Război Mondial la aproximativ 12–15.0009. Judit Forrai estimează 
că există aproximativ 10 prostituate clandestine la fiecare prostituată înregistrată, adică de zece 
ori mai mult decât numărul de prostituate înregistrate. Prin urmare, în 1910, la Budapesta 
existau cel puțin 20.000 de prostituate, urbe care avea atunci 880.371 de locuitori10. Pentru 
comparație, este de remarcat faptul că numărul de prostituate din Europa variază în prezent de 

 
2 Studiile asupra Budapestei au arătat că publicul a fost mai puțin isteric în legătură cu creșterea criminalității decât 
în marile orașe din Statele Unite, sau chiar în Londra și Paris. Perényi Roland, A bűn nyomában, Budapesta, Editura 
L’Harmattan, 2012, p. 252.  
3 Doros Gábor, A prostitúció kérdése, Budapesta, 1934, p. 1–2. 
4 De la 302.086 (1870) la 1.110.453 (1910). Vörös Károly, A Fővárostól a Székesfővárosig, 1873-1896, în Vörös Károly (ed.), 
Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig, Editura Akadémiai, Budapesta, 1978, p. 380. 
5 Völgyi Réka, „Az utcaszögletek mártírjai”. Prostituált képek a XX. század eleji Budapesten, Editura Institutului Clio, 
Budapesta, 2020, p. 16–17.  
6 Vörös Károly, op. cit., p. 325–328, 379–385, 321–524. 
7 Jelentés a Fő- és Székvárosi állami rendőrség 1896. évi működéséről, Budapesta, 1897, p. 277. 
8 Jelentés a Budapest Fő- és Székvárosi állami rendőrség 1898. évi működéséről, Budapesta, 1899, 206. 
9 Kalakán László, Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920–1945, 2012, teză de doctorat, 
Universitatea din Pécs, Pécs, p. 127.  
10 Forrai Judit, A prostitúció mint megszaladási jelenség, în Csányi Vilmos, Miklósi Ádám (ed.), Fékevesztett evolúció. 
Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban, Editura Typotex, Budapesta, 2010, p. 102. 
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la o țară la alta. În Suedia, de exemplu, prostituatele ar reprezenta 0,5% din populație, în timp ce 
în Germania procentul ajunge la 0,4%11. 

Cine este considerat prostituată nu este în întregime clar. Depinde de statutul femeii 
prostituate (de exemplu, dacă este vorba de un bordel, privat sau clandestin), de percepția socială 
și publică, juridică și morală a fenomenului. Conform Marii Enciclopedii Pallas, prostituția este 
„practica comercială a adulterului în scop lucrativ. Nu se aplică doar sexului feminin, pentru că 
sunt mulți bărbați care se prostituează”12. 

 
Ritualul violenței și procesul de prostituție 
Procesul de prostituție se referă nu numai la stigmatul care este atașat femeilor ca 

prostituate, ci și la excluderea din societate, la marginalizare și, în cele din urmă, la o serie de 
sancțiuni. Marea Enciclopedie Pallas, citată anterior, definește procesul de prostituție ca fiind 
„umilitor, degradant, care rușinează public”. Pentru a arăta cât aproape este acest lucru de 
adevăr, să luăm în considerare cazul unei fete care a fost torturată la Budapesta. 

Magda, o fată de 15 ani, este pe punctul de a se sinucide: vrea să sară în Dunăre, dar nu 
poate să o facă. Un polițist în trecere o oprește să se arunce de pe pod. Ofițerul o duce apoi pe 
fată la sediul poliției, unde este violată. „Am simțit că era vorba de decădere, nu de sărut, și că nu 
mai eram fetița naivă și inocentă care eram. M-am simțit ca și cum ceva foarte prețios pentru 
mine s-ar fi pierdut. [...] Și apoi m-am întrebat ce se va întâmpla cu mine după aceea. M-am 
hotărât să nu mă mai întorc acasă la părinții mei [...]. Întregul meu suflet era supărat. Acum știam 
că sunt și mai nefericită decât înainte, pentru că acum știam că sunt o femeie decăzută și, dacă 
lumea ar fi știut asta, m-ar fi condamnat și disprețuit. Au fost o zi și o noapte foarte jenante”13. 

Exemplul Magdei nu este unic. Violența, abuzul și șantajul erau modalități obișnuite de a 
forța tinerele femei să se prostitueze. Relația supusă și umilitoare cu bărbatul violent și, mai 
târziu, cu femeia care conducea bordelul, s-a intensificat în anii următori. Acest lucru a fost 
dublat de dependențe puternice de resurse materiale, financiare și de altă natură (hrană, adăpost, 
îmbrăcăminte etc.), ceea ce a sporit și mai mult situația precară a prostituatelor. 

Ilona, o menajeră din Cluj-Napoca, a fost violată de angajatorul ei. „Am fost tratată foarte 
bine pentru o perioadă scurtă de timp, până când bărbatul a abuzat de mine, iar a doua zi i-am 
spus mamei mele să mă ia de aici pentru că voiam să mă duc acasă. M-a dus acasă, iar a doua zi 
[angajatorul – n.a.] a angajat un avocat și m-a dat în judecată. Am câștigat procesul pentru că, 
atunci când m-a violat, soția lui era prezentă, stătea lângă mine în pat și și-a forțat soțul să mă 
atingă. [...] S-au împăcat cu mama mea și m-au atras din nou înapoi. M-am întors pentru că au 
spus că mă vor ajuta să mă căsătoresc”14. Cazul Ilonei ilustrează situația dificilă a unei femei fără 
speranță și vulnerabilă. Chiar și după violențe și umilințe, a trebuit să se întoarcă la fostul ei 
angajator. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, iată alte două cazuri care, deși diferite în 
circumstanțele lor, au același rezultat final: prostituția. 

Conform propriei mărturisiri, Coca și-a pierdut virginitatea pe 26 decembrie 1922. 
„Părinții mei nu erau acasă și la o oră după ce au plecat, a apărut secretara tatălui meu [...]. 
Secretara, auzind că părinții mei se întorc acasă destul de târziu, a fost foarte mulțumită [...]. Ne-

 
11 Ibidem, p. 104. 
12 Pallas Nagy Lexikon (http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/084/pc008469.html#10). 
13 Bokor Zsuzsa, Testtörténetek, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-
Napoca, 2013, p. 191.  
14 Ibidem, p. 191–192.  
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am sărutat și ne-am îmbrățișat până la ora 12 apoi am stat liniștiți într-un fotoliu de piele până 
la unu și jumătate, după care m-a atacat ca un leopard pentru că era foarte emoționată. Mi-a 
ținut mâinile în jos cu o mână și cu o forță nebună, în timp ce cu cealaltă mână mi-a desfăcut 
picioarele și astfel am fost spurcată [...]. Am fost discreți și a rămas în slujba tatălui meu până 
când a fost condamnat la un an și jumătate și o zi. Din acel moment am trăit o viață de varieteu 
fără nicio rușine. Aici, în teatrul de varietăți, a trebuit să îndur multe suferințe, fiecare mai 
groaznică decât cealaltă”15. 

După ce se „prăbușește” moral, Rózsi, bolnavă, devine pradă pe stradă. „Târziu în noapte 
m-am dus la mama acasă, nu știu ce mi-a venit, am îmbrățișat poarta și am plâns. Și apoi m-
am prăbușit. Când m-am trezit, lângă mine era un om mizerabil, fără caracter. S-a folosit de 
starea mea de slăbiciune pentru a-și satisface dorințele. Ce naiba! Există un Dumnezeu în 
ceruri?”16. 

Povestea Cocăi, al cărei nume civil este Franciska, dar și povestea lui Rózsi arată că, 
indiferent de statutul social, abuzul asupra corpului este o violare a sufletului și duce adesea la 
promiscuitate. În același timp, nu trebuie neglijat faptul că violul femeilor și toate formele și 
mijloacele de oprimare ale trupului și sufletului sunt văzute ca un motiv intern, personal, care 
deschide ușa către o viață de prostituție. Prostituția este declanșată și de factori externi. Acest 
proces poate fi înțeles doar în cadrul acestui sistem complex. 

După cum se poate observa din exemplele citate mai sus, unele femei sunt victime ale 
violului. Munca lui Brian Donovan și a lui Tori Barnes-Brus, care au analizat dosarele din 
instanțe, arată că multe femei au fost violate, închise, intimidate și bătute, doar pentru a-și vinde 
trupurile17. Ca o consecință a actualului val me too, presa și publicul s-au concentrat din ce în ce 
mai mult asupra problemei violenței și hărțuirii sexuale. Fenomenul a atras, de asemenea, atenția 
asupra faptului că violența bazată pe gen este un proces și nu un eveniment anormal și rar18. La 
fel ca în secolul al XIX-lea, și astăzi există încă o atitudine de disprețuire a femeilor, de 
transformare a lor în obiecte și de tratare a acestora ca pe niște obiecte sexuale. Totuși, acest fapt 
nu ne permite să generalizăm sau să vedem o legătură directă între abuz, violență și intrarea în 
prostituție. Prostituția este, în esență, un proces îndelungat format din mai mulți pași mici, 
potrivit lui Jack D. Douglas, sociolog și profesor la Universitatea din Princeton, care spune că 
femeile care au acceptat în cele din urmă bani în schimbul sexului au ajuns acolo prin mai mulți 
pași mici. Frica de rușine este prezentă la început, dar mai târziu dispare și, dacă incidentul a fost 
evitat fără rușine publică, rușinea se transformă în încredere în sine. Femeile care intră în 
prostituție se eliberează treptat de rușine și teamă, în timp ce excluderea socială și stigmatizarea 
devin din ce în ce mai puternice. Eliberarea de rușine și frică a dus la un fel de independență, în 
mare parte percepută, care le-a determinat să îmbrățișeze prostituția, mai întâi într-un cerc mai 
restrâns, apoi într-un cerc mai larg19. Femeile care au intrat în prostituție au fost motivate de 
diferite opțiuni de carieră: motive financiare, speranța unei vieți mai bune, disperare etc. 

 
15 Ibidem, 192.  
16 Ibidem, 193. 
17 Brian Donovan, Tori Barnes-Brus, Narratives of Sexual Consent and Coercion: Forced Prostitution Trials in 
Progressive-Era New York City, în Law & Social Inquiry, vol. 36, nr. 3, 2011, p. 605.  
18 Nógrádi W., Noá, Igy függ össze a dugnálak a nemi erőszakkal, în Mérce (https://merce.hu/2018/11/29/igy-fugg-
ossze-a-dugnalak-a-nemi-eroszakkal/) (11:23, 20 mai 2019). 
19 Jack Douglas, Hogyan váljunk büszke kurvává?, în Rácz József (ed.), Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Devianciák. 
Bevezetés a devianciá szociológiájába, Budapesta, 2001, p. 202–203. 
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Mărturiile despre prostituție au abordări diferite și există multe forme diferite de motivații și 
constrângeri pentru alegerea unei astfel de cariere20. 

Ca parte a procesului de prostituție, „puritatea” este subminată doar treptat și cu viclenie. 
Prostituatele începătoare sunt prezentate cu haine frumoase, divertisment, băuturi fine și 
companie bună. Albert Flexner, în lucrarea sa despre prostituție, a susținut că promiscuitatea nu 
este deloc bună pentru femei. De fapt, în timp, ar putea deveni din ce în ce mai neplăcută21. În 
cele din urmă, demoralizarea prin care trec toate femeile care au fost supuse prostituției este un 
proces complex. Cele mai multe fete nu au nicio idee la început că vor deveni prostituate. Începe 
prin a oferi ceea ce va învăța mai târziu să vândă, experimentând la fața locului. Metoda 
demoralizării se bazează pe principiul simplu al transplantării persoanei neexperimentate într-
un mediu diferit. Nu este o coincidență faptul că, cele mai multe prostituate sunt fete și femei 
care și-au părăsit casele și au venit în marile orașe din toate colțurile țării. La Viena, cele mai 
multe prostituate proveneau din Galicia și din alte regiuni22. Ca urmare a normelor morale și 
etice și a unei educații deficitare, demoralizarea are loc adesea acasă. Relatările contemporane 
despre locuințele supraaglomerate și condițiile de trai sunt o dovadă în acest sens. Situația 
financiară dificilă și condițiile de viață dificile le pun și pe mame la muncă. În absența părinților 
care lucrează ore îndelungate, copiii tind să trăiască în găști pe străzi. Albert Flexner a văzut bine 
că, atunci când mediile periculoase și rezistența slabă se întâlnesc, ele pot atrage cu ușurință 
fetele. Procesul complex al prostituției arată, de asemenea, în ce măsură fiicele needucate ale 
proletariatului sunt la mila altora, dar, în același timp, trebuie să vedem că prostituția are loc 
numai atunci când mediul social este mai puțin rezistent. Acesta este motivul pentru care doar 
o parte dintre fetele din clasa muncitoare erau „deschise” la prostituție. 

Pe lângă demoralizare, trebuie să ținem cont și de fete, spune Albert Flexner, a căror 
caracter și inteligență sunt sub medie. El spune că acestea aveau o deschidere și o disponibilitate 
mult mai mare de a se prostitua23. Pe lângă rolul factorilor de mediu, trebuie să se țină seama și 
de responsabilitatea individuală. Un mediu „problematic” nu duce în sine la prostituție, dar este 
adevărat că clasele muncitoare și sociale inferioare sunt sursa prostituției, de unde ar putea fi 
extras cel mai mare număr de prostituate. Multe dintre ele au rămas în prostituție doar câțiva 
ani, până la mijlocul vârstei de 20. Unele dintre acestea își găsesc un loc de muncă unde să se 
angajeze, altele părăsesc orașul și își încearcă norocul în altă parte. Potrivit lui Judith Walkowitz, 
conviețuirea înainte de căsătorie era adesea o cale de acces la prostituție, dar existau și exemple 
în care aceasta era o cale de ieșire24. Pe de altă parte, multe femei au avut relații sexuale cu mai 
mulți bărbați înainte de a deveni prostituate25. 

O întrebare importantă este care au fost factorii direcți și indirecți care au determinat 
tinerele fete să se prostitueze. Howard B. Woolston, care a scris un volum substanțial despre 

 
20 Bokor Zsuzsa, Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjeiben. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak 
(szub)kulturális konstrukcióiról, în Jakab Albert Zsolt, Keszeg Vilmos (ed.), Csoportok és kultúrák. Tanulmányok 
szubkultúrákról, BBTE Magyar Néprajzi Intézet és Antropológia Tanszék, Editura Societatea Etnografică de Kriza 
János, Cluj-Napoca, 2007, p. 215. 
21 Albert Flexner, Prostitution in Europe. Publications of the Bureau of Social Hygiene, The Century Co. New York, 
1919, p. 71–72. 
22 Ibidem, p. 73. 
23 Ibidem, p. 89. 
24 Judith R. Walkowitz, Prostitution and Victorian society. Women, class, and the state, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1980, p. 197. 
25 Ibidem, p. 194.  
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prostituția americană contemporană, credea că factorii de mediu au jucat un rol major în 
procesul de a deveni prostituată. În al doilea rând, aceasta pune accentul pe caracteristicile 
persoanei ca factor de influență. Howard B. Woolston a întocmit o listă în zece puncte a factorilor 
care contribuie la prostituție, printre care: familia, condițiile de trai, cartierul, caracteristicile 
personale, educația, timpul liber, activitățile de agrement, factorii economici, relațiile sexuale, 
căsătoria, morala comunității26. Unii factori pot avea o relație cauzală mai puternică, în timp ce 
alții pot avea doar o influență secundară sau terțiară asupra procesului de prostituție a femeilor 
tinere. Dar tocmai în funcție de acești factori poate fi trasat caracterul prostituatelor. Adesea se 
îmbină mai mulți factori în procesul de a deveni prostituată și în multe cazuri este imposibil să 
se abordeze unul dintre ei în mod izolat față de ceilalți. În Statele Unite, dr. Bingham a examinat 
diverși factori la 111 tinere prostituate și a folosit statisticile pentru a identifica factorii care au 
contribuit cel mai mult la transformarea fetelor în prostituate. Studiul a constatat că 88% dintre 
tinere au fost induse în eroare și înșelate. Starea mentală și spirituală a obținut un scor la fel de 
ridicat, de aproape 85%, urmată de relațiile familiale dezordonate și slabe, cu 51%. Diferitele 
instituții, mediul de proveniență, rudele delincvente și condițiile de viață au fost mult mai puțin 
influente în a determina o persoană să devină prostituată27. 

Legăturile familiale și existența unei rețele familiale sunt foarte importante. În marile 
orașe, unde părinții lucrează toată ziua, copiii sunt adesea lăsați să se joace pe stradă cu vecinii 
lor. Părinții nu pot urmări unde se află copiii lor. Rolul sexualității și al standardelor morale, sau 
lipsa acestora, este, de asemenea, un factor important în prostituție. O educație sexuală mai 
structurată și o percepție mai structurată a sexualității le face, de asemenea, pe fetele tinere mai 
vulnerabile în fața prădătorilor. 

 
Cauzele prostituției 
Potrivit medicului Gábor Doros, „cauza prostituției nu este o predispoziție congenitală sau 

un păcat moștenit, ci un lanț tragic de condiții și circumstanțe sociale care nu depinde decât 
foarte puțin de ființa prostituatei victimizate”28. Medicul a formulat această supoziție în anii 
1930. Dar, începând cu secolul al XIX-lea, încă mai existau cei care credeau că unii oameni se 
nasc prostituate, criminali, iar alții nu. Potrivit criminologului Cesare Lombroso, trăsăturile 
anatomice ale indivizilor pot fi folosite pentru a distinge grupul din care aceștia fac parte. Teoria 
sa a fost contrazisă ulterior, dar pentru o lungă perioadă de timp s-a considerat în continuare că 
un comportament deviant, adică un comportament care se abate de la normele acceptate într-o 
anumită societate, este patologic și reprezintă o boală înnăscută. 

În interpretarea lui Cesare Lombroso, Pauline Tarnowsky și Guglielmo Ferrero, prostituția 
nu este un fenomen social, ci o tendință patologică înnăscută. Potrivit acestora, cauza prostituției 
nu este socială și etică, ci o nebunie morală înnăscută (moral insanity) legată de anomalii fizice 
și psihologice. Lombroso, Tarnowsky, Ferrero au efectuat diverse teste și măsurători 
antropometrice, de reflexe, de forță musculară și multiple teste și măsurători biologice pe 
prostituate. Dar chiar și așa, tipul general de prostituată născută nu a fost confirmat. Dogma lui 
Lombroso și Tarnowsky a găsit puțini adepți și a fost respinsă29. 

 
26 Howard B. Woolston, Prostitution in the United States, New York, 1921, p. 300–301. 
27 Ibidem, p. 302–303. 
28 Doros Gábor, op. cit., p. 2.  
29 Schreibel Emil, A prostitúció. A Magyar Királyi Belügyminisztérium felügyelete alatt Rendőrségi Szaktanfolyamok 
kiadványai, Budapesta, Editura „Pátria” Societate pe acțiuni pentru literatură și tipografie, 1917, p. 43.  
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Paula Tarnowsky și-a bazat afirmația pe faptul că diametrul mediu al craniului femeilor 
prostituate este de 178,28 mm, în timp ce cel al femeilor țărănci este de 181,45 mm, iar cel al 
femeilor urbane inteligente este de 183,20 mm. Ea a observat că prostituatele au cranii anormale, 
dentiție anormală și membre anormale. În opinia sa, aceste femei sunt caracterizate de o lipsă de 
simț etic, care este asociată cu o viață sexuală promiscuă30. În lucrarea sa din 1917 despre 
prostituție, Emil Schreibel, căpitan de poliție din Budapesta, consideră că aceste anomalii pot fi 
detectate la multe prostituate, dar respinge ideea că se poate trasa un profil general al prostituatei. 
De asemenea, el consideră că este exagerat și fals faptul că toate prostituatele au o predispoziție 
înnăscută. Dar el recunoaște că printre prostituate pot exista într-adevăr femei care, din cauza unei 
tulburări biologice, ar putea fi mai potrivite pentru această carieră. El crede că aceste femei pot fi 
prostituate chiar dacă fac parte din cea mai exclusivistă clasă. Emil Schreibel susține în mod clar că 
majoritatea femeilor sunt împinse la prostituție de circumstanțele și situația lor socială31. Potrivit 
lui, calitățile care sunt considerate anormale și atribuite femeilor prostituate, fie că este vorba de 
tendința de a minți, de lipsa de moralitate, se bazează în mare parte pe prejudecăți, nu sunt 
susținute de cercetări științifice32. Este adecvată caracterizarea prostituatelor făcută de Parent-
Duchatelet în 1826, potrivit căreia prostituata este o femeie care ține foarte mult la libertate, la un 
stil de viață liber, dar care se încăpățânează să se atașeze de cel care o susține, o femeie care trăiește 
pentru ziua de azi și nu se gândește la ziua de mâine, care este mincinoasă, dar superstițioasă și 
fanatică, uneori caritabilă, dar de cele mai multe ori iute la mânie, băutoare, căreia nu-i place să 
muncească etc33. Parent-Duchatelet a încercat, de asemenea, să stabilească caracteristicile generale 
ale prostituatelor. Pentru a face acest lucru, ea a intervievat 4.470 de prostituate din Paris, dintre 
care 2.332 erau analfabete. Totuși, potrivit lui Emil Schreibel, acest lucru nu dovedește că aceste 
persoane nu știau să citească, ci mai degrabă că făceau parte dintr-o clasă socială inferioară. 
Schreibel citează drept contraexemplu prostituatele din Budapesta, afirmând că, în 1915, doar 66 
din cele 612 prostituate erau analfabete, iar 81 aveau calificări peste școala primară. El 
concluzionează apoi că nu slăbiciunea intelectuală, ci cea morală este cea care le împinge pe femei 
să se prostitueze. Potrivit lui Schreibel, lipsa de simț moral este și motivul pentru care există un 
număr mare de infractori în rândul prostituatelor. După cum spune el, „este mai corect să spunem 
că hoțul este în general o prostituată decât că femeile prostituate sunt hoațe”34. În interpretarea sa, 
prostituția și crima nu se exclud reciproc, dar nu sunt același concept. 

Emil Schreibel recunoaște că numărul femeilor care se prostituau era relativ mai mare 
decât numărul femeilor considerate isterice în epocă, dar care aveau mai multe șanse să sufere 
de tulburări psihologice și mentale, așa cum le înțelegem astăzi. El citează date germane în acest 
sens. Cu aceste date, Emil Schreibel încearcă în esență să respingă teza anterioară a lui Lombroso. 
Potrivit acestuia, boala mentală nu este o caracteristică a prostituatelor, la fel cum alcoolismul 
este văzut ca o cauză și nu ca o consecință a stilului de viață al prostituției35. Referindu-se la datele 
furnizate de Tschich în 1906, Emil Schreibel susține că bolile psihice sunt de fapt rare în rândul 
prostituatelor. Tschich subliniază că doar patru prostituate fuseseră tratate în azilul din Sankt 
Petersburg în 30 de ani. Cercetătorul și-a extins studiile și la alte instituții și, după ce a analizat 

 
30 Ibidem, p. 44.  
31 Ibidem, p. 45.  
32 Ibidem, p. 45.  
33 Ibidem, p. 46.  
34 Ibidem, p. 47.  
35 Ibidem, p. 48.  
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dosarele a 13.853 de persoane, a constatat că doar 43 erau prostituate. István Hollós a cercetat 
spitalul de boli mentale din Lipót. Pe baza datelor publicate în cartea sa în 1910, el a examinat 
dosarele medicale a 6.471 de pacienți de gen feminin între 1888 și 1907 și a concluzionat că doar 
33 de persoane erau prostituate, ceea ce reprezenta 0,5%  din totalul pacienților de sex feminin. 
În plus, a găsit 37 de persoane a căror ocupație și trecut l-au făcut să suspecteze că au lucrat și ele 
ca prostituate. Împreună, acestea două au reprezentat 1% din numărul total de pacienți. De 
asemenea, István Hollós a subliniat în cercetările sale că prostituatele tratate în spitale de boli 
mentale aveau o rată mai mare de boli psihice, în special de paralizie. Potrivit lui Emil Schreibel, 
aceasta nu este cauza prostituției, ci mai degrabă o consecință a acesteia36. 

Emil Schreibel argumentează în mod clar că, cauzele prostituției sunt factori externi, 
modelate de condițiile sociale, de educație, de mediu37. Pentru a înțelege cauzele prostituției, 
problema nu ar trebui tratată într-un mod unilateral, ci ar trebui examinată într-un spectru larg. 
El clasifică cauzele prostituției în două grupe majore: caracteristici umane și factori sociali. În 
primul grup, el menționează și clasifică așa-numitele cauze antropologice, cu un accent deosebit 
pe instinctul sexual, recunoscând că prostituția este supusă cererii și ofertei. Iar cererea vine din 
partea bărbatului, bazată pe dorința sexuală. În opinia sa, discuțiile despre dorința sexuală, fie că 
este vorba despre bărbații necăsătoriți sau despre suprimarea dorinței sexuale, sunt sterile și au 
doar o semnificație teoretică. În opinia sa, oricât de lăudabilă ar fi intenția de a-i educa pe tineri 
la abstinență înainte de căsătorie, aceasta nu duce la rezultate reale, pentru că nu are nicio 
legătură cu experiența cotidiană, spune Emil Schreibel. El concluzionează că motivul principal 
al prostituției este apetitul sexual masculin, pe care, de altfel, activistele mișcării feminieste îl 
ridică în fața populației masculine. Schreibel spune că acest lucru este agravat de oferta de femei 
prostituate38. În acest punct, Schreibel subliniază că nu vrea să ia apărarea traficanților de femei, 
dar consideră că nu seducția este cea care, de cele mai multe ori, duce oamenii la prostituție, ci 
mai degrabă consimțământul voluntar al ambelor părți39. „Astfel se creează un ciclu perpetuu: 
bărbatul o seduce pe femeie, femeia îl seduce apoi pe bărbat în păcat, care o ia de la capăt după 
formula milenară, binecunoscută”40. 

Cercetările din sociologie, istoria socială și alte discipline conexe tind să pună accentul pe 
factorii sociali, adică externi, mai degrabă decât pe factorii interni, spirituali, psihologici și 
biologici. Dintre factorii de mediu, sărăcia și inegalitatea socială sunt considerate a fi cele mai 
importante cauze, adică femeile din straturile sociale mai sărace sunt mai predispuse la 
prostituție. Acest lucru pare să fie confirmat de sursele arhivistice și de alte documente 
descoperite până în prezent. Traficanții și șefii de bordeluri atrăgeau fete tinere în marele orașe 
cu promisiunea unui salariu și a unui trai bun. În satele de munte din sudul Bihorului, bărbații 
erau adesea văzuți atrăgând fete întreprinzătoare în orașe, cu promisiuni de muncă. Li s-au 
promis locuri de muncă ca ospătare și dansatoare, în hoteluri, cafenele și circuri. Fata care a 
acceptat slujba a ajuns într-un bordel. După ce și-a cheltuit toți banii pe călătorie, probabil că i-
a fost mai greu să se întoarcă. Iar cea care a intrat în bordel nu a ieșit ușor. 

Martin Kuhar, care a cercetat istoria prostituției în secolul al XIX-lea, a clasificat cauzele 
fenomenului social în patru categorii: antropologice (degenerare, alcoolism, masturbare excesivă 

 
36 Ibidem, p. 48–49.  
37 Ibidem, p. 49.  
38 Ibidem, p. 51.  
39 Ibidem, p. 52.  
40 Ibidem.  
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– care, în opinia sa, duceau la degenerare), psihologice (unele persoane aveau un nivel mai scăzut 
de inteligență), economice și culturale. În perioada studiată, mulți oameni nu puteau scăpa de 
ideea că femeile prostituate sunt inferioare și corupte din punct de vedere moral. Kuhar a citat 
cauzele economice și culturale ca fiind cauze externe. Sărăcia nu mai explica toate motivele, dar, 
în opinia sa, ele singure erau suficiente pentru a face din cineva o prostituată. Gândirea 
deterministă și conservatoare a vremii cu privire la degenerarea femeilor prostituate era în 
concordanță cu portretul creștin al femeii ca fiind cea vinovată de faptul că bărbatul a fost alungat 
din Grădina Edenului41. 

În timpul Monarhiei Austro-Ungare, mulți oameni credeau că prostituția inhiba 
dezvoltarea mentală a rasei, și mai degrabă diminua calitatea rasei. Din punctul lor de vedere, 
prostituția este alcoolism, iar alcoolismul duce la prostituție, un cerc vicios din care nu există 
scăpare. Alcoolismul și slăbiciunea sa morală inerentă duc, de asemenea, la prostituție42. 

Prostituția este un fenomen social prin care femeile sunt principalele furnizoare de 
servicii sexuale pentru bărbați. Conform cercetărilor actuale, prostituția nu poate fi explicată 
printr-un singur factor, ci mai degrabă printr-o multitudine de factori. Cu toate acestea, 
majoritatea sunt de acord că prostituția este o expresie a tendinței bărbaților de a trata 
femeile ca pe niște obiecte în scopuri sexuale, tendință alimentată de dezechilibrul de putere 
dintre cele două sexe43. 

Pe de altă parte, prostituția poate oferi satisfacție sexuală bărbaților care, din cauza unor 
defecte fizice sau a altor reguli prohibitive, nu și-ar găsi un partener sexual în alte circumstanțe, 
dar prostituatele servesc și bărbaților care sunt departe de casă, care doresc să facă sex fără 
angajament, dar și celor cu tendințe sexuale neobișnuite44. 

 
II. Unele caracteristici ale stilului de viață al prostituției 
Cel mai mare dezavantaj al cercetării istorice privind istoria societății, și în special istoria 

prostituției, este caracterul dispersat și divers al documentelor. De obicei, cercetătorul trebuie să 
reconstituie istoria vieții și a carierei persoanelor studiate cu ajutorul unor documente oficiale. 
În cele ce urmează, voi încerca să prezint unele caracteristici socio-culturale ale prostituției prin 
intermediul unui subgrup de prostituate, și anume cele condamnate la închisoare45. Dar, acolo 
unde am considerat necesar, am inclus și date din alte surse. 

 
41 Martin Kuhar, Eros or Ethnos: Pioneering statistical survey on prostitution at the beginning of the 20th century, în 
Clinics in Dermatology, nr. 33, 2015, p. 501. 
42 Ibidem, p. 498–503. 
43 Anthony Giddens, Szociológia, Budapesta, Editura Osiris, 2008, p. 348. 
44 Ibidem. 
45 În propria mea cercetare, am folosit metoda statistică pentru a examina dosarele din închisoare a 1280 de 
prostituate. Eșantionul este din Budapesta, dar majoritatea s-au născut în diferite părți ale țării. Documentele acoperă 
perioada 1872–1927. Arhivele Orașului Budapesta (în continuare A.O.B.), Documentele ale Închisorii Naționale Regale 
din Budapesta (1896–1950), Registrul de evidență a prizonierilor (1896–1950), VII. 101. c; Registrul de evidență a 
prizonierilor (1896–1950), VII. 101.d; Documente ale Curții Penitenciare Regale din Budapesta (1895–1950), Registrul 
de evidență a prizonierilor (1896–1950), VII. 102.a; Registrele Centrului de detenție al Tribunalului penal al districtului 
IV–X (1873–1890), VII.103; Documente ale Judecătoriei de Plasă ale închisorii Curții Penale Regale din Budapesta 
(1890–1944) VII.104.a; Documentele închisorii regale din Buda VII.105; Dosarele închisorii regale din Pesta (din 1875 
Budapesta) (1873–1894) VII.106; I-III. Dosarele închisorii Tribunalului penal districtual (1873–1890) VII.107, Dosarele 
închisorii Tribunalului penal al districtelor I–III (1873–1890) VII.107 VII.107; Documente ale Procuraturii Regale din 
Budapesta (1907–1950), Dosare penale (1907–1950), Republica Sovietică Ungaria (1919–1920), Documente din 
închisoarea Tribunalului Revoluționar din Budapesta (1919–1920), VII.18.d. XVI.3.  
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Dintre cele 1.280 de prostituate înscrise în registrele închisorilor din Budapesta, 81% au 
declarat că sunt vorbitoare de limba maghiară. Vorbitoarele de limba sârbă au reprezentat 9%, 
germană 7%, iar restul de 3% au fost împărțite între alte 8 limbi. Acest lucru corespundea, de 
asemenea, compoziției confesionale. Femeile romano-catolice și reformate au fost cele mai 
numeroase (68% și, respectiv, 12%), iar cele de religie izraelită au fost mai reprezentative în 
rândul celorlalte confesiuni. 

 
Educație și cultură 
Educația are un rol primordial în emanciparea socială. Dar cum rămâne cu prostituatele? 

Dintre cele 1.280 de persoane, 48% nu au mers deloc la școală46, 19% au mers, iar despre 33% nu 
avem informații. Dacă, însă, am descoperi datele necesare, am crește probabil numărul celorlalte 
două grupuri, dar în termeni absoluți și ca proporție din total, grupul prostituatelor fără nicio 
școlarizare ar fi liderul clar. Dintre persoanele care au fost la școală (244 în total), marea 
majoritate au frecventat-o până la vârsta de 12 ani; un alt grup mare a părăsit școala la vârsta de 
10 ani. Doar câteva zeci de persoane aveau peste 12 ani, iar un număr și mai mic de eleve au 
urmat cursurile școlare până la vârsta de 18 ani. Nu există nicio înregistrare a absolvirii liceului. 
Astfel, majoritatea au ajuns până în clasa a IV-a sau a VI-a din învățământul primar. O mică 
parte au avut acces la școala secundară, iar un număr mai mic au mers la o școală profesională 
secundară (în cele mai multe cazuri în comerț). Chiar și dobândirea unor competențe 
elementare, cum ar fi cititul, scrisul și matematica, le-a ajutat să avanseze47. 
 

Vârsta N % Clasa 
Șapte 8 3,28 I 
Opt 9 3,69 a II-a 
Nouă 22 9,02 a III-a 
Zece 52 21,31 a IV-a 
Unsprezece 18 7,38 a V-a 
Douăsprezece 91 37,30 a VI-a 
Treisprezece 7 2,87 a VII-a 
Paisprezece 17 6,97 a VIII-a 
Cincisprezece 6 2,46 a IX-a 
Șaisprezece 6 2,46 a X-a 
Șaptesprezece 5 2,04 a XI-a 
Optsprezece 3 1,22 a XII-a 
Total 244 100,00 Total 

Tabelul 1. Nivelul de educație al prostituatelor, 1872–1927 
 

Conform testului de alfabetizare (1.117 persoane), 832 de persoane știau să citească și 
840 să scrie. Diferența dintre cele două este nesemnificativă. Un aspect mult mai interesant este 
dezvăluit prin compararea alfabetizării cu frecventarea școlii. Acesta arată că marea majoritate a 

 
46 Numărul lor este 1036. Ibidem.  
47 Ibidem. 
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celor care nu au fost niciodată la școală știau să citească și să scrie. Doar 160 și, respectiv, 156 nu 
aveau aceste competențe48. 
 

Alfabetizare S-a dus la școală Nu a frecventat școala Necunoscut Total 
Scrie 234 438 160 832 
Nu scrie 2 160 81 243 
Necunoscut 9 17 179 205 
Total 245 615 420 1280 
Citește 234 4421 164 840 
Nu citește 2 156 79 237 
Necunoscut 9 17 177 203 
Total 245 615 420 1280 

Tabelul 2. Alfabetizarea prostituatelor în funcție de studii, 1872–1927 
 

Un rezultat la fel de surprinzător a fost obținut prin examinarea numărului de limbi 
vorbite de aceste persoane, altele decât limba maternă, în funcție de ceea ce au învățat. Sondajul 
efectuat pe 308 persoane a arătat că mai multe dintre ele nu au fost deloc la școală, dar vorbesc 
cel puțin o limbă străină (196). Au existat câteva femei care, deși nu au fost niciodată la școală, 
vorbeau 3 sau 4 limbi străine (10 în total). Germana era pe primul loc, urmată de maghiară (524). 
Numărul vorbitorilor altor 12 limbi era neglijabil49. 

Potrivit unui studiu efectuat pe un eșantion de 11.000 de newyorkezi, 12% dintre 
prostituate la începutul secolului XX erau analfabete și mai puțin de 5% terminaseră liceul. Cele 
mai multe dintre ele nu și-au finalizat educația și au părăsit școala între 12 și 14 ani. Ca urmare, 
majoritatea dintre ele au rămas necalificați și nu au putut găsi de lucru decât pentru ei înșiși. 
Majoritatea muncitorilor necalificați lucrau ca menajere în fabrici, magazine50. 

A.M.Î.T.F. a ținut un registru al femeilor care s-au prezentat la poliția din Budapesta ca fiind 
prostituate. Din această cantitate uriașă de date, au supraviețuit doar două volume din anii 1912–
1913. Analiza cantitativă a datelor celor 761 de femei care s-au declarat prostituate a fost realizată de 
Barbara Papp. Papp a constatat că aproape 88% (669) dintre femeile care au aplicat pentru a deveni 
prostituate au beneficiat de o anumită formă de pregătire educațională. Dintre acestea, 23,8% au 
terminat școala primară. Doar 11,6% aveau studii superioare, dintre care doar 1,7% (13 persoane) 
aveau o educație profesională (au urmat o școală de meserii sau o școală pedagogică) pe lângă 
educația civilă, și doar o singură persoană a declarat că avea studii superioare51. În general, proporția 
prostituatelor alfabetizate din Budapesta este relativ ridicată. Nu întâmplător, într-o comparație 
națională, Budapesta a avut cea mai mare rată de alfabetizare. 91,9% din populația feminină în vârstă 
de 15-49 de ani știa să citească și să scrie, în timp ce 88% dintre prostituatele din eșantion fuseseră la 
școală, ceea ce sugerează că o proporție similară știa să citească și să scrie52. 

 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Howard B. Woolston, op. cit., p. 62. 
51 Papp Barbara, Az utolsó lépcső ama mélységbe. A „Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen” adatai a budapesti 
prostituált-jelöltekről (1912–1913), în Szvoboda Dománszky Gabriella (ed.), Tanulmányok Budapest múljtából XXXV, 
2009, Budapesta, Editura Publicație a Muzeului de Istorie din Budapesta, 2010, p. 138. 
52 Ibidem, p. 138.  
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Vârsta 
Conform datelor MELE pentru 1912–1913, cel mai tânăr solicitant al înregistrării 

prostituatelor avea 15 ani (3 persoane). 16% din totalul persoanelor (120 de persoane) aveau între 
16–18 ani. Cel mai mare număr de respondenți avea 19 ani (100 de persoane), iar grupul de 
vârstă 20–29 de ani era format din doar câteva persoane (9 persoane) și reprezenta 1–2% din 
totalul grupului. Doar câțiva dintre cei peste 30 de ani erau femei. Cele mai în vârstă femei aveau 
44–47 de ani53. Deloc surprinzător, cel mai mare număr de femei înregistrate ca prostituate erau 
femei tinere. Grupa de vârstă 18–19 ani a reprezentat 29%, dintre cei care au ales prostituția, dar 
dacă includem și grupa de vârstă 20–21 de ani, această cifră crește la 48% din totalul persoanelor 
înregistrate54. 

Tabelul de mai jos, cuprinzând vârstele prostituatelor înregistrate în Budapesta în 1915, 
arată că majoritatea femeilor erau tinere, în jur de 20 de ani55. Imaginea vârstei prostituatelor 
merită nuanțată. Vârsta medie a femeilor suspectate de prostituție în Cambridge între 1823 și 
1894 a fost de 19 ani56. Analiza lui Hanan Hammad a distribuției pe vârste a prostituatelor din 
Al-Khubra, Egipt, între 1924 și 1943, a demonstrat că prostituatele în vârstă de 40 și chiar 50 de 
ani nu erau neobișnuite în Al-Khubra57. 
 

Vârsta N % 
16–17 42 6,86% 
18–19 61 9,97% 
20–24 234 38,24% 
25–29 190 31,05% 
30– 85 13,89% 
Total 612 100,00% 

Tabelul 3. Prostituate noi înregistrate în funcție de vârstă, la Budapesta în 1915 
 

Ocupație 
Ocupația părintelui este cunoscută pentru jumătate dintre candidatele prostituate din lista 

A.M.Î.T.F. 1912–1913. Dintre capii de familie, 38% lucrau în industrie și 30% în agricultură. Este 
mult mai dificil de stabilit dacă erau lucrători independenți sau asistenți. Majoritatea celor care 
lucrau în industrie erau considerați a fi meșteșugari tradiționali: fierari, cizmari, tâmplari etc., 
dintre care marea majoritate își câștigau existența ca săteni și nu erau departe de munca agricolă. 
Comparativ cu populația națională în ansamblu, proporția de muncitori industriali printre 
candidatele la prostituție era mult mai mare. Majoritatea femeilor din chestionarele A.M.Î.T.F. 
lucrau în industria ospitalității58. 

 
53 Ibidem, p. 134–135. 
54 Ibidem, p. 135.  
55 Schreibel Emil, op. cit., p. 47. 
56 Philip Howell, A private Contagious Diseases Act: prostitution and public space in Victorian Cambridge, în Journal of 
Historical Geography, vol. 26, nr. 3, 2000, p. 387. 
57 Hanan Hammad, Between Egyptian „National purity” and „local flexibility”: Prostitution in Al-Mahalla Al-Kubra in 
the first half of the 20th century, în Journal of Social History, vol. 44, nr. 3, 2011, p. 757. 
58 Papp Barbara, op. cit., p. 138. 
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În total, în cadrul sondajului au fost menționate 31 de ocupații. Aproape 30% erau 
menajere, dar erau sub proporția de servitoare din populația feminină a capitalei. A doua cea 
mai populată ocupație era prostituția. Cu alte cuvinte, o cincime dintre solicitante lucrau deja ca 
prostituate într-un oraș din provincie înainte de a se înregistra oficial. Prin înregistrarea în 
capitală, acestea nu fac decât să indice o schimbare a locului de desfășurare a activității lor. O altă 
cincime dintre femei lucrau ca ospătărițe în industria de catering (cafenele, orfelinate etc.). Dar 
un număr mai mare de femei au fost și casierițe59. 

Cifrele A.M.Î.T.F. par să fie susținute de date, conform poliției din Budapesta. Următorul 
tabel arată ocupația prostituatelor arestate în timpul raidurilor poliției în 191660. Acest lucru 
arată că majoritatea femeilor lucrau ca servitoare, dar un număr semnificativ erau, de asemenea, 
lucrătoare în fabrici, chelnerițe și croitorese. Faptul că majoritatea prostituatelor provin din 
rândurile servitoarelor și muncitoarelor nu înseamnă că numai circumstanțele nefavorabile pot 
fi puse pe seama prostituției. Acest lucru este cel mai indicativ pentru locul unde are loc 
recrutarea unei părți a prostituatelor. Constatarea noastră este confirmată de faptul că poliția din 
acea vreme monitoriza în mod constant unitățile de recrutare a servitorilor, care erau considerate 
ca fiind birouri de prostituție. 

 
Ocupație N % 
Servitoare 666 34,35% 
Muncitoare în fabrică 174 8,97% 
Chelneriță 162 8,35% 
Croitoreasă 158 8,15% 
Șomeră 112 5,78% 
Doamnă de curățenie 90 4,64% 
Gospodină 79 4,07% 
Casieriță 68 3,51% 
Profesoară 64 3,30% 
Zilieră 63 3,25% 
Vânzătoare 63 3,25% 
Fostă prostituată 60 3,09% 
Muncitoare în industrie 44 2,27% 
Artistă 39 2,01% 
Funcționară 35 1,81% 
Alte ocupații 27 1,39% 
Asistentă medicală 15 0,77% 
Conductor de tramvai 9 0,46% 
Portar 7 0,36% 
Profesoră de limbi străine 4 0,21% 
Total 1939 100,00% 

Tabelul 4. Distribuția ocupațională a prostituatelor prinse în raidurile poliției din Budapesta, 1916 
 
  

 
59 Ibidem, p. 141. 
60 Schreibel Emil, op. cit., p. 149–150. 
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Starea civilă 
Starea civilă cunoscută reflectă bine excluderea cu care trebuiau să se confrunte 

prostituatele: singurătatea. Conform datelor din registrele deținuților, majoritatea prostituatelor 
erau necăsătorite (951 de persoane). Pe lângă 124 de foste căsătorite și 122 de persoane 
necunoscute, 83 de persoane au avut alte stări maritale (divorțată, văduvă, necăsătorită). 
Majoritatea copiilor (72 în total), 43 minori, s-au născut nelegitim. Astfel, perspectivele nu 
numai pentru prostituată, ci și pentru copiii lor, nu erau încurajatoare61. 

Pe baza volumelor A.M.Î.T.F. din 1912–1913, doar 63 de persoane, 8% din întregul 
eșantion, au avut o relație conjugală juridică la un moment dat. Dintre femeile căsătorite oficial, 
doar 60% locuiau cu soțul lor în momentul înregistrării datelor. Majoritatea (92%) erau femei 
singure, necăsătorite. Potrivit constatărilor lui Papp, femeile căsătorite erau rare în rândul 
prostituatelor, iar numărul celor care locuiau cu soții lor era și mai mic. Potrivit propriei 
formulări a lui Papp, „lipsa sau pierderea sprijinului familiei este strâns legată de alegerea unui 
stil de viață prostituat”62. În timp ce 18% dintre femeile din capitală au divorțat în mod legal, 
proporția prostituatelor era de 61%63. 

În ceea ce privește creșterea copiilor, 30% dintre prostituate au avut deja copii. Unele au 
suferit și un avort spontan. În timpul discuției cu personalul MELE, s-a constatat că 4 persoane 
sunt însărcinate. În cazul acestora, a fost imediat exclusă posibilitatea ca ele să fie prostituate 
înregistrate oficial. 86% dintre viitoarele prostituate au dat naștere unui copil, 10% la doi, și 
aproape 2% la trei sau patru copii. Cele 230 de femei au adus pe lume un total de 272 de copii. 
La momentul în care datele au fost înregistrate, 146 din cei 272 de bebeluși erau născuți morți 
sau decedaseră de atunci, iar 81% dintre copii au fost considerați ilegitimi. Șansa de supraviețuire 
a copiilor prostituați a fost, de asemenea, diferită, în funcție de faptul că aceștia s-au născut dintr-o 
femeie căsătorită sau necăsătorită. 41% dintre prostituatele căsătorite și 57% dintre prostituatele 
necăsătorite au născut copii morți. Proporțiile au fost considerate extrem de ridicate. În 1910, în 
Budapesta s-au înregistrat 18,6 decese la 100 de născuți vii, și 24,5 decese în cazul copiilor 
nelegitimi cu vârste cuprinse între 0 și 5 ani. Sifilisul congenital, pneumonia, dizenteria, enterita 
și alte boli au decimat copiii prostituatelor. Dar putem conta și pe neglijarea îngrijirii copilului 
și pe alte probleme care decurg din stilul de viață prostituat al mamei64. Știm foarte puține despre 
femeile prostituate căsătorite. Cele 20 de dosare de divorț rămase în arhivele orașului Budapesta 
nu spun povestea unei vieți lungi și fericite65. 

 
„Prostituate bătrâne” – viața după prostituție 
Potrivit lui Ferenc Baráth, majoritatea prostituatelor provin din clasele sociale inferioare. 

Există, de asemenea, exemple de mamă și fiică care lucrează ca prostituate în același timp. 
Potrivit acestuia, cei care intră în acest domeniu rareori ajung să mai trăiască mai mult de 3-4 
ani. Potrivit lui, viața multor prostituate se termină cu moartea66. 

 
61 A.O.B., VII. 101. c; VII. 101.d; VII. 102.a; VII.103; VII.104.a; VII.105; VII.106; VII.107; VII.18.d. XVI.3.  
62 Papp Barbara, op. cit., p. 141. 
63 Ibidem, p. 142. 
64 Ibidem, p. 143. 
65 Pentru mai multe informații despre acest subiect, vezi Áron Tőtős, „Eme erkölcstelen életmódomból az által leszek 
megszabadítva”. A házasság szerepe a prostituáltak életében, în Koloh Gábor, Papp Viktor, Tőtős Áron (ed.), „Eloszta 
bőkezűen és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára, Oradea, Editura RODOSZ Bihor – Editura 
Varadinum Script, 2019, p. 141–167. 
66 Baráth Ferenc, A prostitutio s befolyása a közegészségi állapotra, Pesta, Editura Athenaeum, Pest, 1872, p. 11–13. 
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Este greu de spus câți ani a fost activă o prostituată. În acest sens, avem la dispoziție datele 
lui Parent-Duchatelet despre Parisul din 183267. Acest lucru arată clar că prostituția a fost 
prezentă practic într-o anumită fază a vieții și au fost puține persoane care au lucrat ca prostituate 
mulți ani, chiar și mai bine de un deceniu. Potrivit datelor pentru Paris, aproape 59% dintre 
prostituate și-au încetat activitățile de prostituție în decurs de 5 ani. Odată cu aceasta, se pune 
întrebarea ce se întâmplă cu femeile care sunt stigmatizate și etichetate drept deviante? Potrivit 
lui Frances Finnegan, unul dintre cercetătorii experți în acest subiect, mizeria și sărăcia sunt 
lucruri de așteptat pentru femeile care ajung în prostituție. Alții, cum ar fi Judith Walkowitz, 
susțin că prostituția a fost în mare parte o activitate cu jumătate de normă, limitată la o anumită 
etapă a vieții pentru majoritatea femeilor. Julie A. Laite mai adaugă că, deși majoritatea acestor 
femei au rămas sărace și și-au trăit viața în astfel de condiții, în același timp și-au găsit un loc de 
muncă respectabil, s-au căsătorit și unele dintre ele au reușit chiar să urce pe scara socială68. 
 

Perioadă N % 
între 1-2 ani 439 14,27% 
între 2-3 ani 590 19,17% 
între 3-4 ani 485 15,76% 
între 4-5 ani 294 9,55% 
între 5-6 ani 139 4,52% 
între 6-7 ani 150 4,87% 
între 7-8 ani 143 4,65% 
între 8-9 ani 96 3,12% 
între 9-10 ani 100 3,25% 
între 10-11 ani 109 3,54% 
între 11-12 ani 93 3,02% 
între 12-13 ani 99 3,22% 
între 13-14 ani 98 3,18% 
între 14-15 ani 107 3,48% 
între 15-16 ani 80 2,60% 
între 16-17 ani 19 0,62% 
între 17-18 ani 14 0,45% 
între 18-19 ani 17 0,55% 
între 19-20 de ani 4 0,13% 
între 20-21 de ani   0,00% 
între 21-22 de ani 1 0,03% 
între 22-23 de ani   0,00% 
Total 3077 100,00% 

Tabelul 5. Numărul de ani petrecuți femeile pariziene ca prostituate, 1832 
 

Cercetările privind condițiile actuale de prostituție au arătat că femeile care părăsesc 
prostituția dezvoltă adesea dependențe, daune asupra sănătății mintale cauzate de traume, și 

 
67 William W. Sanger, The History of Prostitution, Eugenics Publishing Company, New York, 1939, p. 141. 
68 Joel Best, Careers in Brothel Prostitution: St. Paul, 1865–1883, în The Journal of Interdisciplinary History, vol. 12, nr. 
4, 1982, p. 598.  
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excluderea de la locuință și locuri de muncă69. Trauma îngreunează femeile care doresc să lase în 
urmă viața de prostituție. Dar stigmatizarea le împiedică „reintegrarea”. Majoritatea nu știu la 
cine să apeleze, ce să facă cu propriile vieți. Renunțarea la prostituție este un proces dificil. 
Motivele pentru care o fac pot fi numeroase: violență, inclusiv fizică, droguri, dificultățile 
prostituției stradale, abuz. Acestea se complac cu dependența de droguri, stima de sine 
incompletă și slabă, sprijinul social limitat, gradul ridicat de atașament față de relațiile negative 
(proxeneți, iubiți, manageri de bordel) și un grad ridicat de dependență economică70. 

Dominique E. Roe-Sepowitz, Kristine E. Hickle și Andrea Cimino au identificat etapele de 
intrare și ieșire din prostituție: (1) „stil de viață”, cantitatea minimă de timp necesară pentru a 
câștiga bani și alte câștiguri financiare asociate abilităților; (2) învățarea „culturii” prostituției și 
adaptarea la ea, cum să prosperi și să supraviețuiești într-un mediu periculos și stresant; (3) după 
violențe, arestări, boli și dependențe, femeile devin dezamăgite și încearcă să renunțe la acest 
mod de viață. De asemenea, trec prin mai multe etape în timpul ieșirii. Femeile care vor să iasă 
din prostituție încearcă să-și adune resursele, după care încearcă să plece repede sau încet. Dar 
în timpul ieșirii, vechile modele de viață se ciocnesc cu cele noi. Ca parte a acesteia, femeia 
creează o nouă rețea socială în jurul ei, care include membri ai familiei, profesioniști, care o 
abordează cu intenția de a o ajuta, și alții. Ei sunt cei care ajută femeile să renunțe la prostituție. 
Circumstanțele de ieșire au mai multe componente: un eveniment semnificativ de viață (violență, 
sarcină, încarcerare, sănătatea proastă), utilizarea asistenței formale de sprijin (consiliere, acces 
la o locuință sigură) și o ieșire lentă și naturală din stilul de viață rezultat din prostituție71. 

Raven Bowen a dezvoltat un model de ieșire în patru pași: (1) ieșire neplanificată 
declanșată de ceva; (2) proiectare incrementală; (3) progresie naturală (acești indivizi simt că 
timpul petrecut în munca sexuală a fost suficient pentru ei); și (4) modelul yo-yo al femeilor care 
se întorc la prostituție (aceasta include toate persoanele care, din diverse motive, nu se pot 
desprinde de stilul lor de viață anterior)72. Majoritatea cercetătorilor și a contemporanilor 
prezintă munca sexuală ca un factor fundamental dăunător de care prostituatele au încercat să 
scape. În studiul său, Raven R. Bowen subliniază că factorii structurali și personali influențează 
deciziile femeilor care pleacă. În timpul observațiilor sale, a ajuns la concluzia că unele persoane 
renunță definitiv, dar altele s-au instalat într-un stil de viață dual, adică duceau un stil de viață 
dublu: au avut o ocupație „normală” în timp ce au continuat să ducă un stil de viață de 
prostituție73. 

Mulți factori le fac pe femei să părăsească piața sexuală, cum ar fi teama de stigmatizare, 
căsătoria și întemeierea unei familii. Dar foarte puține dintre ele au reușit să creeze și să mențină 
o căsnicie de durată. Viața trecută a femeii o bântuie și în timpul căsătoriei: viața ei anterioară 
de prostituată este cauza unor neînțelegeri și certuri, care se termină adesea în abuz. Multe dintre 

 
69 Jennifer Hankel, Misty Heil, Susan Dewey, Nina Martinez, Characteristics of Women Seeking Services at a 
Transitional Housing Facility for Women Leaving Street-Based Sex Work: Implications for Social Service Providers, în 
Journal of Social Service Research, vol. 42, nr. 1, 2016, p. 42.  
70 Dominique E. Roe-Sepowitz, Kristine E. Hickle, Andrea Cimino, The impact of Abuse History and Trauma 
Symptoms on Successful Completion of a Prostitution-exiting Program, în Journal of Human Behavior in the Social 
Enviroment, vol. 22, no. 1, p. 67. 
71 Ibidem, p. 67.  
72 Raven Bowen, Squaring Up: Experiences of Transition from Off-Street Sex Work to Square Work and Duality—
Concurrent Involvement in Both—in Vancouver, BC., în Canadian Review of Sociology, vol. 52, nr. 4, 2015, p. 432–433, 
438–439, 444.  
73 Ibidem, p. 446. 
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ele au soți care le amintesc în mod constant de starea lor anterioară și le învinovățesc pentru 
asta74. 

Intrarea și ieșirea din prostituție este obișnuită, în primul rând din cauza violenței 
domestice. Au fost și oameni care nu au văzut și nu și-au putut imagina că există o cale de ieșire 
din lumea prostituției75. 

Nu se poate forma o imagine generală schematică a motivațiilor și activităților cu mai 
multe fațete ale prostituatei. Au fost femei care s-au simțit victimizate și au fost cele pe care 
prostituția le-a întărit, dar chiar și cele cărora le-a făcut plăcere rolul de seducătoare și de 
cuceritoare. Majoritatea, pe de altă parte, au trăit-o ca pe o situație temporară și și-au dorit o altă 
ocupație, un alt mod de viață76. 

Potrivit cercetărilor efectuate în Anglia secolului al XIX-lea, o parte dintre prostituate au 
murit în primii cinci ani de la începutul carierei lor, dar acestea au fost considerate în mare parte 
cazuri flagrante. Majoritatea erau prostituate într-un fel sau altul, dar au trăit până la vârsta 
medie a vremii. Experiența contemporană în cercetarea prostituției evidențiază faptul că nivelul 
de trai și sănătatea generală a prostituatelor mai bogate au fost mult mai bune decât cele ale 
prostituatelor aparținând straturilor sociale inferioare și care trăiau de pe o zi pe alta77. În ceea 
ce privește bolile venerice, s-a calculat că doar un sfert dintre prostituatele din Anglia au murit 
din cauza bolilor venerice78. 

În cartea sa despre prostituție scrisă în 1872, Ferenc Baráth a prezentat date despre 10.033 
de persoane pentru cei zece ani dintre 1845 și 1854, în cazul Angliei. Femeile care au renunțat la 
prostituție în Marea Britanie în această perioadă, care au fost scoase din registrul prostituatelor 
(vezi tabelul de mai jos)79: 
 
Eveniment de viață N % Observații 
Deces 953 9,50% A fost ștearsă definitiv din registru 
Căsătorie 241 2,40% A fost ștearsă definitiv din registru 
Și-a schimbat modul de viață 141 1,41% A fost ștearsă definitiv din registru 
Și-a găsit un loc de muncă 1091 10,87% A fost ștearsă definitiv din registru 
A plecat cu pașaport 2997 29,87% A fost eliminată temporar din registru 
Nu s-a prezentat la poliție 4276 42,62% A fost eliminată temporar din registru 
A fost condamnată de instanță 153 1,52% A fost eliminată temporar din registru 
A deschis un bordel 92 0,92% A fost eliminată temporar din registru 
A ajuns într-o centru pentru săraci 89 0,89% A fost eliminată temporar din registru 
Total 10033 100,00% 

 

Tabelul 6. Numărul de persoane scoase din registrul prostituatelor din Anglia și motivele 
excluderii, 1845-1854 

 

 
74 Loreley Gomes Garcia, Silvana Souza Nascimento, Family Girls: A Study about Juvenile Prostitution in the Indigenous 
areas in Northeast of Brazil, în International Journal of Gender and Women’s Studies, vol. 2, nr. 4, 2014, p. 12, 14. 
75 Ibidem, p. 16. 
76 Ibidem, p. 17.  
77 Baráth Ferencz, op. cit., p. 13. 
78 Ibidem, 15. 
79 Ibidem, p. 18–19. 
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Prostituatele erau caracterizate printr-un grad ridicat de mobilitate. Printre cele care au 
început o nouă viață, multe au primit un fel de slujbă necalificată (de exemplu, lăptăreasă, 
spălătoreasă, negustoreasă, vânzătoare de fructe etc.). Mult mai puține au fost femeile care au 
reușit să economisească destui bani pentru a duce o viață independentă. Altele s-au căsătorit, și-
au deschis o afacere sau și-au găsit un alt loc de muncă80. Dar, după cum reiese din tabelul de 
mai sus, multe femei au dispărut pur și simplu din vizorul autorităților. Dar numărul celor care 
s-au întors la prostituție este și el mare, iar o altă parte dintre ele a părăsit orașul81. Unele dintre 
prostituate au fost victime ale crimei. În noaptea de 21 mai 1912, în strada Dohány nr. 47 din 
Budapesta, doi bărbați au adormit, mai apoi au jefuit o prostituată care aștepta pe trotuar82. În 
aceeași lună, un funcționar în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că a vizitat o prostituată de 
pe strada Konti în timp ce era în stare de ebrietate. Bărbatul a refuzat să plătească. Din această 
cauză, a izbucnit o ceartă între el și prostituată. Cearta a escaladat în cele din urmă până la 
punctul în care funcționarul a împușcat fata pe stradă83. Potrivit rapoartelor poliției, unele dintre 
prostituate deveneau traficante. În 1914, majoritatea traficanților erau femei în vârstă care 
lucraseră anterior ca prostituate84. 

Gyula Krúdy, una dintre figurile definitorii ale literaturii maghiare a secolului al XIX-lea 
și un excelent cunoscător al vieții de noapte din Budapesta, în romanul său Diligența roșie (Vörös 
postakocsi) exprimă problema femeilor îmbătrânite astfel: „Ești o femeie nevinovată, tânără, 
frumoasă, asta este tot ce ai. Și odată ce inocența ta dispare, rămâi singur. Bărbații nu mai au 
nevoie de tine sau, dacă au, au nevoie de tine într-un mod diferit decât au acum”85. 
 

*** 
În cadrul acestui articol am încercat să aduc în prim-plan o mică „felie” a surselor 

arhivistice care ne ajută să aflăm mai multe despre situația și oportunitățile prostituatelor forțate 
la marginile societății. În timpul muncii mele, am ales metoda de a lăsa să vorbească subiectul 
cercetării, prostituata, acolo unde a fost posibil, iar când tăcea, pentru că de obicei tace, atunci 
sursa a vorbit în locul său prin mijlocirea istoricului. 

 
80 Ibidem, p. 20. 
81 Howard B. Woolston, op. cit., p. 69, 76. 
82 Jelentés a Budapest Fő- és Székvárosi állami rendőrség 1912. évi működéséről, Budapesta, 1911, p. 143. 
83 Ibidem, p. 148. 
84 Jelentés a Budapest Fő- és Székvárosi állami rendőrség 1914. évi működéséről, 1915, p. 177.  
85 Krúdy Gyula, A vörös postakocsi, Budapesta, 1992, p. 22.  
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RESTRICTIVE FOOD MEASURES ADOPTED IN ORADEA AT THE BEGINNING OF 
THE FIRST WORLD WAR 
ABSTRACT 
 

In this paper we aim to present some documents that reveal the restrictive measures in regard the 
alimentation of civil population in Oradea. Among these we mention: the consumption of bread was limited 
and it could only be sold on the basis of bread cards; the use of wheat flour was not allowed, but a mixture 
had to be made, with different types of flour; maximum prices were fixed. The supply of food to the 
population and the troops that were on front was one of the problems that the states involved in the First 
World War had to manage. 

 
Keywords: Oradea, First World War, bread cards, floor, sugar 

 
 

Aprovizionarea cu alimente a populației și a trupelor de pe front a fost una dintre 
problemele pe care statele implicate în Primul Război Mondial au trebuit să le gestioneze, cu 
forme de intervenție directă în producția și distribuirea resurselor, dar și prin propagandă către 
populaţie, care era solicitată să-și limiteze consumul de alimente, pentru susţinerea efortului de 
război. Studiul de caz propus aici ne permite să investigăm câteva aspecte ale acestei probleme. 

Pe fondul penuriei alimentare, populației i-au fost impuse restricții alimentare. Populația 
civilă se confrunta cu raționalizarea alimentelor de primă necesitate. În anul 1915 s-a recurs la 
sechestrări. S-a dat plenipotenţă ministrului agriculturii, pentru a sechestra, prin organele 
administrative, rezervele de grâu, secară, orz şi ovăz, pe seama comisiunii regnicolare agricole. 
Împotriva hotărârii respective se putea adresa în decurs de trei zile la vicecomitele ori la primarul 
oraşului. Autoritățile aveau dreptul de a prelua pe loc bucatele. Persoana care nu dezvăluia ceea 
ce poseda era pasibilă de pedeapsă cu închisoare până la două luni1. S-a emis un ordin 
guvernamental cu privire la măcinarea de grâu și secară. Se specifica faptul că morile numai 
atunci pot să macine grâu şi secară, dacă în același timp se aduce la măcinat şi orz şi cucuruz, în 
„cvant” egal cu grâul şi secara. Încălcarea ordinului prevedea pedeapsa cu închisoare până la 
două luni şi amendă în bani, până la 600 de coroane2. 

Ziarul Unirea informează publicul cu privire la dispozițiile guvernului în ceea ce privește 
coacerea pâinii. Guvernul dispune ca la facerea pâinii să se întrebuinţeze jumătate făină din grâu, 
iar cealaltă jumătate să fie făină de porumb, de orz, cartofi sau secară. Toţi brutarii şi societăţile 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: iancudiana@yahoo.com 
1 Unirea, 1915, nr. 5, p. 3-4. 
2 Ibidem, nr. 10, p. 3. 
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pentru coacerea pâinii erau îndrumaţi ca, începând cu data de 15 februarie 1915, să pună în 
vânzare numai astfel de pâine3. Având în vedere faptul că s-au impus reguli în privința măcinării 
grâului curat, au fost discuții inclusiv cu privire la modul de facere al prescurii, în condițiile în 
care canoanele bisericii prescriu ca aceasta să se facă din grâu curat4. 

Prezentăm în studiul de față măsurile de raţionalizare în comercializarea produselor 
alimentare de primă necesitate adresate populației civile din Oradea. 

La începutul anului 1915 primarul orașului Oradea s-a deplasat la Budapesta pentru a 
încerca să obțină cât mai mult din grâul rechiziționat din comitatul Bihor. Apreciindu-se 
populația orașului la 65.000 de locuitori și scăzându-se un procent de 10%, reprezentând 
numărul celor plecați pe front, s-a fixat necesarul lunar de 66 vagoane. Astfel, cu începere de la 
1 martie, orașul a primit, pe o jumătate de an, 396 vagoane de grâu. Aceasta însemna că fiecare 
om matur avea dreptul la 10 kg pâine pe lună, iar fiecare copil la 5 kg. Câteva zile mai târziu s-au 
luat măsuri pentru interzicerea scoaterii făinii din oraș, în acest scop introducându-se un control 
riguros la barierele orașului5. 

La 18 martie 1915 a început distribuirea de către Primărie a repartițiilor de făină. Primii 
care au beneficiat au fost cei ce nu dispuneau de niciun fel de rezerve. Pe baza acestor repartiții, 
făina se putea cumpăra numai din depozitele constituite ale Primăriei. Totodată, oficiul 
căpităniei de poliție atrăgea atenția brutarilor din oraș asupra respectării dispozițiilor 
guvernamentale, potrivit cărora era interzisă vânzarea acelui produs de panificație care depășea 
50 gr. greutate, mai devreme de 24 ore de la producerea lui. Nerespectarea atrăgea după sine 
pedeapsa cu 2 luni de închisoare și 600 de coroane amendă. O lună mai târziu a început 
distribuirea unturii și a slăninii sărate pe tichetul de făină. Fiecare persoană avea dreptul, fie la 
250 gr. unsoare pe săptămână, fie la aceeași cantitate de slănină. 

Încă din luna iunie, Consiliul Primăriei a stabilit din nou necesarul de grâu al orașului, de 
data aceasta pentru anul economic 1915/1916. După calcule extrem de minuțioase, s-a stabilit că 
orașul va consuma 3,15 vagoane grâu pe zi6. 

În cadrul ședinței cu nr. 1113-1915 şi 1114-1915, pe baza reglementărilor guvernamentale, 
Consiliul orășenesc a stabilit următoarele prețuri pentru tipurile de făină și produsele de tărâțe, 
neamestecate și amestecate, care puteau fi introduse pe piață: 

 
Denumire produs Preț en-gros Preț  

en-detail 
Filleri 

Coroane Filleri 

A) Făină neamestecată: 
Făină fină de tărâță (grad 0) 

 
80 

 
50 

 
82 

Făină de porumb 45 - 46 
B) Făină amestecată: 
1. Făină pentru gătit: 
amestec: 50% grâu și 50% orz 

 
 

56 

 
 

50 

 
 

58 
amestec: 50% grâu și 50% porumb 56 - 57 

 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, nr. 18, p. 2; nr. 25, p. 2-3. 
5 Istoria orașului Oradea, coord. Liviu Borcea și Gheorghe Gorun, Editura Arca, Oradea, 2007, p. 313. 
6 Ibidem. 
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2. Făină de pâine: 
amestec: 30% grâu, 20% orz și 50% făină de porumb 

 
46 

 
50 

 
48 

amestec: 20% grâu, 30% orz și 50% făină de porumb 46 50 48 
amestec: 50% grâu și 50% făină de porumb 48 50 50 
3. Tipuri de tărâțe: 
Tărâțe de grâu, de hrișcă, secară sau orz  

 
18 

 
50 

 
20 

Tărâțe din porumb 11 50 13 
 

Făina amestecată putea fi comercializată în pungi sau alte ambalaje închise, doar dacă se 
menționa faptul că făina este amestecată. Trebuia indicat pe ambalaj și raportul exact de 
amestecare. Respectarea prețurilor și raporturilor de amestec erau strict controlate de către 
Consiliu. Prețurile maximale intrau în vigoare în data de 18 a lunii. Consiliul orășenesc atrăgea 
atenția asupra faptului că, potrivit decretului ministerial, oricine încălca prevederea privind 
menținerea prețului maximal putea fi pedepsit cu închisoare de până la două luni și amendă 
de până la 600 de coroane (document emis în ședința Consiliului orășenesc din 12 aprilie 1915 
– viceprimar Ödön Lukács)7. 

Potrivit unui document emis în ședința Consiliului orășenesc din 17 aprilie 1915, semnat 
de primarul Károly Rimler, Consiliul orașului Oradea, în baza reglementărilor guvernamentale 
în ceea ce privește tipul pâinii și prețul acesteia, a stabilit următoarele: 

Prețul pâinii făcută dintr-un amestec de 30% grâu, 20% orz și 50% făină de porumb este 
de 48 de filleri pe kilogram. 

Prețul pâinii făcută dintr-un amestec de 20% grâu, 30% orz și 50% făină de porumb, este 
de 48 de filleri pe kilogram, 

Prețul pâinii făcută dintr-un amestec de 50% făină de grâu și 50% făină de porumb este 
de 50 de filleri pe kilogram. 

Se menționa faptul că prețurile de mai sus vor intra în vigoare în data de 18 a lunii aprilie. 
Prețurile vor fi strict controlate de către Consiliu. Toți patiserii, brutarii și vânzătorii de pâine 
erau obligați să afișeze prețul pâinii într-un loc vizibil în fața magazinului lor. Consiliul 
orășenesc atrăgea atenția asupra faptului că nerespectarea prețurilor la pâine va fi sancționată 
cu cea mai severă pedeapsă8. 

Un document emis la Oradea, în 23 aprilie 1915, arată cum Consiliul orășenesc a 
aprobat cererea comercianților de a putea vinde pâinea cumpărată de la brutării la un preț 
ușor mărit. 

S-au propus următoarele prețuri. Pâinea din amestec de făină din: 30% grâu, 20% tărâțe, 
50% făină de porumb, achiziționată la 48 de filleri să poată fi pusă în vânzare la prețul de 50 
filleri. 

Se propune același preț de vânzare și pentru pâinea din amestec de făină din: 20% grâu, 
30% tărâțe, 50% făină de porumb, achiziționată tot la prețul de 48 filleri. 

Consiliul local a stabilit ca prețurile maximale să intre în vigoare în data de 25 a lunii, 
precizând că ele vor fi controlate de autorități. Totodată, s-a stabilit ca prețurile să fie afișate la 
loc vizibil. Nerespectarea prețurilor de către comercianți era sancționată9. 

 
7 https://onb.digital/result/1105C527. 
8 https://onb.digital/result/1105C530. 
9 https://onb.digital/result/1105C549. 
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Având în vedere penuria de alimente, în condițiile în care orașul avea doar o cantitate 
limitată de făină, raționalizarea pâinii a devenit inevitabilă. Din 2 mai 1915, acest aliment putea 
fi cumpărat doar cu un cupon de rație. Gramajul zilnic era: 250 grame de persoană. 

Folosirea cartelelor de pâine presupunea următoarele: 
1. Fiecare membru al familiei trebuia să intre în posesia cartelei de pâine; 
2. Pe un cupon de pâine se puteau cumpăra doar 250 grame de pâine pe zi; 
3. Cupoanele erau valabile doar în perioada înscrisă pe acestea; 
4. Se putea cumpăra din orice magazin; 
5. Prețul kg. de pâine urma a fi comunicat; 
6. Din cauza faptului că făina de mălai se altera mai repede, se recomanda consumul pâinii 

în ziua achiziționării; 
7. Cupoanele de pâine nu erau transmisibile; 
8. Înainte de comercializare, brutarii erau obligați să trimită pâinea pentru analiză; 
9. Nerespectarea acestor norme era pedepsită. 
În același timp, autoritățile au încercat să acrediteze și să susțină ideea că în vremurile grele 

economisirea era o obligație patriotică, fapt pentru care populația era îndemnată să respecte 
aceste prevederi, astfel consumul zilnic era asigurat (document emis în 30 aprilie 1915, semnat 
de Ödön Lukács, viceprimar)10. 

Pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe și pentru a avea o evidență clară a acestora, având 
în vedere că măsurile oficiale de aprovizionare cu făină a locuitorilor orașului trebuiau luate în 
timp util, s-a efectuat un recensământ în oraș pentru a stabili cu exactitate numărul de persoane 
care necesita ajutor. Recensământul a fost realizat în perioada 1 septembrie 1915 - 15 august 
1916. Mai multe persoane nu au fost însă recenzate, din cauza absenței lor, fapt pentru care 
locuitorii nerecenzați erau anunțați să se prezinte, din proprie inițiativă, la Primărie. În cazul 
neprezentării se considera că au posibilitatea de a-și cumpăra grânele și, astfel, nu pretind niciun 
ajutor oficial. 

S-a comunicat spitalelor din oraș, cu excepția celor militare, internatelor, mănăstirilor, 
conducerii penitenciarului, că în cazul în care nu și-au depus cererea de aprovizionare, să facă 
acest lucru până la data de 12 septembrie 191611. 

Documentul emis în ședința din Oradea, la 7 octombrie 1915, semnat de viceprimarul 
Ödön Lukács, arată modul în care au fost stabilite prețurile zahărului pentru comerțul en-gros și 
en-detail. Se aduce la cunoștința publicului faptul că în baza reglementării guvernamentale cu 
nr. 3465-915, se stabilește prețul maximal pentru zahăr, cu acordul Consiliului orășenesc. Se 
stabilește prețul de tranzacție între angrosist, care cumpără de la fabrica de zahăr, și comerciantul 
cu amănuntul, care cumpără zahăr pentru revânzare de la angrosist, în ambalajul original din 
fabrică, contra unei plăți în numerar. 

În cazul achizițiilor de 5.000 – 10.000 de kilograme, se stabilesc formele și prețurile 
următoare: 

Zahăr pudră, la liber 10-12 kg. – preț 103-25 coroane; 
Zahăr cubic în cutii (net 50/kilogram) – preț 107-17 coroane; 
Zahăr cubic în cutii (brut 5/kilogram) – preț 105-70 coroane; 
Făină de zahăr în saci de kilograme brut – preț 106-19 coroane; 

 
10 https://onb.digital/result/1105C424. 
11 https://onb.digital/result/1105C468. 
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Făină de zahăr în cutii (brut 3/kilogram) – preț 103-70 coroane; 
Făină de zahăr în saci (brut/100 kg) – preț 105-21 coroane. 
În cazul achiziției între 2100 și 5000 kg se stabilesc următoarele prețuri: 
Zahăr rafinat, 10-12 kg – preț 103-75 coroane; 
Zahăr cubic în cutii (net 50/kilogram) – preț 107-67 coroane; 
Zahăr cubic în cutii (brut 3/kilogram) – preț 106-20 coroane; 
Zahăr pudră în saci (brut/100 kg) – preț 106-69 coroane; 
Făină de zahăr – lădițe 50/kg – preț 107-67 coroane; 
Făină de zahăr – cutii brut 5/kg – preț 106-20 coroane; 
Făină de zahăr în saci (brut/100 kg) – preț 103-71 coroane. 
Prețul zahărului în magazine cu vânzare de amănuntul pentru consumul zilnic al 

populației a fost stabilit astfel: 
Zahăr rafinat, 10 -12 kg – preț 109 filleri; 
Zahăr cubic lădițe net 50/kg – preț 113 filleri; 
Zahăr cubic în cutii brut 5/kg – preț 111 filleri; 
Zahăr în saci brut 100 kg – preț 112 filleri; 
Făină de zahăr – lădițe net 50/kg – preț 113 filleri; 
Făină de zahăr – cutii brut 5/kg – preț 111 filleri; 
Făină de zahăr în saci (brut/100 kg) – preț 110 filleri. 
Nu se taxa separat pentru măsurare și ambalare, doar în cazul unei vânzări mai mici de un 

kilogram12. 
Într-un comunicat dat de viceprimarul Lukács Ödön, la Oradea, în 12 octombrie 1915, 

populația orașului era anunțată că agricultorul poate folosi doar partea din recolta de porumb 
necesară pentru acoperirea propriilor nevoi, iar surplusul rămas poate fi vândut numai celor care 
au dreptul de cumpărare în baza unui permis eliberat de către autoritățile locale. Toți cei care 
doreau să cumpere porumb pentru a-și acoperi propriile nevoi puteau obține certificatul de 
achiziție de la Primărie, cu actele necesare. Drepturile de cumpărare se extindeau până în 1 aprilie 
1916. 

Ținând cont de faptul că o parte semnificativă a populației orașului nu avea posibilitatea 
de a achiziționa cantitățile de porumb care să le acopere nevoile personale, administrația locală 
dorea să sprijine populația, prin achiziționarea de provizii suficiente. Astfel s-a făcut un apel 
către populație, ca cei care au stocuri de porumb din recolta anului 1915 și doresc să vândă, să 
comunice Consiliului orășenesc13. 

În preajma zilei de 1 noiembrie, de Ziua Morților, populația orașului a fost îndemnată ca 
din banii pe care intenționează să îi cheltuiască pentru îngrijirea mormintelor, să renunțe la o 
parte, pentru a-i dona către Primărie, cu scopul de a fi trimiși soldaților orădeni. Orice ajutor era 
binevenit, Primăria acceptând orice sumă. În circulară se menționa: „Lumina lumânărilor să fie 
mai slabă anul acesta, coroanele să fie modeste (...) Iarna îi găsește din nou pe soldații noștri pe 
câmpul de luptă. Să ne gândim cu toții la ei, să le simțim greutățile, suferințele și cu toată puterea 
noastră să facem mai suportabilă pentru ei munca supraomenească de apărare a patriei (...)” 
(Oradea, 22 octombrie 1915 – Károly Rimler, primar)14. 

 
12 https://onb.digital/result/1105C493. 
13 https://onb.digital/result/1105C4AB. 
14 https://onb.digital/result/1105C4B4. 



324 

Diana Iancu 

 

Potrivit unui document semnat la 31 decembrie 1915 de către viceprimarul Ödön Lukács 
s-a lansat un apel către proprietarii de magazine, fabrici, institute, firme și cafenele, angajați în 
furnizarea de alimente. Astfel, conform Decretului Ministerului nr. 4586-1915, pe teritoriul 
orașului, pentru fiecare persoană, cota parte de grâu, tărâțe și arpagic, sau alt tip de cereale, a 
fost stabilită la maxim 240 de grame. Pâinea și alte produse preparate din făină se puteau 
cumpăra doar cu cartele de rație, emise de autoritățile administrative. 

Proprietarii de magazine alimentare, restaurante și cafenele erau rugați să-și arate 
vânzările pe ultimele două luni de zile, până la data de 4 ianuarie 1916, pentru că în funcție de 
acestea urma să le fie înmânată cantitatea de făină. Se impuneau sancțiuni pentru declarații 
false15. 

A fost dată o circulară către toți hotelierii prin care aceștia erau anunțați în legătură cu 
faptul că începând cu data de 10 ianuarie 1916 se putea achiziționa făină de grâu, secară sau 
orz, precum și pâine făcută din astfel de făinuri, numai pe baza cartelelor, emise spre acest scop 
(conform Decretului Ministerial Nr. 4586 din 1915 M.E.). Se specifica faptul că în anumite 
hoteluri, oaspeții aveau dreptul la cartele suplimentare. Hotelierii trebuiau să depună la 
Primărie, în termen de trei zile, situația cu numărul persoanelor cazate pe ultimele trei luni 
(document semnat de Ödön Lukács, viceprimar, 31 decembrie 1915 – Oradea)16. 

Primăria a adresat un Apel către populație prin care se comunica limitarea consumului 
de făină. Conform Decretului Ministerului nr. 4586 din 1915 M.E, începând cu data de 10 
ianuarie 1916 s-a stabilit cantitatea de 240 de grame de făină pentru consumul fiecărei 
persoane, pe zi. Pentru cei angajați în muncă fizică grea, autoritatea administrativă limitează 
cantitatea, pe zi și pe cap de locuitor, la maximum 300 de grame. 

Din 10 ianuarie 1916 comercializarea făinii și a pâinii era posibilă doar pe baza cartelelor 
de consum de făină și pâine, eliberate de organele administrative (document emis în cadrul 
ședinței din 31 decembrie 1915, Oradea)17. 

Prin înștiințarea semnată de Ödön Lukács, viceprimar, la data 8 ianuarie 1916 – Oradea, 
se aducea la cunoștința populației faptul că în temeiul decretului nr. 4586-1915, începând cu 
data 10 ianuarie 1916, pâinea putea fi cumpărată în întreg orașul numai pe baza cartelelor de 
pâine emise de autorități. Această prevedere era obligatorie pentru toată lumea, fără excepție, 
iar nerespectarea avea ca rezultat sancțiuni severe. Pe de o parte, pentru a informa suficient 
publicul și, pe de altă parte, pentru a-i proteja de eventuale sancțiuni, s-au anunțat detalii cu 
privire la distribuirea cartelelor, s-au dat dispoziții pentru restaurante, comercianți, cofetării 
etc. Potrivit decretului ministerial trebuia inventariată cantitatea de făină, cereale. Trebuia 
comunicat stocul de făină sau cereale. Cei care au omis acest lucru aveau termen până la data 
de 15 ianuarie să comunice cantitatea avută către autorități. În ceea ce privește împărțirea 
cartelelor de pâine, locuitorii orașului înregistrați în luna august 1915, care au declarat că își 
cumpără pâinea din magazine, au fost înștiințați că s-au distribuit cartelele de pâine. Cetățenii 
care au declarat că își fac la domiciliul propriu pâinea nu au primit cartele. Proprietarii 
restaurantelor, cafenelelor, cantinelor, magazinelor alimentare trebuiau să își ridice cartelele 
de la Primărie. Turiștii cazați la hotelurile din Oradea urmau să primească cartelele de la hotel. 
Toți cei care tranzitau orașul, dar nu erau cazați în hoteluri, primeau cartele de la Primărie. 

 
15 https://onb.digital/result/1105C4F8. 
16 https://onb.digital/result/1105C4D6. 
17 https://onb.digital/result/1105C4CD. 
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Persoanele care au declarat că își fac pâinea la domiciliu, dar prin natura locului de muncă, 
servesc masa pe teren, în acest caz, aveau dreptul la cartelă. Persoanele care călătoreau cu trenul 
trebuiau să solicite cartele de la biroul secției de poliție din gară, în schimb soldații de la șeful 
gării. Cu unele cartele se putea cumpăra doar 200 gr. de pâine. Acestea conțineau 4 file, pentru 
câte 50 gr. de pâine. Astfel se puteau cumpăra din diverse locuri. Documentul arată faptul că 
începând cu data de 10 ianuarie 1915, cozonacul și alte produse de patiserie se pot vinde doar 
pe baza cartelelor de pâine. Se specifică faptul că produsele care conțineau o cantitate de făină 
în proporție de 50% se puteau vinde și fără cartelă18. 

Potrivit documentului datat 12 ianuarie 1916, semnat de viceprimarul Ödön Lukács, 
s-au stabilit prețuri maximale pentru carnea de porc, untură și slănină, valabile de la 16 
ianuarie 1916 până la 15 februarie 1916. Prețurile stabilite erau următoarele: 

Untură – 6,80 cor./kg.; 
Grăsime (hai) – 6,40 cor./kg.; 
Slănină crudă – 6,20 cor./kg.; 
Slănină fiartă cu boia – 6,60 cor./kg.; 
Jumări – 4,20 cor./kg.; 
Carne de lucru – 4,80 cor./kg.; 
Slănină afumată – 5,70 cor./kg.; 
Cârnați afumați – 5,80 cor./kg. 
Era interzisă vânzarea produselor: untură, slănină și carne de porc la prețuri mai mari 

decât cele stabilite. Oricine încălca această interdicție comitea o infracțiune, care se sancționa 
cu închisoare de până la două luni și amendă de până la 600 de coroane19. 

În aprilie 1916 s-a raționalizat cafeaua. Aceasta era vândută de Primărie pe cartela de 
unsoare, cu 9 cor./kg, dar numai câte o jumătate de kg pe lună, pentru fiecare familie20. 

La începutul lunii ianuarie 1917, Primăria anunța că toate produsele alimentare de bază 
se raționalizează, și anume: făina, cafeaua, surogatul de cafea, ceaiul, zahărul, cartofii, slănina 
și untura. Devenea tot mai acută necesitatea respectării stricte a rațiilor. Vânzările din stocul 
Primăriei se făceau în 25 de magazine. Prin strădaniile administrației s-au prelucrat 269 porci 
și vite, în valoare totală de 200.000 de coroane. Se aprecia că necesarul de untură pentru 
populație este asigurat până în august 1917. În „bucătăria oficială” s-au dat în cursul anului 
1916 un număr de 26.612 mese de prânz. Zilnic s-au acordat 100 mese pentru căminele de 
copii. De la 1 februarie 1917 au intrat în vigoare noi raționalizări, reflectate în reducerea rațiilor 
la principalele produse. 

Cu toate greutățile întâmpinate în anul economic 1917-1918, administrația orașului a 
reușit să asigure strictul necesar în domeniul alimentației publice21. 

Raționalizarea produselor agricole a afectat satele, dar și pe orășeni. Pe măsură ce 
autoritățile recurg la soluții tot mai restrictive, sustragerea de la noile obligații determină 
controlul direct în gospodării și, implicit, apariția stărilor conflictuale22. 

 
18 https://onb.digital/result/1105C4EF. 
19 https://onb.digital/result/1105C505. 
20 Istoria orașului Oradea, p. 314. 
21 Ibidem, 315. 
22 Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război. 1914-1916, Editura Tipo, Moldova, 
Iași, 2017, p. 128. 
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S-a avut în vedere ca pământul să nu rămână nelucrat. În februarie 1915, Revista 
economică a publicat un material în care mobiliza la recoltarea pământului: „Cerealele sunt 
unul din factorii cei mai importanţi ai războiului, şi preocupaţiunea cea dintâiu şi cea mai 
importantă a fiecărui factor al societăţii este acum, ca, după putinţă, nici o palmă de pământ 
productiv să nu rămână necultivată şi fără a aduce roadă. Noi trebuie să asigurăm producţia 
acestui an cu toate mijloacele, cari ne stau la dispoziţie (...)23. 

Deteriorarea nivelului de trai a determinat biserica să intervină pentru a încuraja 
lucrarea pământului de către țărani, „să cultive cât mai multe legume și zarzavaturi atât pentru 
nevoile personale, cât și pentru aprovizionarea frontului (...)”24. 

Pentru transportul bucatelor din România, între direcţiunea căilor ferate române şi cea 
maghiară s-a stabilit un acord, prin care trenurile cu transport de bucate din România vor 
circula până în Braşov, unde transportul va fi aşezat în vagoanele statului maghiar. Direcţiunea 
căilor ferate ungare avea sarcina de a expedia vagoanele în decurs de trei zile după ce au fost 
descărcate. Potrivit acestui acord, urmau să fie trimise din România în Ungaria circa 150 
vagoane cu bucate pe zi25. 

Ministrul de interne a dat o ordinaţiune, prin care a interzis vânzarea cărnii de vită, viţel 
şi porc de două ori pe săptămână: marţea şi vinerea. Cine încălca acest ordin era pedepsit cu 
închisoare până la două luni şi cu pedeapsă în bani până la 600 coroane. Nici birturile sau 
cafenelele nu aveau voie să ofere publicului mâncare de carne26. 

Opinia publică a fost încurajată să consume alimentele cu chibzuință. Ministrul 
agriculturii s-a adresat agricultorilor maghiari: „Fiindcă nu prea avem posibilitatea de a 
procura mijloace de existenţă din străinătate, trebuie să trăim, întocmai ca aliaţii noştri, din 
proviziile proprii. Inimicii noştri socotesc, că vitejii noştri cu toate că luptă atât de vitejeşte, nu 
vor mai putea susţine mult lupta, pentru că noi în curând vom ajunge în lipsă de pâine şi astfel 
vom flămânzi. Această nădejde a inimicilor noştri nu se va împlini, pentru că noi avem din 
toate atâta, de cât avem trebuinţă. Ca însă totuşi, între orice împrejurări, să nu se ivească 
undeva vreo lipsă, prevederea înţeleaptă ne dictează să fim cruţători la extrem în întrebuinţarea 
tuturor mijloacelor de traiu. Îndeosebi trebuie să cruţăm grâul şi săcara, pentru că recolta an. 
1914 a fost inferioară celeia din anii trecuţi. Pentru ca să ne ajungă necondiţionat proviziile de 
grâu şi săcară din an. 1914 şi bravilor noştri soldaţi să le putem da încontinuu tot ce e mai bun, 
regimul a ordonat, ca proprietarii de mori şi comercianţii să furniseze poporaţiunii numai 
făină pentru pâine, care este amestecată cu a treia parte făină de orz, porumb sau cartofi ori cu 
alte surogate ce sunt permise”27. 

Ministerul de interne austriac s-a adresat publicului afirmând următoarele: „(…) La 
asigurarea hranei poporului, este fiecare chemat să coopereze în timpul răsboiului de faţă, dar 
fiecare şi poate să coopereze, dacă îşi va întocmi modul său de traiu conform cerinţelor binelui 
de obşte. Fiecare să cugete, că mesele sale trebuie să servească pentru săturare şi hrănire, nu 
însă plăcerii şi risipei. (…) Concetăţeni şi femei! Cătră voi este îndreptat acest avertisment ca 
să vă împliniţi datorinţa ce o aveţi pentru obşte şi prin aceasta şi cătră voi înşi-vă. Să nu fiţi 
fără griji acum, ci fiecare să se pună în serviciul obştesc. Nimenea să nu creadă că concursul 
său nu va fi bine venit. Numai multe picături găuresc piatra. Părinţii, fraţii şi soţii voştri sunt 

 
23 Revista economică, 1915, nr. 6, p. 4. 
24 L. Maior, op. cit., p. 128-129. 
25 Unirea, 1915, nr. 33, p. 4. 
26 Ibidem, nr. 69, p. 4. 
27 Revista economică, 1915, nr. 7, p. 3. 
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pe câmpul de luptă. Ei îşi varsă sângele pentru biruinţa noastră. Aduceţi şi voi o jertfă pentru 
patrie, pentru care vitejii noştri soldaţi aduc aşa de mari jertfe în fiecare zi. Toţi să cruţe 
proviziile de traiu şi să caute a se arăta vrednici de aceste timpuri mari”28. 

A adresat către populație un apel cu privire la cruţarea cerealelor şi la traiul simplu şi 
ministrul de interne prusac V. Loebell. Acesta afirma următoarele: „Răsboiul impune tuturora 
datorinţa de a schimba modul de vieţuire de pân'acum. Fiecine să cruţe şi să trăiască simplu. 
Să consume pâine neagră şi cartofi, iar carne şi pâine albă puţină (...) Ceea ce este curajul şi 
bravura în faţa duşmanului, aceea este acasă cruţarea şi renunţarea. Cine nu-şi împlineşte 
datorinţa de a cruţa cerealele şi alte alimente ce are şi nu-şi simplifică traiul aşa, precum o cer 
împrejurările grele de azi, păcătuieşte faţă de patrie, ca şi un soldat, care nu-şi face datorinţa 
până la sfârşit!”29. 

„O armată mărșăluiește prin stomac” – această afirmație, atribuită în general lui 
Napoleon Bonaparte, demonstrează cât de clară a fost pentru generalul francez (și mai târziu 
împăratul) importanța hranei pentru soarta unui conflict, precum și a pregătirii armamentului 
și a trupelor. Corectitudinea gândirii sale a fost dovedită, printre altele, în timpul Primului 
Război Mondial, când hrana soldaților s-a dovedit a fi, din multe puncte de vedere, un aspect 
fundamental. 

Când o armată invada teritoriul inamic, îşi procura adesea hrană la fața locului, jefuind 
locuitorii locali. Acest lucru s-a întâmplat și în timpul Marelui Război, dar cea mai mare parte 
a resurselor a trebuit să fie asigurată de comandamentele centrale, care trebuiau să organizeze 
linii de aprovizionare lungi și eficiente. 

În memoriile sale, Coriolan Băran30 conturează cadrul intrării României în Primul 
Război Mondial. În noaptea de 29 august 1916, îşi amintea Băran, „întreaga linie italiană din 
faţa noastră a fost luminată de zeci de mii de rachete şi întregul front vuia Eviva Romania. 
Am înţeles că a bătut ceasul nostru şi soarta românilor va trebui să ia o întorsătură decisivă”. 
Operaţiunile militare au provocat comportamente diferite în ofensivă şi în defensivă. Pe 
frontul italian, austriecii au trecut în defensivă, după ce italienii au cucerit Gorizia. Lupta 
austriecilor în defensivă, evocată de Coriolan Băran, dobândeşte dimensiuni apocaliptice: 
„Soldaţii trebuiau să petreacă zece şi douăsprezece zile într-un şănţuleţ cu doi bolovani în 
faţă. Mâncarea nu mai sosea regulat. Toate drumurile erau bătute de artilerie când se 
înnopta. Am recurs la conservele de rezervă ce le avea fiecare soldat. Cel mai mare necaz era 
că nu aveam apă deloc (...) Când primeam noaptea o saca de apă, o drămuiam cu multă 
chibzuială (...)”31. 

Și regimul alimentar a provocat nemulțumiri și diferențe între soldați, deoarece în timp 
ce românilor li se oferea un meniu bazat pe fasole, mazăre, cartofi și arpacaș, iar în perioada 
retragerii redus aproape numai la mazăre deteriorată, rușii, „în așteptarea borșului cu fel de fel 

 
28 Ibidem, p. 3-5. 
29 Ibidem, nr. 8, p. 6. 
30 În timpul Primului Război Mondial, Coriolan Băran (1896-1979) a fost concentrat la Szeged. A fost trimis pe frontul 
italian (1916), dar în bătălia de la Doberdo a fost rănit. A fost trimis în concediu la Budapesta unde a funcţionat ca 
secretar pe lângă Ioan Erdelyi. La începutul anului 1918 a fost declarat „apt pentru serviciul militar uşor” şi a fost 
trimis pe frontul Italian (https://dspace.bcucluj.ro/jspui/bitstream/123456789/82696/1/Baran_Coriolan.pdf.) 
31 Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), antologie, edit ̦ie, studii s ̦i note de Valeriu Leu s ̦i Nicolae Bocs ̦an; 
colab. Mihaela Bedecean s ̦i Ionela Moscovici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 46. 
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de mirodenii, care fierbe de zor în bucătăriile pe roate, toți beau ceai și mănâncă felii mari de 
pâine cu unt presat”. Serviciul de intendență funcționa cu greutățile inerente, condițiile de 
preparare a mâncării nerespectând întotdeauna regulile igienice, ceea ce producea toxiinfecții 
alimentare, dizenterie, scorbut, afecțiuni care înmulțeau neajunsurile32. 

 
32 Cristina Gudin, Primul Război Mondial în memoriile contemporane, în vol. Primul Război mondial – perspectivă 
istorică și istoriografică, coord.: Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș; Academia Română, Centrul 
de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 111. 
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În calitate de ofițer al Gărzii Naţionale din Transilvania, cu grad de locotenent, lui Pavel 
Maliţa i se încredinţează de către însuşi avocatul Aurel Lazăr toate „semnăturile românilor de pe Criș 
prin care susțin adunarea și hotărârile ei”1, documente care trebuiau să ajungă în deplină siguranţă 
de la Oradea la Alba Iulia, în pragul Marii Adunări Naţionale, convocată pe 1 decembrie 1918. 

Pavel Maliţa s-a născut pe data de 9 ianuarie 18952 în comuna Săcădat, judeţul Bihor, în 
familia ţăranului Mihai Maliţa, decedat timpuriu, care știa carte „și era cântăreț în strană”3. Pavel 
Malița era cel mai mic dintre copiii familiei, primul născut a fost Vasile, cu zece ani mai tânăr, 
apoi surorile Oana și Maria. Într-o tradiţie orală, pusă pe tapet de academicianul Mircea Maliţa, 
fiul lui Pavel Maliţa, este amintită descendenţa acestei familii care coboară până la anul 1700. 
„Am aflat cǎ Maliţeşti au fost şi au trǎit în Bihor. L-am gǎsit pe unul, pe care îl chema Maliţa şi 
care era pǎstor, la 1703, în Munţii Apuseni”4, mărturisește Mircea Maliţa. 

Pavel Maliţa şi-a trăit copilăria pe meleagurile Săcădatului, alături de o ceată de copii, 
urcându-se în pomii vecinilor, scăldându-se în apele Crișului Repede sau „grijind” de gâştele familiei, 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: cristinpuscas@yahoo.com 
1 Mircea Maliţa, Secolul meu scurt, Editura Rao, București, 2015, p. 29. 
2 Dumitru Bonta, Trei sate, trei surori: Săcădat, Borșa și Săbolciu, Editura Imprimeriei de Vest Oradea, Oradea, 2002, p. 380. 
3 Manuscris Pavel Malița, f. 27. 
4 Ilie Rad, „Dialog cu Domnul Acad. Mircea Maliţa”, articol accesibil on-line la adresa http://ilierad.ro/dialog-cu-
domnul-acad-mircea-malita/, accesat la data de 15.09.2022. 
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de porci sau cei patru boi. Amintirile despre timpul copilăriei fac obiectul Anexei acestui studiu 
introductiv. Ele ne-au parvenit sub formă de donație către Muzeul Țării Crișurilor Oradea, fiind 
transmise de către nepoata lui Pavel Malița, Mihaela Malița care, în prezent, este cadru didactic în 
S.U.A. Memoriile au fost concepute sub forma a cinci scrisori, adresate, în mare parte, nepoatei, 
cuprinse într-un caiet de 35 de pagini. Prima scrisoare este datată 18.V.1956, iar ultima 17.VIII.1956.  

Primele clase de școală, Pavel Malița le urmează în satul natal sub îndrumarea învățătorului 
Ștefan Popoviciu care, în Primul Război Mondial, a murit pe câmpul de luptă din Serbia. „Doream 
mult să știu să scriu și să citesc. În satul nostru venise un dascăl nou, Ștefan Popoviciu. Învățătorul 
era confesional, deci era și cantor la biserică. A știut să capaciteze conducătorii satului, ca locuința 
notarului să se transforme în școală, fiind o casă mai bună, cu grădină, curte, grajd, sala spațioasă 
pentru școală și locuință confortabilă pentru familia învătățorului. La transformarea locuinței 
notariale în școală am ajutat fiecare elev cu lucrul de mînă. Statul nu avea nici un amestec în ce 
privește salarizarea învățătorului, care era plătit de locuitorii satului și nici pentru întreținerea 
școalei. (...) Toate clasele, băeți și fete, eram într’o singură sală. (...) Încălzirea sălii se făcea din 
bucățile de lemn ce aducea fiecare de acasă5, mărturisește Pavel Malița. 

Spre sfârșitul toamnei anului 1905, după multe insistențe ale copilului Pavelea, dar și 
după calculele financiare ale fratelui mai mare, Vasile, tânărul de aproape 11 ani începe o nouă 
etapă în viața sa școlară, la Oradea, fiind înscris la Școala elementară din cartierul Velența6, școală 
cu predare în limba maghiară. 

Inițial, fratele Vasile a fost împotrivă. „Fratele Lica îmi era contrar. Cum eu să mă fac 
domn și să mănînc cafea, iar el să muncească toată viața. Argumentul cel mai puternic îl avea, că 
nu pot lăsa vitele în paza altora”7, relatează Pavel Malița. Ulterior „neliniștit că pământul puţin 
trebuia împărțit cu fratele lui”, Vasile a fost convins să îl țină pe Pavelea la școală. „I-a venit ideea 
să-l convingă (pe Pavel - n.n.) să plece la o școală la oraș. «Am să-l țin eu acolo, își zicea el (Vasile 
- n.n.). Mai duc gazdei fasole, cartofi și câte o găină și o să se descurce el cu învățarea, și o să-i 
treacă dorul de sat»”8, povesteşte Mircea Maliţa. 

„În toamna anului 1905, cu Aurelu Flori[i] Piper, Marișca și Oana Brani[i] am urmat școala 
primară la Oradea, din Velența. Am fos încartiruiți la pedelul școlii, plătindu-i în loc de bani, cartofi, 
făină, ouă etc. În lunile Septembrie și Octombrie, nu mai aveam liniște. Gîndul meu era tot la școala 
ungurească din Oradea. (...) Dirigintele Szabo Alexandru, cu toate că am întîrziat două luni, ne-a 
înscris în clasa 4-a primară. (...) Nu aveam voie să vorbim între noi decît în limba maghiară. Ori eu 
și Gheorghe nu știam nimic, nici măcar cîteva cuvinte. (...) Notele noastre dela Crăciun au fost slabe. 
La Paște și sfîrșitul anului nu am avut nici o notă rea. (...) Anul școlar s’a terminat cu bine. Părinții au 
fost mulțumiți și de noi și de faptul, că n’au trebuit să plătească bani, ci numai cîțiva saci de cartofi, 
fasole, făină, ouă, untură, din care aveam din belșug. În anul școlar următor, n-am întîmpinat nici o 
greutate. Am urmat clasa V-a primară în școala de sub Cetate. (...) Anul acesta a trecut cu chiu cu vai 
și la sfîrșitul anului școlar m’am reîntors acasă cu un certificat bun și un premiu de 20 de coroane în 
aur, premiu pentru că am învațat bine limba maghiară”9, rememorează Pavel Malița.  

Şcoala cu predare în limba maghiară i-a dat mulă bătaie de cap lui Pavel Maliţa, 
rezultatele la învăţătură fiind slabe. Mircea Maliţa, în cartea sa de memorii, aminteşte printre 

 
5 Manuscris Pavel Malița, f. 12-13. 
6 Ibidem, f. 29. 
7 Ibidem. 
8 Mircea Maliţa, op. cit., p. 25. 
9 Manuscris Pavel Malița, f. 29-32. 
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poveştile tatălui său, Pavelea, chiar şi o întâmplare hazlie din acei grei ani de şcoală: 
„Nemulțumiți că nu li se făcea foc și că e frig în camera lor, copiii găsesc o cale să-i trimită gazdei 
un ultimatum. Se adună și cu voce tare, ca să audă ea, vorbesc în latinește despre complotul lor: 
«Și gazdina nostra non facit focum, ardemus totum, gardum et cotețum». Se pare că gazda s-a 
speriat și a venit cu butucii”10. 

Anii de liceu se vor scurge în Beiuş, la Liceul „Samuil Vulcan”. Peste trei decenii, fiul 
Mircea Maliţa, în timpul refugiului după cedarea Ardealului, și-a regăsit tatăl în conscripţiile şcolii, 
ca şi bursier. „Îl găsesc pe tatăl meu la bursier (340 de coroane din fond Jiga) în 1913/1914 şi la fel 
în 1914/1915. În ultimul an, Pavelea termină liceul (8 clase)(...)”11, aminteşte Mircea Maliţa. 

De pe băncile şcolii, odată cu începerea Primului Război Mondial, tânărul Pavel Maliţa 
a fost „recrutat în grabă, trimis la o școală rapidă de ofițeri și apoi pleacă pe front ca 
sublocotenent”12. Era o tragedie pentru toţi soldaţii trănsilvăneni, chemați să lupte sub steagul 
Imperiului Austro-Ungar, în timp ce România se afla de partea cealaltă a baricadei. „Pavelea e 
trimis pe frontul italian. Îmi mărturisea că visul lui era să ajungă prizonierul italienilor și apoi să 
vadă Roma, vechea mamă a românilor. Luptau în Alpii Tirolezi. «De câte ori ajungeam față în 
față cu soldații italieni, îmi povestea tata, credeam că a sosit clipa cea mare. Dar ei ridicau mâinile 
înaintea mea și eram obligat să îi iau eu prizonier pe ei»”13, scrie Mircea Maliţa. 

Ca şef de pluton, după mai multe încercări, a reuşit să convingă ofiţerii austrieci ca şi 
românii să lupte sub propriul drapel. Acest steag a fost mulţi ani păstrat într-un geamantan în 
podul casei familiei Maliţa.  

Viaţa pe câmpul de luptă a fost pentru Pavel Maliţa extrem de dificilă. „Într-o zi mizerabilă 
pe front, s-a petrecut un eveniment miraculos pentru tata. Începuse bombardamentul și n-a mai avut 
timp să se ascundă. Stătea în tranșee, asurzit de zgomotul exploziilor, sub o bară din beton care lega 
marginile tranșeei. Un șrapnel șuieră ascuțit și căzu drept pe bară deasupra locului unde se afla capul 
lui Pavelea. Puterea exploziei îl trânti pe tata în noroi. Zăcu acolo în nesimțire, apoi se ridică și se 
pipăi peste tot. Era nevătămat. «O minune», și-a spus el. (...) «Domnul m-a salvat», a spus el atunci, 
iar propoziția o va repeta în tot restul vieții”14, menţionează Mircea Maliţa.  

Internat în spital, fiind suspect de infestare cu bacilul Koch, Pavel Maliţa a găsit o cale să 
nu se mai întoarcă pe frontul italian. „Era bănuit de tuberculoză. Mereu tușea și scuipa sânge. În 
secret tata știa să-l provoace, apăsând pe gingiile lui bonave. Evidența sângelui din batistă atrăgea 
certificate de trimitere de la un spital la altul, din ce în ce mai îndepărtate de frontul la care tata 
nu mai voia să se întoarcă niciodată. Așa a ajuns să fie îngrijit într-un spital din Serbia, aproape 
de casă”15, precizează fiul său. 

De la Viena, în toamna lui 1918 s-a reîntors în Bihor. Aici îl aşteaptă una dintre cele mai 
importante misiuni ale sale. S-a alăturat luptei naţionale care i-a animat timp de secole pe 
românii din Transilvania. A reușit să se apropie de Aurel Lazăr şi Nicolae Zigre16 şi s-a încadrat 

 
10 Mircea Maliţa, op. cit., p. 26. 
11 Ibidem, p. 105. 
12 Ibidem, p. 26. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 27. 
15 Ibidem, p. 28. 
16 Nicolae Zigre s-a născut la data de 20 iulie 1882, în Oradea, jud. Bihor. Studii: Liceul Premonstratens Oradea; Academia 
de Drept Oradea; Facultatea de Drept din Budapesta; doctorat în Știinţe Juridice. „Cel mai bun jurist român din Oradea” 
s-a implicat cu toată dăruirea profesională în lupta românilor transilvăneni pentru apărarea drepturilor culturale și 
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ca ofiţer în Garda Naţională, cu grad de sublocotenent. „«Lazăr m-a întrebat dacă am studiat 
Dreptul și i-am răsuns că nu. N-aveam când, dar doream să-l urmez», îmi povestea tata. «Apoi 
m-a numit ofițer al Gărzii, cu grad de locotenent. Evident că nu existau pe atunci uniforme sau 
instructaje speciale și într-o zi, înainte de Alba Iulia, mi-a dat o misiune importantă: «Iei teancul 
acesta de hârtii. Sunt semnăturile românilor de pe Criș prin care susțin adunarea și hotărârile ei. 
Le duci cu prudență și atenție la Alba Iulia, ferindu-te de furturi sau de provocări». Zis și făcut. 
În fine, ajunsesem să contribui la lupta cauzei mele»”17. 

Pavel Maliţa a luat trenul şi a ajuns în gara Arad, unde pe parcursul nopţii a trebuit să 
aştepte trenul spre Deva. Aici „și-au făcut apariția niște figuri din bandele lui Béla Kun care 
terorizau populația românească din Transilvania”. Pericolul să fie împuşcat era mare. Doar 
prezenţa de spirit a fostului combatant l-a salvat de la moartea. „I-au pus câteva întrebări şi au 
văzut că era vorba despre un român cam ciudat., «Cine eşti, unde mergi, unde lucrezi?». Şi 
pistoalele scoase erau încărcate în vederea unei execuții rapide. Pavelea a înțeles pericolul şi în el 
s-a trezit personajul pe care îl considera demis, acela al unui ofițer în război care ştia să comande. 
«I-am mustrat», zicea tata (...). «Vreţi să mă omorâţi, nenorociților? Trageți! N-am murit atunci 
când luptam alături de frații voştri pe frontul unde ne-au dus blestemații care ne conduceau. 
Acum faceți-o voi, că nu știți pe ce lume trăiţi». Descumpăniți de «mustrare», făcută pe limba 
lor, au ezitat şi unul dintre ei a zis: «Să-l ia dracu'! Să mergem». Și au plecat. După ce tatăl meu a 
ajuns la Alba Iulia a aflat că un tânăr cu o misiune ca a lui fusese executat în noaptea petrecută 
în tren, când se îndrepta spre Alba Iulia”, povestește incidentul Mircea Malița. 

Pavel Malița, ajuns la Alba Iulia a predat în siguranţă preţioasele semnături ale 
bihorenilor care îşi exprimau dorinţa de a se uni cu România. Alături de el, în Cetatea Unirii. 
au mai fost prezenți și alți tineri din zonă, Iosif Tărău18, Nicolae Malița19, Gheorghe 

 
politice. Pentru munca sa activă pe plan naţionalist, a fost ales membru în Consiliul Naţional Român Oradea și Bihor. 
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, participă ca delegat ales din partea cercului electoral Ugra. A ocupat funcţia 
de prefect al judeţului Bihor între 24 septembrie 1919 și 1 mai 1920. A fost și decanul Baroului din Oradea. Devine 
președintele P.N.L. Bihor, fiind numit în 1922 subsecretar de stat în Ministerul de Interne, apoi din 1927 a fost ales 
senator, ocupând și funcţia de vicepreședinte al Senatului României. În anul 1939, Nicolae Zigre jr. a fost numit Ministrul 
Cultelor și Artelor. Instaurarea regimului comunist a însemnat ani grei pentru elita politică interbelică. La vârsta de 70 
de ani, după 40 de ani de avocatură, Colegiul Avocaţilor din Ilfov îi suspendă dreptul la pensie, pentru motivul că „ar fi 
fost antidemocratic, fără să i se arate ce manifestări antidemocratice a avut”. Pe data de 6 mai 1950, a fost arestat și dus la 
Sighet fără să beneficieze de un proces. A trecut prin Jilava și Văcărești. A fost eliberat pe data de 4 august 1955. A decedat 
în București la data de 8 noiembrie 1962. https://urmasiimariiuniri.ro/2018/09/18/nicolae-zigre/, accesat la data de 19 
septembrie 2022.  
17 Mircea Maliţa, op. cit., p. 29. 
18 Iosif Tărău s-a născut în anul 1882, în Săcădat, jud. Bihor. A fost membru în toate corporaţiile bisericești, de la 
Sinodul Protopopesc până la Congresul Naţional Bisericesc de la Sibiu. În 1918, a organizat Gărzile Naţionale din 
sectorul Tileagd și s-a implicat activ în pregătirea deplasării la Alba Iulia. „Am colindat satele. În mici întruniri le-am 
comunicat sătenilor termenul definitiv de 1 decembrie. Eu am plecat în ziua de 27 noiembrie cu trenul, în tovărășia 
tinerilor intelectuali din Săcădat, Pavel Malița și Aurel Matei, cum și a preotului Nicolae Malița și a învățătorului Gh. 
Bordaș(iu), din Săbolciu. Trenurile erau neîncălzite, cu geamurile sparte; am fost reținuți ceasuri întregi pe linii 
laterale. La Alba Iulia am găsit un adevărat furnicar de oameni. Marele și întinsul platou al orașului Alba Iulia s-a 
dovedit neîncăpător pentru impresionatul număr de participanți. Cât cuprindea ochiul, numai om și om în continuă 
mișcare, producând un freamăt, un vuet, de parcă ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună”, mărturiaește Iosif 
Tărău. După înfăptuirea statului național român, a fost ales deputat în Parlamentul României, în două legislaturi, în 
1922 și în 1928. https://urmasiimariiuniri.ro/2018/09/18/tarau-iosif/, accesat la data de 19 septembrie 2022. 
19 Nicolae Malița s-a născut la data de 5 august 1883 în Borșa, jud. Bihor. Delegat al Consiliului Național Român din 
Oradea, în acest sens, dr. Aurel Lazăr îi va semna, pe 27 noiembrie 1918, „Certificatul” care îi va permite să 
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Bordașiu20, Nicolae Broinaș, Aurel Matei etc. „Cuprinși de o însuflețire generală, înfrățiți în 
hotărârea de a face totul pentru a trece din faza așteptărilor și a dorințelor în faza înfăptuirilor, 
acei care n-am fost aleși delegați oficiali să participăm la Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia, ne-am gândit că locul nostru este acolo pentru a da o expresie și mai puternică, unanimă, 
spontană și directă voinței poporului român. Zeci de mii de oameni am simțit această nevoie, 
această poruncă a instinctului. Împreună cu Iosif Tărău, Aurel Matei, Iosif Chirilă21, Nicolae 
Malița, Vasile (Gheorghe – n.n.) Bordaș(iu), ne-am îndreptat de la Oradea – într-un tren 
neîncălzit și cu geamuri sparte la vagon – spre Alba Iulia. (...) Pe drum i-am întâlnit pe orădenii 
Vladimir Muțiu22 și Victor Filip, bucuroși că pot participa la cea mai mare adunare a poporului 
român”23, rememorează Pavel Maliţa. 

Despre atmosfera de la Alba Iulia, Pavel Maliţa a scris peste ani: „Nu pot uita (la 84 de ani) 
– caracterul acesta de masă al participanților, înfruntarea oricăror primejdii, a frigului, a oboselii 

 
„întreprindă o călătorie, pentru a lua parte la Adunarea Națională Română de la Alba Iulia”. Părintele Maliţa a fost 
numit și organizator al delegaților de pe Valea Crișului Repede, având și o parolă de comunicare cu indicativul 
„Șoimul”. La Alba Iulia a plecat alături de alți consăteni de-ai săi cu „trenurile... neîncălzite, cu geamurile sparte; (...) 
reținuți ceasuri întregi pe linii laterale”. Alături de învățătorul Gheorghe Bordașiu, Nicolae Malița a rostit „cel dintâi 
Amin” la Unire. După revenirea acasă, părintele Malița a fost nevoit să se refugieze prin păduri, din calea 
detașamentelor secuiești. Situația s-a repetat și în 1940 când, după cedarea Ardealului, este ridicat de horthyști, dus 
la Criș, pus să-și sape propria groapă și, aproape zilnic, era readus lângă puț și amenințat că va fi împușcat, dacă nu 
va spune unde se ascund armele sătenilor. După război, reluându-și activităţile clericale, părintele își îndreaptă toată 
grija spre contruirea noii biserici din Săbolciu. Va fi un exemplu pentru proprii enoriași, părintele donând pentru 
biserică, cărămida de construcție în prețul unei perchi de boi. Pe de altă parte, familia preotului a cumpărat piatra de 
codru pentru construcția noii bisericii. Lucrările au început abia în 22 iulie 1948, biserica fiind terminată în roșu în 
anul 1950. Prin prima sa soție, Maria Mangra, a fost înrudit cu Mitropolitul Ortodox al Ardealului Vasile Mangra, 
căruia la moarte îi cumpără, împreună cu un alt preot, Domocoș, biblioteca. A avut cinci copii, din două mariaje. 
Părintele s-a stins din viață la 89 de ani, în 1972. https://urmasiimariiuniri.ro/delegati/nicolae-malita/, accesat la data 
de 19 septembrie 2022. 
20 Gheorghe Bordașiu s-a născut la 1 februarie 1899, în Husasău de Criș, jud. Bihor. În Primul Război Mondial, 
locotenentul Gheorghe Bordașiu a fost trimis pe frontul italian, în zona orașului Piave. În 1 Decembrie 1918, a fost 
prezent în Alba Iulia, iar alături de părintele Nicolae Malița a rostit „cel dintâi Amin” la Unire. După reîntoarcerea de 
la Alba Iulia, a trebuit de mai multe ori să se refugieze, prin păduri, din cauza prigoanei detașamentelor secuiești. Mai 
mult, în 1919, Gh. Bordașiu a ars „steagul unguresc”, motiv pentru care, în 1940, armata horthystă îi sapă o groapă 
lângă Criș pentru a fi împușcat. A trecut granița și s-a stabilit în satul Poiana Moților, lângă Tășad. După încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial, revine să slujească în Botean, după care s-a transferat la parohia maramureșeană 
Someș Uileac. În 1972 preia frâiele parohiei din Săbolciu și se va ocupa de pictarea Bisericii, zidirea casei parohiale și 
sfinţirea Bisericii, care a avut loc la 10 septembrie 1978. S-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, pe 28 august 1979, 
fiind înmormântat în satul Săbolciu. În urma căsătoriei cu Maria Mangra, nepoată de văr a Mitropolitului Vasile 
Mangra, se vor naște doi copii, Nicolae și Lucia. https://urmasiimariiuniri.ro/delegati/gheorghe-bordasiu/, accesat la 
data de 19 septembrie 2022. 
21 Iosif Chirilă este fiul preotului din Tilecuș și a Lucreției, fiica preotului din Săcădat. Iosif este al treilea copil al 
familiei, după Augusti Chirilă și Veturia, urmat de Aurelian. Iosif Chirilă s-a mutat la Făgăraș, unde la începutul anilor 
’40 ai secolului trecut lucra la fabrica de explozibil din localitate. 
22 Vladimir Muțiu s-a născut în 12 martie 1897, tatăl, Lazăr Muțiu, preot în Cusuiuș, iar mama, Elena, născută Drimba, 
era fiica preotului din Toboliu. A urmat cursurile Liceului „Samuil Vulcan” din Beiuș, finalizate în 1915, an în care a fost 
încorporat, instruit și dus pe frontul din Italia, în zona orașului Piave. A participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, 
„nominalizat de sătenii din Curățele”. A absolvit Facultatea de Drept din Cluj, urmând să se înscrie în Baroul Oradea. A 
ocupat funcția de prefect a județului Bihor, a fost directorul ziarului „Cele Trei Crișuri”, acționar la o tipografie din 
Oradea. În anul 1948 a fost dat afară din administrație, abia în 1951 a reușit să obțină un post de administrator cantină. 
Fiul său, Caius, a fost liderul manifestațiilor studențești de la Timișoara din anul 1956. Caius Muțiu, Prin meandrele 
istoriei. Memoriile unui luptător pentru libertate, Editura Ariergarda, Timișoara, 2014, p. 11-44. 
23 Ion Isaiu, „Unirea Transilvaniei cu țara”, în Crișana, 1979, nr. 10.183, p. 1-2. 



334 

Cristina Liana Pușcaș 

 

și a oricăror griji materiale. Toate acestea parcă ne-au întărit mai mult vrerea și entuziasmul. Parcă 
aud și văd și astăzi cum mulțimea ordonată, în tactul de marș al imnurilor «Pe-al nostru steag e 
scris Unirea» și «Deșteaptă-te române», străbăteau stăzile spre inima orașului, care răsuna de 
cântece naționale (...). Atunci, în focul tinereții, în vâltoarea miilor de participanți, stăpânit de acea 
psihoză colectivă, credeam - alături de toți acei asemeni ai mei, cu flăcări în priviri – că suntem 
capabili să mutăm din loc, nu numai hotarele nedrepte și asupritoare”24.  

Momentul revenirii acasă este consemnat într-un alt manuscis, cel al părintelui 
Gheorghe Bordașiu din Săbolciu. „La întoarcerea spre casă, noi bihorenii, ajunși cu trenul în gara 
Orăzii, ne-am încolonat și în marș spre centru, până în dreptul teatrului, am intonat cântece și 
marșuri românești. Lumea ungurească se uita, buimăcită și dezorientată. Așa că în acordurile 
«Pe – al nostru steag» ne-am împrăștiat. Cum noi cei din apropierea Orăzii nu aveam alte 
mijloace, în noapte, am pornit spre casă pe șosea. Eram eu, subsemnatul, preotul Nicolae Malița, 
preotul Iosif Tărău, studentul Malița Pavel, studentul Aurel Matei din Săcădat. Cu bucurie în 
suflet, am vestit apoi consătenilor noştri vestea cea mare şi aşteptam înfăptuirea ei”25, relatează 
înțătorul Gheorghe Bordașiu, participant și el la Alba Iulia.  

Odată cu integrarea administrativă a Transilvaniei în Vechiul Regat, Pavel Maliţa și-a 
reluat preocupările educative şi s-a înscris la Facultatea de Drept din Cluj. S-a căsătorit cu Veturia 
Chirilă, fiica preotului din Tilecuş. Doi dintre fraţii Veturiei, Augustin şi Iosif, i-au fost colegii de 
cameră din perioada în care Pavel stătuse în gazdă la Oradea, în anii de şcoală. Augustin Chirilă a 
ocupat funcţia de subprefect al judeţului Bihor, iar cumnatul său, Pavel Maliţa, s-a încadrat pe 
postul de jurist al Prefecturii, post în care a funcționat până la pensionarea sa, în 196526.  

Potrivit mărturiilor lui Traian Dorz, liderul Oastei Domnului, Pavel Maliţa s-a înscris în 
această mişcare religioasă încă din anii 1930. „Prin anul 1930, când Oastea Domnului era în plin 
avânt, fratele Pavel Malița a fost printre primii intelectuali din Oradea care s-a predat Domnului, 
înscriindu-se în Lucrarea Oastei cu un grup frumos de preoți și laici înflăcărați de minunatul 
ideal duhovnicesc și misionar al acestei sfinte mișcări”27, aminteşte Traian Dorz. În această 
calitate s-a implicat într-o serie de acţiuni caritabile: susţinerea cantinei săracilor, „vizite cu 
daruri de hrană sufletească și trupească la închisori și la spitale, precum și vizite acasă pe la cei 
bătrâni, bolnavi și săraci, cu daruri de îmbrăcăminte, de hrană ori de încălzit, mai ales iarna”28.  

În timpul refugiului la Beiuş, după cedarea Ardealui, Traian Dorz aminteşte şi de 
misiunea lor de a ajunge până în cele mai îndepărtate cătunuri. „La căderea Ardealului de nord, 
când prefectura se mutase din Oradea în Beiuș, fratele Pavel a venit și mai aproape de lumea 
satelor noastre (...) Mergea și el pe jos cu noi zeci de kilometri, prin ploaie, prin zăpadă, prin 
căldură ori frig, fără să arate nici cea mai mică oboseală sau supărare. Cu o felie de pâine în 
buzunar, singura noastră merinde, porneam adeseori duminica dis-de-dimineață, de pe la ora 2, 
pe jos, câte 15-20 de kilometri, până la vreo adunare de la Văleni ori Pietroasa… adeseori prin 
ploaie, pe inundații, pe zăpadă ori noroaie. Ajungea pe la orele 9-10 la biserică în satul cu 
adunarea. Dar de la intrarea în sat și până la biserică, pe câți copiii îi întâlnea pe drum, îi chema 
la el și, din buzunarele pline cu bomboane, le împărțea, spunându-le: «Să veniți la biserică cu 

 
24 Ibidem, p. 1. 
25 Pr. Gheorghe Bordașiu, Cronica satului și a parohiei Săbolciu, f. 13. 
26 Traian Dorz, „Pavel Malița (avocat)”, articol accesibil on-line la adresa https://oasteadomnului.info/fratele-avocat-
pavel-malita/, accesat la 16.09.2022. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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părinții voștri, acolo se ține adunarea Oastei Domnului și veți auzi lucruri minunate». (...) Fratele 
Pavel a umplut astfel cu cărți aduse de la părintele Iosif din Sibiu toate satele Bihorului și altele, 
până departe, fără să primească de la nimeni, niciodată, nici un ban pentru tot ce dăruia sau făcea 
în Numele Domnului. Mult m-a ajutat el în privința asta și pe mine cu haine, cu mâncare și cu 
bani pentru călătorii în anii aceia când eu eram numai un copil străin și necunoscut”29, 
rememorează acele momente Traian Dorz.  

Faptele pline de omenie ale lui Pavel Maliţa sunt consemnate şi de către fiul acestuia 
Mircea, care aminteşte despre felul în care tatăl său i-a sprijinit şi protejat pe evreii persecutaţi 
de trupele horthyste intrate în Transilvania. „Ducea într-un sacou alimente diverse, zahăr, ulei, 
pâine (...) Priveam cu adevărată oroare programul antisemitism (...)”30, scrie peste ani Mircea 
Maliţa, care adaugă în cartea sa de memorii: „De la tatăl meu înţelesesem că esenţa creştinismului 
este iubirea aproapelui”31. 

Pavel Malița a decedat într-o zi de august a anului 198132. 
Încununarea vieţii de familie a venit pe 20 februarie 1927, odată cu naşterea unicului 

copil, Mircea Maliţa. Acesta, la vârsta de 10 ani, în 1937, păşeşte pe porţile Liceului „Emanuil 
Gojdu”. În 1940, după Dictatul de la Viena, elevul Mircea Maliţa a fost trimis la Făgăraş, la fratele 
mamei, Iosif Chirilă, unde a urmat cursurile Liceului „Radu Negru”. În vara anului 1941, s-a 
mutat cu familia sa care era evacută la Beiuş, şi s-a înscris la Liceul „Samuil Vulcan”. După 23 
august 1944, familia Maliţa a trebuit, din nou, să fugă din calea armatelor germane şi maghiare 
care se retrăgeau prin Beiuş şi urcaţi într-o căruţă, repectiv Mircea pedalând pe o bicicletă, au 
traversat munţii spre Moneasa. Mircea Maliţa și-a finalizat cursurile liceale la Liceul „Gheorghe 
Lazăr”, din Bucureşti, după care s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe, secţia Matematică şi 
Facultatea de Filosofie. În 1948, Mircea Maliţa a fost ales preşedintele Uniunii Naţionale a 
Studenţilor din România. A făcut parte din delegaţia care a participat în 1949 la Congresul 
Mondial al Partizanilor Păcii, în frunte cu Mihai Sadoveanu.  

În 1950, Mircea Maliţa a fost numit directorul Bibliotecii Academiei Române, iar din 
1956 până în 1961 a fost consilier la Misiunea Permanentă a O.N.U. la New York. În 1961 era 
numit directorul Direcţiei de Cultură, iar anul următor va ocupa funcţia de ministru adjunct la 
Ministrul de Externe, pe probleme O.N.U. Între anii 1970 şi 1972 a fost titularul portofoliului la 
Ministerul Învăţământului, din 1980 până în 1982 a fost ambasador în Elveţia, iar din 1982 până 
în 1984, ambasador în S.U.A. Ca diplomat a avut contacte cu mari personalităţi ale lumii: 
Eleonora Roosevelt, Margaret Thatcher, Nikita Sergheevici Hrușciov etc.  

A fost căsătorit cu Tatiana Maliţa, specialistă în limba engleză, franceză şi rusă. Au avut 
împreună trei fiice: Mihaela, Maria Gabriela (care a decedat) şi Elena Mioara. A publicat 42 de 
cărţi în limba română, plus cartea sa de memorii „Secolul meu scurt”, parte fiind traduse în 11 
limbi. În 1974 era ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1994 a fost membru 
titular al Academie. Mircea Malița a decedat pe 21 mai 2018. 

În Anexă, publicăm „Manuscrisul lui Pavel Malița” pus la dispoziție de nepoata Mihaela 
Malița, cu precizarea că notele de subsol au fost introduse de aceasta, odată cu operațiunea de 
culegere a celor 35 de pagini. Pe această cale mulțumim doamnei Mihaela Malița pentru donația 
făcută Muzeului Țării Crișurilor, contribuind în acest fel la îmbogățirea patrimoniului muzeal.  

 
29 Ibidem. 
30 Mircea Maliţa, op. cit., p. 105-106. 
31 Ibidem, p. 93.  
32 Traian Dorz, „Pavel Malița (avocat)”, articol accesibil on-line la adresa https://oasteadomnului.info/fratele-avocat-
pavel-malita/, accesat la 16.09.2022. 
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Pavel Malița și mama sa, Saveta, înainte de plecarea pe front 

 

 

Familia Chirilă din Tilecuș 
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Pavel Malița, al treilea din dreapta, rândul de jos și fiul său, Mircea 

 

 

Pavel Malița, pensionar 
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Filă din manuscrisul lui Pavel Malița 
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ANEXĂ 
 
 

București, 18.V. 1956 
Dragii noștri, 
În așteptarea scrisoarei voastre, din care să știm cum v-ați aranjat și cum trăiți și mai ales Mihaela, 

care la etatea de 2 ani și 5 luni își trăește copilăria într’un oraș de 10 mil. locuitori, în etaj, cu mult zgomot, 
puțină liniște și bucurie, vă pun pe hîrtie gândurile mele, care - în urma slăbiciunii, bătrâneței - ies la 
suprafață, din locul unde au fost așezate la vîrsta când eram ca Mihaela. 

Par că mă văd pe prispa casei, de bîrne, cu 3 camere și o tindă, construită în locul casei vechi a 
Ghichi[i] Marghi[i] din vremea iobăgiei, - într’o cămașă de pînză de cînepă, desculțiu, cu pălărie de paie 
pe cap și cu o bucată de pîine în mînă și cu Tătăruș, cățelul meu în față, privind cu lăcomie la bucata de 
pîine din care-și primea partea sa ca un prieten favorit. Curtea era mare. Casa era spre vecinul Bocoș, de 
care ne despărțea un gard de spini depe [indescifrabil] șanțului, pe care scurgeau apa din uliță în Valea 
Satului. În dosul casei era grădina de flori și zarzavate. Îmi era drag, trandafirul roșu, din care aveam o 
floră în ziua de Rusalii, cînd mergeam, mîndru, la biserică în cămașa cu guler, pieptar și pumnari cu 
cusătură aleasă de sora mea cea dragă Maria. În curte, spre stradă, dinspre Flore Ghichi[i], vecinul către 
răsărit, era o colniță, lângă care ținea umbră un teiu. În spre nord de colniță și nu de parte de fîntînă, era 
frăgarul, mult plăcut și des încălecat de mine și prietenii mei. Curtea casei era despărțită de curtea vitelor, 
în care era privata cu fîntîna, șghiab și gunoiul de vite, printr’un gard și la mijloc o vrajniță. Tot acolo era 
cotețul cu găini și de porci. – Casa noastră era acoperită cu țiglă. De către uliță era camera mea cu un pat, 
cu multe perini și acoperit cu cearceaf cu alesături, o laviță și masă, cu fața de masă pe ea, cu cusături alese. 
Lavița era în dosul mesei, lângă cele două ferestre dinspre stradă. Sub fereastra, de către grădina spre 
Docoș era un cosleu, iar sub fereastra dinspre curte o ladă. Lîngă păretele dinspre curte mai era un pat, 
dar nu era așa frumos îmbodobit, ca celalalt. În această cameră erau hainele, lucrurile de mînă și pînză 
precum și trusoul sorei Maria, care era de mărit. Sora Oana era măritată după Pavele [indescifrabil].  

Din camera dinspre stradă, ieșeam în tindă, în care era cuptorul de pîine, cu lopata, ojogul33 și alte 
unelte pentru cuptor. Din tindă intram în camera în care de fapt locuiam, care avea o fereastră spre curte, 
cu o laviță sub ea și alta spre grădină, cu altă laviță sub ea și un pat înalt în continuare. 

Mi-aduc aminte că într’o seară mă jucam în patul, în care mă urcam pe o laviță așezată lîngă pat, 
în camera în care locuiam cu toții. Pe cealaltă parte a camerei, lîngă fereastra dinspre curte, țesea sora mea 
Oana, de care purtam frică. Cum mă întorceam peste cap, în pat, prin negrijă, am căzut pe laviță, care s-a 
răsturnat, iar eu m-am pomenit în găleata în care se opăreau urzici pentru porci. Ars și urzicat în partea 
inferioară, am sărit în sus, țipând nu atât de durere, cât de spaimă, că m-am trezit în brațele Oanei, care 
aplicînd mustrare peste arsură și urzicare - pupăză pe colac - mă ducea în pivniță, în care intrarea era prin 
coridorul casei. Întunericul, spaima de șobolani, mi-a stors rugămintea cu lacrimi: „Oana noastră, n-oi 
mai face, nu mă duce, iartă-mă”. Nici nu s-a repetat cazul acesta, ci eram cel mai ascultător și o serveam 
pe Oana cu țevi și o ajutam la dăpănat. Îmi plăcea mult să culeg vergile, ce cădeau dela sul și hîrtia tare în 
care era împachetat misirul34 și bumbacul. 

Prietenii mei: Pavele Ili[i], Mitru Nicoari[i], și Pavelea Bucureanului, erau nedespărțiți de mine 
peste zi, la joc la scrînciobul din ulița de lîngă noi, la Vale, în Văduț, la scăldat, la cules de spici și macrici35 
pe rîtul boșcului.  

Împreună admiram lucrul de mînă alui Flori[i] Ludai[i], care știa să facă vioară, cărucior și alte 
lucruri. El era mai mare decît noi. Într’o zi am fost colaboratorii lui la construirea unei linii de telefon 

 
33 Măturică cu care se înlătură jarul în cuptor pentru a se putea pune înăuntru pâinea. 
34 Țevile, vergile și misirul sunt unelte folosite în legătură cu războiul de țesut. 
35 În limbaj literar: măcrișul (Rumex acetosa) este o plantă autohtonă cu gust acrișor, care se foloseste la ciorbe și 
salate. 
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între Bondariu și Flore Onuț. Misirul și hîrtia tare, material de construirea telefonului, era livrat de mine, 
fără știrea și învoirea Oanei. Cînd telefonam mai bine, am atras asupra noastră nu admirația, ci spaima și 
furtuna sorelor noastre dela răsboiul lor dealungul uliței. Ajutați de piciorușele noastre, am părăsit terenul 
de luptă, pe care contrarele36 au adunat firele, neștiind niciuna cine este autorul. În cazul de acestea ne 
întîlneam în cotitura văii lîngă văduț, unde eram apărați de urmăritoare. Până seara se liniștea lunca și noi 
ne culcam în pace. 

Ne întruneam, cînd la unul, cînd la altul în ograda cu fîn, unde ascultam povești auzite dela mame, 
seara cînd ne culcam. Știam care dintre mame fac plăcinte. Când erau coapte cîteva plăcinte, eram de față 
toți trei sau patru. Ca să scape de noi, primele plăcinte coapte erau ale noastre. 

Tătăruș, cățelul meu drag, scăpat de mine dela moartea prin foamete, din șanțul, unde a fost aruncat 
de Oana, fiind căței primi dela guda lor37, deci răi, se înfrupta din bucăturile noastre și ne era prieten 
nedespărțit. Credincios mie, nici un prieten nu îndrăsnea să se atingă de mine. 

O țigancă voia să intre la noi. Cînd a deschis ușa dela uliță, a fost destul să-i zic lui Tătăruș: „Prindi-
o, n-o lăsa”. A sărit la ea și apărarea ei cubîta a fost zadarnică, Tătăruș i-a sfîrtecat rochea. 

Sora mea Oana mă amenința de cîte ori eram neascultător și făceam ceva năzbîtii că mă predă la 
țigancă. 

De astă dată frica mea pierise prin ajutorul primit dela Tătăruș. 
Aveam obiceiul să ne jucăm în mijlocul drumului de-a cloșca cu puii. 
Adunam colb într’o grămadă mai mare, care era cloșca, iar grămezile mai mici, puii. Unii erau 

Uliul, care voiau sa răpească puii. Ceilalți cloșca, care-i apăra. Lupta se dădea între două tabere, care 
aruncau praf de pămînt. Jocul nostru a fost întrerupt de Ciucaș, care a trecut cu căruța peste jocul nostru. 

Toți, de o părere, am aruncat cu pietre după el. Piatra mea l-a nimerit în mijlocul spatelui. Ciucaș 
a oprit caii și a fugit după noi, cu sbiciul. Nu m-a ajuns. În schimb, în fuga mare, mi-am primit pedeapsa, 
că m-am lovit într’o piatră și unghia dela degetul mare dela piciorul stâng s-a desfăcut, iar eu am rămas 
fără unghie. Seara, la reîntoarcere, Ciucaș a intrat la noi și a spus mamei ce fel de prunc rău are, care dă 
cu pietre după oameni pe stradă. Mustrarea mi-a fost de învăț, că nu am mai făcut așa ceva. 

Creșteam și eu și Tătăruș. Mama mă trimitea cu mâncare la lucrașii, ce-i aveam la dealul de lângă 
linia ferată. În spate aveam traista cu pîine, linguri, farfurii, în mîna dreaptă aveam în peteică38, herbeica39 
cu mîncare și pe ea blidul cu orez cu lapte, iar în mîna stângă aveam olul40 cu apă. Mergeam pe cărare, ce 
ducea prin fînețe și peste vale treceam pe o punte. Umblam desculț. Aveam o cămașă de pînză pe mine si 
o pălărie de paie pe cap. Sarcina era grea, dar nu mă opream în cale, decît cînd îmi intra un ghimpe în 
picior și atunci numai pînă ce-l scoteam cu alt ghimpe. Cînd vedeam vre-un iepure în cale, era destul să-l 
arăt lui Tătăruș. Peste cîteva minute îl scoteam din gura lui cu o bucată de pîine. Toți ne bucuram de 
vînatul lui Tătăruș. 

Eram cel mai mic din familie. Ce fericit eram cînd am ajuns la vîrsta să fiu pus și eu la treabă! Sora 
mea Maria, fată în păr -, cu suflet bun, pe care o iubeam -, mi-a pus traista în spate, cu merinde, pîine și 
brînză de vacă - și un sbiciu, făcut din ață de fuior în mînă și m-a trimis cu 15 gîște la capătul satului, lîngă 
Dealul Bîrlig și Todere Tomoaie. Dincolo de drumul ce duce spre Oradea, era pădurea Briiloaie. 
Pădurarul, peste această pădure era Palea, zis Ilerpu, a cărei fată era cu gîștile tot în această parte. Lucreția 
Pali[i] era fată frumușică și noi băieții puseserăm ochii pe ea. Se auzea din gurile noastre deseori: „Zboară 
sarca într’un picior pela Palea prin ocol(...)”. 

Prin jocurile noastre uitam de gîște, ce pășteau pe lîngă băltoacele de apă din care era dus pămîntul 
pentru fabricarea cărămizilor. Locurile cultivate ale oamenilor din partea dreaptă a drumului spre Oradea 
erau împrejmuite cu gard de spini. Gîștile își făceau loc prin gard și intrau în grîu. Petre Ludai a stat odată 

 
36 Probabil potrivinicele sau partea adversă. 
37 „Căței primi dela guda lor”, adică primii căței născuți din acestă cățea. 
38 Traistă. 
39 Cană cu gura largă. 
40 Cană cu gura îngustă sau ulcior. 
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la pîndă și a prins gîștile ascunse în grîu. A închis gîștile pînă i s-a plătit paguba făcută. El ne povestea cum 
vorbesc gîștile, cît sta la pîndă: 

„Hoi Ana noastră, toată gîsca căte un fir” 
„Ba nu, că ne prinde”, spunea alta. Iar după ce a dat cu bîta între ele, din ascunziș, zburînd, țipau: 
„Ida că v-am spus, ida că v-am spus...” 
Mare bucurie aveam cînd eram și eu la masă seara, iar sora mea îmi recunoștea meritele de o zi – 

gîștile sătule, să nu lipsească niciuna și că am scăpat să fiu zălogit. 
-.- 

Fratele meu, Lica, cu 10 ani mai bătrîn decît mine, păzea vitele pe Dumbravă. Hodișul despărțea 
Domeniul Capitolului Romano Catolic, ce se întindea până la Alparea41. Într’o zi mama, sora, Mihaiu 
servitorul, toți eram necăjiți că nici Lica și nici vitele n-au venit acasă. Unul a adus știrea, că vitele sunt 
închise de paznicii Capitolului. Mihaiu a plecat și plătind paguba, a adunat vitele. Lica, însă, numai după 
trei săptămîni s’a reîntors acasă, îmbrăcat în haine cum purtau băieții de lîngă Oșorheiu. În acest timp, 
jale era în casa noastră, numai plînsete și vaiete, că Lica s’a aruncat în Criș de amărît, că i s-au închis vitele. 

Cu toate, că eram mîndru cînd sora Maria m-a avansat dela gîscar la porcar, această misiune nu o 
îndeplineam bucuros Primăvara, din cauza miriștii pe care pășteau și a vîntului rece, de care nu mă 
puteam feri și apăra. 

Mai mare mi-a fost bucuria cînd într’o dimineață, după Sîngeorgiu, mi s’a încredințat paza a patru 
boi, pe pășunea domnească a lui Telegdi42, dincolo de calea ferată, numită Teleaca43, sub tutela lui Cula 
Miculi[i] Momului, pe care îl așteptam dimineața lîngă Branca, cârciumarul satului. Eu eram cel mai mic. 
Nu eram primit în jocul lor. În schimb eu eram trimis să întorn44 vitele, cît timp se jucau ei. Pășunea era 
acoperită cu tufiș de stejar, cer și într’o parte era pădurea mai mare, Smiclaiu. Ucenicia aceasta nu-mi 
plăcea, pentru că vitele se resfirau între calea ferată și șoseaua națională. Grija, să nu fie călcate de tren și 
să nu treacă peste șosea în ovesiștea45 dușmanilor mei, apăsa din greu asupra mea. Cam pela mijlocul 
drumului dela baltă spre șosea, spre moara dela Săbolciu, era un păr sălbatec, bătrîn, înalt, dintre crengile 
căruia puteam observa apropierea vitelor de șosea sau calea ferată, dar puteam să mă delectez, cu invidie, 
în jocul cu mingea, a celor mari. Dintre crengile acestui păr am făcut cunoscut arederea bisericii din 
Sărand46, cînd toți au întrerupt jocul și s-au urcat în păr. 

În timpul dela prînz pînă după masă vitele erau în meseratură47, în Criș, pe o insulă cu plopi. 
Timpul acesta era mai plăcut, dupăce am învățat înotul, mai întâi la arin48 și apoi la răchita49 cea mare. 
Recordul îl făceam când mă aruncam din răchită, cu capul în jos, și din fundul apei, destul de adîncă, 
scoteam o piatră. Atunci am fost recunoscut și primit între cei mare, nu prin mărime, ci prin vrednicie. 

Într’o seară nu am putut observa trecerea pe la haltă a boilor mei cu celelalte vite și am plecat acasă, 
cînd colo, boii nu erau acasă. Lica, cu Mihaiu, au plecat îndată la pădure și au găsit boii pe calea ferată 
cînd venea acceleratul dela Oradea. Spaima de atunci m-a făcut vigilent. 

-.- 
Maria, sora mea, în Postul Paștelor, țesea pînză și alesături50. Ca sa mă recompenseze pentru paza 

boilor în locul ei, mi-a cusut și mie o cămașă cu guler și pumnar și pieptar, cu cusătură aleasă, pentru ziua 
de Paști. Bucuria mea a fost, că în ziua de Paști, înainte de masă, am mers la biserică îmbrăcat cu cămașa 

 
41 Pădure între Săcădat și Oșorhei. 
42 Probabil numele boierului (grofului) austro-ungar din zonă. 
43 Probabil numele pășunii respective. 
44 A întoarce, a aduce vitele înapoi. 
45 Ceea ce rămâne pe cam după secerarea ovăzului (miriște, în cazul grâului). 
46 Sat lângă Săcădat. 
47 Parte din râu unde apa este foarte mică (până la glezne). 
48 Arbore înrudit cu fagul și cu mesteacănul, care crește pe malurile apelor. 
49 Salcie. 
50 Țesături alese. 
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cea nouă, cu pălărie de paie, împodobită cu pană și aveam și un labreu51 nou. Mă umflam de mîndrie, cînd 
vedeam privirile fetelor îndreptate spre mine, invidia celorlalți băieți, dar mai ales pentru că și Mina 
Paveli[i] Ani[i] era la biserică, o prietenă a mea. Nu eram atent la Sfînta Slujbă, ci priveam cu drag 
[indescifrabil] mei și mă jucam cu pălăria. Locul nostru era în fața stranei din dreapta. Oamenii și feciorii 
au înaintat, fiind înghesuiți, iar noi ne-am amestecat între ei, deci eram mai scutiți de privirile 
învățătorului, și intram și ieșeam din biserică după placul nostru, pentru a bate toaca.  

După masă însă am plecat eu cu vitele în Bălăutești, îmbrăcat cu cămașa cea nouă. Bă[i]eții erau 
însă de părere că, odată fiind Paștile într’un an, să mergem la bere, la cîrciuma dela Hodiș. Zis și făcut. A 
rămas numai unul cu vitele, ceilalți am băut bere la cîrciuma dela Hodiș. La plecarea dela cîrciumă, cămașa 
mea a fost centrul privirii tuturora, și revărsarea invidiei asupra mea. Văzîndu-mă în pericol de a fi bătut 
sau să mi se sfîrtece cămașa, am găsit de bine să o iau la sănătoasa. Ei după mine. Sluga Bondarului era 
mai aprig să mă ajungă și fiindcă nu putea pune mîna pe mine, a aruncat cu mîna balegă moale pe cămașa 
mea. Aș fi suferit mai bucuros bătaie, decît să-mi văd cămașa murdărită de balegă. Mîndria mi-a pierit. 
Umilirea aceasta ce venea din partea văcarilor și prietenilor mei a fost culmea durerii ce am suferit în ziua 
de Paști. M-am ascuns în Hodiș52 și mi-am spălat cămașa în apă, în care lacrimile mele curgeau din belșug. 

-.- 
Doream mult să știu să scriu și să citesc. În satul nostru venise un dascăl nou, Ștefan Popoviciu. 

Înainte de începerea anului școlar, cu Pavele Ili[i] și Mitre Nicoari[i], am mers să vedem pe noul învățător 
care locuia în localul școlii bătrîne de lîngă biserica bătrînă și între biserica nouă. Școala avea o curte 
împrejmuită cu un gard de lețuri53. La ușa uliții, ascunși după ușă, aruncam cîte odată privirile printre 
lețuri, la ușa locuinței învățătorului. Acesta observîndu-ne din locuință, a venit la noi, cunoscînd intenția 
noastră de a-l vedea. Cu multă blândețe s-a apropiat de noi, dîndu-ne fiecăruia zahăr cub[ic]. Noi am fost 
primii vestitori, că dascălul nostru este om bun și abia așteptam să mergem la școală. Școala era într’o casă 
veche, construită din bîrne, neîngrijită, cu pămînt pe jos și cu bănci rele. Dragostea pentru elevi a 
învățătorului a cucerit nu numai pe copii ci și pe părinții lor. Învățătorul era confesional, deci era și cantor 
la biserică. A știut să capaciteze conducătorii satului, ca locuința notarului să se transforme în școală, fiind 
o casă mai bună, cu grădină, curte, grajd, sala spațioasă pentru școală și locuință confortabilă pentru 
familia învătățorului. La transformarea locuinței notariale în școală am ajutat fiecare elev cu lucrul de 
mînă. Statul nu avea nici un amestec în ce privește salarizarea învățătorului, care era plătit de locuitorii 
satului și nici pentru întreținerea școalei. Mutați în localul nou am observat, că autoritățile administrative 
s’au interesat și tablele și instrumentele școlare vechi au fost schimbate cu altele noi cu cheltuiala Statului 
și că se vorbea să învățăm și limba maghiară pe care nu o știa nimeni, nici chiar învățătorul. Notarul ungur 
Tóth s-a mutat din localul transformat în școală în locuința notarială, construită de curînd. 

Toate clasele, băeți și fete, eram într’o singură sală. Banca ultimă era banca măgarilor. Bătaia se 
aplica cu un băț de trestie aplicat la „deseș”54 adică aplecat pe un scaun la partea din dos. 

Încălzirea sălii se făcea din bucățile de lemn ce aducea fiecare de acasă.  
Dela învătătorul Popoviciu -, căzut pe cîmpul de luptă în Serbia, în primul război mondial, am 

învățat cu dragoste carte și iubirea de grădină și de pomi. Lîngă cimitir era „frăgăria”55, școala de pomi, 
duzi. În fiecare săptămînă mergeam la grădină pentru îngrijirea altoiurilor de pomi. Locuitorii și-au sădit 
cu grădinile lor, mulți pomi din școala de pomi.  

Catehizarea o făcea preotul bătrîn Teodor Tărău, născut în Săcădat și cu o proprietate moștenită locuind 
în casa proprie din capătul de jos a satului. Biserica veche construită din lemn, era așezată pe un loc mai ridicat 
din mijlocul satului, împrejmuită cu gard de nuiele. În jurul bisericii erau morminte și pomi. 

 
51 Jiletcă. 
52 Pârâul care curge între Săcădat și Sărand. 
53 Stinghii de lemn. 
54 La fund. 
55 Pepinieră unde se cultivă duzi. 
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Mai tîrziu s’a construit în apropiere, bicerica nouă din cărămidă. 
Biserica veche a fost dărîmată. În locul ei s-a construit un nou local pentru cooperativa de consum 

„Furnica”. 
Școala veche a rămas, întrebuințîndu-se pentru grădiniță de copii. 
Localul școalei, în care am învățat carte, fiind proprietatea bisericii, a devenit locuință pentru preot. 

Școala confesională a încetat după preluarea Stăpînirei Române. Statul a preluat și a susținut învățămîntul 
primar. 

Cînd întîmplător vei trece prin vr-un sat și vei vedea un copil mergînd la școală, desculț, cu traistă 
înspate, în care se cuprindea cartea și merindea lui, să nu-l disprețuiești, că și bunicul tău așa și-a început 
cariera și după stăruință, sîrguință, răbdare și dragoste de carte, se bucură azi de o nepoțică, care merge în 
mașină la școală.  

 
 
 

București, 29. VI. 1956 
 

Mihaela dragă, 
În satul, care m-am născut, ziua de Sînpetru/29. VI., pentru noi, copii de vîrsta de 4-5 ani, era o zi 

însemnată. Dela această zi aveam dreptul să tăiem în mere sau pere. Dacă am fi îndrăznit să rupem un 
măr și să-l tăiem cu briceagul, am fi păcătuit, și prin aceasta am fi provocat furtună cu grindină ce distruge 
recolta și astfel provoacă foamea și mizeria. Frica, ce mi-o inspirase cei mari, era atît de mare, că nici unul 
din noi n-ar fi îndrăznit să săvîrșească o faptă ca asta. 

În grădina în care erau căpițele și cazalul56 de fîn, erau pomi fructiferi pe lângă garduri, construite 
din nuiele împletite pe pari lungi și ascuțiți la vîrf din lemn, pe care erau spini ghimpoși așezați. 
Escaladarea era îngreunată din cauza acestui strat de ghimpi. 

În grădina noastră aveam un măr cu mere dulci, ce le culegeam abia coapte, înainte de Sînpetru. 
Aveam și un măr cu mere acre, care se coceau după Sînpetru. 

Cu cei doi prieteni ai mei: Pavele Ili[i] și Mitre Nicoari[i], după ce mîncam plăcinta primită dela 
bucătăria noastră, șezînd pe fîn lîngă căpiță, după ce spuneam povești, ne uitam cu jind la pomi, căutînd 
în fiecare zi, vre-un măr copt. Lăcomia prinsese rădăcini în noi și cu toată opreliștea și frica de bătaie, nu 
ne lăsa și ne stăpînea pînă ce săvărșeam fapta. Unul se urca în pom, rupea, cu grabă, merele coapte, le băga 
pe mîneca cămașei, care era largă, și servea de traistă. Cei doi, rămași jos la poala pomului, vegheau să nu 
ne surprindă cineva, că era vai de pielea celui prins cu furtul. Aveam ascunzișul nostru în șopronul sau 
podul poieții. Aici împărțeam poamele furate și simțeam bucuria că nu ne-au prins. 

În pomii noștri, pe cînd era vremea să fie coapte poamele, nu mai era nici o roadă. Le culesesem 
înainte de vreme. 

Vecinul nostru, Flore Ghichi[i], nu avea meri în grădina lui. Fratele său, Giliga Glichi[i], din colo, 
avea o grădină cu pomi, meri, peri, pruni, și un nuc mare. Un măr, pe care rămîneau merele pînă se coceau 
bine, ne ispitea. 

Într’o zi, cum ședeam la umbra unei căpițe de fîn, ne uitam toți la merele cele coapte, ce parcă 
ne îmbiau, veniți, culegeți. Frica, că ne-o prinde vecinul, rușinea, bătaia, frînau lăcomia noastră. Ne-am 
dus în uliță și prin gardul de scînduri privind, am văzut cîinele dormind lîngă prispa casei și liniște în 
curtea și casa Ghichii. Nu sunt acasă, ne-am zis noi. Mergem înapoi la grădină. Prin vrajnița57, din dosul 
grădinii, unul a intrat, Pavele Ili[i], iar noi doi am stat la pîndă în grădina Flori Ghichi[i]. Pavele Ili[i] 
își umpluse mînecele, doldora cu mere, cînd apare paznicul casei, lătrînd, atrăgînd atenția 
proprietarului.  

 
56 Căpița. 
57 Spărtură în gard. 
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– Coboară iute, vine Ghica Ghichi[i], fu avertismentul nostru. 
Ușor de zis, dar cum să cobori, cînd jos, la poală, e cîine rău și proprietarul și mai rău, cu un zbici58 

cu multe noduri. 
Disperat, Pavele, privea cînd la noi, afară de pericol ascunși în grădină, cînd la dușmanii de jos, care 

așteptau cu nerăbdare coborîrea și aplicarea pedepsei.  
Pavele, văzînd că nu e consult59 să coboare, dar nu e consult nici să rămînă în pom, că se adunau 

vecinii, s-a coborît repede pe o cracă ce era deasupra gardului. Deodată auzim țipete disperate. Pavele, 
agățat cu cămașa într’un vîrf de par, se zbătea, țipând, sub loviturile de bici, în partea goală posterioară, 
pînă ce s’a spintecat cămașa și a căzut în grădina vecinului, de unde a luat-o la sănătoasa. 

Ne-am ascuns. Nu ne-am mai cerut partea noastră din pradă, ca complici, văzînd vînătăile 
prietenului nostru. Numai seara am ieșit din ascunzișul nostru din cotităul Văii60, cînd se liniștise totul. 

Mustrați de conștiință și de părinți, am pus frîu poftei noastre de a ne mai atinge de mărul oprit. 
Nu dai nimic, ce nu este al tău. 
Aceasta bucurie rea, pedepsită atât de una din cele 10 porunci Dumnezeești, cît și de legile 

omenești, face mare ravagii însufletul nostru, dacă o lăsăm să prindă rădăcină. Deci, să o previn, îndată ce 
observăm că apare în sufletul nostru. 

 
 
Draga mea, 
Să-ți povestesc o altă întîmplare din viața mea la vîrsta de 4 ani. Eram în cîmpul muncii. Eram 

gîscar. Plăcerea mea, era să călăresc. Ocazia mi se da, cînd în ograda de fîn, se făcea arie pentru călcatul 
ovăzului. Pe arie – locul curățit de buruieni și iarbă, se așezau snopii de ovăz, desfăcuți. Peste ovăz se 
plimba un cal, condus de căpăstru și călca și zdrobea ovăzul prin picioare. În timpul acesta, după ce 
adunam gîștele acasă după miriște, sătule de spice de grîu, mă puneam pe lîngă omul care mîna calul. 
După stăruințe, mă urca pe cal, îmi dădea căpăstru[l] în mînă. Cine era mai fericit ca mine, cînd 
conduceam calul, bătătorind ovăzul sub picioare! Odată, o iapă cu un mînz, călca în picioare ovăzul. 
Omul, nevrînd să mă lase să călăresc, ca să scape de mine, mă prinde de subsuori, și mă așează pe mînz. 
Acesta, speriat de greutatea ce-i apăsa spinarea, o luă la fugă înconjurînd căpițele de fîn, iar eu, ținîndu-
mă de coama lui, pe care eram aplecat, țipam și plîngeam. Mînzul fuge, călărețul plînge. Mînzul 
neputîndu-mă arunca de pe el, prin fugă, speriindu-se de Tătăruș, cățelul meu, care i-a ieșit în față să-l 
oprească, să mă scoată din încurcătură, a sărit în șanț, iar eu am zburat pe covorul de iarbă verde. Tătăruș 
se uita la mine, iar eu cu lacrimi în ochi priveam cămașa mea verde, iar omul, ce conducea calul, fratele 
meu și surorile mele rîdeau de pățania mea. 

Cu mînzul m-am împrietenit apoi, îmblînzindu-l prin zahărul cubic ce-i puneam în gură. Unde mă 
vedea, fugea după mine. Ca să scap de el, îi dădeam coaje de pîine, neavînd zahăr, că mai bucuros îl 
mîncam eu, în locul lui. 

Cînd era vremea de miazăzi, noi ajutam să ducem nutreț, luțernă61 verde pentru cai. Obosiți de 
călărit, de joacă, scaldă, arși de soare, flămînzi, mîncam cu poftă cartofii cu zeamă62 și orez în lapte. 

Niciodată nu alegeam, ci mîncam ce ni se servea. Pe Tătărușul meu însă nu-l uitam, nu-l lăsam să 
flămînzească. 

 
58 Bici. 
59 Recomandabil (arhaism). 
60 Curba pârâului care trece prin Săcădat și care se numește “Vale”. 
61 Lucernă. 
62 Supă de cartofi. 
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București, 16. VII. 1956 
 

Draga mea, 
Depăn mai departe firul amintirilor din sfînta copilărie. 
Plăcerea noastră a fost mare, cînd puteam să ne urcăm la streașina casei, și de acolo, din cuibul de 

vrăbii să scoatem căte un pui. Ne jucam cu el. Într’un moment de neatenție, ne găseam fără el. Pisoiul 
nostru pîndea acel moment și ni-l răpea și dispărea cu el.  

Ni-i era dragă pupăza cu penele ei colorate. Cuibul și-l avea în scorbura de lemn cu o deschizătură 
de un pumn de copil. O cunoșteam după pene și după cîntatul ei: „Pup, pup, pup...”. Zicala: „Frumoasă-i 
pupăza, dar îi miroasă cuibul” se adeverea de cîte ori voiam să scoatem din cuibul ei cîte un puiu. Pumnul 
intra în cuib prin gaura scorburei, dar nu-l puteam scoate, decît fără pui, murdar de murdărie de om, din 
care-i plin cuibul. Zicala aceasta se aplică la fetele mari, îmbrăcate frumos și ele frumoase, care nu-și 
mătură casa și lasă vasele murdare. Ne-a reușit odată, să prindem o pupăză în cuib, făcînd o scobitură mai 
mare la cuib. 

Era a noastră. Ce să facem cu ea, că nu o puteam împărți? 
Ne-am hotărît s’o ducem în sat și s’o vindem fiului notarului. 
Fiul notarului ungur era de vîrsta noastră. Avea jucării multe, pentru care-l invidiam. Ne bucuram, 

că ne chema să ne jucăm cu el. Nu vorbeam în limba lui, dar la joacă nu-i trebuie cunoștință de multe 
limbi. Avea și o praștie de care am fi avut nevoie mare, să lovim sărci63 și cioară. Așteptam bani dela el 
pentru pupăză, pentru a ne cumpăra zahăr alb. După joacă, i-am cerut prețul pupăzii. El simțindu-se mai 
tare decît noi cu praștia lui, și-a însușit pupăza fără să ne dea prețul cerut, iar pe noi ne-a alungat, asmuțind 
cîinele lor asupra noastră. Cînd eram lîngă cîrciumă, auzeam cum cad pietrele asupra noastră cu praștia. 

Ne-am dus acasă supărați pe puiul de domn ungur. Ne temeam nu atît de el, cît mai mult de 
jandarmi, care aveau pene de cocoș în pălărie, pe care putea să-i trimită asupra noastră. 

Ne-am făcut noi jucării: car cu 4 roate, în care încăpeau doi băieți, popici64 și alte jucării. Praștie nu 
ne puteam face din lipsă de gumă elastică. În schimb, ne-am făcut un pistol. O bucată de lemn cu un capăt 
încovoiat. Deasupra căruia într’un jghiab era fixat un patron de aramă, cu sîrmă. Patronul era găurit în 
partea posterioară. Înăuntru, puneam praf de pușcă, unde era gaura. Restul patronului îl umpleam cu 
pietricele și cuie mici. La o distanță de 5-8 pași de gard, în care era desenat un cerc, aveam ținta de tragere. 
Trăgătorul ținea pistolul în mîna dreaptă, țintind asupra cercului, iar cu mîna stîngă ținea un chibrit aprins 
asupra gaurei. Aprinzîndu-se praful de pușcă, cu o pocnitură arunca pietricele[le] și cuiele cu atîta putere, 
că acelea se înfingeau în scîndură. 

Am pățit-o odată. În timpul, ce ne jucam cu pistolul, au trecut jandarmi pe lîngă noi, pe care i-am 
băgat în sperieți, auzind detunătura de pistol, au crezut că cineva a tras în ei cu armă adevărată. Cînd am 
văzut noi penele de cocoș pe capul jandarmilor, am luat-o la sănătoasa, ascunzîndu-ne în vecini, în podul 
poeții. Bărbații și femeile au trebuit să-i liniștească, că nimeni nu are armă de foc, ci e vorba numai de 
jucăria noastră. Noi o zbughiam din ascunziș la valea65, la locul nostru de scaldă, care era potrivit pentru 
noi, care nu știam înota. 

-.- 
Eram în cîmpul muncii toți membrii familiei. Toți lucram. Fiecare, după puterea lui, contribuia la 

munca colectivă a familiei. Eu, de ex., cînd se făcea ziuă, eram sculat. Mă spălam. Traista cu merinde și 
zbiciul îl primeam dela sora mea Maria. Mînam vitele la pășune pe Dumbravă. În timp ce pășteam vitele, 
ne jucam jocuri, iar fetele croșetau, sau aveau alte lucruri de mînă. Prin Dumbravă curgea Valea Domnilor 
ce seca vara, cînd era secetă. „Hodișul” era hotarul, ce ne despărțea de pământurile arabile ale Sărăndanilor 

 
63 Coțofene. 
64 Joc de popice (bowling). 
65 Vale: numele pârâului care trece prin Săcădat. 
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și de pădurea Capitolului Romano Catolic, în care erau mulți mistreți, căprioare și fațani66. Din Hodiș 
prindeam pești și raci. De altă dată duceam bureți acasă. Așa, că de mai multe ori duceam traista plină 
acasă. Pela ora 11 mînam vitele acasă, pentru odihnă de miazăzi, ce dura pînă la ora 3. În acest timp nu 
ramîneam inactivi. La ora 12, - ora se știa după umbra casei și după soare, neavînd cias67 în casă -, duceam 
mîncarea pentru cosași, care ne lucrau nu pentru bani, ci cu schimb pentru același lucru din partea alor 
noștri. Cînd mă reîntorceam dela lucrași, mă opream la un păr sau pădureț sălbatec. Umpleam straița cu 
poame alese sălbatece. Le duceam acasă și le așezam în fîn sau învălitură din fîn cu paie. Iarna, cînd se tăia 
învăliturele pentru vite, ne bucuram mult de pădurețele și perele sălbatece, ce erau gustoase, fierte sau 
nefierte. În ziua de Bobotează, înconjuram casa, în grup, de copii, fiecare cu un clopoțel în mînă. Ne 
opream la fereastra casei și făceam urările de bine: „- Ce-i în casă?” „Sănătate!” „- Dar afară?” „Bunătate!” 

Stăpîna casei ne cinstea pentru urările de bine, cu fructe uscate. Poamele acestea adunate de noi în 
timpul verii, cît erau vitele acasă de miazăzi, erau alimentul nostru plăcut în timpul Postului de Crăciun 
și al Postului Mare. 

În timpul, cît eram acasă cu vitele la amiazi, nu-mi plăcea să întorc fîn, să adun fînul în porșori68. 
Porșorii îi duceam pe două rude69 lungi - fratele și sora mai mari și îi strîngeau cîte 10 porșori într’un loc, 
din care clădeau o căpiță. Nu-mi plăcea greblatul spicelor de grîu sau ovăs70 pe miriște, dar nime71 nu mă 
întreba dacă-mi place ori ba. „Vara nu-i vreme de ședere, toți trebuia să lucrăm, dacă vrem să mîncăm la 
iarnă”. Cu aceste vorbe fiecare era pus la treabă. 

După masă mînam vitele pe Dumbravă în partea de către Borșa și anume în pășunea numită 
Rotunda, că se întindea dela satul Borșa pînă la coasta împădurită a Chigicanilor și Sărăndanilor. 

Să-ți povestesc, ce am pățit odată. 
Într’o zi de Sîmbătă am dormit în Rotunda și vitele s’au culcat lîngă mine, cînd s-a înserat. M-am 

trezit pela miezul nopții. Depărtarea era mare dela Rotunda. Depărtarea, calea, valea. Dar, drumul ducea 
pe lîngă cimitir. Frica se încuibase în inima mea. Așa era credința, că Sîmbătă noaptea, la ora 12 vin strigoii 
în cimitir și vai de cel ce trece pe acolo, în acel timp. În cimitir era o căsuță, construită din scînduri, în 
care se așezau morții spînzurați, înecați în apă sau împușcați, adesea sinucigași și uciși pînă ce doctorul 
dădea autorizație de înmormîntare. De mic mi s-a insuflat frica de diavol și strigoi.  

Cînd am trecut pe lîngă cimitir și am auzit cum se lovesc de laolaltă scîndurile din căsuță, lovite 
parcă de strigoi, mi s-a făcut inima cît un purice, iar părul mi s-a zburlit de frică. Am prins pe boul 
cel mai tare, pe Birău, de coadă, cu mîna stîngă, iar cu dreapta îmi făceam cruce și mă rugam: Doamne 
scapă-mă! Știam că singura armă contra strigoilor este Crucea. Numai după ce am ajuns dela Gaboraș 
în jos, lîngă biserică, am prins curaj și cu un „Mulţam72 Doamne, că m-ai scăpat”, am mers mai 
departe spre casă. 

Mi-a fost de învăț, această pățanie, ca Marți și Sîmbătă seara să nu dorm pe cîmp, în timp ce păzesc 
vitele. 

Spiritele rele și bune nu mai sălășluiesc în cimitir și nu preferă să apară Marți și Sîmbătă seara cum 
ne închipuiam cu minte de copil, ci caută să stăpînească sufletele oamenilor ca întotdeauna. Depinde de 
noi, să ne închiriem camera spirituală din noi, spiritului dragostei, sau contrarului acestuia, urii. Omul e 
sfînt dacă e stăpînit de dragoste, sau diavol, dacă este stăpînit de ură. Primul creează, iar ultimul distruge. 
Unirea sufletească între oameni o face dragostea, iar ura îi desparte. Viața noastră e plăcută pe coaja 
acestui glob, dacă avem legătura de iubire cu Creatorul, Dumnezeul nostru și cu deaproapele nostru. 
  

 
66 Formularea corectă este fazani. 
67 Formularea corectă este ceas. 
68 Grămezi mici. 
69 Bâte mari de lemn. 
70 Ovăz. 
71 Nimeni. 
72 Mulțumesc. 
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București, 17.VIII.1956 
 

Mihaela dragă, 
 
În loc de povești, dapăn mai departe firul amintirilor din Sfînta copilărie. 
Eram un copil iubitor și blînd și ascultător de mama mea văduvă, aveam o deosebită dragoste de 

carte. 
Mama îmi spunea că tata mă iubea foarte mult. Știa și el carte și era cîntăreț în strană, în biserică, 

pe lîngă dascălul satului. Avea cărți bisericești. Pe lângă Octoih avea și un comornic (pravilă), din care 
cetea73 fiecăruia din noi viitorul, ursita. Despre mine le spunea că m-am născut într’o zodie bună și voi 
ajunge învățat, că ceilalți, fratele și surorile îmi vor săruta mîna, cu toate că eram cel mai mic dintre ei. 

Cărțile tatei le păstram și le citeam. Pravila era scrisă cu litere chirilice. Eram dornic, să știu, să le 
citesc viitorul. În cercul zodiilor, care erau scrise lunile. Din literele scrise în luni, am învățat alfabetul 
chirilic. Bucuria mamei, că mă vedea la masă seara, iar în jurul meu erau toți ai casei și fratele Lica, cu zece 
ani mai bătrîn ca mine, ascultîndu-și fiecare ursita viitorul. 

În toamna anului 1905, cu Aurelu Flori[i] Piper, Marișca și Oana Brani[i] am urmat școala primară 
la Oradea, din Velența74. Am fos încartiruiți la pedelul școlii, plătindu-i în loc de bani, cartofi, făină, ouă 
etc. 

În lunile Septembrie și Octombrie, numai aveam liniște. Gîndul meu era tot la școala ungurească 
din Oradea. Mama ar fi dorit să rămîn plugar și să nu părăsesc casa părintească, că fie lăudat Dumnezeu, 
am moștenire destulă. Doar, prin testament, ne-a lăsat numai nouă, celor doi frați, toată averea. Fetelor 
le-a lăsat numai zestre în bani, cîte 300 cor[oane] uneia. Fratele Lica îmi era contrar. Cum eu să mă fac 
domn și să mănînc cafea, iar el să muncească toată viața. Argumentul cel mai puternic îl avea, că nu pot 
lăsa vitele în paza altora. Unchiul Ioane, fratele mamei, fost servitor la Capitlul rom. cat.75, din Oradea, 
era singur ajutor al meu, care stăruia pe lîngă mama și fratele meu, să fiu trimis la Oradea. Discuția în 
jurul trimiterii mele la școală era deseori în familie și se termina cu ceartă între unchiul și fratele Lica. 

Lica era considerat fecior de însurare. Era îndrăgostit de Ana Pali[i]. Palea, om întelept, între 
fruntașii din sat, avea un băiat, pe Ghica. Pe acesta l-am cîștigat de partea mea. A stăruit și el pe lîngă 
părinți, să fie înscris la școala primară din Oradea. Tată-l său, îndemnat și de unchiul meu, l-a sfătuit pe 
Lica, ca împreună cu Ghica să mă înscrie și pe mine la școala ungurescă din Oradea. Planul lor era bun și 
pentru ei. Dacă învăț eu, rămîne singur fratele pe vatra strămoșească. 

În luna Noiembrie, căzuse ger mai devreme, vitele intrau la iesle.  
„Aci vi-i straița și bâta76. Vitele-s acasă. Eu mă duc la școală la Oradea”. 
După aceste vorbe a[le] mele, s-au sfătuit: mama, fratele Lica și unchiul Ioan. 
La stăruința unchiului Ioan s’au hotărît să mă trimită la Școala Elementară din Oradea cartierul 

Velența. 
În ziua următoare am plecat însoțit de fratele, Gheorghe și tatăl său. 
Dirigintele Szabo Alexandru, cu toate că am întîrziat două luni, ne-a înscris în clasa 4-a primară. 
Încartiruirea s-a făcut la Carol baci77, pedelul școlii, care locuia în două camere în subsol, lîngă 

pivniță, cu soția, Jofi neni78. Într’o cameră mică erau deja încartiruiți: Iosif Bojan, fiul preotului din 
Dernișoara, Dionisie Chirilă și sora lui Margareta, fiii morarului Pătru Chirilă din Chigic, Aurel Mateiu a 

 
73 Citea. 
74 Cartier din Oradea. 
75 Capitlul Romano-Catolic. 
76 În grai bihorean, la bâtă se spune botă. 
77 Bácsi: în limba maghiară nenea. 
78 Néni: în limba maghiară tanti. Este modul respectuos în care sunt numite de către copii doamnele mai în vârstă, 
chiar dacă nu sunt mătușile lor. 
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Florii Piper din Săcădat și surorile Maria și Oana Indrieș, fiicele Branii, birtașul79 din Săcădat. Dormeam 
câte doi într’un pat. Jofi neni avea grijă de noi, de curățenie, hrană și disciplină pentru a ne învăța lecțiile. 

Nu aveam voie să vorbim între noi decît în limba maghiară. Ori eu și Gheorghe nu știam nimic, 
nici măcar cîteva cuvinte. 

În bancă, lîngă mine, ședea Nicolae Avram, elev eminent și în altă bancă Tiponuț, cel mai bun elev 
din clasă, despre cari, mai tîrziu am știut că sunt români. 

Dirigintele A. Szabo, văzînd că nu se înțelegea cu noi, și nu puteam da nici un răspuns la întrebări, 
decît numai rezolvarea problemelor de aritmetică scrise după tablă, a renunțat la noi și ne-a chemat 
părinții să ne ducă acasă. 

Fratele cu Palea, ca să nu ne facem de rușine în sat, că am fost dați afară din școală – au venit cu un 
dar: un cocoș, două găini și mai mulți pui și un coș de ouă, pentru ca să cîștige bunăvoința învățătorului 
nostru. Dirigintele nostru fiind logodit cu învățătoarea dela școala noastră, secția pentru fete, neștiind 
cum să procedeze față de atenția aceasta a fratelui și a Pali, a chemat[-o pe] logodnica sa. Aceasta s’a 
bucurat mult de vederea familiei de găini, le-a primit, mulțumindu-le, iar noi am rămas mai departe la 
școală, Jofi neni luîndu-și obligația de a ne introduce în limba maghiară. 

Logodnica dirigintelui a venit la noi în clasă să ne vadă. Notele noastre dela Crăciun au fost slabe. 
La Paște și sfîrșitul anului nu am avut nici o notă rea. 

Dintre cei opt chiriași ai camerei din subsol, eu cu Gheorghe eram cei mai bătrîni. Iosif era șchiop 
și răutăcios, Dionisie era încrezut, că era mai bine îmbrăcat decît noi și se juca mai mult pe stradă cu băieții 
de-a bumbii. Fiind mai mult timp ocupat cu lecțiile, n’aveam timp de joacă. 

Într’o seară Iosif – noi îi ziceam Ioji -, a voit să [indescifrabil] un ciubăr cu apă, ce era în dosul meu, 
împingîndu-mă din față. În ultimul moment am observat și cum m’am ferit și cu o mînă l-am atras, a 
căzut el în ciubăr, din care l-am scos leoarcă de apă. Jofi neni ne-a pedepsit pe amîndoi. 

Altă dată Dionisie a voit să ne arate că el este mai tare decît noi. Hărțuindu-ne, nu știu cum l-am 
prins de buzunarele dela veston ce a rămas în mîna mea. Plîngînd a plecat cu vestonul cel nou fără 
buzunar. Mi-am primit pedeapsa. Am fost închis în pivniță pe cîteva ore. Cei doi colegi nu mi-au făcut 
nici o neplăcere tot anul. 

Carol baci și Jofi neni n’aveau copii. Lui Carol baci îi plăcea să cam întîrzie cîteodată, Sîmbăta seara, 
la restaurantul de vizavie. Jofi neni, îl aștepta cu cuțitul cel mare de bucătărie, în mînă. Noi ne culcam cu 
groază, că în noaptea aceea are să-l omoare. Dimineața însă cînd ne trezeam îi vedeam pe amîndoi 
împăcați. 

Anul școlar s’a terminat cu bine. Părinții au fost mulțumiți și de noi și de faptul, că n’au trebuit să 
plătească bani, ci numai cîțiva saci de cartofi, fasole, făină, ouă, untură, din care aveam din belșug. 

În anul școlar următor, n-am întîmpinat nici o greutate. Am urmat clasa V-a primară în școala de 
sub Cetate. Gheorghe s’a înscris în clasa I-a la Liceul real. 

Am locuit, cîteva luni, în strada Bisericii, la un gospodar, care avea mai multe fete. Cea mai mare, 
nu mă putea suferi. Din cauza aceasta m-am mutat la Ioan Iounaș tot din acea stradă. De astă dată 
împreună cu Gheorghe. Acesta neavînd decît o cameră și bucătărie, noi dormeam pe saltea cu paie în 
bucătărie. Iarna nu era plăcut, din cauza că era ciment pe jos și se răcea repede. Mîncarea nu era de ajuns. 
O completam, cînd aveam bani. Cînd n’aveam bani, ciupeam cîteceva din cămară cînd se uita cheia în ușă 
peste noapte. Aveau un copil mic pe care trebuia să-l leagăn și să-l duc cu căruciorul pe stradă. Eram trimis 
și la piață. 

Într’o zi de luni, le-am cumpărat o ludaie și cum veneam cu ludaia pe umăr și cu mătura în mînă 
pe strada Clujului spre casă, în fața fabricii de spirt „Leoble”, am răzămat ludaia de perete, să nu-mi cadă, 
dar n’am nimerit peretele ci un geam, ce s’a făcut țăndări. Cu ludaia în brațe, am luat-o la sănătoasa spre 
casă. La cotitura de lîngă șanțul Cetății, la strigătul proprietarului geamului, m’a găsit un polițist. Am 

 
79 Proprietarul cârciumii. 
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predat ludaia și pălăria și apoi am șters-o pe altă stradă spre casă, să nu cumva să mă vadă vre-un consătean 
de-al meu. 

Anul acesta a trecut cu chiu cu vai și la sfîrșitul anului școlar m’am reîntors acasă cu un certificat 
bun și un premiu de 20 de coroane în aur, premiu pentrucă am învațat bine limba maghiară. 

Toată vara eram pus la lucrul cîmpului cu fratele Lica. La capătul intravilanelor, începînd dela 
duleul80 nostru, se întind fînațele numite „rîtul Boșcului”, de pe care recoltam 7 căpițe de fîn. Toți membrii 
familiei erau puși la întorsul, adunatul și așezarea fînului în porșori și apoi în căpițe. De regulă eu eram pe 
căpiță, fratele făcea căpița. Valea satului șerpuia, în zigzaguri, formînd multe cotituri, în fînețele care aveau 
un văduț, pentru trecerea carelor și o punte pentru trecători pe cale. Valea era acoperită de răchiți, ulmi, 
corni și alți arbuști. La cîte o cotitură apa era mai adîncă, potrivită pentru scăldatul celor mari, iar văduțul 
era scăldătoarea celor mici. Valea era bogată în pești. În mijlocul fînețelor era un păr sălbatec. Roadele lui 
le culegeam cu ocazia strîngerii fînului și le așezam în învălituri. Iarna ne bucuram de pere mai bune, cînd 
se tăia cazalul de fîn și paie. 

O amintire îmi vine în minte cu „Râtul Boșcului”81. Într’o seară, după strînsul grîului la stogu82 pe 
căldură mare am condus boii la păscut în otava din rît. Văzînd cum pasc cu lăcomie boii, m-am culcat în 
iarbă și obosit de munca zilei, curînd am adormit. Cînd m-am trezit, noaptea tîrziu, într’o sîmbătă, am 
plecat în căutarea boilor spre o luțerniște83. Deodată părul mi s’a făcut măciucă și groaza m’a cuprins cînd 
în fața mea, legănîndu-se, am văzut pe necuratul. A trebuit să mă opresc, să mă liniștesc și să privesc mai 
clar figura din fața mea. Era ramura unui arbore, legănîndu-se ca o figură de om. Cînd m-am apropiat de 
luțerniște lîngă vale, aud tropotind în fugă pe lîngă mine, fără să fi văzut nimic. Îngrozit am tulit-o spre 
casă, crezînd că e miezul nopții, cînd umblă stafiile. Sosit acasă, boii erau culcați în curte, rumegînd liniștit. 

În Văduț femeile l[ove]au rufele cu un mai84 pe un scăunel și spălau pînza, pe care o așezau pe iarbă, 
să albească. 

De valea, ce trece prin „Rîtul Boșcului” se leagă bucuriile copilăriei mele, Tătăruș, cățelul și mai 
tîrziu, cîinele credincios, nedespărțitul meu tovarăș, cînd treceam pe punte pe vale, pe cale, cu traista în 
spate, cu herbeicile în piteici, ce le țineam în mîini, cînd duceam de mîncare la prășitori, secerători ori 
cosași, la scaldă, la pădure după bureți, căpșune și frăguțe, la plug, la pășunatul vitelor. 

Prietenii mei Pavele Ili[i] și Pavele Bucureanului sunt plecați demult din această lume. A mai rămas 
Mitre Nicoari[i], de care mă bucur de cîte ori îl întîlnesc. 

Pe vatra bătrînă, fratele conduce mai departe gospodăria, bucurîndu-se de nepoți și strănepoți. 

 
80 Drumul pietruit care trece prin spatele tuturor caselor din Săcădat. 
81 Pășune din marginea Săcădatului. 
82 Căpiță mare de paie, de formă pătrată. 
83 Cultură de lucernă. 
84 Mai; unealtă din lemn, asemănătoare unei cărămizi cu coadă, cu care femeile băteau rufele în apa râului, pentru a 
le spăla. 
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PERSONALITIES OF THE GREAT UNION: PETRU POPOVICI (1866-1946), 
ORTODOX PROTOPOPE OF ABRUD 
ABSTRACT 
 

In the complex process of unifying Transylvania with Romania, the priests played a very important role. 
The Romanian priest, both Orthodox and Greek Catholic, was a community leader. One of the most important 
clerical personalities, who represented Alba de Jos County at the Great Union, was the protopope Petru 
Popovici of Abrud. Originally from Ţara Făgăraşului, Petru Popovici linked his entire activity to Abrud, where 
he served as a priest, becoming a respected personality. The distinguished priest was a defender of national 
values and a supporter of the Romanian school. Petru Popovici carried out a very rich social activity in the 
service of the Romanian national interest. During the First World War, the protopope of Abrud endured the 
persecution of Hungarian rule. Petru Popovici participated at the most important moment in the history of the 
Romanians, the union of Transylvania with Romania, as a legal delegate representing the church institution he 
led. During the interwar period, the archpriest made a valuable contribution to the organization of public life 
in the Apuseni Mountains, on a Romanian basis. The Archpriest of Abrud was involved in the reactivation of 
the Orthodox Diocese of Cluj, being from this point of view, a collaborator of the hierarch Nicolae Ivan. During 
the interwar period, the archpriest of Abrud became involved, like many other priests (be they Orthodox or 
Greek Catholic) in the tumultuous and turbulent Romanian political life. Thus, he ran for the post of senator 
from Alba County, on the list of the National Peasant Bloc, managing to win the mandate. He was a senator in 
the 1926-1927 legislature. One of the great challenges faced by Archpriest Petru Popovici in the interwar 
period was the spiritual struggle with the phenomenon of sectarianism.  

 
Keywords: Protopope, Abrud, Transylvania, politics, Great Union 

 
 

Preliminarii. Începutul unei prodigioase cariere 
Unul dintre protopopii ortodocşi, care au reprezentat comitatul Alba de Jos la Marea 

Unire, a fost Petru Popovici (1866-1946), protopresbiter al tractului Abrud. Era originar din Ţara 
Făgăraşului, fiind născut la 29 iunie 1866 în localitatea Ţânţari1 (azi Dumbrăviţa, jud. Braşov), 
într-o familie numeroasă cu 11 copii. În anul 1887, a absolvit cu succes Gimnaziul Ortodox din 
Braşov, unde a fost coleg de clasă cu Ioan Stroia, viitorul protopop al Săliştei şi episcop al 
Armatei2. A ales să urmeze cursurile teologice ale Seminarului Andreian între anii 1887-1890, 
fiind coleg de generaţie cu cel amintit mai sus, dar şi cu Ilie Cristea din Topliţa Română, cel care 
avea să devină primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (Miron Cristea)3.  

 
* Colegiul Tehnic Turda; e-mail: neagumihai20@yahoo.com 
1 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Registrul hirotoniilor, nepaginat, litera P, Popovici Petru, poziţia 43. 
2 Andrei Bârseanu, Istoria Școalelor Centrale Române Gr. Or. din Brașov scrisă din incidentul jubileului de 50 ani ai 
Gimnaziului, Brașov, Tipografia Ciurcu & Comp., 1902, p. 570.  
3 Eusebiu Roșca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic „Andreian” al Arhidiecezei Gr. Or Române din 
Transilvania, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1911, p. 159.  
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Iniţial, pentru doi ani Petru Popovici a fost învăţător în localitatea Săcele. A rămas pentru 
toată viaţa sa un apropiat al şcolii româneşti din Transilvania, dar şi un susţinător al acestei 
importante instituţii. 

 
Din Ţara Făgăraşului, în Ţara Moţilor 
Petru Popovici a avut o carieră preoţească impresionantă, desfăşurată exclusiv în Ţara 

Moţilor, unde s-a impus în rândul comunităţii ortodoxe româneşti prin calităţile sale pastorale, 
intelectuale, naţionale şi morale. În 1893, Popovici a semnat, alături de elita Ţării Moţilor, o 
scrisoare adresată lui Ioan Slavici, în care îl susţinea pe marele scriitor, mai ales ideile vehiculate 
de acesta în articolul Moţii şi maghiarii, apărut în ziarul Voinţa Naţională4. 

Pe planul vieţii personale, Petru Popovici a fost căsătorit cu Silvia Puşcariu (originară din 
Bran), cuplul având patru copii (Mircea, Florica, Virginia şi Luţu)5.  

La 22 mai 1893, Petru Popovici a fost hirotonit preot, iar în anul 1894 devine administator 
protopopesc la Abrud6. Fiind conştient de importanţa ocupării cu un titular a fiecărei parohii 
din protopopiatul pe care îl conducea, Petru Popovici s-a ocupat îndeaproape de acest aspect. 
Astfel, la 8 ianuarie 1895, îl regăsim pe administratorul protopresbiterial de la Abrud la 
conducerea sinodului electoral al parohiei Zlatna pentru alegerea unui nou paroh. Au fost doi 
candidaţi, Ştefan Rusu, paroh în Nasna (tractul Târgu-Mureş), şi Emanoil Beşa, tânăr teolog 
absolut şi învăţător la şcoala din Poiana Sibiului. Acesta din urmă a obţinut 138 voturi, iar 
parohul de la Nasna abia un vot7.  

Petru Popovici s-a implicat în mişcarea naţională a românilor transilvăneni, încă de 
timpuriu. Presa vremii atestă acest fapt. Astfel, el a fost membru al Partidului Naţional Român 
din Ungaria şi Transilvania. Pe vremea când acesta a adoptat tactica de luptă politică pasivistă, 
la 10/22 decembrie 1895, Petru Popovici a participat la o conferinţă confidenţială la Braşov, în 
cadrul căreia s-a discutat despre unitatea partidului, fiind în compania unor personalităţi precum 
Vasile Goldiş, Vasile Mangra, Aurel Popovici-Barcianu, Ioan Moţa, Iosif Blaga, Ioan Russu-
Şirianu, Tit Liviu Albini etc8.  

Petru Popovici a conştientizat importanţa şcolii în viaţa comunităţii şi la nivelul evoluţiei 
persoanei umane. Pentru români şi nu numai, şcoala a avut, mai ales în acele vremuri, un 
pronunţat caracter naţional. Preotul Popovici a acordat o foarte mare importanţă şcolii 
româneşti. În anul 1897, el a scos la licitaţie construirea noii şcoli din Abrud, licitaţia urmând să 
aibă loc în 13/25 iulie 18979. De asemenea, în vara aceluiaşi an, l-a găzduit la Abrud pe profesorul 
de origine franceză Edmond Cramaussel, aflat în vizită în Munţii Apuseni10. 

 
4 Ioan Slavici, Tribuna și tribuniștii, Orăștie, Minerva, Institut Tipografic, Societate pe acţii, 1896, p. 99. 
5 Fiul cel mare al protopopului, Mircea Popovici (1897-1919), a fost absolvent de teologie şi student la Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Politice a Universităţii din Cluj. În timpul Primului Război Mondial a fost arestat și închis la Cluj și 
Oradea, murind în 20 mai 1919, la numai 22 de ani. Fiica sa, Florica Popovici, a încetat din viaţă în 1937. Foaia 
Poporului, anul XVI, Sibiu, 30 noiembrie (13 decembrie) 1908, nr. 49, p. 545; Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 27 
mai 1919, nr. 49, p. 3; Telegraful Român, anul XCII, Sibiu, 14 noiembrie 1944, nr. 92, p. 2; Renașterea, anul XV, Cluj, 
17 ianuarie 1937, nr. 3, p. 4; Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii românești din Transilvania și Banat în 
epoca modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 538, nr. 4105.  
6 Renașterea, anul XIII, Cluj, 4 august 1935, nr. 31-32, p. 1.  
7 Telegraful Român, nr. 10, Sibiu, 26 ianuarie (7 februarie) 1895, anul XLIII, p. 39.  
8 Ibidem, nr. 2, Sibiu, 9/21 ianuarie 1896, anul XLIV, p. 6.  
9 Ibidem, nr. 72, Sibiu, 3/15 iulie 1897, anul XLV, p. 288.  
10 Ibidem, nr. 90, Sibiu, 19/31 august 1897, anul XLV, p. 363.  
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Împlinirea carierei pastorale a acestui vrednic cleric survine relativ repede, când accede la 
importantul oficiu bisericesc de protopop al Abrudului. Astfel, la 20 august 1897 a avut loc 
alegerea unui nou protopresbiter în importantul centru al Ţării Moţilor. Au fost doi candidaţi: 
Petru Popovici (administrator protopresbiterial al tractului Abrud) şi Romul Furdui (protopop 
al Câmpenilor). În cadrul scrutinului, primul candidat a obţinut 27 de voturi, în timp ce al doilea 
a obţinut 1711. Alegerea de la Abrud a creat discuţii în rândul moţilor. Potrivit ziarului arădean 
Tribuna Poporului, nr. 184 din 27 septembrie (9 octombrie) 1897, în ziua de 18/30 septembrie 
1897 la Sibiu s-a prezentat o deputăţie din Munţii Apuseni formată din nouă preoţi şi şase mireni 
pentru a-l ruga pe mitropolitul Miron Romanul să aprobe alegerea făcută la Abrud. Prin zona 
Munţilor Apuseni se vorbea că înaltul ierarh sibian ezită să facă această întărire deoarece este în 
relaţii foarte bune cu Iosif Gal, care ar fi insistat pentru ca Romul Furdui să fie protopop la Abrud, 
acesta fiind căsătorit cu o nepoată a lui Gal. Cu toate acestea, în ziarul amintit se face precizarea 
că Furdui, cât timp a administrat protopopiatul Abrud, şi-a înstrăinat preoţimea şi pe fruntaşii 
acestui tract12. Autorităţile ecleziastice superioare l-au recunoscut ca protopop al Abrudului pe 
Petru Popovici în cadrul şedinţei plenare a Consistoriului arhidiecezan de la Sibiu desfăşurată în 
1/13 decembrie 1897, când acesta a fost întărit în noua calitate13. În Duminica Tomei a anului 
1898 (12/24 aprilie), Petru Popovici a fost hirotesit protopop al Abrudului14, iar în 15/27 aprilie 
1898 a venit cu trenul în gara din Zlatna, unde este întâmpinat de parohul local, Emanoil Beşa, 
după care s-a îndreptat spre Abrud. Va gira această demnitate ecleziastică până la trecerea sa la 
Domnul.  

Presa românească antebelică din Transilvania oferă informaţii bogate despre activitatea 
preotului Petru Popovici. O informaţie interesantă este faptul că protopopul Abrudului a 
administrat o perioadă şi tractul Alba Iulia, însă la începutul anului 1898 a fost absolvit de această 
sarcină, în locul său fiind numit preotul Florian Rusan15.  

Protopopul, personaj de prim rang la nivel social, a participat şi la numeroase evenimente 
mondene, care aveau în subsidiar şi un caracter de binefacere. Un exemplu în acest sens este 
participarea sa, în 17/29 mai 1898, la maialul elevilor de la şcoala confesională ortodoxă din 
Zlatna, donând trei florini şi 35 de coroane16.  

Unul dintre cele mai importante evenimente, care au avut loc la Abrud în perioada 
păstoririi lui Petru Popovici ca protopop, a fost adunarea generală a Societăţii pentru crearea 
unui fond de teatru român din 9/22 iulie 1900. Distinsul protopresbiter a fost gazda 
importantei manifestări culturale, la care au participat printre alţii Iosif Vulcan (preşedintele 
societăţii şi fondatorul revistei Familia de la Oradea) şi marele compozitor Gheorghe Dima, 
care, cu o parte din membrii Reuniunii române de muzică, a susţinut un concert17. Petru 
Popovici a sprijinit activitatea teatrală din zona Munţilor Apuseni; a participat în 8 ianuarie 
1901 la o „producţiune muzical-declamatorică” la Abrud, în cadrul căreia a donat două 

 
11 Ibidem, nr. 94, Sibiu, 28 august (9 septembrie) 1897, anul XLV, p. 379.  
12 Tribuna Poporului, anul I, Arad, 27 septembrie (9 octombrie) 1897, nr. 184, p. 887.  
13 Ibidem, 6/18 decembrie 1897, nr. 232, p. 1221.  
14 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Registrul hirotoniilor, nepaginat, litera P, Popovici Petru, poziţia 43; Tribuna 
Poporului, anul II, Arad, 25 aprilie (7 mai) 1898, nr. 77, p. 378.  
15 Tribuna Poporului, anul II, Arad, 14/26 martie 1898, nr. 50, p. 243.  
16 Ibidem, 4/16 iulie 1898, nr. 125, p. 614.  
17 Telegraful Român, nr. 77, Sibiu, 11/24 iulie 1900, anul XLVIII, p. 310.  
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coroane, banii colectaţi de la participanţi fiind destinaţi ambelor biserici româneşti (cea 
ortodoxă şi cea greco-catolică)18.  

Fidel preocupărilor sale constante legate de şcoala românească, la 23 septembrie/6 
octombrie 1901 Petru Popovici a sfinţit noua clădire a şcolii din Abrud-Sat, după care a oficiat 
Sfânta Liturghie şi a predicat19.  

Distinsul şi harnicul protopop a fost un factor social deosebit de dinamic, reuşind să 
activizeze comunitatea românească. El s-a numărat printre membrii fondatori ai Reuniunii 
meseriaşilor români din Abrud şi Abrud-Sat (1901)20. În acelaşi an, la 13 octombrie, Popovici a 
fost ales membru de încredere al Reuniunii femeilor române din Abrud, Abrud-Sat şi 
împrejurimi, în cadrul adunării generale21. 

Petru Popovici, alături de alţi doi români (avocatul Vasile Fodor şi preotul ortodox din 
Abrud-Sat Iosif Gomboş), a fost ales membru în consiliul municipal Abrud22, unde a fost o voce 
puternică în apărarea drepturilor comunităţii româneşti. În acest sens, el a protestat faţă de 
confiscarea manualelor de religie de la elevii români, care învăţau la şcoala de stat din Abrud, în 
urma unul ordin al guvernului budapestan (1902)23.  

Protopopul Popovici a promovat relaţii foarte bune cu comunitatea greco-catolică şi 
membrii acesteia. La 29 iunie 1902, el a luat parte la un „concert împreunat cu dans” dat de teologii 
din Blaj, la Zlatna, organizat de Reuniunea femeilor române greco-catolice din localitate24.  

Printre donatorii Catedralei Ortodoxe din Sibiu s-a numărat şi protopopul Abrudului, 
care a contribuit la începutul anului 1903 cu 300 de coroane25.  

Între 23-25 aprilie 1903, Petru Popovici a participat la şcoala confesională ortodoxă din 
Abrud-Sat la conferinţa învăţătorească din cercul Abrud de care aparţin dascălii din tractele 
Abrud şi Câmpeni. Neobositul protopop a condus toate şedinţele26. În anul următor, tot între 
23-25 aprilie, protopopul a luat din nou parte la conferinţa învăţătorilor din tractele amintite, la 
care a fost delegat în calitate de comisar consistorial, Lazăr Triteanu (viitorul episcop al 
Romanului)27.  

La 13 august 1905, Petru Popovici a participat a alegerile pentru desemnarea parohului de 
Făgăraş, care era în acelaşi timp şi protopop al tractului omonim. A obţinut cele mai multe voturi 
(64) în comparaţie cu contracandidaţii săi, Nicolae Borzea (paroh în Viştea, 11 voturi) şi Nicolae 
Clonţă (paroh în Beclean pe Olt, două voturi)28. Cu toate acestea, Popovici nu a părăsit Ţara 
Moţilor şi a rămas la Abrud, cel care va fi protopopul Făgăraşului fiind Nicolae Borzea. 

Nelipsit din mijlocul ogorului şcolii, la 7/20 septembrie 1908 protopopul Petru Popovici a 
sfinţit clădirea Şcolii de fete din Abrud29. 

 
18 Tribuna, anul XVIII, Sibiu, 7/20 februarie 1901, nr. 24, p. 95.  
19 Ibidem, 27 septembrie (10 octombrie) 1901, nr. 178, p. 711.  
20 Ibidem, 8/21 noiembrie 1901, nr. 207, p. 826.  
21 Ibidem, 28 octombrie (10 noiembrie) 1901, nr. 199, p. 794.  
22 Ibidem, 18/26 noiembrie 1901, nr. 210, p. 838.  
23 Ibidem, anul XIX, Sibiu, 6/19 octombrie 1902, nr. 184, p. 735.  
24 Gazeta Transilvaniei, nr. 138, anul LXV, 23 iunie (6 iulie) 1902, p. 4.  
25 Telegraful Român, nr. 9, Sibiu, 25 ianuarie (7 februarie) 1903, anul LI, p. 38.  
26 Ibidem, nr. 49, Sibiu, 3/16 mai 1903, anul LI, p. 202.  
27 Ibidem, nr. 53, Sibiu, 20 mai (2 iunie) 1904, anul LII, pp. 209-210.  
28 Ibidem, nr. 86, Sibiu, 11/24 august 1905, anul LIII, p. 367.  
29 Ibidem, nr. 101, Sibiu, 18 septembrie (1 octombrie) 1908, anul LVI, p. 419.  
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Petru Popovici în timpul Primului Război Mondial şi contribuţia sa  
la Marea Unire 
În timpul Primului Război Mondial, protopopul Abrudului a avut de îndurat prigoana 

stăpânirii maghiare. A fost suspectat de spionaj, deoarece avea un frate stabilit în România. Pe 
de altă parte a fost urmărit constant, iar mişcările sale erau raportate autorităţilor vremii. În anul 
1916 a fost arestat pentru zece zile, apoi eliberat cu obligaţia de a se prezenta zilnic la poliţie30. 
Interesant este faptul că în timpul Marelui Război, cumnatul protopopului, inginerul Valeriu 
Puşcariu, a dus la Bucureşti steagul lui Avram Iancu din timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din 
Transilvania, pentru a-l salva31.  

În preajma Marii Uniri, protopopul Petru Popovici a fost un personaj central al 
evenimentelor din zona Abrudului. El a fost preşedintele adunării în care s-au votat delegaţii 
pentru evenimentul de la Alba Iulia (programat în 1 decembrie 1918), desfăşurată în Abrud la 
23 noiembrie 1918. Cei desemnaţi să reprezinte cercul electoral Abrud au fost: Alexandru 
Borza (medic în Abrud), Alexandru Bucureşteanu (miner în Abrud), Candin David (avocat în 
Abrud), Laurenţiu Pop (avocat în Abrud), Alexandru Vasinca (miner în Roşia Montană)32. 
Credenţionalul fiecăruia dintre cei enumeraţi conţine semnătura protopopului Petru Popovici, 
în calitatea sa de preşedinte al adunării. De asemenea, tot în 23 noiembrie 1918, 
protopresbiterul a condus ca preşedinte adunarea comunelor de dincoace de Dealul Mare 
desfăşurată în Abrud, în cadrul căreia s-au ales delegaţii pentru marele moment din 1 
decembrie 1918, în persoana lui Mihai Costea (proprietar în Sohodol) şi Pompiliu Piso (preot 
ortodox în Cărpiniş)33.  

Protopopul Petru Popovici a participat la cel mai important moment al istoriei 
românilor, unirea Transilvaniei cu România, în calitate de delegat de drept, reprezentând 
instituţia bisericească pe care o conducea34.  

Revenit acasă la Abrud, protopopul şi-a adus o preţioasă contribuţie la organizarea vieţii 
publice din zona Munţilor Apuseni, în graniţele României Mari. Din acest punct de vedere, un 
eveniment cu valoare de simbol a fost intrarea trupelor Armatei Regale Române în Abrud (11 
ianuarie 1919). Acestea au fost întâmpinate într-un cadru festiv de notabilităţile oraşului, 
printre care şi protopopul ortodox. Cu această ocazie, el a rostit următorul discurs, consemnat 
în paginile ziarului sibian, Telegraful Român, nr. 8 din 1 februarie 1919: Fraţi români, trecut-
au veacuri de suferinţe grele, trecut-au zilele de desnădejde, urcat-am drumurile Golgotei, iar în 
timpul pătimirilor grele, spre răsărit se îndreptau ochii sufletului nostru. Spre Soare-răsare 

 
30 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, 
studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza și Mircea-Gheorghe Abrudan, Editura Argonaut, Cluj-
Napoca și Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, 2015, p. 219.  
31 Telegraful Român, anul XCII, Sibiu, 14 noiembrie 1944, nr. 92, p. 2.  
32 1918 la români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, volumul VIII, Editura 
Știinţifică și Enciclopedică, București, 1989, pp. 14-16. 
33 Ibidem, pp. 22-23.  
34 Gazeta Oficială, publicată de Consiliul Dirigent la Transilvaniei, Banatului și părţilor românești din Ungaria, 
Sibiu, 19 ianuarie (1 februarie) 1919, nr. 7, p. 35; Aurel Galea, Formarea și activitatea Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și ţinuturilor românești din Ungaria (2 decembrie 1918-10 aprilie 1920), Editura Tipomur, 
Târgu-Mureș, 1996, p. 421; Dragoș Ursu, Tudor Roșu (coordonatori), Dicţionarul personalităţilor Unirii. Delegaţii 
Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 61; Mircea-Gheorghe Abrudan, Episcopi, 
protopopi și preoţi ortodocși deputaţi ai Adunării Naţionale de la Alba Iulia, în Tabor, anul XII, nr. 12, decembrie 
2018, p. 80.  
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căutam steaua minunată, care avea să ne aducă mântuirea. Eată, azi marele crai dela răsărit 
îşi trimite vestitorii izbăvirii noastre. Un vis, un dor am purtat în suflet vreme îndelungată, un 
dor care ori cât l-ar paşte moartea, nu moare nici odată. Şi a biruit dreptatea, şi a înfrânt forţa 
brută. Bucuraţi-vă astăzi deci toţi, şi toate, mic şi mare, căci Făt frumos a sosit să-şi strângă în 
braţe zâna cu părul de aur, pe care a scăpat-o din ghearele duşmanului de veacuri. Veseliţi-vă! 
căci vulturii au trecut în sbor Carpaţii să-şi ia sub aripile ocrotitoare fraţii lor. Fiţi bineveniţi, 
viteji dela Sibiu, Oituz şi cei dela Mărăşeşti, cari prin al vostru sânge ati pecetluit pe veci soartea 
românilor într-o Românie mare şi nedespărţită35. 
 

Activitate şi implicare în perioada interbelică 
Protopopul Abrudului a fost implicat în reactivarea Episcopiei Vadului, Feleacului şi 

Clujului, fiind din acest punct de vedere un apropiat al ierarhului Nicolae Ivan. La 2 mai 1919, 
alături de viitorul episcop şi alţi cinci membri (Vasile Gan, protopopul de Baia de Arieş; Vasile 
Pahone, avocat în Bistriţa; Ioan Pop, avocat în Alba Iulia; Remus Paşca, avocat în Câmpeni, şi 
Nicolae Vulcu, proprietar în Icland), Petru Popovici participă la Sibiu, la o primă şedinţă a 
comisiei ajutătoare însărcinată cu discutarea problemelor referitoare la reactivarea eparhiei36. De 
asemenea, protopopul Abrudului a fost membru cleric (asesor) în cadrul Consistoriului eparhial 
de la Cluj, depunând jurământul de credinţă în această calitate, în faţa ierarhului Nicolae Ivan, 
la 4 septembrie 191937. Precizăm că în perioada interbelică Protopopiatul Abrudului a trecut de 
sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Sibiului, în cea a reînfiinţatei eparhii a Vadului, 
Feleacului şi Clujului.  

Protopopul Petru Popovici a promovat relaţii fireşti cu ierarhia ecleziastică superioară. Aşa 
cum afirmam anterior, el s-a numărat printre colaboratorii apropiaţi ai episcopului Nicolae Ivan, 
pe care l-a însoţit în numeroase vizite canonice în zona Munţilor Apuseni. Se remarcă vizita de 
la începutul verii anului 1922, când înaltul prelat a cinat în casa protopopului şi a oficiat Sfânta 
Liturghie la Abrud, înconjurat de un sobor format din 12 preoţi38, şi vizita de pe Valea Ampoiului 
din a doua zi de Rusalii a anului 1923, când Nicolae Ivan a fost întâmpinat la Presaca Ampoiului 
de protopopul Petru Popovici39. 

În perioada interbelică, protopopul Abrudului s-a implicat, precum mulţi alti preoţi (fie ei 
ortodocşi sau greco-catolici), în tulmultoasa şi agitata viaţă politică românească. Astfel, el a 
candidat pentru un post de senator din partea judeţului Alba, pe lista Blocului Naţional Ţărănesc, 
reuşind să câştige mandatul40. A fost senator în legislatura 1926-192741.  

În anul 1926, Petru Popovici a asistat la înmormântarea unuia dinte cei mai apropiaţi 
colaboratori ai săi, avocatul Laurenţiu Pop din Abrud (de confesiune greco-catolică, decedat la 
13 iunie 1926). Ceremonia înhumării a fost oficiată de canonicul blăjean, Ioan Coltor, fiind 
prezenţi liderii Partidului Naţional (Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Valer Moldovan sau 

 
35 Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 19 ianuarie (1 februarie) 1919, nr. 8, pp. 4-5.  
36 Nicolae Vasiu, Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936 ctitorul reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului 
și Clujului. Studii și documente, ediţia a II-a îngrijită de Preot Iustin Tira, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 
2015, p. 85.  
37 Ibidem, p. 87.  
38 Telegraful Român, anul LXX, Sibiu, 10/23 iunie 1922, nr. 45, p. 3.  
39 Ibidem, anul LXXI, Sibiu, 26 mai (8 iunie) 1923, nr. 43, p. 2.  
40 Foaia Poporului, anul 34-lea, 23 mai 1926, nr. 21, p. 3; Monitorul Oficial, nr. 123, 5 iunie 1926, p. 8120.  
41 Renașterea, anul IV, Cluj, 13 iunie 1926, nr. 24, p. 5.  
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Zosim Chirtop). Protopopul ortodox a vorbit în termeni laudativi despre defunct, luându-şi 
rămas bun de la el din partea prietenilor şi a şcolilor româneşti42. 

La 15 septembrie 1929, protopopul Abrudului participă la sfinţirea bisericii din Galaţii-
Ampoiului, oficiată de Ioan Stroia, episcopul Armatei, ca delegat al episcopului Nicolae Ivan al 
Clujului43.  

Una dintre marile provocări cu care s-a confruntat protopopul Petru Popovici în perioada 
interbelică a fost lupta spirituală cu fenomenul sectarismului. Astfel, în anul 1929, el a avut de-a 
face cu baptiştii din Presaca Ampoiului. Protopopul a luat măsuri urgente: în localitatea amintită 
s-a întrunit cercul religios Zlatna şi a delegat pe fiecare membru al acestui cerc preoţesc să predice 
acolo la fiecare sărbătoare. La 28 iulie 1929, Petru Popovici a venit personal la Presaca 
Ampoiului, a oficiat Sfânta Liturghie în sobor şi a predicat. Cu această ocazie, el a condus şi 
şedinţa consiliului parohial, analizând cauzele care au determinat trecerea oamenilor la baptism. 
La 25 august 1929 are loc tot acolo şedinţa cercului preoţesc Zlatna prezidată de protopopul Petru 
Popovici, care a liturghisit din nou în sobor şi a adus pe cheltuiala sa corul fetiţelor de la 
orfelinatul din Abrud, care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. În ziarul Renaşterea, nr. 40 
din 6 octombrie 1929, se făceau următoarele consideraţii despre acţiunea protopopului: Predica 
o ţine tot păr.-protopop cu mult duh şi într'o frumoasă limbă pe înţelesul tuturor. Face asemănare 
între creştinii din trecut şi cei de azi, arătând faptele bune ale celor vechi şi viaţa demoralizată a 
celor de azi atingând şi rătăcirea sectarilor. Această predică a pătruns atât de mult pe credincioşii 
ce nu mai încăpeau în biserică, încât nu se puteau stăpâni să nu ofteze şi să lăcrimeze chiar 
îndecursul ei44. La sfârşit, a fost oficiată taina Sfântului Maslu cu şapte preoţi.  

Datorită activităţii sale deosebite, parohia din Abrud păstorită de Petru Popovici a atras 
de-a lungul timpului diverse donaţii. La 12 Iunie 1930, protopopul mulţumea familiei 
inginerului Ovidiu Balente (director la Direcţiunea Minelor din Abrud), care în a doua zi de 
Rusalii a donat parohiei o icoană cu Cina cea de taină, de o mare valoare artistică45. 

Printre cele mai de seamă proiecte în care s-a implicat protopopul Abrudului a fost şi 
zidirea Catedralei episcopale (azi mitropolitane) din Cluj. În cadrul unei colecte în Abrud, Petru 
Popoviciu a adunat pentru aceasta 2328 lei46. De asemenea, între 4-6 noiembrie 1933, el a 
participat la ceremoniile ocazionate de sfinţirea Catedralei din Cluj; sâmbătă, 4 noiembrie 1933, 
seara, ora 18, oficiază Vecernia în Catedrală cu Arhimandritul Policarp Moruşca (viitorul 
episcop al românilor din America), protopopii Ioil Ghiuriţan (al Unguraşului), Alexandru Baba 
(al Alba Iuiei) şi Sorin Furdui (al Câmpenilor), arhidiaconul Evghenie Orghidan şi diaconul 
Vasile Bogdan47. 

Petru Popovici s-a implicat în crearea filialei Abrud a Frăţiei Ortodoxe Române (organizaţie 
a laicatului intelectual ortodox), care s-a înfiinţat la 24 ianuarie 1934 în prezenţa delegaţilor de la 
centru (prof. univ. dr. Victor Papilian şi Atanasie Popa, inspector şcolar). Despre acest fapt, în 
ziarul clujean Renaşterea, nr. 5 din 4 februarie 1934, se făceau următoarele consideraţii: Graţie 
măsurilor luate de cu vreme de către părintele Petru Popovici, protopopul Abrudului, această 
înjghebare ortodoxă naţională s'a desfăşurat în asistenţa unui public imens, venit din cele mai 

 
42 Patria, Cluj, 19 iunie 1926, anul VIII, nr. 131, p. 1; Telegraful Român, anul LXXIV, Sibiu, 25 iunie 1926, nr. 48-49, p. 6. 
43 Renașterea, anul VII, Cluj, 29 septembrie 1929, nr. 39, p. 2.  
44 Ibidem, 6 octombrie 1929, nr. 40, p. 4.  
45 Ibidem, anul VIII, Cluj, 22 iunie 1930, nr. 25, p. 6.  
46 Ibidem, anul XI, Cluj, 28 octombrie 1933, nr. 43, p. 6.  
47 Ibidem, 19 noiembrie 1933, nr. 45-46, p. 7.  
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îndepărtate comune ale tractului, în frunte cu întreagă preoţimea48. Protopopul a fost cel care a 
deschis adunarea în Sala mare a Hotelului „Detunata” din Abrud. El a rămas un apropiat al F.O.R., 
iar în 29 iunie 1935 (de ziua sa onomastică) şi cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate, distinsul 
protopop a fost sărbătorit într-un cadru solemn la iniţiativa F.O.R. şi a preoţimii tractuale49. Opera 
protopopului era schiţată în ziarul clujean Renaşterea, nr. 31-32 din 4 august 1935: Activitatea 
Sfinţiei Sale pe meleagurile acestea e o activitate istorică în vremurile acestea istorice şi a fost atât de 
multilaterală că doar n'a fost o acţiune religioasă, morală, naţională, economică etc, în timpul de 
peste 40 ani în Munţii noştri, în care protopopul Petru Popovici să nu fi avut partea leului50. 
Episcopul Nicolae Ivan a înţeles să-l cinstească pe vrednicul protopop, trimiţându-l la Abrud pe 
consilierul eparhial, Sebastian Stanca. Petru Popovici a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor 
cu drept de a purta cruce de aur. La sărbătorirea protopopului au participat peste 150 de persoane, 
dintre care s-a distins prefectul judeţului Alba, Simion Vulcu51.  

La 6 februarie 1936, Petru Popovici a participat la Cluj, la înmormântarea episcopului 
Nicolae Ivan52. 

În anul 1936, Petru Popovici a fost parte a iniţiativei lansată în consiliul parohial, de către 
Ion Micu, directorul Şcolii normale, care a propus ridicarea în Abrud a unei biserici de mărimea 
celor din Turda şi Târgu-Mureş. Cu această ocazie, s-a constituit un comitet sub preşedinţia 
protopopului pentru strângerea fondurile necesare53.  

La 3 mai 1936, Petru Popovici a sfinţit monumentul eroilor din parohia Trâmpoiele (azi 
parte componentă a oraşului Zlatna). Cu această ocazie a ţinut şi un discurs54.  

Remarcăm bunele relaţii pe care le-a avut şi cu episcopul Nicolae Colan (succesorul lui 
Nicolae Ivan la conducerea eparhiei Clujului), care în 9 mai 1937 a vizitat oraşul Zlatna, unde a 
fost întâmpinat de protopopul Popovici55.  

În regăsim pe protopresbiter din nou în preajma F.O.R. între 19-22 iunie 1937, când secţia 
eparhială din Cluj a efectuat un turneu religios-cultural în Munţii Abrudului, sub conducerea 
vicepreşedintelui Lazăr Chirilă, a Dr. Gh. Stănescu, secretarul general al F.O.R.-ului, asistaţi de 
d-nii prof. Dr. L. G. Munteanu, Dr. O. Bucevschi de la Academia Teologică, preot Ion Goron, 
duhovnicul Internatului Academiei, şi de corul Academiei Teologice, de sub conducerea prof. 
V. Petraşcu. La Cărpiniş (19 iunie) şi Abrud-Sat (20 iunie), distinşii oaspeţi au fost întâmpinaţi 
de protopopul Popovici56.  

Deşi era înaintat în vârstă, Petru Popovici a fost deosebit de activ în anul 1937 (avea 71 de 
ani). Astfel, la 25 septembrie 1937 a participat la înmormântarea avocatului Candin David din 
Abrud57, iar la 3 octombrie 1937, a sfinţit biserica din Trâmpoiele, ca mandatar al episcopului 
Nicolae Colan de la Cluj58. 

 
48 Ibidem, anul XII, Cluj, 4 februarie 1934, nr. 5, p. 3.  
49 Ibidem, anul XIII, Cluj, 4 august 1935, nr. 31-32, p. 1.  
50 Ibidem.  
51 Ibidem, p. 2.  
52 Ibidem, anul XIV, Cluj, 16 februarie 1936, nr. 7-8, pp. 5-6.  
53 Ibidem, 8 martie 1936, nr. 10, p. 3. 
54 Ibidem, 17 mai 1936, nr. 20, p. 4.  
55 Ibidem, anul XV, Cluj, 16 mai 1937, nr. 20, p. 1.  
56 Ibidem, 18 iulie 1937, nr. 29-30, p. 1.  
57 Ibidem, 3 octombrie 1937, nr. 40, p. 2.  
58 Ibidem, anul XVI, Cluj, 16 octombrie 1938, nr. 42, p. 2.  
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Din păcate, pentru ultima parte a vieţii protopopului Petru Popovici informaţiile despre 
activitatea sa sunt foarte rare şi sporadice. Ştim că în iulie 1941, la Abrud a oficiat o slujbă 
specială, cu ocazia recuperării Bucovinei de la ocupantul sovietic, a predicat arătând măreţia 
actului dezrobirii provinciilor româneşti din Răsărit59.  

În ultima parte a vieţii, Petru Popovici s-a retras la Braşov, petrecându-şi bătrâneţea la 
umbra Bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului. În anul 1944 încă trăia, fapt care contrazice 
informaţia dintr-o lucrare apărută relativ recent, că ar fi murit la 3 octombrie 194360.  

 După ce vreme de 48 de ani i-a păstorit pe credincioşii ortodocşi din Abrud, în anul 1946, 
protopopul Petru Popovici a trecut la Domnul61. 

 
Consideraţii finale 
Petru Popovici poate fi considerat un model autentic de preot transilvănean din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Originar din Ţara Făgăraşului şi format 
ca teolog la Sibiu, activitatea lui Petru Popovici este indisolubil legată de Ţara Moţilor, acolo 
unde a slujit ca protopop al Abrudului. Animat de puternice sentimente naţionale, care nu au 
rămas la stadiul unor simple declaraţii, ci au fost dovedite şi faptic, Petru Popovici a participat la 
marele moment de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Ulterior, în perioada interbelică, el şi-a 
adus o preţioasă contribuţie la reorganizarea vieţii din Transilvania pe baze româneşti. Pentru 
scurt timp a fost şi membru al Parlamentului României, în calitate de senator. 

 
59 Ţara, anul I, Sibiu, nr. 94, 30 iulie 1941, p. 4.  
60 Telegraful Român, anul XCII, Sibiu, 14 noiembrie 1944, nr. 92, p. 2; Andreea Dăncilă-Ineoan, Bogdan Ivanov, 
Cosmin Cosmuţa, Emanuil Ineoan, Prezenţe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2018, p. 542.  
61 Renașterea, anul XXIV, Cluj, 20 octombrie 1946, nr. 42, pp. 1-2.  
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GENERAL NICOLAE MIHĂILESCU – AN EXCEPTIONAL MILITARY CAREER AND HIS 
CONNECTIONS WITH ORADEA. PRELIMINARY RESEARCH 
ABSTRACT 

 
The research takes into account the personality of the career military general Nicolae Mihailescu. He 

was born in Bucharest on March 27th, 1881, attended the military school in Iaşi, finishing as a cavalry officer. 
He participated with the Romanian army in various campaigns during the Balkan War (1913). With 
Romania’s entry into World War I, he participated in all military operations. He made himself noticed as a 
very good strategist, coming under the subordination of Brigadier General Ștefan Holban, with whom he 
fought on the Crișul Repede valley in the Ciucea gorge, advancing towards Oradea and from here to 
Budapest. He climbed the military hierarchical ladder to the rank of Brigadier General and was unlocked on 
9 April 1938. For his selflessness on the battlefield he received various decorations from the Romanian 
State, and King Carol II and Marshal Antonescu proposed him to take over the post of Minister of the Interior, 
which he refused. He passed away in 1956 at the age of 75.  

 
Keywords: Nicolae Mihăilescu, army, general, Oradea, Traian Moșoiu 

 
 

Personalitatea marcantă a celui care a fost generalul Nicolae Mihăilescu, militar de carieră, 
m-a frapat cu ocazia cercetării Fondului personal care, printr-o conjunctură favorabilă, a ajuns 
la Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale, dar din păcate doar parțial, cu ocazia 
redactării albumului Primăvara Întregirii. Operațiunile armatei române: aprilie-august 19191. 
Am văzut în el omul devotat în întregime carierei sale, pe care a slujit-o la cel mai înalt nivel, 
neexistând piedici, opreliști, până la sacrificiul total. Materialul studiat reflectă viața unui om 
integru, care s-a ridicat doar pe baza muncii sale, prin tenacitate, seriozitate, curaj și cinste. 

S-a născut la 27 martie 1881 în București2, a rămas orfan de ambii părinți la 12 ani, a stat 
doi ani la un pension în Ploiești, după care s-a înscris la școala militară din Iași, terminând în 
1902 ca ofițer de cavalerie în Regimentul 1 Roșiori din București. Cariera militară însemna a 
răspunde gata la orice ordin dat de superiori și a fi prezent la locul unde erai chemat de datorie, 
indiferent din care colț al țării. Astfel se va întâmpla și cu Nicolae Mihăilescu, care va străbate, 
ca urmare a ordinelor primite, atât în perioadă de pace, cât și de război, multe zone ale României, 
dar și din afara ei. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: petruardelean@yahoo.com 
1 Iudita Călușer, Gabriel Moisa, Petru Ardelean, Tiberiu Ciorba, Primăvara Întregirii: operațiunile armatei române: 
aprilie-august 1919, Oradea: Editura Muzeului Țării Crișurilor; Cluj-Napoca: Editura Academia Română. Centrul de 
Studii Transilvane, 2019, 273 p. 
2 Ibidem, p. 251. 



362 

Petru Ardelean 

 

În cariera militară a urcat treptat toate gradele. După absolvirea Școlii speciale de cavalerie 
(1903-1904) cu media 14,65, fiind al șaselea din 18 elevi ofițeri, va fi mutat la Tecuci la 
Regimentul 6 Roșiori, cu gradul de Sublocotenent3. Începând cu data de 10 mai 1906 este înaintat 
la gradul de Locotenent la același Regiment4, urmând ca în anul 1911 să absolve Școala 
Superioară de Război5. Prin Înaltul Decret nr. 2215 din 11 aprilie 1912 este înaintat la gradul de 
Căpitan6. 

În timpul Războiului Balcanic din 1913 a comandat, în calitate de Căpitan, escadronul 4 
din Regimentul 2 Călărași în campania din Bulgaria, fiind decorat cu medalia Avântul Țării7. 
Înainte de mobilizare a lucrat la Comandamentul II Teritorial, pentru un an. 

Din momentul intrării României în Primul Război Mondial, Nicolae Mihăilescu, avansat 
în gradul de Maior, a luat parte în calitate de subșef de Stat Major la Divizia a 12-a, la toate 
operațiunile militare între 15 august – decembrie 1916. Lt. col. I. Manolescu și Generalul 
Găiseanu, comandantul Diviziei, îl apreciază astfel: „Ca subșef de Stat Major și cap al biroului 
operațiunilor la Div. a 12-a în prima parte a Campaniei a condus în mod excepțional serviciul  
acestui birou remarcându-se atât prin spiritul de ordine și de metodă, cât și prin inițiativă, 
discernământul, prevederea și concepțiunea cu care se afirmă în redactarea ordinelor și 
instrucțiunilor relative operațiunilor Diviziei”8. S-a pus în evidență, de asemenea prin rezultatele 
complete și la timp aduse în urma recunoașterilor cu care a fost însărcinat pe câmpul de luptă, 
aducând reale servicii Diviziei. La Spapunar și Cogarcea în Dobrogea, cât și în Sectorul 
Nămănești-Dragoslavele, la nord de Câmpulung, Maiorul Mihăilescu a dat dovezi de multă 
energie și de un mare spirit de sacrificiu și de curaj în diferitele însărcinări primejdioase în care 
a fost întrebuințat stând 5 zile sub focul inamicului culegând știri și transmițând ordine în modul 
cel mai complet și energic. De un caracter ferm și hotărât, cu o instrucțiune superioară și o 
cultură foarte îngrijită, acest ofițer este însuflețit și de cele mai frumoase simțăminte ostășești. 
Foarte demn, conștiincios, sincer, foarte cinstit și corect în toate acțiunile și manifestările sale. 
De o putere de muncă remarcabilă prin energia, tenacitatea, tactul și temperamentul său liniștit 
a știut în toate împrejurările și situațiile grele în care s-a găsit pe câmpul de luptă să fie la 
înălțimea datoriei și a cerințelor ce i se impuneau atrăgându-și prin acestea mulțumirile cele mai 
elogioase ale superiorilor săi9. În urma acestor bătălii a fost decorat cu Ordinul „Steaua 
României” clasa a V-a „cu spade”10. 

Cu ocazia refacerii armatei, va fi mutat la Comandamentul Corpului 5 Armată, ca șef al 
Biroului operații, iar mai târziu numit subșef de Stat Major, funcție pe care o va îndeplini timp 
de un an (18 februarie 1918). Pentru activitatea sa este calificat drept un excelent ofițer de Stat 

 
3 Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale, fond Nicolae Mihăilescu, inv. 975, dos. 1, f. 1 (în continuare SJBAN, 
fond Nicolae Mihăilescu, f.). 
4 Ibidem, f. 3. 
5 Ibidem, f. 4. 
6 Ibidem, f. 5. 
7 A fost instituită prin Decretul Regal nr. 6247 din 7 noiembrie 1913 pentru răsplătirea serviciilor aduse de către 
militarii, asimilații de orice grad care au participat la Al Doilea Război Balcanic, funcționarii și civilii chemați la un 
serviciu efectiv și permanent pe lângă armată. În 1914 a fost conferită și drapelelor regimentelor, școlilor militare a 
navelor de război (Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Onoarea Națiunilor (II), Editat de 
Muzeul național de Istorie a României, București, 2016, p. 130). 
8 SJBAN, fond cit., f. 30. 
9 Ibidem, f. 8-9. 
10 Ibidem, f. 18. 
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Major, de către superiorii săi, generalii Aristide Lecca11 și Istrate. La 18 februarie 1918 este mutat 
la Comandamentul Armatei a II-a, unde i s-a încredințat funcția de șef al Biroului Informațiilor, 
pe care l-a condus cu aceeași pricepere, tact și inițiativă, ca și în prima parte a campaniei. Șeful 
de Stat Major de la acel comandament, colonelul Manolescu12, îl propune pentru înaintarea 
excepțională la gradul de Colonel. 

La 8 iunie 1918 devine șef de Stat major al Diviziei a 6-a, fiind în subordinea nemijlocită a 
generalului de brigadă Ștefan Holban13, avându-l drept comandant al Grupului de Nord pe 
generalul Traian Moșoiu14. Datorită tenacității lt. col. Nicolae Mihăilescu, mobilizarea Diviziei 
s-a făcut la termenul stabilit, deși s-a executat în condiții extrem de dificile atât din cauza 
timpului, cât și a lipsurilor de tot felul. În Foaia calificativă a lui Mihăilescu, Generalul Holban îl 

 
11 Generalul de brigadă Aristide Lecca (1867-1944), s-a născut în 26 octombrie 1867. Studii militare: Școala de ofiţeri – 
1892 și Școala Superioară de Război din București. Grade militare: căpitan (1903), colonel (1916), general de brigadă 
(1917). În războiul de întregire, comandant al Regimentului 37 infanterie, până la 4 octombrie 1916, apoi al Brigăzii 13 
infanterie și al Grupului „Uz”. Șef de Stat Major al Grupului 5 Armată (decembrie 1916 – ianuarie 1918); comandant al 
Brigăzii 7 infanterie (ianuarie 1918), al Diviziei 2 vânători (ianuarie –1 iunie 1918), al Brigăzii 16 infanterie (iunie – 12 
noiembrie 1918). În operaţiunea Tisa a condus Divizia 1 vânători a Grupului de Sud, aflat sub comanda generalului 
Ștefan Holban (Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei 
române din 1918-1919, București, 1994, p. 127; I. Călușer, G. Moisa, P. Ardelean, T. Ciorba, op. cit., p. 253). 
12 Col. Manolescu îl caracteriza astfel: „am constatat excelentele sale calități militare atât în însărcinările ce i-am dat 
în timpul operațiilor” (SJBAN, fond cit., d. 1, f. 10). 
13 Generalul de divizie Ștefan Holban (1869 – 1939) s-a născut, la 15 mai 1869, în Vaslui. În 1889 a absolvit Școala de 
ofiţeri de cavalerie, iar între 1898-1900 a urmat studiile la Școala Superioară de Război. La începutul Primului Război 
Mondial avea gradul de colonel. În războiul de întregire a comandat, în 1916, armata din Dobrogea, apoi, în perioada 
octombrie1916 – ianuarie 1917, a preluat comanda Diviziilor 9 și 19 infanterie. Atașat, din decembrie 1916, pe lângă 
Comandamentul armatei ruse din România. În 1917 este avansat la gradul de general de brigadă. În iunie 1918 preia 
conducerea Diviziei 6 Infanterie, cu care va trece în Transilvania la sfârșitul anului. După intrarea triumfală în Oradea, 
în 20 aprilie 1919, generalul devine comandant al Garnizoanei Oradea. Participă la operaţiunea Tisa și a fost primul 
guvernator militar român al Budapestei, în august 1919. În 1921 a fost avansat la gradul de general de divizie. Moare, 
în 2 decembrie 1939, la București (D. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, op. cit., p. 141; I. Călușer, G. Moisa, P. 
Ardelean, T. Ciorba, op. cit., p. 249). 
14 Generalul de brigadă Traian Moşoiu (1868 – 1932) s-a născut, la 15 iulie 1868, în comuna Tohanul – Nou, judeţul 
Făgăraş. A urmat liceul la Braşov şi şcoala militară la Viena, după care a fost numit ofiţer în armata austro-ungară. 
În 1893 a trecut în armata română, unde a avansat, de la gradul de locotenent (1894), la cel de colonel şi comandant 
al Regimentului 2 Vâlcea (1916). După intrarea ţării în război a fost numit comandant al Grupului Lotru; ulterior, 
comandant al Brigăzii 3 Infanterie. În timpul  desfășurării luptelor a mai primit, succesiv: comanda Diviziei 20, după 
desfiinţarea acesteia a Brigăzii 26 Infanterie, apoi a Diviziei 23. În ianuarie 1917 a fost numit comandant al Diviziei 
12 şi, la 1 aprilie 1917, a fost înaintat la gradul de general de brigadă şi decorat cu ordinul „Legiunea de Onoare”. 
După participarea sa la luptele de la Mărăşeşti, în mai 1918, generalul Traian Moşoiu a fost numit comandant al 
Diviziei 7, din Roman. În 13 aprilie 1919 Moşoiu a fost numit comandant al Grupului de Nord, compus din 4 Divizii, 
cu misiunea de a alunga trupele ungureşti de pe linia de demarcaţie şi a ocupa întreg teritoriul ce ni se atribuise prin 
convenţia de alianţă. În 20 aprilie 1919, generalul intră triumfal în Oradea, fiind întâmpinat la bariera oraşului de 
consiliul de conducere al oraşului. Participă la luptele pentru Budapesta, iar în perioada 16 septembrie-15 noiembrie 
1919, când armata se retrage, generalul comandă garnizoana română de aici. Apoi conduce „Corpul Vânătorilor”, cu 
sediul la Oradea, care avea misiunea de a apăra frontiera spre Ungaria. Ulterior, Moşoiu este numit comandant al 
teritoriului Basarabia, unde rămâne până în anul 1922, când se retrage din armată. În perioada 1922-1932 conduce, 
în calitate de preşedinte, Partidul Naţional Liberal din judeţul Bihor. În 1922 este numit ministru al Comunicaţiilor 
şi Lucrărilor Publice, calitate în care sprijină lucrările de construire a liniei ferate care leagă oraşul Oradea de Arad, 
dar şi a şoselei Băiţa – Vârtop. Pentru merite militare deosebite a fost distins cu ordinele „Mihai Viteazul” şi „Coroana 
României” în grad de Mare Ofiţer, cu spade (Aurel Tripon, Monografia almanah a Crişanei, judeţul Bihor, Oradea, 
1936, p. 348-349; Gheorghe Tudor Bihoreanu, Constantin Moşincat, Ioan Tulvan, Generalul Traian Moşoiu, 
arhanghel al bătăliei pentru Ardeal, Oradea, 2002; I. Călușer, G. Moisa, P. Ardelean, T. Ciorba, op. cit., p. 247). 
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caracteriza ca fiind „foarte bun ofițer din toate punctele de vedere, foarte energic, foarte priceput 
și cu multă inițiativă”15. 

În timpul campaniei din Transilvania și mai ales în luptele purtate pentru cucerirea 
defileului Ciucea, Mihăilescu și-a probat din nou capacitățile militare deosebite din punctul de 
vedere al pregătirii și executării operațiunilor. Documentele și fotografiile păstrate în fondul său 
personal reflectă starea de spirit a populației din Bihor și din întreaga Transilvanie în momentul 
intrării trupelor române mult așteptate. În general, soldații și comandanții lor au fost așteptați de 
notabilitățile locale cu pâine și sare, și deoarece se apropia ziua de Paști, mulți dintre locuitori fiind 
în biserică, i-au întâmpinat cu preotul, evanghelia, icoane și prapori, pe cei care erau așteptați ca 
adevărați izbăvitori. „Dumnezeu a voit ca ziua reînvierii neamului să fie în ziua Învierii Domnului”, 
cum foarte plastic s-au exprimat locuitorii unei comune transilvane veniți în întâmpinarea armatei. 

Tangențele sale orădene acum vor interveni atât de ordin militar, cât și personal. Conform 
mărturiilor sale și ale Generalului Ștefan Holban, Comandantul Diviziei a 6-a, lt. col. N. Mihăilescu 
a participat efectiv la toate operațiunile militare din Transilvania și la intrarea în Oradea. Iată ce 
nota comandantul său într-un raport special întocmit în vederea decorării sale cu Ordinul „Mihai 
Viteazul” clasa a III-a: „După cucerirea Oradiei Mari, ne-a ajutat în toate lucrările de restabilire a 
ordinii și siguranței, atât în oraș, cât și în împrejurimi. Grație muncii sale neobosite, ordinea cea 
mai perfectă a fost restabilită în timpul cel mai scurt, dându-mi astfel siguranța necesară pentru ca 
după două săptămâni de ocupație să-mi pot lua răspunderea pentru vizita măriei Sale Regelui”16. 

A cunoscut, deci, toate realitățile perioadei și s-a implicat în rezolvarea cât mai directă a 
tuturor problemelor ivite odată cu înlocuirea administrației și justiției maghiare cu cea română, 
răspundere deosebită având în vedere derularea fără perturbări grave a acestei operațiuni. 

Pe plan familial, el se va căsători la Oradea și va avea un fiu, Gabriel (născut în 1921), care 
va rămâne să trăiască în acest oraș, urmându-și tatăl doar pentru perioade scurte, necesare 
studiilor urmate sau pregătirii în cariera de avocat17, pe care o va îmbrățișa și practica în orașul 
de pe Crișul Repede. 

Datoria ostășească, care a fost primordială în întreaga sa carieră, îl trimite, după 23 iulie 
1919, pe lt. col. N. Mihăilescu pe câmpul de luptă de la Tisa, unde va servi în subordinea 
Generalului Marcel Olteanu18, în calitate de șef de Stat Major al Diviziei a 6-a și al Grupului de 
Sud, luând parte efectivă pe front în conducerea acțiunilor, mergând până în primele linii atunci 
când situația o cerea. Necruțând niciun efort, a înfruntat pericolele transmițând ordinele 
Comandamentului și controlând executarea lor chiar sub focul inamic. În Foaia calificativă, 

 
15 SJBAN, fond cit., d. 1, f. 11. 
16 Ibidem, d. 1, f. 12.  
17 Ștefan Herchi, Monografia Baroului Bihor, Oradea, Editura Convex, 2012, p. 78: la Anexa 10 – Avocați care nu mai 
profesează. Extrase de pe statele de plată ale Baroului Bihor, ulterior anului 1950, apare la litera M, avocatul Mihăilescu 
Gabriel. 
18 General de brigadă Marcel Olteanu (1872 – 1943) s-a născut în 4 mai 1872, la Craiova. Urmează cursurile școlii 
militare și Școala de război din București. General de brigadă din 1 septembrie 1917. A comandat „Corpul 
Voluntarilor transilvăneni”, constituit la Hârlău în noiembrie 1917. A luptat pe Olt, Siret și Nistru. În lunile martie-
aprilie 1919 a comandat Brigada 5 Roșiori, iar în perioada aprilie-iulie 1919 a condus Detașamentul mixt. În campania 
declanșată pentru cucerirea Budapestei, în iulie 1919, a fost comandantul Diviziei 6 infanterie. Decorat în 17 
septembrie 1920 cu ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. După război a fost general în rezervă al Corpului I Armată. 
A scris: Deprinderi tactice pentru tinerii ofiţeri din toate armele (1910), cartea memorialistică Huzarul negru, 
București, 1915 și ediţia a II-a în 1926, Manevra de aripă (1915) (D. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, op. cit., p. 213; 
I. Călușer, G. Moisa, P. Ardelean, T. Ciorba, op. cit., p. 252). 
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Generalul Olteanu scria că în perioada 30.03.1919 – 1.10.1919, „mi-a dovedit pricepere deosebită, 
ofițer de Stat Major, curaj pe front sub focul inamicului, sânge rece, energic și rezistent”19. 

După cum el însuși menționa într-o scrisoare-testament adresată fiului său, „am luat parte 
efectivă la formarea României Mari, făcută pas cu pas, cu vârful baionetei până la Tisa și în urma 
desfășurării operațiilor până la Budapesta”20. După încheierea campaniei din Ungaria, 
Mihăilescu va comanda la Sibiu, Centrul de instrucție al Cavaleriei. Revine la Oradea în 1927 în 
calitate de comandant al Regimentului 5 Roșiori, unde va rămâne pentru o perioadă de 3 ani, dar 
cariera militară nu îi va mai permite întoarcerea aici decât pentru scurte perioade și numai în 
interes de familie. 

În Cluj (1930) va fi Șeful Statului Major al Corpului 6 Armată, apoi (1931) comandantul 
Brigăzii 1 Cavalerie Arad, în 1933 șef de Stat Major la Inspectoratul general de armată „George 
Manu” din București, și avansat la gradul de General, comandant al Diviziei III Cavalerie (1936), 
al Diviziei IV Infanterie (1937) și a Corpului 2 Armată (1938), când va părăsi armata prin 
deblocare în 9 aprilie 193821. 

Regele Carol al II-lea îi propune numirea în funcția de Ministru al Siguranței Statului și 
Polițiilor, dar refuză, spunând „eu nu am făcut poliție în viața mea, ci am făcut armată și în 
consecință nu primesc”22. Drept urmare, va fi numit controlor general de stat, post echivalent cu 
cel de ministru, recunoscându-i-se astfel meritele dobândite. Va ocupa această funcție până în 
1940, când Ion Antonescu îi oferă, la alegere, postul de ministru de interne sau cel de primar al 
capitalei, pe care însă le refuză. Antonescu i-a reproșat că nu a acceptat niciuna din ofertele sale, 
dar Mihăilescu a replicat „te rog să nu îmi oferi nimic, fiindcă nu primesc. Dacă ai nevoie de 
sfaturile mele sunt la dispoziție oricând”. Deoarece și-a scris memoriile posterior evenimentelor 
din Primul Război Mondial (1956), iată ce notează în sensul refuzurilor sale: Antonescu (n.n.) 
„știa că nu o să fiu de acord, cum n-am fost niciodată și nu m-a chemat, așa că am rămas liniștit 
și ... bine am făcut. Și așa Dumnezeu m-a ajutat să iau hotărârea cea bună”23. 

Între decorațiile primite de-a lungul carierei militare amintim: „Crucea Comemorativă a 
războiului 1916-1918” cu baretele Dobrogea, Carpați, Mărăști, Mărășești (1920); „Semnul 
Onorific de aur” pentru serviciul militar de 25 de ani împliniți (1921); Medalia „Victoria” a 
marelui război pentru civilizație 1916-1921 (1922); „Semnul onorific” pentru serviciul militar de 
40 de ani împliniți (1936); Ordinul Regal „Crucea Jugoslavă” în grad de Cavaler (1937)24, Medalia 
jubiliară „Carol I” pentru civili25 și Ordinul „Polonia Restituta” în grad de ofițer26. 

 
19 SJBAN, fond cit., d. 1, f. 13. 
20 Ibidem, f. 31. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, f. 32. 
24 Ordinul regal „Coroana Jugoslaviei” a fost instituit la 10 octombrie 1929 de regele Alexandru I pentru a recompensa 
meritele civile și militare ale cetățenilor care susțineau unitatea națională a țării, la proclamarea Regatului, care a 
căpătat numele Regatul Jugoslaviei. A fost conferit și străinilor și avea cinci clase (Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, 
Tudor Martin, Onoarea națiunilor: ordine și decorații din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, vol. I, 
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2011, p. 179-180). 
25 Pentru ultimele două medalii nu cunoaștem anul în care a fost decorat. În fondul studiat la Arhivele Naționale apar 
într-una din casete și se regăsesc și în fotografiile de dinainte de eliberarea din serviciul militar (1938). De asemenea, 
în fotografiile amintite mai apar și alte medalii pe care, deocamdată, nu am reușit să le identificăm. 
26 Ordinul „Polonia Restituta” a fost fondat la 4 februarie 1921, ca ordin civil și militar, conferit autohtonilor și 
străinilor. A fost conferit celor care au adus servicii Poloniei pentru merite în artă, științe, agricultură, industrie și 
servicii militare (K. Pârvan, C. Opaschi, T. Martin, op. cit., p. 134-137). 
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În scrisoarea cu tentă testamentară, redactată la vârsta de 75 de ani și 9 luni, se adresa fiului 
Gabriel astfel: „Dragul tatei îți las un nume cu care te poți mândri în viață. Ești fiul unui om care 
a fost, demn, cinstit, capabil în toată activitatea sa, iubit de superiori, de egali și de inferiorii avuți 
sub comandă. În carieră am fost sever, dar nu rău. Am ajutat pe cei slabi și i-am îndreptat, am 
sprijinit pe cei buni și am ajuns sus în carieră. În toată cariera n-am fost sprijinit de nimeni, n-
am solicitat niciodată intervenția cuiva, am muncit cu cinste și cu demnitate, facultățile 
intelectuale date de la Dumnezeu m-au ajutat să fac numai ce trebuie și ce e bine. N-am înșelat 
pe nimeni, nici prin cuvinte, nici prin bani”27. 

Ultima sa dorință a fost să fie incinerat și cenușa să-i fie aruncată pe o apă curgătoare în 
locul în care se va stabili fiul său, deci probabil în Crișul Repede. Așa a luat sfârșit cariera și viața 
unui om care a cunoscut regi, miniștri, generali, oameni de stat, în mijlocul cărora a trecut și și-
a desfășurat o mare parte a activității sale28. 
 

 
 

  

 
27 Ibidem, f. 31. 
28 Ibidem, f. 33. 
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Anexe 
 

 
Elev la Școala fiilor de ofițeri din Iași (1897-1898) – primul din stânga 

(SJBAN, fond Nicolae Mihăilescu, dos. 4, f. 62) 

 

 
Brevet pentru înaintarea la gradul de Sublocotenent în Regimentul 6 roșiori 

(SJBAN, fond Nicolae Mihăilescu, d.1, f.1) 
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Brevet pentru acordarea Medaliei „Avântul Țării” (1914) 

(SJBAN, fond cit., d. 1, f. 6) 

 

    
Medalia Avântul Țării (1913) 

(Colecția Muzeului Țării Crișurilor, inv. 15799) 
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Brevet pentru acordarea Ordinului Regal „Crucea Jugoslavă” (1937) 

(SJBAN, fond cit., d.1, f. 26) 
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Ordinul Regal „Crucea Jugoslavă” 
(1937) (SJBAN, fond cit, d. 4) 

Prima pagină din scrisoarea-testament a lui Nicolae 
Mihăilescu adresată fiului Gabriel 

(SJBAN, fond cit., d. 1, f. 21) 
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Lt. col. N. Mihăilescu (dreapta) împreună cu Gen. Ștefan Holban (centru) la castelul de la Ciucea în 

aprilie 1919 (Muzeul Țării Crișurilor, Colecția de fotografii, inv. 6287) 

 

 
Aurel Lazăr, Gen. Ștefan Holban, Rimler Károly și lt. col. Nicolae Mihăilescu împreună cu militari și 

oficialități ale Oradiei (20 aprilie 1919) 

(Muzeul Țării Crișurilor, Colecția de fotografii, inv. 6287) 
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Comandant al Diviziei a 3-a Cavalerie (1936) 

(SJBAN, fond cit., d. 4) 
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DIN MEDALISTICA UNIRII – UN MEDALION  

SEMNAT KARA MIHÁLY 
 
 

Călin GHEMIŞ* 
 
 

FROM THE MEDALS OF THE UNION – A UNIQUE MEDALLION OF KING FERDINAND 
SIGNED KARA MIHÁLY 
ABSTRACT 
 

In 1920 Mihail Kara known also as Kara Mihály, or Kron Mihály, issued an small number of medalions 
dedicated to the Union of Romanians. In this brief note I present an unknown type of one from those 
medalions. The reverse of the piece shows the King Ferdinand's profile, while the obverse is empty. 

The aim of this small note is to contribute to the knowlege of small art-works of this important sculptor 
who worked a while in Oradea.    

 
Keywords: numismatic, medals, King Ferdinand, Alba Iulia 1922, Kara/Kron 

 
 

Activitatea sculptorului orădean Kara Mihály (Kronn) este relativ cunoscută şi, în 
consecinţă, puţin exploatată în literatura de specialitate1. Practic, în afara valorosului studiu al 
regretatei Katiuşa Pârvan nu există un alt studiu, care să analizeze detaliat creaţia medalistică a 
sculptorului2 sau alte aspecte legate de opera acestuia din perioada orădeană. 

Scopul acestei scurte note este acela de a prezenta specialiştilor un proiect necunoscut de 
medalion, creat de Kara, în anul 19203. 

 
Descrierea piesei 
Medalion rotund, unifaţă, aversul (Fig.1) redă profilul spre dreapta al regelui Ferdinand,  

în marginea dreaptă a piesei apare inscripţia: REGELE ROMÂNILOR SINAIA 1920, în stânga 
profilului apare un spic de grâu, simbol al belşugului. Sub gâtul regelui, se poate citi semnătura 
artistului: KARA. Reversul este lis, mărginit de un cerc perlat, aproximativ în centru, apare o 
zgârietură ce poate fi interpretată ca fiind litera 1, sau o urmă de încercare de verificare a 
conţinutului de metal al piesei. Dimensiuni: diametru: 26 mm, grosime: 3,5 mm; greutate: 8,88 gr. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: ereshu@yahoo.com 
1 O ultimă şi sintetică abordare a creaţiei acestui sculptor, la: C. Ghemiş, Două lucrări din creaţia sculptorului orădean Kara 
Mihály (sub tipar). 
2 Katiuşa Pârvan, Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara, mărturie a pregătirii serbărilor încoronării, în Muzeul 
Naţional, 13, 2001, p. 106-119. 
3 Piesele comune, fără a fi discutate variante sau tipuri noi sunt cuprinse în albumul editat de: Manuela-Salomeea Ion, Tudor 
Alexandru Martin, Loredana Mihaela Surdu, Marea Unire. Povestea ei ilustrată în medalii și plachete, București, 2018, 147 
p., piesele nr: 14 – 19, precum și în:  Alin-Victor Matei, Daniel-Cosmin Obreja, Sorin Mărgărit, Centenarul intrării Armatei 
Române în Budapesta, București, 2019, 200, pentru placheta dedicată generalului Traian Moșoiu.   
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Piesa a fost confecţionată prin batere din bronz de bună calitate şi ulterior argintată, doar la o 
examinare cu lupa pot fi sesizate, pe margini, mici crăpături. 

 

 
Fig.1. Kara/Kron Mihály: proiect medalion Regele Ferdinand, mărime 1:1 

 
În studiul publicat în 2001, Katiuşa Pârvan analiza un lot de 13 piese/medalioane lucrate 

de Kara, dedicate, în ordine cronologică: generalului Traian Moşoiu (1919), Suveranilor 
României (1920, 1922), lui Carol al II-lea (1920) prinţesei Ileana (1920), prințesei Elisabeta 
(1920) și prințesei Mărioara (1920). 

Medalioanele urmau acelaşi tipic, aversul conținea portretul Regelui, Reginei, respectiv 
membrilor familiei regale, iar reversul conţinea inscripţia: Amintire de la Încoronare. Alba Julia 
1921. 

Toate piesele lucrate de Kara, care au constituit baza studiului cercetătoarei bucureştene, 
sunt datate pe avers 1920, iar pe revers sunt datate în anul următor, acest fapt se datorează 
ezitărilor legate de stabilirea datei Sărbătorilor Încoronării, sunt cunoscute exemplare lucrate în 
argint, bronz sau zinc. 

Raritatea acestor piese, dar şi faptul că nu se cunosc date referitoare la soarta lor duc la 
ipoteza potrivit căreia piesele în cauză nu au fost distribuite, în momentul Încoronării, ele 
rămânând în stadiul de proiecte/probe, cert este faptul că sculptorul orădean va lucra superbul 
Medalion al Unirii, piesă care a fost distribuită în prejma Încoronării din octombrie 1922 şi din 
care sunt cunoscute mai multe exemplare și variante/tipuri4. 

Un alt aspect pe care doresc să îl subliniez este acela al datării pieselor. Din literatură 
rezultă că în anul 1920, sculptorul este invitat de către Regina Maria la Sinaia5, probabil că este 
şi momentul în care este realizată o primă variantă a acestor piese, adică cea prezentată aici. 
Reversul piesei a fost lăsat liber de către sculptor tocmai pentru a fi inscripţionat manual în 
momentul folosirii acestora. 

Ulterior execuţiei acestui tip, pieselor cu revers lis li s-a adăugat inscripţia ce le plasează 
cronologic cu un an mai târziu decât execuţia lor propriu-zisă, dar nici acestea se pare că nu au 
fost puse în operă, rămânând doar în stadiul de proiecte/probe. 

 
4 Referitor la această piesă voi aminti doar faptul că o parte a informațiilor vehiculate de doamna dr. Livia Călian, în câteva 
rânduri sunt eronate, mai ales cele referitoare la biografia sculptorului orădean, dar și la originea Marelui Medalion al Unirii, 
cum este el denumit de cercetătoarea clujeană. O primă rectificare este aceea că artistul a trăit în Oradea, între 1920 și circa 
1931, prima prezență a acestuia la o expoziție de grup vernisată în Oradea fiind la 1911, cea de-a doua remarcă este aceea 
ca nu există nicio informație conform căreia piesa in discuție, Marele Medalion al Unirii, în toate variantele sale (insigna, 
varianta mijlocie dar și cea mare sau varianta din carton) să fi fost comandată de urbea de pe Someș, așa cum se sugerează, 
asupra unor aspecte mai consistente ce trebuie corectate voi reveni. 
5 Lucia Cornea, Un monument orădean mai puţin cunoscut – bustul regelui Ferdinand, în Revista de istorie contemporană, 
Oradea, nr. 4, 2008, p. 22-24. 
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Numirea generalului Traian Moşoiu în fruntea Comisiei Încoronării poate fi folosită ca 
argument pentru datarea Medalionului Unirii, executat de Kara, în 1922, restul pieselor amintite 
rămânând doar în stadiu de proiect, asa cum am precizat. 

Foarte probabil, exemplarele oficiale ale medaliilor Unirii, variantele cu sau fără 
toartă/anou, semnate de colonelul Constantin Kristescu, vor fi fost mai lesne acceptate de 
oficialităţi, deoarece erau lucrate în nou-născutul stil Neoromânesc, în vreme ce medalioanele 
lucrate de sculptorul orădean erau produse ale „muribundului”, la acea dată, Art Nouveau. 

 
 

    

Fig. 2. Imaginea mărită a piesei. 
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ROMANIANS FROM TRIANON HUNGARY.  
ORGANIZATIONAL STRUCTURES: 1920-2020 
ABSTRACT 
 

Throughout the last century, since the reconfiguration of the borders after the First World War, the 
Romanian community in Hungary has known several forms of organization. The separation from the Romanian 
ethnic bloc created great problems for those who remained inside the Hungarian state. The existing natural 
links with those from Crișana, Banat and Transylvania were broken, and the community remained practically 
suspended, without any support. The organization in a minority institutional structure, which would act in the 
direction of supporting the interests of the Romanian nationality, was completely missing, this type of structure 
existed before 1918 in the Romanian National Party from Transylvania, Banat, Crisana and Maramureș. After 
the establishment of the communist regime, another stage was reached in which the socialist system, under 
ideological impulse, outlined the idea of the annihilation of any national differences. 

With the regime changes that took place in 1989-1990, the situation changed a lot, the Romanian 
community in Hungary, like others, had their own community organizations. Started with a lot of hope for 
preserving their own identity, in time they failed in the sphere of strict control of the Hungarian authorities, 
which makes it very difficult to maintain the identity. 
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Până în 1918 românii din Transilvania, membri ai aceluiași bloc etnic, făceau parte din 
structuri organizatorice comune, fie că era vorba despre asociaţii culturale, economice sau 
politice. Astfel, găsim nenumărate exemple în care români originari din satele care astăzi fac 
parte din Ungaria erau angrenaţi în diverse activităţi și proiecte la nivelul întregii Transilvanii 
sau chiar dincolo de Carpaţi. Un exemplu elocvent din acest punct de vedere este Moise Nicoară 
(1784-1861). Originar din Giula, cu studii la Oradea, Arad, Bratislava și Viena, el devine una 
dintre cele mai puternice personalităţi ale românilor ardeleni și reprezentant devotat al 
intereselor românilor din Ungaria. Datorită lui, ca urmare a relaţiilor pe care le avea la Curtea 
vieneză, unde fusese instructorul de limbă română al arhiducelui Ferdinand, Aradul beneficiază 
începând cu 1812 de o școală pedagogică românească, de un institut teologic (1822) și de un 
episcop ortodox. În anul 1825, Moise Nicoară pleacă la București, unde a și încetat din viaţă în 
1861. Alături de acesta, localităţile românești din Ungaria de astăzi au dat numeroase 
personalităţi care s-au angrenat în lupta culturală și naţională a românilor transilvăneni înainte 
de 1918, majoritatea fiind angrenaţi politic în Partidul Naţional Român din Transilvania și mai 
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puţin în cadrul Partidului Social Democrat1. Unii dintre aceștia, rămânând în România Mare, 
și-au continuat activităţile politice și culturale între cele două războaie mondiale. Nicolae Roxin 
din Micherechi, spre exemplu, a ajuns deputat în Parlamentul de la București.  

În toamna anului 1918, românii de pe teritoriul de astăzi al Ungariei au participat activ la 
demersurile iniţiate de liderii lor pentru unirea acestor teritorii cu România. Când s-a constituit 
Consiliul Naţional Român din Oradea și Bihor, Micherechiul a avut și un reprezentant acolo, în 
persoana aceluiași Nicolae Roxin2, în Micherechi constituindu-se și o Gardă Naţională Română 
condusă de cadetul aspirant Alexandru Roxin3. De asemenea, între delegaţii participanţi din partea 
cercurilor electorale din Comitatul Bihor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 
Decembrie 1918 îi regăsim pe George Mureșan, econom din Bedeu, Teodor Pătcaș preot din Peterd, 
Ioan Bodor, econom din Vecherd, Victor Domocoș, proprietar din Vecherd4. Toţi și-au exprimat 
dorinţa de a se uni cu România, doleanţă rămasă însă fără consecinţă, ca urmare a trasării graniţei 
între România și Ungaria. Alături de cei menţionaţi mai sus, care au avut credenţional, au mai 
participat și alţi români din Ungaria de astăzi, cu toţii dorind unirea cu România5.  

Separarea de blocul etnic românesc a creat mari probleme celor rămași în interiorul statului 
ungar. Legăturile firești existente cu cei din Crișana, Banat și Transilvania s-au rupt, iar 
comunitatea a rămas practic suspendată, fără niciun sprijin. Organizarea într-o structură 
instituţională minoritară, care să acţioneze în direcţia sprijinirii intereselor naţionalităţii române, 
lipsea cu desăvârșire, acest tip de structură existând înainte de 1918 în Partidul Naţional Român 
din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. 

După 1920, statul horthyst maghiar a dus o politică ostilă minorităţilor. Au fost tolerate 
doar activităţi locale (cercuri culturale, coruri etc.), comunităţile românești fiind ele însele 
izolate din cauza răspândirii pe un spaţiu foarte mare de-a lungul frontierei româno-ungare. Și 
aceste activităţi erau, însă, în scădere. Nici măcar din punct de vedere bisericesc românii nu 
erau mai bine organizaţi6. Majoritatea cercetătorilor români din Ungaria nu sunt foarte 
tranșanţi atunci când vorbesc despre statutul minorităţii române între cele două războaie 
mondiale. Potrivit acestora, vinovate ar fi condiţiile istorice speciale7. Cu toate acestea, expresia 
folosită spune foarte multe celor familiarizaţi cu istoria Ungariei interbelice și politica acesteia 
în privinţa minorităţilor8. 

Capacitatea organizatorică a minorităţii române a fost în perioada respectivă extrem de 
redusă, astfel încât după cel de-Al Doilea Război Mondial, când noul context politic a făcut 
posibil acest lucru, nașterea unei structuri românești s-a făcut nu fără convulsii9. Impulsul 
organizatoric a venit nu din interiorul comunităţii, ci din exterior. „Vinovată” de această situaţie 
a fost noua realitate politică din Ungaria, așa cum a fost ea creionată chiar din noiembrie 1944 în 

 
1Aurel Suciu, Moise Nicoară, David Voniga etc. 
2 1918. Bihorul în epopeea unirii, Editura CCES, Oradea, 1978, p. 121. 
3 Ibidem, p. 317. 
4 Ibidem, p. 240. 
5 Gheorghe Petrușan, „Românii din Ungaria și Unirea din 1918”, în Foaia românească, p. 5-9, 30 noiembrie 2018, p. 
3; Mihaela Bucin, „De Centenar, cercetări despre baptiștii români și Unirea din 1918”, în Foaia românească, 30 
noiembrie 2018, p. 4; Eva Șimon, „Și ai noștri au fost la Alba Iulia”, în Foaia românească, 30 noiembrie 2018, p. 3. 
6 Mihai Cozma, „Evoluţia istorică a identităţii noastre românești / Ce s-a întîmplat și de ce?”, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 105. 
7 Gh. Petrușan, E. Martin, M. Cozma, op. cit., p. 89. 
8 The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus Publishers, Bucharest, 1992, p. 28-55. 
9 Ibidem. 
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programul de acţiune al Partidului Comunist Ungar10. Formele de organizare, de tip front 
popular patriotic, erau similare celorlalte state din blocul comunist11. Conform directivelor epocii 
și tipului de organizare a „maselor populare” din perioada comunistă și românii au fost obligaţi 
să-și structureze formaţiuni care răspundeau unor tipare prestabilite și nicidecum intereselor 
proprii. Erau, așa cum aprecia și Mihai Cozma, „programate înainte de toate pentru reprezentarea 
demonstrativă, formală a minorităţii”12, iar activităţile în care se angrenau erau, potrivit aceluiași 
autor, în cele mai multe cazuri inutile pentru cauza românimii13.  

La 21 martie 1948, la Giula, sub directa oblăduire a „conducerii de stat și de partid a 
orânduirii socialiste”, a luat fiinţă organizaţia Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. 
Primul ei președinte a fost Gheorghe Alexici, iar secretar general a fost ales Gheorghe Nădăban. 
În 1949 conducerea Uniunii a suferit modificări. Președinte a devenit Ioan Borbély, 
vicepreședinte Gheorghe Bordea, secretar general Petru Pomuţ, iar casier Ilie Moldovan. 
Activitatea Uniunii a fost destul de firavă, aproape fictivă, multă vreme. În primul deceniu al 
existenţei sale, cel mai activ s-a dovedit a fi tocmai casierul Ilie Moldovan, originar din Giula. 
Atât Gheorghe Alexici, ajuns chiar secretar de stat în Ministerul Culturii în guvernul de la 
Budapesta14 și, în consecinţă, deturnat de la principalele obligaţii care-i reveneau în calitate de 
președinte, cât și Gheorghe Nădăban au fost relativ puţin vizibili în această poziţie. Desigur că 
asupra acestei stări de fapt și-a lăsat amprenta și regimul politic de la Budapesta. Abia prin anii 
’70, când conţinutul acestui regim s-a îmbunătăţit, Uniunea Democratică a Românilor din 
Ungaria a fost ceva mai prezentă în viaţa românilor15. Toate acţiunile Uniunii presupuneau însă 
prezenţa unui reprezentant al autorităţii politice.  

Între anii 1957-1983 liderul formaţiunii a fost secretarul general, funcţie deţinută de Petru 
Silaghi. Începând cu anul 1960 s-au organizat ședinţe plenare la care participau români din toată 
Ungaria. Tot din anul respectiv s-a introdus funcţia de președinte obștesc, deţinută până în 1983 
de Vasile Marc din Micherechi. După acesta, în fruntea Uniunii a fost ales Gheorghe Petrușan 
(1983-1988), pentru ca între 1988 și 1990 demnitatea să fie deţinută de Gheorghe Mihăiescu. 
Secretar general a fost între 1983 și 1990 Gheorghe Marc.  

Începând cu anul 1972 Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria a ţinut congrese 
din patru în patru ani16. Cu ocazia acestor congrese s-a remarcat faptul că în cadrul minorităţii 
românești din Ungaria existau destule divergenţe legate în primul rând de raporturile cu puterea 
de la Budapesta. Aceste divergenţe s-au manifestat tot mai evident pe parcursul anilor ’80, când 
procesul de destindere era vizibil în Ungaria. Punctul culminant al acestor tensiuni a fost atins 
cu ocazia congresului din decembrie 1988, când delegaţii din Seghedin au refuzat să participe în 
semn de protest faţă de „politica de vitrină a uniunii”, adică de atitudinea rezervată a liderilor în 
problema obţinerii de drepturi pentru minoritatea română. Cu acest prilej, Mihai Cozma a trimis 
o scrisoare congresului, adresată personal lui Petru Silaghi, cel care condusese Uniunea decenii 
de-a rândul în bună concordanţă cu directivele politice și ideologice ale statului ungar, și care mai 

 
10 20.századi magyartörténelem 1900-1994, Szerkesztők: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos, Korona 
Könyvkiadó, Budapesta, 1994. 
11 François Fejtő, Histoire des démocraties populaires, Paris, 1992, passim. 
12 M. Cozma, „Evoluţia istorică a identităţii noastre românești / Ce s-a întîmplat și de ce?”, p. 105. 
13 Ibidem. 
14 Elena Csobai, „Românii din Ungaria după 1945”, în Simpozion, XVI, Giula, 2007, p. 84. 
15 Gh. Petrușan, E. Martin, M. Cozma, op. cit., p. 90. 
16 Ibidem. 
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avea încă un cuvânt greu de spus în formularea liniei politice. Mihai Cozma, căruia i s-a raliat un 
grup reformator format din Gheorghe Petrușan, Petru Cîmpian, Ștefan Frătean, Tiberiu Boca și 
Tiberiu Bordaș, a atacat dur conducerea Uniunii, iar Petru Silaghi a considerat acesta gest drept 
unul provocator, drept o încercare de dezbinare a românilor din Ungaria. Scrisoarea, publicată 
chiar în numărul de debut al revistei Informatorul, era în fond și o critică extrem de aspră a 
organismului de conducere a Uniunii, considerată incapabilă de reformare și de adaptare la lumea 
în mișcare din anii 1988-1989. Mihai Cozma susţinea că „experienţe de două decenii m-au convins 
că propunerile blânde, obișnuite făcute la diferite întruniri ale noastre au toate șansele de a se pierde 
fără urmări: cuvântările rostite la congrese niciodată n-au fost luate în considerare în așa măsură 
ca, în urma lor, să se și schimbe ceva (din timp ce documentele congreselor dovedesc că sunt mereu 
actuale aceleași probleme concrete). Se pune deci întrebarea: de ce să creadă oricine că metoda 
propunerilor, cuvântărilor obișnuite va fi tocmai acum cea mai folositoare? Nu e firesc să ajungă omul 
la concluzia că aici nu mai ajută decât o intervenţie gălăgioasă, cum a fost scrisoarea mea?”17. Părea 
că grupul de la Seghedin va fi unul care va încerca modernizarea și actualizarea discursului liderilor 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. Revista Informatorul era tribuna unde se puteau 
manifesta contestatarii conducerii de atunci. Deși se anunţa încă din caseta redacţională că urmau 
să apară șase numere pe an, după primele două aceasta și-a sistat apariţia. Rămâne un mister de ce, 
după doar două numere, în care modernitatea discursului jurnalistic și criticile consistente și 
constructive din paginile sale aduceau un aer nou în cadrul comunităţii, aceasta și-a încetat apariţia. 
Probabil că încă nu sosise vremea schimbării. Ne aflam, totuși, la începutul anului 1989, iar 
autorităţile statului ungar nu puteau risca încă o discuţie deschisă în chestiunile minoritare, inclusiv 
în chestiunea complicităţii unora din liderii acestora cu autoritatea comunistă de la Budapesta. 

Perioada care a urmat până în 1990 a fost destul de tensionată, pe fondul unei ambianţe 
generale destul de încordate. Anul 1989 a marcat radicalizarea intelectualilor grupaţi în jurul 
Catedrei de Limba și literatura română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula” din Seghedin, 
care erau extrem de nemulţumiţi de activitatea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria în 
direcţia promovării drepturilor propriei minorităţi. Practic, în anul 1989 aceștia au refuzat să mai 
colaboreze cu conducerea acestui organism. Motivul îl găsim chiar în publicaţia catedrei, 
Informatorul, și este expus de redactorul publicaţiei, Mihai Cozma, profesor în cadrul catedrei 
amintite, care la o întâlnire cu secretarul general al Uniunii Democratice a Românilor din 
Ungaria, Gheorghe Marc, îi transmitea faptul că „...Uniunea continuă să activeze într-un cadru și 
pe baza unui conţinut și mecanism care s-au dovedit și până acum cu totul depășite și inutile”18. 

Începând cu anul 1989 lucrurile au început să se schimbe. Ceea ce s-a câștigat în primul 
rând a fost posibilitatea organizării după principii voluntare a comunităţii românești din Ungaria, 
chiar dacă multe din tarele organizaţionale ale vechiului regim mai erau încă prezente19.  

La 15-16 decembrie 1990, cu ocazia unei adunări generale ţinute la Liceul „Nicolae Bălcescu” 
din Giula, s-a constituit Uniunea Românilor din Ungaria. Președinte a devenit Gheorghe Petrușan. 
Aceasta a fost instituţia de reprezentare a românilor din Ungaria, atât sub aspect cultural, cât și 
politic, până în 1994. La 5 iunie 1995, Uniunea Românilor din Ungaria a devenit Uniunea Culturală 
a Românilor din Ungaria, asumându-și din acel moment exclusiv sarcini cultural-profesionale. 
Președinte a fost ales Tiberiu Herdean, acesta fiind urmat de Ioan Ciotea20.  

 
17 M. Cozma, Plic deschis, în Informatorul, nr. 1, Seghedin, 1989, p. 8-9. 
18 Informatorul, nr. 2, Seghedin, 1989, p. 9. 
19 M. Cozma, „Evoluţia istorică a identităţii noastre românești / Ce s-a întîmplat și de ce?”, p. 105. 
20 Ibidem. 
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Această transformare s-a datorat apariţiei Legii Minorităţilor Naţionale și Etnice din 
Ungaria în anul 1993. Ea urma să asigure drepturi egale pentru minorităţile naţionale și etnice în 
vederea păstrării culturii proprii și specificului naţional. Prin această lege s-a stabilit și noul tip 
de reprezentare a minorităţilor. Ele urmau să-și aleagă autoguvernări locale, care ulterior, la nivel 
naţional, își alegeau o autoguvernare pe ţară21. Aceste structuri erau alese în cadrul scrutinelor 
locale generale din Ungaria și primeau competenţe în problemele de învăţământ, cultură, presă 
etc. ale minorităţii, inclusiv în ceea ce privește finanţarea.  

Lui Ioan Ciotea i-a succedat la conducere pentru o perioadă scurtă Emilia Martin, iar din 
mai 2013 în fruntea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (U.C.R.U.) se află preotul Marius 
Maghiaru. Încă de la alegerea sa, Marius Maghiaru anunţa planuri ambiţioase, specificând că 
„Prezidiul dorește să fie mai activ în organizarea vieții culturale a comunității și să pună un accent 
mai mare pe relațiile cu organizațiile membre ale Uniunii”22. 

Prima ședinţă de lucru a noului Prezidiu al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a 
avut loc la 23 noiembrie 2013. El a fost ales de către Adunarea generală a U.C.R.U. cu două 
săptămâni mai devreme. Cei șapte membri ai Prezidiului au fost Aurel Becan, Maria Berényi, 
Tiberiu Boca, Elena Csobai, Emilia Martin, Ștefan Oroian, Eva Șimon.  

Așadar, conform Legii Minorităţilor Naţionale și Etnice din Ungaria din anul 1993, fiecare 
minoritate naţională sau etnică urma a se autoguverna. În interiorul minorităţii române, după 
primele alegeri minoritare din 1994 s-au format 11 asemenea autoguvernări. Acestea s-au 
constituit, conform legii, în martie 1995, la Giula, într-o Autoguvernare pe Ţară a Românilor din 
Ungaria (A.Ţ.R.U.). Președintele acesteia a fost până în 1998 Ioan Budai, vicepreședinţi Gheorghe 
Ardelean și Gheorghe Netea. La alegerile complementare din 1995 s-a constituit a 12-a 
autoguvernare minoritară, cea de la Seghedin. Neparticipând la ședinţa de constituire a A.Ţ.R.U. 
de la Giula, aceasta nu a devenit atunci membră a acestui organism naţional de reprezentare23.  

Pentru alegerile din anul 1998 s-au înfiinţat alte asemenea structuri locale, inclusiv 12 
autoguvernări de sector la Budapesta24. Majoritatea membrilor acestora nu erau însă români. 
Legea Minorităţilor Naţionale și Etnice din Ungaria prevedea că cetăţenii aveau libertatea deplină 
să-și aleagă identitatea etnică, astfel că numeroși neromâni și-au constituit autoguvernări așa-zis 
românești. Conform unor lideri ai românilor din Ungaria, au apărut din neant „români” care 
până atunci nu-și descoperiseră această apartenenţă etnică25. Fenomenul s-a amplificat apoi de la 
o alegere minoritară la alta, astfel încât s-a ajuns la situaţia că multe „autoguvernări românești” 
nu aveau în componenţa lor niciun minoritar român din Ungaria. S-a ajuns astfel ca la alegerile 
minoritare din toamna anului 2006 să fie alese nu mai puţin de 46 autoguvernări românești26. 
Situaţia este în totală discordanţă cu scăderea numărului de români din Ungaria. S-au ales 46 de 
autoguvernări românești, din care 15 la Budapesta, 13 în judeţul Bichiș, 11 în Bihor, 5 în judeţul 
Csongrád și câte una în judeţele Borsód – Abaúj – Zemplén și Pesta. Asociaţia actualei 
Autoguvernări pe Ţară are reprezentanţi în 32 de localităţi, Asociaţia Femeilor Ortodoxe în 15, 
iar Asociaţia Română din Capitală în 5 așezări27.  

 
21 E. Csobai, op. cit., p. 23. 
22 T.B., „Marius Maghiaru noul președinte al U.C.R.U.”, în Foaia românească, 31 mai 2013, p. 2.  
23 Gh. Petrușan, E. Martin, M. Cozma, op. cit., p. 90. 
24 E. Csobai, op. cit., p. 24. 
25 Eva Iova, „Fraudă electorală de proporţii”, în Foaia românească, 13 octombrie 2006, p. 3.  
26 Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3. 
27 E. Csobai, op. cit., p. 24. 
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Mai mult, la ședinţele ordinare și extraordinare ale celor mai multe dintre autoguvernări, 
mai ales la nivelul A.Ţ.R.U., se întâlnește o situaţie ciudată, potrivit căreia discuţiile au loc exclusiv 
în limba maghiară, consecinţă a faptului că „membrii” comunităţii românești nu cunosc de fapt 
limba română sau pur și simplu nu sunt români28. Situaţia nu este deloc confortabilă pentru 
românii din Ungaria. Acest fapt îl semnalează mulţi dintre reprezentanţii comunităţii românești, 
iar ziarul Foaia românească a atras de multe ori atenţia asupra anomaliilor existente ca urmare a 
rezultatelor „șocante” ale alegerilor, când apăreau numeroși necunoscuţi (neromâni) pe listele 
electorale și ulterior între deputaţii autoguvernărilor29. Rezultatele de la ultimele alegeri (2006) 
sunt concludente și din acest punct de vedere. Iată ce spun redactorii Foii românești despre acest 
lucru: „La alegerile minoritare din anii anteriori, numele candidaţilor a fost transcris în ziarul 
nostru în românește. În cursul redactării materialului actual însă ne-am dat seama cã tot mai puţin 
cunoaștem persoanele care candidează și apoi reușesc să ajungã în autoguvernările românești. În 
primul rând, la candidaţii din Budapesta am întâmpinat mari probleme. Persoanele cunoscute în 
rândul comunităţii (pentru cã s-au remarcat într-un fel sau altul în viaţa noastrã cultural-religioasă 
românească) îi scriem în românește”30. 

Fenomenul creșterii numerice a autoguvernărilor românești a continuat și în următorul 
deceniu, ceea ce a determinat-o pe directoarea Foii românești, Eva Iova Șimon, să afirme în 
septembrie 2014: „cu patru ani în urmă s-au înființat 46 de autoguvernări, iar acum s-a înregistrat 
numărul necesar de alegători (minimum 30 într-o localitate) în 73 de orașe și sate ale țării. Scriem 
„ale țării”, pentru că au apărut din nou, ca ciupercile după ploaie, noi și noi „români” în localități 
în care comunitatea românilor din Ungaria nu are cunoștință că ar exista… prea multe elemente 
românești”31. A avut dreptate, după alegerile din toamna anului 2014 s-a ajuns să iasă la socoteală 
nu mai puţin de 61 de autoguvernări locale, 5 autoguvernări teritoriale și 1 Autoguvernare pe 
Ţară32, pentru ca în 2019 numărul acestora să crească la 68 de autoguvernări, 5 autoguvernări 
teritoriale și 1 Autoguvernare pe Țară33. 

Analiza lucidă a Evei Iova Șimon, încă dinaintea aflării rezultatelor, a făcut-o pe aceasta să 
ajungă la o serie de concluzii foarte interesante legate de manevrarea acestora de autoritatea politică 
din Ungaria, astfel încât destinele comunităţii să nu scape de sub un control cât se poate de strict. 
Ea afirma, astfel, că „Problema nu este că suntem răsfirați prin toată țara, pentru că într-un fel chiar 
așa este, dar oare pe cine și ce vor reprezenta viitoarele „autoguvernări românești” din Szebény sau 
Szendrõlád sau Érpatak. Probabil pe nimeni sau doar pe acei patru oameni, care vor alcătui 
autoguvernarea. Vor face nimicul și vor administra nimicul. Și vor sta liniștiți în următorii patru ani, 
pentru că ei au fost aleși în mod legal, pe baza Legii Minorităților. Că nu sunt legitimi și că nu 
reprezintă pe nimeni, nu va deranja pe nimeni. Din păcate. Asta se întâmplă deja de 12 ani și în marea 
majoritate a sectoarelor budapestane. Cu patru ani în urmă, în Capitală s-au înființat 15 
autoguvernări românești, din care 3 sunt recunoscute ca românești. Acum se prevede că la alegerile 
din octombrie se vor înființa în Budapesta 17 autoguvernări „românești”, din care însă și în continuare 

 
28 Eva Iova, „Cine sunt ei?”, în Foaia românească, 13 octombrie 2006, p. 3. 
29 Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3. 
30 Numele candidaţilor, în Ibidem. 
31 Eva Iova, „Suntem tot mai mulți”, în Foaia Românească, 26 aprilie 2013, p. 1. 
32 „Rezultatele alegerilor directe de autoguvernări de naţionalitate românești din 12 octombrie 2014: Avem 61 de 
autoguvernări locale, 5 autoguvernări teritoriale și 1 Autoguvernare pe Ţară”, în Foaia românească, 25 octombrie 2014, p. 2. 
33 Eva Șimon, „Cu ce ne-am ales? Analiza rezultatelor de la alegerile minoritare din 13 octombrie 2019”, în Foaia 
românească, 25 octombrie 2019, p. 3. 
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numai 3 vor fi cu adevărat românești. De ce zicem că celelalte nu sunt românești, cu toate că unele 
chiar au în componență și români veniți din România? Pentru că aceștia nu s-au integrat în 
comunitatea românească, nu participă la programele comunității (la viața culturală sau religioasă), 
copiii lor nu frecventează școli românești etc. S-au înființat doar pentru a beneficia de banii publici. 
Statul asigură pentru funcționare doar circa 700 de mii de forinți, o sumă nu prea mare, dar mult mai 
importantă este contribuția primăriilor de sector care în unele locuri ajunge la 4–5 milioane de forinți. 

Dacă ne gândim că în 1994 românii din Ungaria au avut doar 11 autoguvernări și în 1998 
deja 33, iar numărul prevăzut pentru următoarele alegeri (73)34 este mult, mult peste așteptările și 
necesitățile noastre, pe tot dreptul se poate pune întrebarea: ce rost are sistemul de autoguvernări în 
această formă? Mai poate fi acesta îndreptat sau trebuie desființat total? Sunt întrebări la care mulți 
dintre liderii de opinie ai minorităților caută răspunsuri. Pentru că problema este vie și la alții, poate 
doar nu atât de acută ca la români. 

Noul legislativ de la Budapesta a adoptat și a schimbat multe legi de la înființarea sa de doar 
două luni. A decis deja despre faptul că din anul 2014 și minoritățile din Ungaria vor fi reprezentate 
în Parlament. A mai hotărât despre reducerea numărului de deputați în autoguvernările minoritare 
(de la 5 la 4). Nu s-a atins însă de Legea Minorităților. Și nici nu o va mai putea face până la toamnă. 
Rămâne la înțelepciunea fiecărei minorități cum va lupta cu pseudo-minoritarii băgați printre ei”35. 

Ce răzbate de aici? Prima chestiune este legată de faptul că autorităţile ungare încurajau 
înfiinţarea de cât mai multe autoguvernări în spaţiul comunităţii românești. Se realizau astfel două 
obiective. Primul era acela că se putea demonstra nivelul înalt al democraţiei din Ungaria, unul care 
permite oricui dorește să înfiinţeze nelimitat autoguvernări minoritare fără nicio restricţie. Al 
doilea obiectiv, urmărit cu obstinaţie, este acela al creșterii numărului de autoguvernări românești 
controlabile, ca vehicul sigur de a gestiona politic A.Ţ.R.U. prin impunerea în fruntea acestei 
structuri a unei persoane agreate de autoritățile ungare. Acestea au fost Traian Kreszta, de la 
înființarea A.Ț.R.U. până în 2014, Tiberiu Juhász după acest an, în condiţiile în care primul a fost 
promovat în Parlamentul de la Budapesta ca purtător de cuvânt al românilor din Ungaria, drept 
răsplată din partea autorităților politice ungare pentru marile „servicii” aduse comunității 
românești (!?!), iar din 2019, Gheorghe Cozma. Scopul era acela de a izola cât mai mult grupul de 
asociaţii din jurul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care doreau schimbarea 
președintelui A.Ţ.R.U. cu o persoană susţinută de aceștia și potenţial necontrolată de factorul politic 
de la Budapesta. Odată cu creșterea numărului autoguvernărilor scădea și șansa celor care făceau 
opoziţie lui Traian Kreszta de a-l schimba, întrucât numărul autoguvernărilor controlate de 
U.C.R.U. rămânea constant în continuă scădere a ponderii la nivel național, ca urmare a creșterii 
numărului celor fidele lui Traian Kreszta, Tiberiu Juhász și Gheorghe Cozma.  

Situația a rămas neschimbată, ba chiar s-a agravat, cu prilejul alegerilor minoritare din 13 
octombrie 2019. Conform Evei Iova Șimon, alegerile minoritare românești din 13 octombrie 
2019 au scos la iveală, la fel ca și în precedentele scrutinuri, „multe autoguvernări locale românești 
dubioase”36. Potrivit acesteia, „în Budapesta, aproape în toate cele 23 de sectoare vor fi 
autoguvernări românești, cu excepția sectoarelor I, XII, XX și XXII. Reamintim că, în Budapesta, 
românii au o singură instituție, biserica ortodoxă, aflată în sectorul VII al Capitalei. Au apărut noi 
autoguvernări locale românești în localități unde până acum nu exista reprezentanță românească, 

 
34 În final au fost numai 68. 
35 Eva Iova, „Suntem tot mai mulți”, p. 1. 
36 Eva Șimon, „Cu ce ne-am ales? Analiza rezultatelor de la alegerile minoritare din 13 octombrie 2019”, în Foaia 
românească, 25 octombrie 2019, p. 3. 
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cum ar fi Pécs, Mogyoród, Dombegyház, Mezőhegyes, Berekböszörmény, Monor, Pécel, 
Szigetszentmiklós, Vác. S-au ales și pentru următorii cinci ani autoguvernări românești în localități 
în care nu există și nici nu a existat vreodată nicio instituție românească (biserică sau școală), cum 
sunt Múcsony (jud. Borsod – Abaúj – Zemplén), Győr (jud. Győr – Moson – Sopron) sau Mátészalka 
(jud. Szabolcs – Szatmár – Bereg)”37. Toate acestea ridică mari semne de întrebare asupra 
corectitudinii alegerilor și controlului autorității guvernamentale ungare asupra vieții comunității 
românești prin intermediul A.Ț.R.U.  

Situații similare au fost semnalate la finalul anului 2019 și de către celelalte minorități 
naționale din Ungaria, după cum am văzut mai sus, cu prilejul ședinței Comisiei Parlamentare a 
Naționalităților din 7 octombrie 2019, unde Traian Kreszta nu observase nimic suspect în 
privința comunității românești din Ungaria38.  

Această liniște a lui Traian Kreszta s-a transmis și în rândurile comunității românești. De 
altfel, după alegerile minoritare din 13 octombrie 2019 lucrurile s-au mai reașezat inclusiv din 
perspectiva aplanării tensiunilor din cadrul acesteia de până în urmă cu câțiva ani. Acestea s-au 
mai calmat ca urmare a faptului că mare parte a celor care făceau opoziție grupului din jurul lui 
Traian Kreszta au ieșit din peisaj, au fost nevoiți să se mențină în expectativă sau pur și simplu au 
înțeles cum merg lucrurile și au renunțat la orice fel de activism militant, cu câteva excepții, totuși, 
a celor din jurul Foii românești, un grup din ce în ce mai restrâns.  

După mai bine de un deceniu de tensiuni între grupul Traian Kreszta și cei din jurul 
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, noua componență a Prezidiului A.Ț.R.U. ne arată că 
totul este sub control din perspectiva autorităților ungare. Dintre cei 15 deputați din A.Ț.R.U., 8 
au origini în Micherechi: Gheorghe Cozma, Bertold Netea, Maria Gurzău Czeglédi, Gheorghe 
Pătcaș, Vasile Sucigan, Margareta Tat, Gavril Gurzău și Beata Condoroș Szőllősi. Alți doi din 
Aletea, Vasile Botaș și Ioan Nedrău, 1 deputat este din Chitighaz, Erica Borbély, 1 deputat de la 
Otlaca-Pustă, Elvira Ardelean Pál, 1 deputat de la Csanádpalota, Mariana Negreu Vetró și 1 
deputat de la Bedeu, Elena Szilágyi. Din Budapesta a fost ales 1 deputat, Ana Roxin, la începutul 
anului 2020 aceasta lăsând locul fiicei sale. Doi dintre acești deputați sunt născuți în România39. 
Este vorba despre Mariana Negreu Vetró și Ana Roxin. 

Sub control total pare și lista propusă de minoritatea românească pentru alegerile 
parlamentare din Ungaria, care au avut loc la 3 aprilie 2022. Este aproape similară cu lista 
deputaților A.Ț.R.U.: Traian Kreszta, Gheorghe Cozma, Erica Borbely, Maria Gurzău Czeglédi, 
Elena Szilágyi, Vasile Sucigan, Bertold Netea, Gavril Gurzău, Ioan Nedro, luându-se astfel măsuri 
în vederea eliminării oricăror surprize neplăcute, astfel încât viitorul comunității să rămână pe 
mâini sigure, la fel de sigure precum în prezent40.  

Un alt aspect important care răzbate este acela că guvernul de la Budapesta este dispus să 
cheltuiască atâta cât este necesar pentru a-și asigura liniștea din partea minorităţilor naţionale 
din Ungaria și pentru dobândirea unui control deplin. În acest context se dovedește faptul că 
sistemul autoguvernărilor este complet ineficient pentru păstrarea identităţii naţionale.  

Exprimând punctul de vedere al comunităţii românești, Eva Iova Șimon aprecia că „la noi, 
în mod categoric, acest sistem de autoguvernări este vinovat pentru desfiinţarea atelierelor de discuţii, 

 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Eadem, „Naționalitățile din Ungaria se pregătesc, pentru a treia oară, de alegeri parlamentare”, în Foaia românească, 
25 februarie 2022, p. 3. 
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pentru moartea sferei civile, pentru dezinteresul total al generațiilor mai tinere faţă de viaţa publică și 
culturală românească. Dezbaterile s-au transformat la noi în certuri, argumentele au devenit supărări 
până la moarte, toată lumea suspectează pe toată lumea, minciuni inventate la un pahar de pălincă 
se transmit cu atâtea ușurinţă cum ai zice bună ziua, fără nicio urmă de responsabilitate, deoarece 
nimeni nu se mai ia în serios nici nu poate fi luat în serios. Sistemul de autoguvernări minoritare a 
mai adus și altceva, pe lângă moartea luptei de idei: a adus bani mulţi pentru unii și niciun svanţ 
pentru alţii. În primul rând, în cazul autoguvernărilor pe țară, aproape că alegerile din patru în patru 
ani sunt total inutile, bani de la buget aruncaţi în vânt, deoarece conducerile acestora sunt mai greu 
de schimbat decât să urci muntele Himalaya. Cel ce are Banul în buzunar foarte ușor poate să promită 
marea cu sarea, nu are nevoie de forumuri și întâlniri electorale. El tremură de întrebări și nu vrea să 
se obosească să dea răspunsuri. Nu-l interesează nici dispariţia treptată a celor pe care pretinde că-i 
reprezintă. Importantă este liniștea și domnia cât mai pașnică a lui. Cu orice preţ…”41. Iar prețul plătit 
de guvernul de la Budapesta este unul generos. La ședința de constituire a A.Ț.R.U., din 4 noiembrie 
2019, au fost votate salariile și onorariile conducătorilor, ale membrilor comisiei și ale tuturor 
deputaților Adunării Generale. Ele sunt mai mult decât generoase și sunt plătite de guvernul de la 
Budapesta, ceea ce face ca cei care le încasează să încerce să armonizeze interesele propriilor 
binefăcători politici guvernamentali cu cele ale comunității pe care ar trebui să o reprezinte. Văzând 
direcția în care se îndreaptă lucrurile în zona minorității române din Ungaria se poate naște 
întrebarea ale cui interese le reprezintă aleșii de vreme ce sunt atât de bine remunerați? Desigur, 
incontestabil și ale comunității românești, dar fără a supăra foarte mult sau, dacă se poate, deloc, 
sursa de finanțare… adică guvernul de la Budapesta. 

Întrebarea este legitimă întrucât recent, la 4 noiembrie 2019, noului președinte al A.Ț.R.U., 
Gheorghe Cozma, i s-a votat un venit lunar de 540.000 ft, la care se mai adaugă o indemnizație 
lunară de 81.000 ft. (aproximativ 1850 euro lunar). Vicepreședintele cu post întreg, Bertold Netea, 
este remunerat cu 350.000 ft, plus o indemnizație de 52.000 ft. (aproximativ 1200 euro lunar), iar 
vicepreședintele onorific, Elvira Ardelean, cu un venit salarial lunar de 300.000 ft, plus o 
indemnizație de 45.000 ft. (aproximativ 1050 euro lunar). Este, trebuie să recunoaștem, profitabil 
să conduci destinele comunității românești din Ungaria. Sumele acestea se adaugă celor primite 
de la locurile de muncă al fiecăruia dintre cei aleși, activitatea din fruntea comunității fiind 
plătită, firesc, separat. 

Potrivit unor reprezentanţi ai comunităţii românești din Ungaria, întregul context este 
întreţinut și de conducerea A.Ţ.R.U., în funcţie din 199842. Președintele Traian Cresta a fost ales 
în 1999 și la fiecare scrutin acesta era reales, desigur beneficiind de complicatul și permisivul 
(înadins?) sistem electoral care oferă și neromânilor posibilitatea să voteze43. Practic, în 
conducerea A.Ţ.R.U. există un status-quo din 1999. Atunci, președintele Traian Cresta a fost 
secondat de vicepreședinţii Gheorghe Oros, Gheorghe Gulyas și Ioan Tănăsiu.  

La alegerile din 2002, locul lui Gheorghe Oros a fost luat de Gheorghe Ardelean, restul 
funcţiilor fiind păstrate44. Situaţia a rămas neschimbată și după alegerile minoritare din toamna 
anului 2006, când Traian Cresta a câștigat prin același mecanism electoral un nou mandat de 
patru ani în fruntea A.Ţ.R.U.. Unii lideri ai românilor din Ungaria îl acuză pe actualul președinte 

 
41 Eadem, „Curechi electoral de toamnă”, în Foaia românească, 26 septembrie 2014, p. 3.  
42 Eva Iova, „A.Ţ.R.U. s-a constituit cu ușile închise. Traian Cresta va fi și în următorii ani președintele A.Ţ.R.U.”, în 
Foaia românească, 7 martie 2003, p. 3. 
43 Eadem, „Un cetăţean-un vot”, în Foaia românească, 30 ianuarie 2009, p. 3. 
44 Gh. Petrușan, E. Martin, M. Cozma, op. cit., p. 91. 
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al A.Ţ.R.U. că pentru a perpetua această stare de lucruri recurge la tot felul de subterfugii și 
atacuri la adresa contestatarilor săi. Între acestea, tentativa de reducere la tăcere a Foii românești 
prin subfinanţare, în condiţiile în care mai tânărului ziar Cronica îi sunt asigurate surse de 
finanţare întrucât îi este favorabil45. De altfel, spun aceștia, Cronica a apărut ca o instituţie de 
presă paralelă cu Foaia românească, pentru că aceasta avea uneori o atitudine critică la adresa 
A.Ţ.R.U. și nu putea fi strunită. În acest sens poate fi privit și mai noul Centru de Documentare și 
Informare al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, înfiinţat în 2003 la Giula46, pentru 
care s-ar vrea concurentul Institutului de Cercetare al Românilor din Ungaria, aflat de asemenea 
în opoziţie cu reprezentanţa politică a românilor din Ungaria. Suspiciunea este alimentată și de 
faptul că activităţile Institutului de Cercetare al Românilor din Ungaria sunt din ce în ce mai puţin 
finanţate după apariţia Centrului de Documentare și Informare al Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, asemeni Foii românești. 

Traian Cresta a lăsat locul din fruntea A.Ţ.R.U. lui Tiberiu Juhász în 2014, când, ca urmare 
a modificărilor la legea electorală, au fost acceptaţi în parlamentul de la Budapesta și 
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, însă fără a avea drept de vot, ci numai calitatea de 
purtător de cuvânt, un fel de observator47. Vicepreședinte al A.Ţ.R.U. era Alexandru Finna, care 
i-a luat locul Annei Borbely, aceasta deţinând funcţia o scurtă perioadă. După alegerile din 2018, 
situaţia din fruntea A.Ţ.R.U. a rămas neschimbată48 până în toamna anului 201949.  

În urma alegerilor minoritare din 13 octombrie 2019, la 4 noiembrie 2019 a avut loc ședința 
de constituire a noii Autoguvernări pe Ţară a Românilor din Ungaria, când a fost ales cel de-al 
patrulea președinte al A.Ţ.R.U. în persoana lui Gheorghe Cozma, care în ultimii cinci ani ocupase 
postul de șef de oficiu al A.Ţ.R.U.. Cu acest prilej s-a ajuns la un modus vivendi de funcționare 
potrivit căruia cele două foste „tabere” cădeau la pace. Aceasta este reflectată și de noua structură 
de conducere, în ea regăsindu-se oameni din ambele părți aflate în dispută până de curând. 
Alături de Gheorghe Cozma, în fruntea A.Ț.R.U. erau propuși pentru funcția de vicepreședinte 
două persoane, Bertold Netea (cu post întreg) și Elvira Ardelean-Pál (onorific)50.  

În faţa acestor lucruri, tot mai puţini lideri marcanţi ai comunităţii românești din Ungaria 
iau poziţie. Cei mai mulți se retrag din prim planul comunitar într-un context în care activitatea 
instituţională a românilor din Ungaria este „suprapolitizată și supraformală”51. Aceasta l-a făcut 
pe Mihai Cozma să concluzioneze, amar, că nici până în prezent „nu s-au găsit – dar nici nu se 
caută – forme prin care majoritatea românilor să se poată considera antrenată și apreciată în viaţa 
minoritară, să simtă că aparţine de această comunitate”52. În aceste condiții, viitorul românilor 
din Ungaria se anunță în culori sumbre, iar perspectiva permanenței lor în Ungaria trianonică 
una destul de neclară și improbabilă. 

 
45 „O decizie care pune în pericol Foaia românească”, în Foaia românească, 24 aprilie 2009, p. 3; Eva Iova, „Trădarea 
din Joia Mare”, în Ibidem. 
46 Eva Ruja Bányai, Centrul de Documentare și Informare al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, în Lumina 
2004, Giula, 2004, p. 30-37. 
47 Editorial, „Felicitări și... la treabă”, în Cronica, nr. 15, 2018, p. 1. 
48 Anca Becan, „Ședinţă de lucru și audienţă publică la A.Ţ.R.U.”, în Foaia românească, 7 decembrie 2018, p. 3. 
49 Din păcate, președintele A.Ţ.R.U., Tiberiu Juhász, a încetat din viaţă în luna martie a anului 2019. Vezi E. Șimon, 
„Autoguvernarea pe Ţară a Românilor în doliu”, în Foaia românească, 29 martie 2019, p. 3. 
50 Eva Șimon, „Constituirea noii Autoguvernări pe Ţară a Românilor din Ungaria”, în Foaia românească, 4 noiembrie 
2019, p. 3. 
51 M. Cozma, „Evoluţia istorică a identităţii noastre românești / Ce s-a întîmplat și de ce?”, p. 105. 
52 Ibidem.  
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and with the religious ones, the foundations of some libraries were laid, especially in rural localities, the 
establishment of an ethnographic museum of Bihor was constantly supported. 

 
Keywords: cultural policies, interwar period, Bihor County, society, western border 

 
 

„Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român”, înființată 
în octombrie 1861 la Sibiu și cunoscută îndeobște sub denumirea de ASTRA, reprezintă o punte 
de legătură între Școala Ardeleană (care a dezvoltat un program cultural ce se poate concentra 
în formula „Prin cultură la libertate”) și eforturile neamului românesc de a-și realiza marele vis 
politic: constituirea statului național unitar român. De asemenea, ea este, fără îndoială, un 
fenomen cultural de excepție. „Asociațiunea transilvană” a fost de departe cea mai importantă 
asociație culturală a românilor din Transilvania și nu numai, care a intrat în istorie pentru 
numeroase considerente, dintre care amintim doar pe cele mai semnificative: a promovat 
programul mișcării naționale a românilor transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, contribuind la unitatea de conștiință a poporului român. Din această perspectivă a contribuit 
nemijlocit la crearea și consolidarea unității de neam și de limbă a românilor într-o perioadă 
istorică dificilă, pregătind poporul pentru Marea Unire, luptând cu armele culturii și ale credinței 
împotriva deznaționalizării românilor din Transilvania, în special după încheierea 
compromisului austro-ungar; a emancipat poporul prin cultură; s-a implicat în sistemul 
educațional, sprijinind numeroase școli și pe elevii acestora (Vezi Anexa 3), stimulând și 
gândirea pedagogică; a avut un rol important în implementarea sistemului unitar de scriere; a 
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creat și a întreținut un adevărat cult al cărții, pe care s-a străduit să îl răspândească în toate 
provinciile istorice românești, sub arhicunoscuta formulă „Biblioteca Astra”, prin intermediul 
celor 87 de despărțăminte1 organizate până în anul 1914, în care activau peste 10.000 de membri; 
s-a implicat în mișcarea artistică teatrală, muzicală și a artelor plastice. Asociațiunea transilvană 
s-a implicat în toate domeniile vieții social-economice și culturale ale țării, de aceea ea a fost 
percepută în epocă drept „Academia de cultură” a tuturor românilor2. 

Despărţământul orădean al Astrei a fost, cronologic, al doilea despărţământ bihorean 
constituit, după cel din Beiuș (1898). În prima parte a anului 1900, după mai multe tatonări, 
avocatul Nicolae Zigre a coordonat acțiunea de înființare și la Oradea a unei filiale a Astrei. 
Scopul asociaţiei era acela de a îndruma şi unifica întreaga viaţă culturală a românilor din 
Oradea, printr-o colaborare cât mai strânsă cu celelalte entități culturale organizate la nivelul 
comitatului Bihor. Activitatea acesteia până în 1918 s-a desfășurat sub incidența realităților 
politice de dinainte de Marea Unire și în contextul izbucnirii primei conflagrații mondiale. Din 
acest despărţământ făceau parte cadre didactice, învăţători români din oraş şi satele din jur, 
avocaţi, preoți, meseriaşi, funcţionari, comercianţi și țărani. 

În noile cadre ale României întregite, în anul 1920, datorită teritoriului său vast, s-a impus 
problema reorganizării administrative, prin constituirea mai multor filiale în funcţie de plasele 
care intrau în componenţa despărțământului3. Astfel, după „Marele Război”, s-a realizat o nouă 
arondare a acestuia, astfel încât să nu cuprindă un număr mai mare de 15-20 de comune4, pentru 
iniţierea unei activităţi culturale cât mai eficiente5. În anul următor, despărţământul apărea în 
statisticile Astrei sibiene ca fiind reorganizat, însă în realitate nu s-a înregistrat o activitate 
concretă. Un motiv al stagnării demersurilor culturale a fost legat și de starea precară de sănătate 
a lui Ilie Stan, preşedintele despărţământului, care nu mai putea face provocărilor contemporane. 
Ca urmare, în anul 1923, reorganizarea filialei orădene i-a fost încredinţată avocatului Aurel 
Lazăr, ales preşedinte în adunarea generală a membrilor din 15 martie 1923. Cu acest prilej, s-au 
înscris în rândurile Astrei 12 membri fondatori, 22 de membri pe viață și 27 de membri activi. 
Acestora li s-au adăugat alți 6 membri din alte despărțăminte bihorene care își schimbaseră 
domiciliul și astfel au ajuns sub jurisdicția despărțământului orădean. De asemenea, s-a reușit 
crearea unei baze financiare, alcătuită în special din plata taxei de membru, care a fost 
direcționată spre propaganda culturală. 

 
1 Din anul 1869 Astra a hotărât înființarea despărțămintelor menite „a servi de mijloace, prin care să se poată ajunge 
mai ușor scopul Asociațiunii, intrând în mai aproape atingere cu poporul și răspândirea la acesta a învățăturii în toate 
direcțiile”. Fiecare despărțământ avea în frunte un președinte ajutat de un comitet de conducere, iar membrii dintr-o 
comună constituiau o agentură. Vezi: Vasile Curticăpeanu, Mișcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, 
Editura Științifică, București, 1968, p. 75. 
2 V. Curticăpeanu, „Întemeierea Societăţii ASTRA şi rolul ei în cultura poporului român”, în Revista de Istorie, 1961, 
nr. 6, p. 1443; Iulian Oncescu, Ion Stanciu, Introducere în istoria modernă a românilor (1821-1918), Editura Cetatea 
de Scaun, Târgoviște, 2009, p. 162. 
3 Lucia Cornea, „Aspecte ale activităţii Astrei bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărţămintelor (II)”, în 
Crisia, 1992, p. 227; Arhivele Naționale-Serviciul Județean Sibiu (în continuare: AN-SJSb), fond Astra, dos. 45/1923, f. 9. 
4 Totuși, în raportul general trimis de despărțământul orădean la Sibiu, cifra comunelor aparținătoare era de 50, la 
care se adăugau 25 de cercuri culturale (Transilvania, 1925, nr. 9-10, p. 436). În anul 1926 despărțământul figura tot 
cu 50 de comune, dar numărul cercurilor culturale care dețineau și o bibliotecă a crescut la 44 (Transilvania, 1927, nr. 
9-10, p. 446). Pentru anul 1927/1928 numărul comunelor aparținătoare a scăzut la 46, cu tot atâtea cercuri culturale 
care aveau o bibliotecă proprie (Transilvania, 1928, nr. 1, p. 1016). 
5 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Beiuș, dos. 12, f. 23. 
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Pentru o activitate mai eficientă, teritoriul despărţământului orădean a fost structurat în 
mai multe sectoare. Astfel, oraşul Oradea şi în mod special cartierul Velenţa au fost încredinţate 
din punct de vedere al animării culturale lui Nicolae Firu. Plasa centrală a fost şi ea împărțită în 
trei sectoare distincte, de care răspundeau Alexandru Muntean, Teodor Popa şi Iosif Tărău. De 
plasa Cefa răspundeau Iosif Iacob și Iosif Tripon, iar plasa Sălard era coordonată de Aurel Lazăr 
și Zaharia Moga. În fine, Săcueni și Valea lui Mihai au ajuns sub raport cultural în 
responsabilitatea lui Iacob Radu. În anul 1923 s-a produs o nouă organizare, prin promovarea 
unui nou grup de intelectuali (Ştefan Mărcuş, profesorul George Bota, gazetarul Mihail 
Samarineanu, Eugen Speranția, Teodor Neş, Iosif Iacob şi ziaristul Gheorghe Tulbure) în 
activitatea culturală din judeţ6. 

Liderul Aurel Lazăr a reușit într-un timp relativ scurt să grupeze în jurul său un comitet  
alcătuit din 14 membri, care avea experiență în concretizarea unor acţiuni de propagandă 
culturală. Tot în această perioadă de reorganizare s-a decis o colaborare strânsă cu două 
importante organisme culturale locale: Marea Reuniune Culturală „Cele Trei Crişuri” şi 
Reuniunea femeilor române din Oradea și împrejurimi7. În acest ultim caz, decizia adoptată de 
orădeni a fost salutată de Centrul sibian, care dorea să organizeze secţii feminine în întreaga țară 
(regionale, judeţene, de plasă şi de cerc cultural) cu scopul de a implica activ populația feminină 
în procesul de culturalizare a populației. 

În anul 1926, Centrala de la Sibiu a decis înfiinţarea despărţământelor central-judeţene 
pentru o mai eficientă colaborare a filialelor cu Comitetul central de la Sibiu. Astfel, începând 
din acest an, despărţământul Oradea s-a transformat în despărţământul central judeţean Bihor8. 
Noul comitet de conducere a fost alcătuit din dr. Aurel Lazăr (preşedinte), Iosif Pogan (secretar), 
iar ca membri marcanți figurau Iacob Iosif, Iacob Lazăr, Teodor Neş, Ştefan Mărcuş, Andrei 
Horvath, Victor Cădere, Ioan Boroş etc. 

Efectele unei reorganizări eficiente s-au răsfrânt asupra implementării actului cultural în 
spațiul public bihorean, printr-o vastă campanie de conferinţe şi şezători artistico-culturale 
demarată în satele din jurul Oradiei, ceea ce a însemnat un reviriment în viaţa culturală locală și 
un semnal că dificultățile anterioare au fost depășite, iar Astra orădeană putea să-și continue 
activitatea, în noile realități postbelice, pe granița de vest a țării. 

Susținut de numeroși intelectuali care au sesizat importanţa acestor manifestări culturale 
în societatea românească, despărţământul orădean s-a detaşat în organizarea conferinţelor  şi 
şezătorilor culturale. Un exemplu demn de remarcat a fost cel al secretarului consistorial Traian 
Magier, care, activând în cadrul Astrei bihorene, a desfăşurat cu concursul a 15 tineri o lăudabilă 
propagandă culturală în satele bihorene în intervalul 1920-1921. De asemenea, un început 
promiţător s-a configurat şi prin acţiunile lui Augustin Cosma, profesor la Liceul Gojdu din 
Oradea, care a fost angajat ca şi conferenţiar pentru întregul judeţ9. 

Rolul decisiv în organizarea acestor forme de manifestare culturală a revenit 
despărţământului central judeţean (vezi Anexa 6), care a fost nevoit să cuprindă în aria sa de 

 
6 Transilvania, 1925, nr. 9-10, p. 433. 
7 De altfel, ideea înfiinţării unei Reuniuni a femeilor române din Oradea i-a aparţinut lui Aurel Lazăr, Teodor Popa și 
Nicolae Zigre, care au susținut în mod constant concretizarea acestui proiect cultural. 
8 L. Cornea, Aspecte ale activităţii (II), p. 227-228; AN-SJSb, fond Astra, dos. 45/1923, f. 43, 50; dos. 47/1924, f. 15; 
„Rolul femeilor în cadrele Astrei”, în Transilvania, 1930, nr. 1-6, p. 217-218. 
9 Transilvania, 1921, nr. 7-8, p. 566. 
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acţiune şi alte zone, cum ar fi Aleşd, Săcueni, Sălard, Tileagd, unde activitatea culturală stagna 
datorită unor cauze obiective și subiective10. 

O manifestare artistico-culturală, care s-a impus prin organizare şi desfăşurare, a fost cea 
prilejuită de alegerea oraşului de pe malurile Crişului Repede ca loc de desfăşurare a adunării 
generale a Astrei, pentru anul 1920. La aceasta au fost invitate şi alte societăţi culturale din ţară, 
precum Liga culturală, Societatea culturală Macedo-română etc. 

De organizarea adunării generale urmau să se ocupe Aurel Lazăr şi Ştefan Mărcuş, 
personalităţi implicate şi în următorii ani într-o asiduă acţiune de propagandă culturală în zona 
graniţei de vest a ţării. Au fost trimise 175 de invitaţii în întreaga ţară, vizate fiind mai ales 
societăţile culturale, universităţile, ziarele timpului şi despărţământele din teritoriu, pentru care 
s-a obţinut şi o reducere de transport de 75% pe căile ferate. 

Oaspeţii sosiţi din toate părţile ţării au fost întâmpinați la gară de intelectualii români 
din Oradea, în frunte cu prefectul judeţului Gheorghe Popa şi Aurel Lazăr, fostul şef de resort 
a justiţiei. 

Prima parte a adunării s-a desfăşurat la 17 octombrie, în sala teatrului „Royall” din 
complexul „Vulturul Negru”. Aurel Lazăr a rostit discursul introductiv, subliniind importanţa 
momentului, dat fiind că prima adunare generală a Astrei de după Unire se desfăşura la Oradea. 
Andrei Bârseanu, preşedintele Asociaţiei, a continuat ideile antevorbitorului său, arătând că 
înainte de 1918 această manifestare nu s-ar fi putut desfăşura. A urmat audierea raportului 
general al comitetului central pe anul 1919 şi înscrierea de noi membri ai Asociaţiei din zonă11. 

Dintr-o dare de seamă a despărţământului central bihorean, se poate desprinde cauza 
principală care genera o astfel de activitate intensă: „…s-a întocmit un program potrivit stării de 
spirit din judeţ. Aici, în zona amestecării limbilor şi a religiunilor, elementul românesc se găseşte 
în calea tuturor curentelor vrăjmaşe consolidării ţării şi păcii sufleteşti”12. 

În continuare, despărţământul a încercat să implementeze în societate două tipuri de 
prelegeri care, de altfel, au fost şi cele mai uzitate în perioada interbelică: cele „poporale”, adresate 
lumii rurale, şi conferinţele destinate în principal intelectualilor din mediul urban. Tematica, 
limbajul şi mijloacele de expunere a acestora au fost diferite de la un caz la altul, în funcţie de 
particularităţile culturale şi mentalitatea participanţilor la asemenea întruniri. 

Pentru activitatea conferenţiară desfăşurată în mediul rural s-au alcătuit echipe formate 
din intelectuali (profesori, medici, avocaţi şi preoţi), care de multe ori au fost însoţite de 
ansambluri corale13. 

O viziune novatoare în ceea ce priveşte rolul prelegerilor organizate în satele bihorene a 
fost inclusă în darea de seamă a despărţământului central judeţean pe anii 1929/1930. 
Preşedintele Aurel Lazăr a specificat, în respectivul raport, necesitatea depăşirii fazei iniţiale de 
propagandă culturală mărginită „la un fel de export de cultură intelectuală la sate de la centru, 
ca şi cum am avea înmagazinată aici cultura satelor noastre”. De aceea, avocatul Aurel Lazăr 
preciza că despărțământul pe care îl coordona nu se mai putea mulţumi cu organizarea de 
conferinţe improvizate, lipsite de vreun efect concret. Noua idee trebuia valorificată pentru 
„descătuşarea, organizarea şi fructificarea energiilor social-culturale locale” care erau prezente 

 
10 Ion Zainea, Aurel Lazăr (1872-1930) viaţa şi activitatea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 
337-338. 
11 L. Cornea, „Adunarea generală de la Oradea a Astrei”, în Analele Universităţii Oradea, Fascicola Istorie, 1991, p. 89. 
12 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 17, f. 69. 
13 L. Cornea, „Principalele direcţii de activitate ale Astrei bihorene în perioada interbelică”, în Crisia, 1994, p. 168. 
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într-o stare de latență în mediul rural. Aceste valenţe aveau rolul de a edifica un aşezământ 
cultural viabil în comunitatea sătească românească. 

Într-o primă fază, prin intermediul prelegerilor, urmau să fie identificate problemele de la 
nivel local, ulterior trebuind a fi parcursă etapa unirii tuturor iniţiativelor culturale14. 

Prin intermediul acestor forme de activitate culturală s-a încercat identificarea 
problemelor majore cu care se confrunta lumea rurală românească. Astfel, s-a reuşit creionarea 
succintă a stării de spirit existente în comunitatea rurală bihoreană la începutul epocii interbelice. 
În primul rând, ţăranul era destul de confuz în ceea ce priveşte cunoaşterea binomului „drepturi-
îndatoriri” în raporturile sale cu statul, acest fapt determinând neînţelegerea crizelor economice 
şi financiare, a mecanismelor vieţii administrative, culturale şi politice, ultima dominată de 
numeroase fricţiuni, cu consecinţe negative pentru o evoluţie echilibrată a vieţii de stat. 
Reabilitarea acestei situaţii – în viziunea lui Aurel Lazăr – se putea realiza prin intermediul unor 
prelegeri care să abordeze într-un limbaj accesibil problemele enunţate anterior. Alegerea 
subiectului nu mai trebuia făcută arbitrar, în funcție de inspiraţia conferenţiarului, ci în consens 
cu necesităţile constatate în mediul local. Se aşteptau rezultate concrete, altfel preconizatele 
descinderi la sate rămâneau cel mult manifestări intelectuale de paradă15. 

Despărţământul central orădean a desfăşurat, sub acest raport, cea mai extinsă activitate 
culturală. El a acoperit, după posibilităţi, şi sfera de acţiune a altor despărţăminte (Aleşd, Tileagd, 
Săcueni, Sălard), care din varii motive nu au putut să concretizeze obiectivele culturale specifice 
Astrei. 

O primă acțiune culturală de mare anvergură în anii de început ai perioadei interbelice a 
fost coordonată de Aurel Lazăr, în 23 aprilie 1923, la Cefa. Aici, avocatul orădean a venit însoţit de 
Iulian Peter, prefectul judeţului, Ştefan Muntean, secretarul despărţământului, şi Ioan Magyar, 
preşedintele organizaţiei tinerilor universitari. Aceştia au susţinut scurte prelegeri despre 
importanţa Astrei în viaţa culturală a ţării, despre cooperație și patriotism, despre rolul cărții în 
procesul de luminare a populației, îndemnând oficialităţile locale să susțină acţiunea de constituire 
a agenturii Astrei la Cefa. În final, elevii şcolii locale au susţinut un program artistic compus din 
doine populare (Mânce-te bade amarul, Arză-te focul pădure) şi declamări de poezii (Negru Vodă, 
Mare e Dumnezeu). Din Cefa, echipa culturală s-a deplasat în alte două comune (Inand şi Gepiu), 
unde s-au constituit şi agenturi. Au urmat localităţile Sarcău, Sârbi, Burzuc şi Sântandrei care, pe 
lângă prelegeri, au beneficiat şi de prezenţa studenţilor de la Academia teologică ortodoxă din 
Oradea, aceștia remarcându-se printr-un program de înaltă ţinută artistică. Andrei Magieru, 
rectorul acestei instituţii de învăţământ, a sprijinit iniţiativele despărţământului orădean, rezultate 
notabile concretizându-se mai ales prin intermediul conferinţelor şi a momentelor artistice 
susţinute de corul studenţilor teologi. De altfel, perpetuarea colaborării în plan cultural cu 
reprezentanţii bisericii a funcţionat şi în anii următori. Protopopiatul ortodox român din Oradea 
a înştiinţat conducerea despărţământului de decizia luată în adunarea din 17 martie 1938 de a 
porni, împreună cu Asociaţia Oastea Domnului, o ofensivă cultural-religioasă anuală în trei 
parohii, în special acolo unde se simţea cel mai acut nevoia însănătoşirii sub aspect moral a 
populaţiei. Mai mult, protoiereul Andrei Horvat, susținut de un corp didactic de la o serie de școli, 
a organizat în Oradea, în școala de stat de pe strada Decebal, nu mai puțin de 27 de evenimente 
culturale, în intervalul 15 octombrie 1924 – 15 aprilie 1925. Acestea au avut un impact deosebit 

 
14 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 12, f. 93. 
15 Ibidem, dos. 10, f. 30. 
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asupra populaţiei din respectivul cartier, acţiunea încercând să combată curentele antisociale, 
antireligioase şi antipatriotice care se manifestau într-un spectru mult mai larg în mediul urban16. 

Astra a urmărit să-şi profileze tematica conferinţelor pentru intelectuali mai ales în zona 
educaţiei naţionale, lăsând informaţiile ştiinţifice să fie vehiculate de alte societăţi culturale 
angrenate în mecanismul de propagandă culturală. Preotul Simion Gocan, Nicolae Firu, Ioan 
Matei, Iuliu Muth, Vasile Popovici şi Mihai Silaghi au fost de asemenea solicitaţi să se ocupe de 
promovarea acţiunilor culturale printre muncitorii orădeni. Ca urmare, în intervalul 1924-1926, 
pentru aceştia s-au organizat mai multe conferinţe cu o tematică diversă. 

În paralel, prelegerile poporale au continuat să fie organizate şi în anul 1925, de acestea 
beneficiind un mare număr de comune bihorene: Râpa, Cociuba, Cheşa, Petid, Botean, Bălaia, 
Alparea, Duşeşti, Cărpeştii-Mari, Cărpeştii-Mici, Hidişelu de Sus şi Hidişelu de Jos etc. Pentru 
acel an, echipa de conferenţiari a fost alcătuită din Aurel Lazăr, Teodor Popa, Liviu Lazăr, Andrei 
Magier, Vasile Lăzărescu etc. Subiectele prelegerilor au abordat teme diferite: combaterea 
alcoolismului, importanţa bisericii în viața cotidiană, prezentarea unor evenimente importante 
din istoria naţională, despre cooperaţie şi cooperative)17. Demnă de semnalat a fost activitatea 
despărţământului orădean şi pe anul 1926, când a organizat peste 90 de prelegeri poporale în 
aproximativ 25 de comune bihorene18. 

Anul 1927 a debutat la Oradea cu un nou ciclu de conferinţe despre istoria naţională 
susţinute de V. Vâlcovici (Războiul de independenţă), N. Burileanu (Despre 10 Mai), Aurel Lazăr 
(Despre Unire) şi Iosif Silaghi (Despre 1 Decembrie 1918). La toate acestea şi-a dat concursul corul 
şcolilor secundare din Oradea condus de I. Strat şi Cornel Moga19. Prezenţa formaţiunilor 
muzicale în cadrul conferinţelor şi şezătorilor culturale nu a reprezentat o noutate pentru 
publicul participant. Mai mult, pentru concretizarea unor veritabile momente cultural-artistice, 
Astra central-bihoreană a solicitat și a primit colaborarea celor două biserici româneşti. Corurile 
religioase s-au impus printr-o prestație deosebită, fapt remarcat și apreciat de conducerea 
despărţământului orădean20. 

Din diferite motive, despărţământul central judeţean nu a putut să desfăşoare în anii 1928-
1929 o activitate culturală comparabilă cel puţin cu anii 1926-1927, mărginindu-se la organizarea 
a 14 şezători culturale într-o serie de comune, precum Luncşoara, Husasău, Hotare, Groşi, Aleşd, 
Săcueni, Cefa, Tinca etc. Printre conferenţiari s-au numărat Aurel Lazăr, Teodor Neş, Gelu Egy 
şi I. Cotruş. Corurile Liceului „Emanuil Gojdu” şi al Şcolii Normale de băieţi şi-au dat concursul 
în partea destinată programului artistic21. 

Locuitorii oraşului Oradea au beneficiat şi de legăturile stabilite între Astra bihoreană şi 
Extensiunea Universitară din Cluj, care propunea prin statutele sale un proiect cultural 
interesant ce viza iniţierea unor campanii de propagandă culturală sistematice, ale căror puncte 

 
16 Transilvania, 1925, nr. 9-10, p. 436. 
17 L. Cornea, „Aspecte ale activităţii (II), p. 231-232; Ioan Holhoş, „Din tradiţiile cultural-educative promovate de 
„Astra”, extras din Cercetări de limbă şi literatură, vol. II, Oradea, 1969, p. 149; Activitatea despărţămintelor în cursul 
anului 1922/1923, în Transilvania, 1923, nr. 8-9, p. 388-390; Beiuşul, 1923, nr. 19-20, p. 2-4; Activitatea 
despărţămintelor în cursul anului 1925, în Transilvania, 1926, nr. 8-9, p. 434-436; Transilvania, 1925, nr. 9-10, p. 435-
436; AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 26, f. 81. 
18 Transilvania, 1927, nr. 10-11, p. 446-447. 
19 Ibidem, 1928, nr. 1, p. 1017. 
20 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 12, f. 87. 
21 Transilvania, 1929, nr. 10-11, p. 796-797. 
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forte erau conferinţele şi editarea de publicaţii. Mişcarea, care a grupat o serie de profesori, a 
pornit din iniţiativa filosofului și sociologului Virgil Bărbat, fost decan al Facultăţii de litere-
filosofie de la Cluj, care împreună cu universitarul Alexandru Lapedatu a fost învestit de 
autoritatea universitară cu responsabilitatea instituţionalizării dialogului ştiinţific cu publicul 
larg. Bărbat era de părere că Universitatea are datoria de a-şi exprima atitudinea faţă de toate 
problemele ştiinţifice, sociale şi culturale ale vieții contemporane. Modernizarea societăţii 
româneşti interbelice pornea de la ideea că în lume se desfăşoară o competiţie a naţiunilor, iar 
ştiinţa avea rolul cel mai important în această provocare. Deci, se urmărea promovarea unui 
spirit modern pe o suprafaţă socială cât mai extinsă. Inspirată după modelul anglo-saxon, 
Extensiunea Universitară şi-a început activitatea la 28 octombrie 1924, fiind sprijinită în 
demersurile sale de Astra. În cursul anilor 1925-1926, s-au pus bazele unei strânse colaborări. 
„…Dorim să ştim – se putea citi într-o adresă trimisă despărţământului orădean – dacă 
intelectualii şi publicul din oraşul dumneavoastră sunt doritori să asculte pe conferenţiarii noştri, 
profesori la Universitatea din Cluj”. În cazul unui răspuns afirmativ, se solicita o colaborare a 
tuturor societăţilor culturale din Oradea, prin care „…activitatea noastră culturală şi-ar atinge 
scopul urmărit”. S-au solicitat şi o serie de detalii tehnice pentru o organizare eficientă: numărul 
conferinţelor, tematica acestora, ziua susţinerii etc22. 

Răspunsul despărţământului bihorean a fost unul prompt. Președintele Aurel Lazăr 
expedia spre Cluj următoarea adresă: „Vă comunicăm că intelectualii şi întreg publicul românesc 
din oraşul nostru aşteaptă cu bucurie şi nerăbdare inaugurarea seriei de conferinţe ce 
conferenţiarii Extensiunii universitare ar binevoi să ţină în oraşul nostru”. Totodată, conducerea 
locală s-a conformat cererilor înaintate de profesorii clujeni şi a strâns în jurul ideii şi pe celelalte 
societăţi culturale, pentru ca „succesul moral al acestor conferinţe să fie desăvârşit”. În ceea ce 
priveşte numărul acestora, s-a înaintat cifra de 12 conferinţe, câte două în fiecare lună. 
„Subiectele – continua răspunsul despărţământului – ţinându-se seamă de împrejurările 
culturale de la noi, ar fi mai bine să fie din domeniul literaturii şi al istoriei naţionale, din 
sociologie, artă şi economie naţională”. Ziua cea mai potrivită pentru astfel de activități era 
considerată sâmbăta după-amiază (a doua şi a patra din fiecare lună)23. 

Ca urmare, seria conferinţelor Extensiunii Universitare a fost inaugurată la începutul 
anului 1925, când Sala Festivă a Primăriei orădene a găzduit nume sonore ale vieţii culturale şi 
ştiinţifice ale vremii. Pe tot parcursul anului menţionat au conferenţiat la Oradea O. Ghibu 
(Înfrăţirea popoarelor prin biserică, Elementul naţional în învăţământul secundar), Virgil Bărbat 
(Rolul femeii în cultură, Unde începe viitorul neamului nostru), G. Vâlsan (Paris, capitala lumii), 
E. Sperantia (Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă) etc24. La 5 decembrie urma să se susţină 
o nouă conferinţă, însă aceasta a fost amânată, următoarea desfăşurându-se în condiţii 
„neacceptabile atât pentru conferenţiar, cât şi pentru seriozitatea acţiunii de propagandă 
culturală”25. Pesemne, nu întotdeauna publicul participant s-a ridicat la nivelul solicitat și 
așteptat de inițiatorii actului cultural. 

 
22 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 5, f. 5; Stelian Neagoe, Viaţa universitară clujeană interbelică, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, vol. I, p. 240-242; V. Pușcaș, Universitate-Societate-Modernizare. Organizarea şi 
activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj (1919-1940), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 460-469. 
23 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 5, f. 6. 
24 Sentinela de la Vest, 1925, nr. 38, p. 3; nr. 77, p. 2; Conferinţele Extensiunii Universitare, în Ibidem, nr. 89, p. 3; 
Conferinţa d-lui profesor universitar E. Speranția, în Ibidem, nr. 210, p. 2. 
25 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 5, f. 14. 
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Trecând peste aceste dificultăţi inerente oricărui început, apreciem că Oradea a beneficiat 
din plin de conferinţele susținute de o serie de personalităţi marcante ale istoriei şi culturii 
noastre. 

O colaborare constantă a despărţământului orădean s-a înfiripat şi cu societatea Astra 
medicală (vezi Anexa 2), cu care a reuşit să înfiinţeze în 1921 „o echipă permanentă de studiu şi 
informaţie”, alcătuită din 10 membri, care s-a deplasat în numeroase sate bihorene unde a 
susținut prelegeri pe probleme de sănătate publică, fiind în primul rând vizate bolile sociale (mai 
ales tuberculoza, sifilisul, alcoolismul, mortalitatea infantilă) şi condiţiile igienico-sanitare din 
lumea rurală26. 

Echipa Astrei medicale a fost coordonată de medicul I. Mateiu, care a descins în numeroase 
comune bihorene (dispunând în acest sens de o camionetă) alături de alţi reprezentanţi ai Astrei 
orădene (în special profesori și preoţi). Temele predilecte au fost axate pe combaterea bolilor 
venerice, a concubinajului şi alcoolismului27. De asemenea, Astra medicală şi-a promovat ideile 
şi prin intermediul unor publicaţii şi cărţi de specialitate. O astfel de carte, intitulată Boalele 
infecţioase, a fost trimisă în 16 aprilie 1927 secretarului despărţământului central Iosif Pogan, 
pentru a se dispune cumpărarea ei într-un număr consistent pentru bibliotecile rurale28. 

Programul cultural gândit și proiectat a avut finalitate și în anii următori prin intermediul 
şezătorilor culturale, care au fost definite de Aurel Lazăr ca fiind adunări cu un program bogat, 
alcătuit din conferinţe, declamări şi cântece naţionale. Prin urmare, la acestea şi-au adus 
contribuţia profesorii (ce susţineau prelegerile) şi corurile, fie şcolare sau studenţeşti, fie cele 
bisericeşti. Uneori s-au adăugat şi elemente noi, cum ar fi unii artişti care declamau versuri sau 
jucau în piese de teatru. S-a recurs la această formă de activitate deoarece era considerată 
complexă şi atrăgătoare pentru publicul larg. Cu prilejul unor şezători culturale s-a jucat și teatru 
amator, în cadrul căruia s-au rostit „dialoguri populare” apreciate de spectatori. De altfel, 
intelectualii şi-au adus contribuţia lor pentru instruirea unor astfel de echipe teatrale de amatori, 
alcătuite din elevi şi ţărani. 

Şezători culturale tipice după structura lor (conferinţe, recitări, piese corale, dansuri 
populare) s-au organizat de fiecare dată atât la Oradea, cât şi în celelalte despărţământe bihorene, 
cu prilejul aniversării zilei de 1 Decembrie. În anul 1938, programul dedicat sărbătoriri Unirii a 
fost unul special, deoarece a inclus şi un spectacol în care au apărut pe scenă, personificate, toate 
provinciile României întregite. Acest fapt s-a dorit a fi un răspuns categoric numeroaselor 
tendinţe de revizuire a Tratatelor de Pace de la Versailles care s-au exprimat pe scena politică 
internaţională în acel an. 

În cursul anului 1926 despărţământul central judeţean a lansat o iniţiativă prin care echipe 
de conferenţiari au descins în mai multe localități bihorene (Sânlazăr, Abrămuş, Ciutelec, 
Abrămuţul de Sus şi Popeşti). Această practică a funcţionat şi în anii următori datorită situaţiei 
confuze de la nivelul despărţământului marghitean29. 

Sfârşitul anului 1928 şi începutul celui următor s-a desfăşurat sub auspicii mai favorabile 
din punct de vedere cultural, grație animatorului cultural Aurel Lazăr. Astfel, s-au organizat 
prelegeri la Chiribiş, Buduslău, unde s-a vorbit despre Vlad Ţepeş, despre rolul femeii în 

 
26 L. Cornea, „Principalele direcţii”, p. 168-169. 
27 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 7, f. 3. 
28 Ibidem, dos. 8, f. 9. 
29 L. Cornea, „Aspecte ale activităţii Astrei bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărţămintelor (I)”, în 
Crisia, 1991, p. 174. 
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gospodărie şi despre importanţa igienei în viaţa rurală. O trupă a Teatrului de Vest a completat 
aceste acţiuni culturale prin punerea în scenă a două piese cu caracter naţional: Desrobirea 
Bihorului şi Ultimul Vlăstar30. În anii următori, s-a observat o reorientare a acţiunilor culturale 
spre organizarea de şcoli ţărăneşti, răspunzându-se astfel la o presantă solicitare a timpului 
interbelic, mai ales pe granița de vest a țării. 

Printre preocupările constante ale Astrei s-a regăsit și acțiunea de organizare și augmentare 
de fond de carte a bibliotecilor săteşti (poporale) (vezi Anexa 1), prin intermediul cărţilor din 
colecţia „Biblioteca poporală a Asociațiunii”, a calendarelor tipărite de Asociaţiune, precum şi a 
donaţiilor făcute de diverse personalităţi ale vremii. 

Și la acest capitol, despărțământul central-județean bihorean a excelat. Până la 15 
decembrie 1924 s-au înfiinţat în Bihor un număr de zece biblioteci, în localităţile Cefa, Inand, 
Gepiu, Sarcău, Chioag, Sârbi, Burzuc, Sântandrei, Giriş şi Velenţa. Acestea au fost menţionate în 
darea de seamă pe anul 1924 a despărţământului, fără a se indica și numărul de cărţi achiziţionate 
de fiecare bibliotecă. 

În urma apelului trimis de filiala central-orădeană factorilor de conducere din Sibiu, 
aceştia au expediat pentru anul 1925 numeroase titluri de carte şi numere din revista 
Transilvania pentru „începuturi de biblioteci populare”. Astfel, în anul menţionat, s-au adăugat 
încă 19 biblioteci, în satele: Tărian, Apateu, Botean, Suiug, Leş, Auşeu, Groşi, Borodul Mare, 
Brusturi, Chişirid, Picleu, Alparea, Bălaia, Fechetău, Lugaşu de Sus, Ineu, Nojorid, Ciheiu, 
Spinuş. 

Procesele-verbale încheiate în anul 1926 conţin informaţii interesante despre înfiinţarea a 
opt noi biblioteci poporale, în comunele Spinuş (deşi apare organizată în anul precedent, 
activitatea bibliotecii din această localitate s-a caracterizat prin discontinuitate, ceea ce a 
determinat stoparea unor acţiuni culturale şi parcurgerea de noi etape de reînfiinţare), Ciuleşti, 
Holod, Vintere, Popeşti, Ciutelec, Abramu de Sus, Suiug31. 

Pentru înfiinţarea acestora, despărţământul orădean a cerut sprijin şi altor instituţii care 
erau în măsură să ajute eficient această inițiativă culturală de luminare a populației prin 
intermediul cărții. Un sprijin constant a venit din partea Casei Şcoalelor şi Culturii poporului, 
care a fost solicitată să trimită „un mare număr de cărţi” în Bihor. Cererea înaintată de 
conducerea Astrei orădene a avut ataşat şi un tabel care conţinea denumirile satelor unde se dorea 
înfiinţarea respectivelor biblioteci32. 

În anul 1927, au fost demarate noi acţiuni de organizare a acestora. La 10 aprilie, în 
comuna Diosig s-a hotărât înfiinţarea unei biblioteci. Din partea comitetului central judeţean au 
fost prezenţi Aurel Lazăr şi I. Pogan, care au predat delegaţiei locale (preotului Ion Pantoş şi 
învăţătorului Marin Cristea) 113 volume pentru viitoarea bibliotecă. În urma şezătorilor 
artistico-literare organizate de despărţământul central în comunele Cheriu şi Felcher, s-au 
constituit alte două biblioteci poporale, eveniment sărbătorit de comunităţile locale în data de 5 
iunie. Peste o lună, s-au adăugat bibliotecile din Remetea, Petreasa şi Roşia, iar în luna septembrie 
a fost rândul comunelor Ceişoara, Topa de Sus (4 septembrie) şi Groşi (cu 50 de volume, la 18 
septembrie) să beneficieze de alcătuirea unei biblioteci. Acțiunea a continuat la Cărand (2 
octombrie), Mărăuş, Stoeneşti şi Siad (16 octombrie), unde s-au ţinut şezători culturale urmate 

 
30 Transilvania, 1929, nr. 10-11, p. 797. 
31 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 17, f. 36. 
32 Ibidem, dos. 8, f. 16. 
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de organizarea bibliotecilor. În fine, la 20 noiembrie, în comuna Lăzăreni s-a înfiinţat o bibliotecă 
prin predarea către învăţătorul Paul Gheorghie a 80 de volume din partea despărţământului 
central judeţean33. 

Pentru anul 1928 nu se poate preciza numărul bibliotecilor înfiinţate datorită lipsei 
proceselor-verbale de constituire şi a dării de seamă anuale. Raportul din anul următor 
precizează însă numărul de 735 de volume repartizate, acesta fiind caracterizat ca fiind „foarte 
redus” faţă de numărul de volume răspândite în anul anterior34. Apreciind că stocurile destinate 
unei biblioteci conţineau aproximativ 70-72 de volume, putem estima organizarea unui număr 
de circa zece biblioteci35. Pentru biblioteca de la Hidişelu de Sus din plasa Seleuş s-a păstrat 
procesul-verbal de constituire. Astfel, acesta indică un număr de 69 de volume ce conţineau 
poezii, povestiri, sfaturi practice de igienă etc36. 

În 1930 s-au înfiinţat şase biblioteci poporale, cu un total de 501 volume. Acestea au 
funcţionat la Ciuhoiu (75 de volume), Alparea (72 de volume), Sudrigiu (70 de volume), Regele 
Ferdinand37 (72 de volume), Ineu de Criş (101 volume), Hidişelu de Sus (60 de volume). În anul 
următor, documentele evidenţiază o singură bibliotecă poporală constituită la Brusturi (70 de 
volume), un alt colet cu cărţi fiind dăruit bibliotecii de Școala de cantori din Oradea, care şi-a dat 
concursul la şezătorile culturale organizate de despărţământul central38. 

În această formă de activitate culturală, despărţământul judeţean nu a neglijat nici 
organizarea de biblioteci în cadrul şcolilor româneşti. Astfel, la 10 octombrie 1926 comitetele 
şcolare din comunele Ciutelec şi Popeşti au primit din partea Astrei orădene 50 de broşuri pentru 
organizarea unor biblioteci şcolare39. În mediul şcolar, biblioteca trebuia să îndeplinească rolul 
îndrumătorului spiritual, însoţind îndeaproape efortul procesului educațional depus de 
învățător. Scopul final era, desigur, progresul prin cultură, dobândirea de noi cunoștințe de către 
elevi. 

Bibliotecile din mediul rural înființate în Bihor au ridicat conştiinţa colectivă a satului din 
punctul de vedere al informaţiei culturale. Treptat, încă din secolul al XIX-lea, ele deveniseră 
instituţii în sine, unităţi cultural-spirituale, întemeind noi puncte de plecare, deschizând 
orizonturile cunoaşterii spre domenii variate. Din perspectiva elementului românesc, efectele 
acestora s-au văzut în procesul de consolidare și maturizare a conştiinţei naţionale, într-o zonă 
sensibilă, așa cum a fost granița de vest a României întregite. 

În scopul cunoaşterii, păstrării, valorizării şi popularizării propriei moşteniri culturale, 
despărţământul central-judeţean a conlucrat cu alte grupări culturale asociaționiste românești în 
direcţia întemeierii unui Muzeu Etnografic al Bihorului. Pe lângă despărțământul amintit au 
acţionat în special Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri”, Reuniunea femeilor române din 
Oradea și împrejurimi și Casa Naţională a Judeţului Bihor. 

Primele acţiuni concrete au venit din partea filialei orădene a Astrei şi a Casei Naţionale 
Bihor, care au inițiat un program intitulat Pentru constituirea muzeului etnografic al Bihorului, 
prin intermediul căruia s-a urmărit o colaborare a tuturor intelectualilor din judeţ în vederea 

 
33 Ibidem, dos. 9, f. 4, 6, 7, 24-26, 51-58. 
34 Ibidem, dos. 17, f. 38. 
35 Ibidem, dos. 10, f. 36. 
36 Ibidem, dos. 12, f. 46. 
37 Satul a purtat acest nume până în anul 1945. Azi se numește Livada de Bihor și aparține de comuna Nojorid. 
38AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 17, f. 37-38. 
39 Ibidem, dos. 7, f. 4-5. 
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colectării numeroaselor obiecte etnografice disponibile în majoritatea satelor bihorene. În 
proiect a fost inclus şi tineretul studios, care în perioada vacanţelor a dat o mână de ajutor în 
strângerea acestor obiecte etnografice. Publicaţiile locale (în special Gazeta de Vest) au susţinut 
şi ele aceste demersuri prin publicarea unor serii de articole care îndemnau la valorificarea 
pieselor etnografice în cadrele unui muzeu al tuturor bihorenilor. De altfel, problematica 
muzeului a fost analizată în numeroase articole de presă, astfel că aceasta a rămas constantă în 
aria de interes a intelectualităţii locale. Presa timpului a ştiut – printr-un discurs adecvat și 
echilibrat – să sublinieze şi să demonstreze necesitatea unei asemenea instituții de cultură. Ziarele 
au prezentat atât latura estetică a muzeului, cât şi cea educativă şi de cercetare40. 

Secretarul general al despărţământului central, Damaschin Ioanovici, profesor la Liceul 
„Emanuil Gojdu” din Oradea, a avut misiunea de a străbate satele bihorene româneşti pentru a 
fotografia costume populare şi figuri interesante din punct de vedere etnografic, în vederea 
constituirii unei arhive a muzeului, care spre anii ’30 parcurgea etape rapide spre înfiinţare41. 

Sediul proiectatului Muzeu etnografic s-a dorit a fi aşezat, într-o primă fază, într-o clădire 
situată în Parcul Traian, care se afla în proprietatea Primăriei municipiului. În anul 1927, 
despărţământul central a înaintat o cerere respectivei instituţii administrative prin care s-a 
solicitat cumpărarea imobilului, ofertă refuzată de Primărie, care şi-a motivat răspunsul prin 
faptul că imobilele rămase în proprietatea sa reprezentau singurele surse de venit, rezultat în 
urma închirierii respectivelor spaţii42. 

Contextul s-a dovedit a fi sensibil, întrucât prin eforturile lui Gheorghe Vornicu s-a reuşit 
achiziţionarea unui număr important de obiecte de artă naţională, care nu puteau fi depozitate 
corespunzător şi nu puteau fi ferite de deteriorare dacă nu exista în prealabil un spațiu adecvat 
pentru acestea43. 

O situaţie favorabilă a survenit în 30 iulie 1930, când Asociaţia Industriaşilor Români din 
Oradea a renunţat la închirierea clădirii din Parcul Traian. Spaţiul putea astfel să fie închiriat 
despărţământului central, însă Primăria a aprobat stabilirea în aceeaşi clădire pentru încă două 
societăţi culturale: Casa Naţională şi Asociaţia Filarmonică din Oradea44. Spaţiul a fost cedat 
pentru uz gratuit, cu condiţia ca cele trei colocatare să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare. 

În aceste condiții, comitetul despărţământului orădean a hotărât continuarea campaniei 
de achiziţionare a pieselor etnografice. Totuși, un an mai târziu, în vara anului 1931, obiectele 
erau încă depozitate în condiţii improprii, în vreme ce filiala orădeană nu avea posibilitatea să 
repare şi să transforme clădirea pentru scopul propus. Astfel s-a ajuns, ca și ipoteză de lucru, și 
la ideea cumpărării casei avocatului Aurel Lazăr, care să fie transformată în sediul Muzeului 
etnografic al Bihorului. În ciuda situației dificile, proiectul nu a fost abandonat, astfel că 
inaugurarea Muzeului etnografic era prevăzută cel târziu pentru primăvara anului 1932. Cu acest 
prilej, s-a dorit şi editarea unui „album geografic şi etnografic”, iar pentru viitorul mai îndepărtat 
turnarea unui film etnografic al Bihariei45. 

 
40 Gazeta de Vest, 1935, nr. 1406, p. 1; Adriana Ioniuc, Rolul muzeelor în România interbelică, Editura Junimea, Iași, 
1998, p. 80. 
41 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 17, f. 46. 
42 Ibidem, dos. 8, f. 2. 
43 Lucia Cornea, „Principalele direcţii”, p. 186-187. 
44 AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 12, f. 32. 
45 Lucia Cornea, „Principalele direcţii”, p. 187; „Casa d-lui Aurel Lazăr şi muzeul etnografic al Bihorului”, în Crişana, 
1931, nr. 12, p. 2. 
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Despărțământul central-bihorean, prin Aurel Lazăr, a fost implicat în mod direct și în 
realizarea unui bust al marelui cărturar și animator cultural Iosif Vulcan, care a fost așezat în 
perimetrul central al Oradiei (în grădina Teatrului „Regina Maria”) în septembrie 1927. De altfel, 
președintele despărțământului a solicitat Centralei de la Sibiu un ajutor financiar pentru 
realizarea acestuia. În urma demersului făcut de Aurel Lazăr, Comisia financiară a Astrei sibiene 
a aprobat un ajutor de 25.000 de lei46. Cronologic, este vorba despre a treia statuie românească 
ridicată în Oradea interbelică, după cele ale Regelui Ferdinand şi Reginei Maria. 

În finalul studiului nostru, precizăm că despărțământul orădean al Astrei nu a avut de-a 
lungul existenţei sale o traiectorie liniară. El a înregistrat numeroase momente semnificative de 
efervescenţă culturală, dar alteori, datorită unor varii motive, nu a reușit să-şi concretizeze 
planurile de acţiune. Şi într-un caz şi în altul, filiala orădeană a Astrei nu a ieşit din limitele unei 
atmosfere obişnuite de muncă pe tărâm cultural, ea căutând să-şi reformuleze din mers 
obiectivele socio-culturale care să se poată plia perfect pe necesităţile reclamate de societatea 
bihoreană interbelică. Meritul său incontestabil a fost promovarea unui contact nemijlocit cu 
publicul, în urma căruia s-a realizat o legătură indisolubilă care a evoluat în sensul unităţii 
spirituale, stipulate în programul de activitate. Iniţiativele sale au fost receptate de locuitorii din 
Crişana, care au înţeles faptul că numai printr-o manifestare unitară se pot contura premisele 
favorabile creşterii gradului de civilizaţie şi europenizare a spaţiului situat de-a lungul graniței 
de vest a României întregite. 

 
 

  

 
46 AN-SJSb, fond Astra, dos. 49/1927, f. 94; Ibidem, f. 89. 
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Procese verbale încheiate cu ocazia înființării unor biblioteci rurale în județul Bihor, sub egida 
despărțământului central-județean al „Astrei”. 

(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 9, f. 4, 6-7, 24-25, 26, 43, 46, 51-54, 57-58) 
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2. 
 

 

Colaborarea despărțământului central-bihorean al „Astrei” cu „Astra” medicală 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 9, f. 2) 
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3. 
 

 

Scrisoarea unui elev către Aurel Lazăr, președintele despărțământului central-județean al „Astrei”, 
prin care solicită un sprijin financiar pentru continuarea studiilor 

(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 6, f. 5) 
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4. 
 

 

Colaborarea pe linie culturală între despărțământul central-județean și Prefectura Județului Bihor 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 6, f. 4) 
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5. 
 

 

Despre aceeași colaborare 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 5, f. 11) 
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6. 
 

 

Proces verbal întocmit în adunarea comitetului despărțământului central-județean al „Astrei”, în 
care dr. Aurel Lazăr prezintă un bilanț al realizărilor culturale pe anul 1926 și propune organizarea 

unor conferințe cu tematică economică în lumea satului bihorean 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 7, f. 1) 
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7. 
 

 

Înștiințare potrivit căreia Adunarea generală a despărțământului central-județean al „Astrei” - 
pentru anul 1927 - se va desfășura în localitatea Diosig 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 8, f. 6) 
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Programul Adunării generale a despărțământului central-județean al „Astrei” ținute în Diosig 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 8, f. 7) 
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9. 
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Convocarea membrilor comitetului de conducere al despărțământului central-bihorean al „Astrei” 
pentru data de 1 septembrie 1930, în casa avocatului dr. Aurel Lazăr, în vederea discutării 

punctelor trecute pe ordinea de zi 
(AN-SJBh, fond Astra despărţământul Bihor, dos. 8, f. 7) 
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ULPIU TRAIAN GOMBOȘIU. A SHORT BIOGRAPHY 
ABSTRACT 

 
This article aims to present a short biography of the one who was, for a long time, the general secretary 

of the Bihor organization of P.N.L. – Ulpiu Traian Gomboșiu. We focused on his political activity, including 
his activity as director of the official newspaper of the Liberals from Bihor, Dreptatea Poporului. I also briefly 
reviewed his work as a journalist and the major conflicts in which he was involved, as well as his work as 
an agent for the S.S.I. on the territory of Hungary. The last part of the article summarizes both the 
repercussions suffered by Ulpiu Traian Gomboșiu from the communist regime, due to the political activity 
and within the S.S.I. being detained, as well as his collaboration with the Security as an informant. 

 
Keywords: general secretary of the Bihor organization of P.N.L., agent for the S.S.I. on the territory of 

Hungary, political detained, Security informant 

 
 

Analizarea dosarelor care îl vizează pe Ulpiu Traian Gomboșiu din cadrul arhivei C.N.S.A.S. 
redau biografia acestuia. Aflăm astfel că acesta era născut la 13 august 1894 în comuna Vidra de 
Sus (redenumită ulterior Avram Iancu), din regiunea Cluj2. Părinții acestuia au fost Iosif și Ana, 
tatăl fiind preot ortodox la Abrud3; fratele său, Gomboșiu Liviu, era secretar la Universitatea din 
Cluj4, iar sora sa, Ursace Ana, locuia în Târgu-Mureș, fiind căsătorită cu medicul Ursace Grigore5. 

Pentru o privire mai amplă asupra cercului familial și de prieteni al lui Ul. Tr. Gomboșiu, 
era menționată soția acestuia, Eleonora Gomboșiu6, funcționară la Institutul de Construcții 
București, dar și rudele acesteia și prietenii apropiați7. 

Referitor la nivelul studiilor celui analizat reiese că primele 4 clase primare le-a efectuat la 
Abrud, urmate de cele 4 clase gimnaziale la Brad și 4 ani în cadrul Liceului Român Ortodox din 
orașul Brașov. Instrucția și-a desăvârșit-o cu accederea, în 1914, în Școala Militară de ofițeri activi 
infanterie din București, absolvită în 1916 cu gradul de sublocotenent8. 

Odată cu intrarea României în Primul Război Mondial a fost mobilizat pe front, iar după 
încheierea războiului și-a continuat activitatea în cadrul armatei române. Astfel, în intervalul 

 
1 Articolul este parte a raportului III Personalități ale organizației Partidului Național Liberal din Bihor (1921-1947) 
din cadrul programului de doctorat. 
* Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, Universitatea din Oradea, Școala Doctorală de Istorie; e-mail: 
buboisanda@gmail.com 
2 Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare, se va cita: A.C.N.S.A.S.), fond 
Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 5. 
3 Ibidem, vol. 2, f. 3v. 
4 Ibidem, vol. 1, f. 5v. 
5 Ibidem, f. 6. 
6 Beiușul, 1929, nr. 7, p. 12; Căsătoria a fost celebrată în data de 28 decembrie 1929, nași fiind familia Traian Moșoiu. 
7 A.C.N.S.A.S., fond Recrutare, dos. 0047505, f. 45. 
8 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 6v. 
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1920-1923 a fost ofițer activ cu gradul de căpitan și aghiotantul generalului Traian Moșoiu la 
Comandamentul teritorial al Basarabiei, urmând apoi pe general (devenit ministru) la Ministerul 
de Comunicații, fiind șeful de cabinet al acestuia9. Meritele din timpul războiului i-au fost 
recompensate prin acordarea Ordinului Steaua României în grad de cavaler, a Ordinului 
Coroana României10, Crucea comemorativă și Crucea aliată11. 

După anul 1923 a demisionat din armată și s-a orientat spre viața politică (șef de cabinet al 
generalului Moșoiu până în 1928, când Traian Moșoiu a fost destituit din funcție12), dar și spre 
gazetărie13. 

În plan politic, în anul 1924, din însărcinarea generalului Moșoiu, Ul. Tr. Gomboșiu s-a 
deplasat la Oradea pentru reorganizarea cadrelor P.N.L. din Bihor (ca urmare a activității reduse a 
acestora14), printre primele măsuri luate fiind contactarea puținilor membri liberali din județ. 
Împreună, în cadrul unei adunări, s-a decis formarea de nuclee ale P.N.L. în tot Bihorul, dar și 
numirea lui Gomboșiu ca secretar general al organizației liberale15, funcție ce a deținut-o până în 
1932. După ce a reușit regruparea organizației liberale bihorene, printre membrii de seamă ai 
acesteia se numărau: Traian Moșoiu, președinte, Nicolae Zigre, vicepreședinte, Ioan Picu Băncilă, 
Vasile Bledea, Bogdan Ionescu, Tiberiu Moșoiu, Nerva Tr. Cosma, Gheorghe Bota, Ștefan 
Domocoș, Petre Fodor, Kovács Adalbert, Ludovic Bica, Ioan Mangra16. 

Activitatea desfășurată în calitate de secretar general consta în organizarea acesteia, a 
activității de propagandă, precum și a activității în general17. Instrucțiunile referitoare la 
desfășurarea activității organizației P.N.L. Bihor erau primite de către Ul. Tr. Gomboșiu de la 
Traian Moșoiu, și le transmitea mai departe liberalilor bihoreni prin circulare, comunicări, ședințe, 
etc.; deoarece generalul Moșoiu verifica, ulterior, aceste instrucțiuni, Ul. Tr. Gomboșiu încerca 
executarea instrucțiunilor întocmai pentru a-l mulțumi pe generalul Moșoiu18. Nu în ultimul rând, 
trebuia să țină evidența membrilor, să elibereze carnetele de membru, să organizeze și să convoace 
membrii delegației permanente, dădea instrucțiuni șefilor partidului din plășile județului referitor 
la cum să-și organizeze munca și să-și desfășoare activitatea19, centraliza cotizațiile20 etc. Toată 
această activitate a sa și a organizației era centralizată în darea de seamă pe care, în calitate de 
secretar, o prezenta în cadrul congreselor județene21. Încrederea de care se bucura din partea 
generalului Moșoiu era amplificată și de implicarea acestuia în acțiunile organizației centrale, fiind 
participant la toate manifestațiile și congresele P.N.L.22. 

Rolul major al acestuia în cadrul partidului reiese din faptul că nu a deținut doar funcția 
de secretar general – în care a fost reales la fiecare congres județean23, ci a fost și membru al 
comitetului județean sectorul Oradea24, șef de sector Vașcău (cel puțin pentru etapa pregătirii 

 
9 Beiușul, 1926, nr. 1, p. 1.  
10 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 5v. 
11 Ibidem, vol. 2, f. 2v. 
12 Ibidem, vol. 1, f. 7. 
13 Ibidem, f. 6v. 
14 Ibidem, f. 7. 
15 Ibidem, f. 8. 
16 Ibidem, f. 8v. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, f. 29v. 
19 Ibidem, f. 9. 
20 Ibidem, f. 74. 
21 Dreptatea Poporului, 1929, nr. 63, p. 3. 
22 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 2, f. 5. 
23 Gazeta de Vest, 1929, nr. 85, p. 3. 
24 Dreptatea Poporului, 1927, nr. 30, p. 2. 
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congresului județean), alături de lideri liberali locali25, membru al delegației permanente26. De 
asemenea, era desemnat membru în delegația bihoreană, cu diverse ocazii, pentru a reprezenta 
județul și organizația liberală bihoreană27. 

De asemenea, a fost trecut pe listele de deputați la alegerile din 192728, ceea ce i-a adus un 
mandat de deputat de Bihor, de scurtă durată, datorită înlocuirii guvernului liberal al lui Vintilă 
Brătianu cu primul guvern P.N.Ț29, dar și la cele din anul următor, 192830. 

Pentru alegerile din 1930, numele lui Ul. Tr. Gomboșiu se leagă de Blocul Cetățenesc, 
grupare formată la finele anului 192931, pentru alegerile consiliului municipal al orașului Oradea, 
alături de cel al colonelului Atanasie Negulescu32. De menționat este faptul că această grupare a 
optat pentru a candida și la Salonta și Beiuș33. În toate cele trei lupte electorale succesul s-a lăsat 
așteptat, deoarece numărul de voturi întrunit nu le-a asigurat niciun loc în consiliile comunale 
ale celor trei comune urbane. 

De menționat este și momentul 1926, marcat de un conflict al lui Ul. Tr. Gomboșiu cu 
generalul Traian Moșoiu, de pe urma căruia a profitat Aurel Lazăr, liderul organizației bihorene al 
Partidului Național Român. Mai exact, deși nu a fost încadrat în P.N.R., Gomboșiu a colaborat la 
ziarul Dreptatea, care avea să devină organul P.N.R34, fiind directorul acestei gazete. Pentru munca 
asiduă la Dreptatea35, dar și pentru a-l atrage de partea partidului său, Aurel Lazăr l-a trecut pe 
Gomboșiu pe lista candidaților de deputat a P.N.R., fiind implicat activ în acțiunea de propagandă în 
cadrul campaniei electorale pentru P.N.R.36. Această colaborare a fost, însă, de foarte scurtă durată, 
intenția lui Gomboșiu fiind de a-i dovedi lui Tr. Moșoiu că poate activa și în cadrul altui partid, cu 
aceeași reputație ca în P.N.L37. În momentul fuzionării P.N.R. cu Partidul Țărănesc, Ul. Tr. 
Gomboșiu nu a aderat la noul organism politic38 și s-a reîntors în sânul P.N.L., reocupând poziția de 
secretar general39, și odată cu el a adus și ziarul Dreptatea40, care a devenit Dreptatea Poporului41. 

 
25 Ibidem, 1929, nr. 62, p. 3. 
26 Ibidem, 1930, nr. 71, p. 4. 
27 Ibidem, 1931, nr. 79, p. 4. Un astfel de moment a fost alegerea lui I. G. Duca în funcția de președinte P.N.L. Bihorul 
a fost reprezentant, pe lângă generalul Traian Moșoiu – care a și ținut un scurt discurs –, de către „d-nii Tiberiu 
Moșoiu, Ulpiu Tr. Gomboșiu și Nerva Traian Cosma”. 
28 Dreptatea Poporului, 1927, nr. 27, p. 1. 
29 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 5. 
30 Dreptatea Poporului, 1928, nr. 40, p. 3 . 
31 Ibidem, 1929, nr. 50, p. 4. 
32 Gazeta de Vest, 1930, nr. 185, p. 3. 
33 Lucia Cornea, Contribuții la o istorie a orașului Salonta în perioada interbelică 1919-1945, Oradea, Editura Muzeului 
Țării Crișurilor, 2005, p. 85. 
34 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 16. 
35 Ibidem, f. 16v. 
36 Corneliu Crăciun, „1926 – Un an agitat”, în Aurel Lazăr și epoca sa–culegere de studii, coord. Aurel Chiriac, Ion 
Zainea, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2007, p. 122. 
37 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 74. 
38 Ulpiu Tr. Gomboșiu ... „Considerând gestul lui Iuliu Maniu nemotivabil politic, acesta a trecut într-o altă zonă 
politică. Privite din perspectiva timpului, imputările și argumentele sale nu au valoare. Iuliu Maniu, prin înțelegere 
cu Ion Mihalache, a reușit crearea unui partid rezistent, care s-a imprimat și în viața politică a României și a 
direcționat-o, ca și în conștiința publică, fiind, după cel de al doilea război mondial, cel mai important partid al țării 
și cel care reprezenta garanția evoluției democratice a ei” (C. Crăciun, op. cit., p. 130). 
39 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 16v. 
40 Tribuna, 1927, nr. 1, p. 2. 
41 L. Cornea, „Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică”, în Crisia, XVII, 1987, p. 722. 
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Anul 1933 a însemnat pentru Ul. Tr. Gomboșiu ieșirea din arena politică42 (cu toate că 
apare menționat ca fiind consilier municipal la primăria Oradea43 în timpul guvernării Goga 
decembrie 1937-februarie 1938). Acest fapt s-a datorat unui conflict cu Tiberiu Moșoiu44 care, 
după moartea tatălui său și-a intensificat activitatea politică pentru a deveni noul președinte al 
P.N.L. Bihor. Acest fapt a nemulțumit o serie de membri liberali, printre care și pe Ul. Tr. 
Gomboșiu, care considerau că au adus o contribuție mult mai mare activității organizației, ceea 
ce i-ar fi calificat pentru această poziție. În această confruntare Gomboșiu a mizat inclusiv pe 
implicarea liderilor din București. În vederea soluționării acestui conflict înainte de alegerile din 
decembrie 1933, s-a prezentat la liderul Partidului Liberal I. G. Duca. Gomboșiu și-a arătat 
nemulțumirea față de intențiile acaparatoare ale lui Tiberiu Moșoiu vizavi de Partidul Liberal 
din județul Bihor, primind garanții din partea lui Duca de soluționare după alegeri a situației. 
Evoluția politică internă, culminând cu asasinarea lui Duca, a lăsat lucrurile neterminate45. 

Nu trebuie omis faptul că implicarea masivă a lui Gomboșiu în politica liberală bihoreană 
i-a atras și o serie de aversiuni în lumea politică. Exemplu concludent poate fi modul său de atac 
al adversarilor, prin presă46, poliță care îi era plătită în același mod47; un război continuu cu replici 
de ambele părți48. 

Următoarea etapă din activitatea lui Ul. Tr. Gomboșiu s-a desfășurat în cadrul asociației 
„Frăția de cruce din Țara Moților”, unde a ocupat funcția de președinte. Cu toate că nu mai avea 
nicio funcție în cadrul P.N.L. Bihor, a făcut o ușoară propagandă pentru liberali, îndemnând 
membrii asociației să voteze cu P.N.L49. Asociația întrunea intelectuali din Țara Moților, avea 
caracter cultural și economic, și urmărea ridicarea situației materiale a locuitorilor50, dar venea 
și cu revendicări în interesul acestora51. 

După cum am amintit, simultan cu activitatea desfășurată în plan politic, subiectul supus 
analizei s-a orientat și spre ziaristică. În această arie de activitate a optat atât pentru gazetă de partid, 
cât și fără coloratură politică, aici fiind cazul revistei de satiră și umor Vulturul52, pe care a deținut-o 
între 1923-192753. Bineînțeles că în calitatea sa de director al organului de presă liberal din Bihor54, 
prin articolele scrise făcea propagandă în favoarea P.N.L.55, cu scopul de a spori numărul de 
membri, dar și participa efectiv la diverse adunări populare în cadrul campaniilor electorale56. 

 
42 Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, Istoria orașului Oradea, Ediția a III-a, Oradea, Editura Arca, 2007, p. 351. 
43 Noua Gazetă de Vest, 1938, nr. 523, p. 8. 
44 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 7. 
45 Ibidem, f. 17. 
46 Tribuna, 1928, nr. 47, p. 1. 
47 Ibidem, nr. 48, p. 1. 
48 Dreptatea Poporului, 1928, nr. 40, p. 4, 1929, nr. 42, p. 3. 
49 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 17. 
50 Ibidem, f. 21. 
51 Ibidem, f. 21v. 
52 Ibidem, f. 7. 
53 Ibidem, f. 82. 
54 Dreptatea Poporului, 1926, nr. 1, p. 1. 
55 Ibidem, 1927, nr. 26, p. 1, „Alegători Bihoreni!”, „Frați Bihoreni” p. 2, „Dușmanii țării votează cu „roata”; 1927, nr. 
27, p. 2, „Partidul Național-Liberal a INFAPTUIT DESROBIREA NEAMULUI ȘI DESROBIREA ȚĂRĂNIMEI”; p. 2 
„Ce a făcut cârmuirea liberalilor pentru țărani”, p. 4 „Foloasele pe care le au țăranii de pe urma cârmuirii liberale”; 
1930, nr. 64, p. 3, „Candidații partidului liberal la alegerile județene din 5 Febr.”; 1931, nr. 79, p. 1, „Trăiască deputatul 
Traian Moșoiu”; „Alegeri „tâlhărești”. 
56 Dreptatea Poporului, 1928, nr. 38, p. 2. 
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Alături de el mai semnau articole membrii delegației permanente, dar și simpli membri de 
partid57. Se observa totuși o propagandă mult mai activă în timpul campaniilor electorale58. 

De asemenea, s-a implicat, prin prisma ziaristicii, și în alte direcții ale acestui palier. Astfel, 
a fost ales membru al Comitetului de conducere al Sindicatului ziariștilor de către Adunarea 
Generală59, dar a fost și element de legătură, pe calea tiparului, cu românii din Ungaria60. Fiu de 
preot, s-a implicat și în aria bisericească. Mai exact, a candidat și a fost ales, în circumscripția 
Cheresig, în cadrul sinodului protopopesc61. 

Activitatea în presă i-a atras acestuia și o serie de antipatii și procese de presă. În acest caz 
poate fi amintit cel intentat de către Bogdan Ionescu împotriva sa pentru „insultă și calomnie” 
săvârșită prin Vulturul62. Alt conflict de amploare în care a fost inclus a fost cel cu Casa Națională. 
Ul. Tr. Gomboșiu, prin articolele sale din Dreptatea Poporului, cataloga scopul instituției drept 
„porcărie” și „jaf”63, iar programul nu era considerat inovator, neaducând nimic în plus față de 
societățile culturale deja existente64. Atacul lui Gomboșiu a produs și reacții directe, nu doar 
verbale, prin demisia secretarul general al Casei Naţionale, Demetriu Mangra65, care va fi înlocuit 
de Gheorghe Bota66, dar și excluderea lui Gomboșiu dintre membrii Casei Naționale67. 

Gomboșiu, prin funcția de director al organului de presă liberal din Bihor, a antrenat în 
aceste conflicte și organizația P.N.L.-Bihor, cum a fost cel cu Casa Națională68 sau cu Beiușul, 
(gazetă care se declara independentă, dar avea o puternică tentă liberală prin faptul că director 
era Nerva Traian Cosma, un fervent liberal beiușan69), dar și cel cu Teodor Roxin, reprezentat de 
seamă al P.N.Ț. din Bihor și, implicit, Gazeta de Vest70. 

Atenția sa exclusivă acestui domeniu a primit-o după anul 1932, devenind corespondent 
și colaborator la o serie de ziare din țară: Națiunea din Cluj, Ecoul de la Timișoara71, și Curentul 
cu apariție la București72. Articolele din această perioadă nu mai aveau conținut politic, 
subiectul abordat fiind acela al situației populației din munți, precum și diferite anunțuri, 
întâmplări etc73. 

 
57 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 9. 
58 Ibidem, f. 82. 
59 Dreptatea Poporului, 1930, nr. 67, p. 4. 
60 Ibidem, 1929, nr. 57, p. 4. 
61 Ibidem, 1929, nr. 63, p. 4. 
62 Vestul Românesc, 1924, an II, nr. 31, p. 2. 
63 Radu Romînașu, Asociațiile culturale românești din Oradea și județul Bihor în perioada interbelică, Oradea, Editura 
Universității din Oradea, 2008, p. 117. 
64 Dreptatea Poporului, 1929, nr. 61, p. 1. 
65 Ibidem, nr. 60, p. 3, 4.  
66 R. Romînașu, op. cit., p. 117. 
67 Dreptatea Poporului, 1929, nr. 62, p. 4. 
68 Ibidem, 1929, nr. 62, p. 4, „Comunicat. Fiindcă suntem întrebați dacă părerile exprimate în articolele publicate în 
Dreptatea Poporului, privitor la Casa Națională, corespund opiniei organizației partidului liberal din Bihor, 
răspundem pentru lămurirea tuturor: 
Menținem întru totul cele afirmate în ziarul nostru, până când inițiatorii Casei Naționale nu vor arăta lămurit care 
este activitatea pe care înțeleg să o desfășoare și cum socotesc să folosească apreciabilele avantagii cum li se fac. 
Organizația partidului liberal din jud. Bihor”. 
69 Beiușul, 1927, nr. 7, p. 4. 
70 Dreptatea Poporului, 1930, nr. 66, p. 2, 3; 1930, nr. 67, p. 3, 4. 
71 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 7. 
72 Ibidem, f. 7v. 
73 Ibidem, f. 9v. 
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Ca urmare a activității sale intense în acest domeniu, la începutul anului 1939 a fost numit 
de către ministrul propagandei, Eugen Titeanu, diurnist la Direcția Presei. În acest post i-a fost 
repartizată traducerea și comentarea articolelor din presa maghiară74. De aici, ca urmare a 
repetatei dorințe a lui Gomboșiu de a fi atașat de presă într-o țară străină, începând cu septembrie 
193975 a fost numit în acest post pe lângă Legația României din Budapesta, până la 23 august 
194476. Un punct forte în numirea sa erau calitățile de ziarist, la care s-au adăugat cunoștințele 
dobândite în anii de lupte politice, dar și cunoașterea, pe lângă limba maternă, a limbilor 
maghiară, germană și franceză77. 

În realitate, această funcție era o acoperire pentru ocupația sa reală – cea de rezident al 
S.S.I., un rol important în cooptarea lui Gomboșiu revenind „numitul Ghișa”, agent al S.S.I. pe 
frontiera de vest78, pe care Gomboșiu îl cunoștea din perioada claselor gimnaziale de la Brad. Un 
alt motiv pentru care Ul. Tr. Gomboșiu a acceptat această colaborare se datora și faptului că, în 
acest mod, considera că poate ajuta Marele Stat Major79. Astfel, a servit ca agent S.S.I. din 
septembrie 1939 până la 23 august 1945, în mod activ, pentru ca după această dată contactele să 
fie sporadice80 până în 194781. 

Informațiile transmise de către Gomboșiu aveau caracter politic, economic și militar82. Ul. 
Tr. Gomboșiu a ales numele de Câmpianu ca și nume conspirativ pentru a semna informațiile 
transmise către S.S.I., iar corespondența care o primea de la București o primea cu inițiala de R.183. 
De asemenea, îi revenea și rolul de a transmite plicurile cu informații aduse de alți agenți români 
trimiși în Ungaria de S.S.I84 după ce, în prealabil, Bucureștiul îl anunța de numărul agentului 
respectiv85. Bineînțeles, în cazul în care informațiile erau urgente, acestea se transmiteau, cifrate, 
pe cale telegrafică86. Pentru a facilita colectarea de informații, S.S.I. a pus la dispoziția lui Gomboșiu 
și aparatura necesară: aparat de radio-emisie și recepție, precum și aparat de foto-copiat87. 

Modul în care s-a achitat de îndatoririle primite a fost divers. În primă fază, primele luni, 
informațiile și le-a procurat „prin observare directă a diferitelor obiective în special cele militare 
deplasându-mă personal prin alte orașe din Ungaria unde observam detașarea de trupe. 
Informațiile politice le culegeam în special dela corespondenții cu care îmi creasem relații, în 
special cu corespondenții din Ungaria care erau nemulțumiți și care erau cei de naționalitate 
evreiască”88. 

După perioada de acomodare, Ul. Tr. Gomboșiu a trecut la crearea unei rețele de 
informatori care să îi furnizeze informațiile necesare. Primii recrutați au fost: Tökes Ernest 

 
74 Ibidem, f. 9v. 
75 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dos. 0073851,vol. 2, f. 13. 
76 Ibidem, vol. 1, f. 7v. 
77 Ibidem, vol. 2, f. 2. 
78 Ibidem, vol. 1, f. 9. 
79 Ibidem, f. 15v. 
80 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 15. 
81 Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 24, f. 24v. 
82 Ibidem, vol. 2, f. 13, f. 13v. 
83 Ibidem, f. 15. 
84 Ibidem, vol. 1, f. 10v. 
85 Ibidem, f. 11. 
86 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 125. 
87 Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 13v. 
88 Ibidem, f. 11. 
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(recrutat aprox. ianuarie 1940)89, care i-a furnizat informații din domeniul militar; prin Tökes 
Ernest a fost recrutat Erdeli Tibor (aprox. martie 1940), pentru informațiile cu caracter 
economic. Tot prin același Tökes Ernest a mai fost folosit un gazetar al cărui nume nu apare 
amintit. Odată cu cedarea Ardealului de Nord, o serie de studenți români din capitala Ungariei, 
dar și rude ale acestora care activau în cadrul armatei ungare, ofereau informații în mod benevol. 
Amintiți erau și informatorii români de care dispunea90 și tipul informațiilor oferite91. 

Datorită implicării, Ul. Tr. Gombșiu era considerat de către superiorii săi ca fiind unul 
dintre cei mai buni rezidenți, informațiile din domeniul militar și politic furnizate fiind 
considerate extrem de valoroase92. Confirmarea referitor la productivitatea lui Gomboșiu a 
reieșit și din declarațiile colegilor acestuia, cum a fost cazul lui Aurelian Andrea93. 

Cu privire la onorariul primit de către Ulpiu Traian Gomboșiu din partea Ministerului 
Propagandei, acesta acoperea doar cheltuielile legate de activitatea de presă. S.S.I. îi mai acorda 
alți 2.000 franci elvețieni, din care erau acoperite și sumele ce reveneau informatorilor94. 

După reorientarea politică a României în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
întreaga Legație română din Ungaria a fost arestată95 de către autoritățile maghiare. În primă 
fază, de la 23 august până la 10 septembrie, au reținut sub pază strictă corpul diplomatic român, 
o parte în clădirea legației, altă parte la domiciliu. A urmat internarea acestora la Budapesta, pe 
insula Margareta, iar la început de octombrie au fost mutați la Dobogókő, pentru ca, la mijlocul 
lunii noiembrie, să fie readuși în capitala ungară și, în final, predați autorităților germane96 (9 
decembrie 1944) și transportați în Silezia Superioară97 sub supravegherea Gestapoului. 

Același periplu din loc în loc a continuat și pe teritoriul german. După Silezia Superioară, 
din februarie 1945 timp de două luni au fost transportați continuu pe calea ferată, pentru ca în 
final să fie internați în Teisnach (Bavaria)98, datorită apropierii tot mai mult a frontului și a 
trupelor sovietice99. Dacă inițial grupul a rămas compact, după această ultimă internare a fost 
divizat: unul coordonat de Coltarciuc Dragoș, care a fost internat într-un cătun la 10-15 km de 

 
89 Ibidem, f. 11v. 
90 Ibidem, f. 12, f. 12v.: amintea doi informatori români, fără a pomeni numele acestora, care îi ofereau informații din 
domeniul petrolifer și din cel al transporturilor; Ibidem, vol. 2, f. 13v: „Hațegan Emil conducătorul românilor din Ardealul 
de Nord, Dan Tudor avocat la Bistrița Năsăud, Bibi Popescu fost administrator la domeniul regal din Munții Gurghiului și 
la o moșie în com. Săvârșini Arad, Anderca avocat la Sighet, Mihali student la Politehnica din Budapesta, Tökisi băiatul 
Protopopului Reformat din București care în 1940 sa mutat la Budapesta (n.n. – amintiți și anterior), Kiși Endre ...”. 
91 Ibidem, vol. 2, f. 14v.: „Hațegan Emil mia furnizat informații referitoare la situația românilor din Ardeal și măsurile 
luate de organele Hortiste în Ardeal. Dan Tudor ma informat asupra fortificațiilor militare făcute pe Valea Bistriței și de 
pe Valea Burgăuli. Bibi Popescu ma informat asupra fortificațiilor și a unităților militare Hortiste din regiunea Secuiască 
respectiv Mureș. Anderca mia dat date despre unitățile și fortificațiile de pe valea Tisei. Mihali mi-a dat informații despre 
fortificațiile din Maramureș și mai mi-a dat printrun prieten de al lui regulamente militare, o grenadă de tip nou, cartușe 
și alte informații militare. Tökisi mi-a comunicat organizarea armatei hortiste, ordinea de bătaie a vreo câteva corpuri de 
armată. Kiși Endrea m-a informat asupra unităților militare din Budapesta și diferite informații de ordin politic”. 
92 Ibidem, vol. 1, f. 36v. 
93 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 123v., f. 124v 
94 Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 14v; Ibidem, f. 13: Tökes Ernest primea 500 franci elvețieni, Erdeli Tibor 
250 pengő, cel de al treilea diferite sume de bani atunci când îi erau solicitate informații, studenții și cei care ofereau 
date cu privire la transporturi beneficiau doar de plata cheltuielilor de transport și diferite cadouri. 
95 Ibidem, f. 15. 
96 Ibidem, f. 7v. 
97 Ibidem, f. 22. 
98 Ibidem, f. 22v. 
99 Ibidem, f. 26. 
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Teisnach, și un alt grup din care făceam parte și Gomboșiu, sub coordonarea lui Bilciusescu 
Grigore, internat chiar în Teisnach100. Cu toate acestea, per total, autoritățile germane au avut o 
atitudine destul de umană, generată de faptul că eventuale represalii asupra diplomaților români 
ar fi avut repercusiuni similare asupra personalului legației germane din România101: aveau un 
domiciliu clar stabilit, erau sub pază polițienească și nu aveau voie să se deplaseze decât cu 
anunțarea în prealabil a șefului Gestapoului, care desemna un agent însoțitor; deplasările pe care 
le făceau erau la medicul din localitate102, alte legături erau permise cu delegatul legației elvețiene 
din Berlin, care preluase interesele diplomatice ale României și aveau ca scop apărarea intereselor 
diplomatice ale românilor103. 

În Bavaria a fost surprins corpul diplomatic român de sosirea trupelor americane, moment 
în care au fost și demarate acțiunile de repatriere. În acest scop s-a acționat pe două căi – 
solicitarea ajutorului delegatul legației României din Berna și, simultan, contactarea autorităților 
cehoslovace în vederea repatrierii prin Praga. Cu toate aceste intervenții, autoritățile americane 
au refuzat să elibereze corpul diplomatic român. În final, „secretarul de legație Mărculescu și un 
altul au ajuns la înțelegere cu ofițerii americani să ne dea posibilitatea să ne repatriem în țară cu 
un tren de evrei eliberați din lagărele germane”, ca urmare a cedării către ofițerii americani a mai 
multe sticle cu alcool dar și a unor piese de aur104, echivalentul salariului primit de către delegații 
români în franci elvețieni deci în aur105. 

Perioada următoare repatrierii a fost una grea pentru Gomboșiu. Perioada de internare în 
lagăr și-a pus amprenta pe sănătatea acestuia, ceea ce a dus la imposibilitatea angajării pentru o 
perioadă. Cu toate acestea s-a implicat, pentru a-și asigura anumite venituri, în acțiunea de 
administrator girant a două imobile din str. Elefterie (unde își avea și domiciliul). De asemenea, 
a tradus diferite texte pentru anumite edituri, iar din 1949 a fost încadrat la Întreprinderea de 
Localuri și Locuințe, ocupându-se cu topometria106. 

Din cercetarea dosarelor C.N.S.A.S. rezultă că Ul. Tr. Gomboșiu a fost reținut, fără mandat 
de arestare, la data de 15 august 1952 ca fruntaș P.N.L.107, iar după o analiză atentă a trecutului 
său autoritățile comuniste i-au descoperit și trecutul din cadrul S.S.I., ceea ce a dus la rejudecarea 
lui în 1954108. Cu privire la activitatea din S.S.I. a lui Gomboșiu, pe lângă declarațiile date de 
anchetat, au fost demarate demersuri pentru a se descoperi cât mai multe detalii și informații 
prin anchetarea altor agenți S.S.I., toți încarcerați la Penitenciarul Făgăraș109. În tot acest timp a 
trecut printr-o serie de colonii de muncă de la Canalul Dunăre – Marea Neagră și penitenciare110. 

În cursul anului 1955 organele Securității au procedat la eliberarea acestuia111, scopul fiind 
de a-l recruta în rețeaua informativă și a-l folosi ca informator în problema S.S.I. Această decizie 

 
100 Ibidem, f. 27v. 
101 Ibidem, fond Recrutare, dos. 004750, f. 18.  
102 Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 1, f. 25v. 
103 Ibidem, f. 26. 
104 Ibidem, f. 23, f. 23v. 
105 Ibidem, f. 56. 
106 Ibidem, f. 7v. 
107 Ibidem, vol. 2, f. 11. 
108 Ibidem, vol. 1, f. 84. 
109 Ibidem, vol. 2, f. 20, f. 21, f. 23, f. 24, f. 26. 
110 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 112 Galeș, Peninsula, Poarta-Albă; Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 
1, f. 92 menționa detenția în închisoarea Rahova; Ibidem, f. 97 apoi cea de la Jilava. 
111 Ibidem, vol. 3, f. 11. 
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a avut la bază motivația că cercetările efectuate nu au dus la probe care să determine înaintarea 
în justiție a lui Gomboșiu pentru judecare. Deși a activat în P.N.L., această activitate era într-o 
perioadă destul de îndepărtată, iar activitatea de spionaj din Ungaria a avut loc într-o perioadă 
în care atât Ungaria cât și România se spionau între ele. În aceste condiții Ul. Tr. Gomboșiu, deși 
de o etate destul de înaintată – 61 de ani, era mult mai util în libertate în problema S.S.I112. 

Cu privire la supravegherea lui Ulpiu Traian Gomboșiu, se observă că aceasta a fost destul 
de intensă, dar se notează neconcordanțe între biografia acestuia și cele menționate în notele 
informative113. Ca și concluzie, se menționa că era un element care nu se manifesta contra 
regimului, era un „element inteligent, capabil și prudent ... moralitate bună ... Nu are vicii sau 
pasiuni ... Este o fire închisă, ascunsă și pasivă, pune interesele personale înaintea celor colective 
... suferind de cord ...”114. 

Dar și după eliberare și recrutarea acestuia în rețeaua de informatori a organelor Securității 
era strict supravegheat. Acest lucru reiese din informațiile date de agentul Fodor Attila. Cele 
declarate erau întărite de un alt informator – Sursa RI. (o sursă ocazională)115. 

După cum s-a specificat deja, eliberarea lui Ulpiu Traian Gomboșiu s-a bazat pe ideea ca 
acesta să fie recrutat în cadrul rețelei informative a Securității, numele conspirativ folosit fiind 
„Barbu”. Bineînțeles că la recrutare, i se prezenta aceasta ca o oportunitate de a se reabilita de 
toată activitatea anterioară, contrară clasei muncitoare. Intuind oportunitatea de a-și obține 
libertatea, Gomboșiu recunoștea că prin activitatea anterioară 1944 a urmărit doar „a obține 
cît mai multe avantagii materiale, a servit intereselor burgheziei, neținînd cont că aceste 
interese sînt în detrimentul clasei muncitoare”, dorind a se reabilita de la acest moment116 și a 
contribui la demascarea elementelor dușmănoase regimului, convins fiind acum de faptul că 
„regimul luptă numai pentru interesele clasei muncitoare”. În fața neîncrederii arătate de 
recrutator, Gomboșiu încearcă cea mai bună pledoarie pentru a obține biletul de eliberare: 
„...am servit interesele burgheziei din interese materiale, vreau acum să-mi spăl toate păcatele, 
întrucît sunt convins că roata nu se va mai întoarce și că trebuie să intru în rîndul oamenilor 
cinstiți...”117. 

Recrutarea s-a efectuat la 16 aprilie 1955 de către fosta Direcție a II-a, pentru a fi plasat pe 
lângă „elemente ce au îndeplinit anumite diferite funcții ale statului burghez în străinătate”118, 
însă în prealabil se dorea a se obține de la el întreaga agentură de când a fost agent în Ungaria119. 
Mai exact, a fost recrutat pentru a fi folosit în acțiunea de verificare asupra lui „PRISCU 
RASVAN” din problema S.S.I120, asupra căruia plana suspiciunea de spionaj în favoarea Angliei, 
pe acesta Gomboșiu cunoscându-l în perioada în care a activat pentru S.S.I., dar și din perioada 
de internare din Silezia de Sus și Bavaria121. 

 
112 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 15. 
113 Ibidem, fond Penal, dos. 0073851, vol. 2, f. 31 apare menționat ca fost prefect al orașului Oradea până în 1927; de 
asemenea, apare menționat ca fiind în serviciul ambasadei anglo-americane sau inspector al domeniilor regale. 
114 Ibidem, f. 32. 
115 Ibidem, f. 28, f. 28v. 
116 Ibidem, fond Recrutare, dos. 0047505, f. 18v. 
117 Ibidem, f. 19.  
118 Ibidem, f. 2. 
119 Ibidem, f. 11. 
120 Ibidem, f. 9. 
121 Ibidem, f. 11.  
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Cu privire la legăturile lui Ul. Tr. Gomboșiu cu organele de Securitate, persoana de contact 
nu a fost mereu aceeași. Inițial, ofițerul de legătură a fost locotenentul Mihail Warenia122. Cu 
începere din 27 iulie 1965 agentul, care a ținut legătura cu maiorul Popa Gr. Ion, a fost folosit în 
problema „Spionaj hortist”, fiind ulterior desemnat ca agent de legătură maiorului Slăniceanu 
Niculae, pentru a fi dirijat în problema „Militari deblocați”123. La foarte scurt timp maiorul 
Slăniceanu Niculae a fost înlocuit de către Marin Gh.124, urmat de maiorul Rădulescu Gh.125. 

Cu privire la informațiile furnizate de către acesta, părerile erau împărțite. O parte dintre 
agenții cu care a fost plasat în legătură considerau informațiile date de Gomboșiu ca fiind într-
un volum mare, însă de valoare mai redusă, referindu-se în special „la starea de spirit a anumitor 
persoane”126. Alți agenți de legătură catalogau informațiile ca fiind de interes. Mai exact, pentru 
a putea îndeplini sarcinile de culegere de informații și-a dat cel mai mare interes începând cu 
restabilirea legăturilor de prietenie cu elemente „din rîndul fruntașilor PNT-iști, deasemeni din 
rîndul fruntașilor PNL-iști sau din cercurile foștilor parlamentari și diplomați sau chiar din 
cercurile gazetărești”127 și „... a furnizat informații... despre elementele pretabile de a desfășura 
activitate de spionaj...”128. 

De asemenea, era catalogat ca un agent bun datorită faptului că „Are inițiativă și cunoaște 
în munca de informații, se orientează în discuțiile pe care le poartă, în anturajul său, primește 
îndrumările ce i se dau și se străduește să realizeze sarcinile ce i se trasează. Este punctual în 
întîlnirile cu organele noastre ...”129. Important pentru organele de securitate era faptul că 
informațiile date de către „Barbu” erau reale, fără a fi exagerate sau deformate130, în raport cu 
agenții Securității era corect și modest. Era apreciat și faptul că activa fără „a fi împins dela spate” 
și se limita numai la sarcinile ce le primea, mereu încercând a-și lărgi anturajul pentru a stabili 
activitatea acestora și a o raporta131. 

După o colaborare destul de lungă, la finalul anului 1969 s-a propus încetarea legăturii cu 
informatorul „Barbu”. Motivele aduse erau incapacitatea acestuia de a mai ajuta organele de 
securitate, legăturile sale neinteresând Securitatea, era bolnav de cord, uneori dând chiar semne 
de senilitate mintală și avea o vârstă înaintată (76 de ani)132. 

Se observă că după recrutarea lui Ul. Tr. Gomboșiu de către Securitate, în calitate de 
informator, acesta era atent și în permanență analizat. În acest sens, agentul de legătură al 
Securității cu informatorul Barbu (Ul. Tr. Gomboșiu) întocmea rapoarte periodice cu privire la 
activitatea informatorului. La 4 mai 1956 era datat raportul de evaluare pentru intervalul 16 
aprilie 1955 – 20 aprilie 1956, care s-a dovedit a fi favorabil: bun informator, cu posibilități de 
informare, cu un larg cerc de cunoscuți și prieteni din rândurile marii burghezii care interesau 
organele Securității133. 

 
122 Ibidem, f. 94. 
123 Ibidem, f. 62-62v. 
124 Ibidem, f. 91. 
125 Ibidem, f. 90. 
126 Ibidem, f. 2. 
127 Ibidem, f. 19. 
128 Ibidem, f. 9. 
129 Ibidem. 
130 A.C.N.S.A.S., fond Recrutare, dos. 0047505, f. 11. 
131 Ibidem, f. 53. 
132 Ibidem, f. 2. 
133 Ibidem, f. 52. 
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Raportul consemnat la 21 aprilie 1958 menționa lunga convalescență a agentului în cursul 
anului 1957, ceea ce a dus la o activitate redusă a acestuia. De asemenea, s-a observat că informații 
valoroase furniza doar atâta timp cât era remunerat, în caz contrar fie nu furniza informații, fie 
erau nerelevante134. 

Raportul pentru perioada august 1960 – august 1962 îl prezenta pe agentul 
Gomboșiu/Barbu în lumini relativ favorabile, nefiind omise părțile negative care duceau la un 
aport uneori sub așteptări: boala care îl împiedica în unele perioade de a desfășura o muncă 
informativă eficientă, vârsta înaintată, dar și materialismul acestuia135. 

În anul 1963, în urma raportului din 9 octombrie, se semnala faptul că deși a fost recrutat 
pentru a furniza informații despre foștii membrii S.S.I., s-a observat că în aceste cercuri influența 
și penetrarea lui erau limitate, ceea ce a dus la reatribuirea sa în cadrul serviciului care se ocupa 
cu supravegherea foștilor membri P.N.L., P.N.Ț., P.S.D.I. Astfel, s-a decis reluarea legăturii cu 
agentul și stabilirea unei întâlniri pentru redirijarea acestuia în cadrul serviciului care se ocupa 
de foștii membri ai partidelor istorice136. 

Din cadrul raportului asupra activității lui Ul. Tr. Gomboșiu, din 18 decembrie 1964, o 
atenție deosebită era acordată legăturii ce o avea cu Chirilă Augustin, legătură stabilită cu mult 
înainte de 1944, aceasta fiind chiar familială. Cu toate acestea, Gomboșiu, conform 
instrucțiunilor și a dirijării, a furnizat materiale informative asupra acestuia137. 

În caracterizarea din 11 ianuarie 1965, agentul de legătură consemna perioada de la 26 
decembrie 1963 până la data raportului. Cu privire la colaborarea cu Barbu, aceasta a fost 
fructuoasă, era serios în îndeplinirea sarcinilor, punctual, prezenta în mod constant material 
informativ corespunzător întocmit, precum și precauție pentru a nu fi deconspirat. Partea care 
nemulțumea era materialismul și încercarea de a obține avantaje de orice fel. Se spera ca prin 
muncă de lămurire acesta va înțelege că informațiile furnizate nu erau remunerate, ci benevole. 
Ca și concluzie, era un agent cu calități pentru munca informativă și se merita menținerea lui în 
rețeaua informativă138. 

Pentru perioada 11.01.1965 – 25.10.1966 era semnată analiza de la data de 29.10.1966. Ceea 
ce se semnala era dificultatea de a se stabilit întâlniri cu acesta, datorită faptului că era bolnav. 
Cu toate acestea, i se recunoșteau bunele calități și largile „posibilități de informare întrucît 
cunoaște un mare număr de foști ofițeri din Raionul Lenin”. Nemulțumirea viza modul de 
întocmire al notelor informative: vaste dar despre elemente care nu interesau139 sau erau 
comentarii tip ziaristice140. Acest lucru se poate pune fie pe seama dorinței de a produce cât mai 
mult material informativ, fie pe seama de a nu fi acuzat de omisiuni în prezentarea elementelor 
cu care interacționa, într-un fel sau altul. 

 
134 Ibidem, f. 55. 
135 Ibidem, f. 51: „a furnizat materiale informative care au fost utile organelor noastre, a fost folosit pe lângă 
unele elemente care sînt lucrate de noi prin acțiuni chiar a descoperit un cetățean maghiar care era urmărit de 
organele R.P.U. de mai mulți ani fiind criminal de război și care se ascundea în R.P.R.”; „știe cum să se apropie 
de aceștia, explicarea sarcinilor pe care le are de îndeplinit este ușurată de faptul că are cunoștințe în munca de 
informații”. 
136 Ibidem, f. 50. 
137 Ibidem, f. 49. 
138 Ibidem, f. 48, f. 48v. 
139 Ibidem, f. 46. 
140 Ibidem, f. 54. 



434 

Sanda Dumitrița Buboi 

 

Din analiza dosarului lui Ulpiu Traian Gomboșiu se observă că pe lângă materialismul de 
care era acuzat de ofițerii de legătură acesta a încercat, ca pe baza faptului că deservea informații 
organelor de securitate – unele chiar de valoare –, să obțină și mici ajutoare. Exemplu în acest 
sens este solicitarea de a se interveni pentru reangajarea soției sale în cadrul Institutului de 
Construcții din București. Considera că fusese concediată pe nedrept, ca urmare a arestării sale, 
și cerea reîncadrarea acesteia, în special că nu aveau nicio sursă de venit141. 

Cu privire la notele informative date de către Ul. Tr. Gomboșiu, acestea erau referitoare la 
persoanele cunoscute în timpul cât a fost în serviciul S.S.I. Primul pe care îl amintea era 
locotenent colonelul Drugă (probabil nume conspirativ). Altă persoană cunoscută a fost șeful 
serviciului Christescu și prin el un colonel de artilerie de stat major al cărui nume nu l-a reținut. 
De asemenea, amintea pe generalii Andrea și Ernescu, precum și pe colonelul Louis 
Constantinescu, doi curieri diplomatici: Cosma și Balea, dar și pe locotenent colonelul Mircea 
Priscu. Numărul redus de persoane pe care le cunoștea în cadrul S.S.I. se datora faptului că, fiind 
rezident în Ungaria, munca sa se desfășura în afara granițelor țării142. 

Într-o altă notă informativă amintea activitatea sa în intervalul decembrie 1960-martie 
1961, în care pomenea faptul că a fost bolnav, ceea ce l-a împiedicat a desfășura vreo activitate în 
sens informativ. Alt aspect abordat în raport viza colaborarea sa cu organele de securitate. 
Accentua că de la recrutare a colaborat în mod conștiincios și serios, sarcinile duse la bun sfârșit 
au fost multiple și cu succes aproape toate143. 

Ultima parte a raportului prezintă nemulțumirile sale vizavi de faptul că, deși a fost un 
agent activ, conștiincios și serios, a avut o serie de greutăți și neplăceri în sensul rezolvării 
acestora, nefiind susținut de către colaboratorii săi. Prima nemulțumire viza faptul că soția sa a 
fost restructurată din serviciu pe motivul principal că soțul ei a fost arestat și, cu toate rugămințile 
repetate adresate de Gomboșiu șefilor săi direcți de a fi reîncadrată în serviciu, acest lucru nu s-
a întâmplat. Altă nemulțumire viza ocuparea abuzivă a unei părți a locuinței sale în timpul cât a 
fost arestat. Menționa că nici în această problemă nu a fost ajutat. Ultima nemulțumire trecută 
în raport viza tocmai obținerea pensiei. Acesta, deși avea peste 30 de ani de muncă salariată, 
dispunea de acte doveditoare doar pentru 13, urmând a îndeplini formalitățile pentru a dovedi 
restul anilor, dar la solicitarea ajutorului în acest sens a fost, din nou, refuzat144. 

Trebuie remarcat faptul că, simultan cu perioada în care Ul. Tr. Gomboșiu era informator 
al Securității, și acesta a fost supus unei stricte supravegheri. Sursele care ofereau note 
informative despre Gomboșiu erau Raul Mircea, Mureșan (cele mai multe informații îi 
aparțineau acestuia), Zira Aurel, și se întindeau pe intervalul 1959-1966. În general, discuțiile 
consemnate vizau subiecte de politică externă145, politică internă146 (dar nu subiecte reacționare) 
sau subiecte diverse, banale147. 

 
141 Ibidem, f. 112. 
142 Ibidem, f. 103, 104. 
143 Ibidem, f. 56. 
144 Ibidem, f. 59. 
145 Ibidem, f. 96, 98, 102, 103, 106, 108. 
146 Ibidem, f. 96, 97, 99, 100, 101, 103. 
147 Ibidem, f. 103, 105, 109. 
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The present study addresses an unknown problem in Romanian historiography. Starting from three 

distinct issues we tried to analyze the political situation in Romania and Slovakia in January 1941. Both 
countries allied through the Tripartite Pact with Nazi Germany had the political scene divided between a 
conservative and authoritarian leader (Ion Antonescu, respectively Jozef Tiso) and the radical pro-Nazi 
group (The Legionary Movement, respectively Hlinka Guard). We investigated the position of Slovak 
diplomat accredited in Bucharest, Ivan Milecz, towards the legionary rebellion. We watched the German 
game through the German diplomat Manferd von Killinger, moved from Bratislava to Bucharest in January 
1941. Thirdly, we commented on Nicolae Enric Lahovary’s diplomatic report about the echo of the 
Bucharest rebellion on the Slovak political scene. One aspect on which we focused our attention was the 
role of these three diplomats in events. Furthermore, the other thorough aspect which has not been 
analyzed before was the consequences of the outcome of the power struggle from Romania and Slovakia. 
How Germany solved the political events and the struggle for power in Romania and Slovakia are defining 
for the description of the general context of the area of German domination in early 1941.  
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Manfred von Killinger 

 
 

Introducere 
Studiile pe tema relațiilor româno-slovace în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, 

atâtea câte s-au scris, s-au concentrat mai cu seamă asupra raporturilor politico-diplomatice, a 
schimburilor comerciale, a colaborării militare sau a contactelor culturale. Dacă istoriografia 
slovacă beneficiază de o lucrare monografică1, în cea română există doar câteva studii disparate. 
Toate aceste analize istoriografice (inclusiv cele realizate de noi) au în centru problematica 
maghiară și colaborarea împotriva Ungariei, sub diferitele ei forme. De data aceasta, propunem 
un subiect neabordat nici de istoricii slovaci, dar care a avut o importanță deosebită pentru 
ambele țări. Lupta de putere dintre Ion Antonescu și Mișcarea Legionară, transpusă în faptele 
dramatice din ianuarie 1941, a avut un puternic ecou în Slovacia. În condițiile în care și scena 
politică slovacă era divizată în două tabere antagonice, evenimentele din România s-au dovedit 
sugestive pentru slovaci. Președintele Jozef Tiso și grupările conservatoare se opuneau Gărzii 

 
* Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; e-mail: radub@atlas.usv.ro 
1 Este vorba de cel semnat de Jana Bauerová, Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944 [Slovacia și România în 
anii 1939-1944], Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, 2014.  
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Hlinka, organizație radicală și apropiată de cercurile naziste. Cercurile politice care gravitau în 
jurul președintelui Slovaciei și Partidul Popular Slovac doreau să păstreze o relativă 
independență față de Reich și se opuneau nazificării țării. De cealaltă parte, premierul Vojtech 
Tuka și Garda Hlinka, coordonată de ministrul de Interne, Alexander Mach, beneficiau de 
sprijinul național-socialiștilor și erau de acord cu integrarea mai profundă în sfera de influență 
germană. Studiul nostru își propune să ancheteze câteva probleme, atinse de diplomații acreditați 
la București și Bratislava, în acest context. În primul rând am dorit să facem lumină asupra 
modului cum s-a poziționat ministrul slovac acreditat în capitala României, Ivan Milecz, într-un 
moment delicat, în care lucrurile nu erau clare. El trebuia să descifreze care erau dedesubturile 
luptei pentru putere din România, pentru a putea sugera Slovaciei cum să se poziționeze. În al 
doilea rând, am dorit să elucidăm rolul lui Manfred von Killinger în evenimentele din Slovacia 
și România. Diplomatul german fusese acreditat la Bratislava până în ianuarie 1941 și mutat la 
București în zilele rebeliunii legionare, ceea ce a creat confuzii. Nu în ultimul rând, am avut în 
vedere considerațiile diplomatului român de la Bratislava, Nicolae Enric Lahovary, asupra 
evenimentelor din Slovacia și modul cum a reverberat acolo deznodământul conflictului de la 
București.  

 
Ivan Milecz și rebeliunea legionară 
În ianuarie 1941, lupta pentru putere din România dintre Ion Antonescu și Mișcarea 

Legionară a atras atenția cercurilor politice de la Bratislava, prinse într-un conflict similar. De 
aceea, diplomatul slovac acreditat la București, Ivan Milecz, a fost foarte atent la desfășurarea 
evenimentelor din România. Deoarece în Slovacia scena politică era divizată, Milecz a fost solicitat 
de Externele de la Bratislava să surprindă în rapoartele sale natura conflictului din România. Fără 
să își dezvăluie orientarea spre o tabără sau alta, Milecz s-a găsit într-o situație delicată. Diplomatul 
slovac era partizan al președintelui Tiso, dar subordonat direct lui Vojtech Tuka, premier și titular 
al Externelor. De aceea, nu știa de partea cui ar putea înclina balanța, dar înțelegea că rolul 
Germaniei ar putea fi decisiv atât la București, cât și la Bratislava. Izolarea sa în rândul Corpului 
Diplomatic și lipsa de atenție care i se acorda de către autoritățile române i-au complicat situația. 
El a încercat să obțină informații de la fiecare tabără, dar nu s-a bucurat de succes. Singura 
întrevedere cu un înalt oficial român a avut loc la 14 ianuarie. Cu acel prilej, Milecz a fost primit 
de Vasile Iasinschi. Ministrul legionar al Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale din România i-a 
vorbit despre situația Ministerului, despre lipsurile materiale și financiare cu care se confrunta, sau 
despre situația sănătății publice, fără să atingă probleme politice2. 

Declanșarea rebeliunii legionare l-au surprins la fel de izolat. În ciuda confruntărilor care 
aveau loc în Capitala României, Ivan Milecz a reușit să aibă o întrevedere cu un al doilea oficial, 
Alexandru Cretzianu, secretar în Ministerul de Externe, în după-amiaza zilei de 22 ianuarie. La 
data la care a avut loc întrevederea nu era clar cine va obține câștig de cauză în lupta care se ducea 
în România. Cretzianu l-a informat că Ion Antonescu era nemulțumit de legionari de mai multă 
vreme și se pregătea să elimine elementele anarhice din structurile de conducere. El nu a aflat 
alte noutăți față de ce știa anterior, dar înțelesese că decizia luată de Hitler în urma vizitei lui 
Antonescu la Berchtengaden, despre care nu i s-a spus nimic, ar putea fi decisivă3. Se poate vedea 

 
2 Slovenský Narodný Archív, Fond Ministerstvo Zahraničnych veci 1939-1945 [Arhivele Naționale Slovace, Fondul 
Ministerului Afacerilor Externe; în continuare se va cita: SNA MZV], škat. 505 B, doc. 73/1941. 
3 Ibidem, doc. 112/1941. 
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din rapoartele sale cât de confuză era situația și cât de puține informații reale circulau în România 
acelor zile. Rapoartele sale erau pline de inexactități și se bazau, în principal, pe presa legionară, 
singura la care a avut acces în primele zile, și pe cea oficială, după data de 23 ianuarie, prezentând 
poziția lui Ion Antonescu. Un document inedit, aflat printre rapoartele lui Milecz, ne arată 
dilema cu care Milecz se confrunta. Alexander Mach și liderii Gărzii Hlinka s-au interesat de 
soarta Mișcării Legionare în tot acest timp. Milecz fusese informat pe 15 ianuarie că la filiala din 
Bratislava a Băncii pragheze a fost depusă suma de 1 milion de lei, ca ajutor din partea Slovaciei 
pentru victimele cutremurului din noiembrie 1940. Suma fusese transferată la B.N.R., dar Milecz 
nu știa ce să facă în condițiile luptei pentru putere din România. Cum șeful Externelor de la 
Bratislava era Vojtech Tuka, simpatizantul legionarilor, Milecz a fost nevoit să aștepte 
deznodământul confruntării pentru putere. Liderul radicalilor Hlinka, Alexander Mach, s-ar fi 
adresat lui Horia Sima, vorbindu-i despre acești bani. Faptul era imposibil, arăta Milecz la 30 
ianuarie, deoarece diplomatul credea, în mod eronat, că Horia Sima ar fi fost arestat sau, oricum, 
nu mai era la guvernare. El considera ca acești bani nu puteau fi dați lui Sima, deoarece 
Antonescu l-ar considera un act neloial, fapt ce ar trebui evitat4. Problema este simptomatică 
pentru a înțelege dilema în care se găsea diplomatul slovac.  

În aceleași zile, omologul lui Milecz, diplomatul Nicolae Enric Lahovary, se afla într-o 
situație asemănătoare. În ianuarie 1941, s-au deschis cursurile comandanților Gărzii Hlinka, de 
la Trenčianske Teplice. În mica stațiune balneară, oficialii din Gardă s-au întrecut în declarații 
belicoase, în spiritul ideilor național-socialiste, și promiteau aplicarea lor în Slovacia, dacă vor 
ajunge la putere și îl vor izola pe președintele Tiso5. La 22 ianuarie 1941, Lahovary trimitea în 
ţară un raport despre situaţia internă a Slovaciei, în care arăta că lupta dintre cercurile 
conservatoare ale lui Tiso şi cele radicale ale lui Alexander Mach şi Vojtech Tuka s-a înăsprit6.  

În condițiile ascuțirii luptei pentru putere din Slovacia, sarcina lui Ivan Milecz era de 
maximă importanță. El nu avea doar rolul de observare și informare, ci misiunea sa era de a oferi 
sugestii privind lupta pentru putere din Slovacia. Exemplul românesc putea fi cheia conflictului 
din Slovacia. În confuzia din zilele rebeliunii legionare nu a existat nicio luare de poziție, dar în 
momentul în care rebeliunea s-a stins, Milecz a raportat la Bratislava pe larg despre evenimentele 
din România. Abia după încheierea rebeliunii, Milecz a trimis o serie de rapoarte și note 
informative asupra situației din România, revenind de fiecare dată în documentele sale, cu 
completări. Dacă la 23 ianuarie Milecz definea luptele de stradă ca fiind „a doua revoluție 
legionară”, în rapoartele din zilele următoare a început să se contureze care a fost natura 
conflictului. Completările sale de la un raport la altul erau de natură să clarifice lucrurile. Nu i-
au scăpat din atenție cauzele declanșării luptelor de stradă și nici măsurile luate de Antonescu de 
înlocuire a miniștrilor legionari, în frunte cu generalul Petrovicescu. El eticheta evenimentele 
drept anarhice și atenționa că legionarii s-au dedat la crime și distrugeri. Milecz a înțeles că 
intervenția armatei a pus capăt rezistenței legionare, dar abia după ce Horia Sima a transmis un 
mesaj clar în acest sens. Destul de voalat, diplomatul slovac aprecia că lupta pentru putere, care 
urmărea să concentreze puterea în mâinile unei singure tabere, ar fi fost tranșată la întâlnirea de 
la Berchtesgaden dintre Hitler și Antonescu, sugerând că Führer-ul a optat pentru tabăra 

 
4 Ibidem, škat. 505 B, doc. 120/1941. 
5 Peter Sokolovič, Hlinkova Garda, 1938-1945 [Garda Hlinka, 1938-1945], Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2009, p. 
301-302. 
6 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fond nr. 71, Slovacia (în continuare se va cita A.M.A.E.), vol. 5, f. 179-
183. 
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generalului7. Milecz conchidea că Antonescu ar putea prelua conducerea Mișcării Legionare, fără 
să știe că propunerea venea din partea lui Ribbentrop8. În rapoartele din 26-29 ianuarie, el a putut 
trimite la Bratislava informații mai exacte asupra naturii evenimentelor. Deși nu avea detalii 
despre ce se petrecuse pe restul teritoriului României, Milecz punea rezultatul conflictului în 
seama Germaniei și a intervenției trupelor comandate de Erik Hansen9. 

Nici cel mai amplu raport asupra evenimentelor, cel datat la 26 ianuarie, nu era străin de 
ce ecou ar putea avea rebeliunea din România în Slovacia. El concluziona că Berlinul a decis 
soarta confruntării și că Ion Antonescu era perceput ca omul ordinii. Milecz conchidea că 
încercarea Legiunii de a prelua întreaga putere s-a transformat într-o luptă fără orizont, 
compromițând-o. Nu știa exact care era soarta capilor Legiunii, dar a început să ofere detalii 
despre măsurile luate de Antonescu împotriva legionarilor implicați în evenimente. În raport, el 
considera că rezultatul rebeliunii a fost decis înainte, în urma întâlnirii dintre Hitler și Antonescu 
la Berchtesgaden10.  

Diplomatul slovac a încercat, în toate documentele sale, să acrediteze ideea că Hitler era 
cel care decisese lupta de putere în România, pentru a oferi o imagine cât mai exactă a situației 
în care se regăsea și Slovacia. Exemplul dat de rebeliunea legionară, cu accentul pus pe crime și 
violențe în ultimele rapoarte, măsurile dure luate de Antonescu împotriva rebelilor puteau fi 
exemple ilustrative și pentru radicalii din Slovacia, care ar încerca să intre în coliziune cu Tiso. 
Milecz atrăgea atenția că eliminarea legionarilor de la guvernare nu reprezenta o schimbare de 
regim. Venirea armatei la putere, în frunte cu generalul Antonescu, asigura ordinea internă fără 
să modifice politica externă11. Deşi este evident că diplomatul slovac înţelegea că această 
schimbare semăna cu situaţia din Slovacia, unde Tiso ar putea să-şi păstreze creditul la Berlin în 
detrimentul Gărzii Hlinka, el nu a făcut nicio comparaţie în acest sens. Revenea asupra 
schimbărilor din România într-un alt raport, datat la 28 ianuarie, arătând că noua listă 
guvernamentală nu era una de partid, ci era menită să instaureze liniștea și disciplina în viața 
politică internă, fără nicio schimbare în politica externă a țării. Dar acum folosea pentru prima 
dată termenul de rebeli pentru legionari și amintea că întreaga conducere a acestora plecase peste 
graniță. Totodată, el a dat ample detalii despre măsurile luate de autoritățile militare împotriva 
legionarilor12. În schimb, nu făcea nicio trimitere la situația politică internă din Slovacia și nicio 
comparație cu ceea ce s-a petrecut în România. În rapoartele ulterioare, și-au făcut loc tot mai 
multe informații privind rebeliunea legionară. Milecz declara că a fost primit pentru prima dată 
la Ministerul de Externe după încetarea rebeliunii și că fusese informat asupra actelor anarhice 
comise de legionari din surse sigure. El concluziona că Berlinul a optat pentru Antonescu din 
mai multe motive: pentru a asigura ordinea internă, pentru a putea pregăti armata pentru 
evenimentele militare ulterioare și pentru stabilitatea economică13. Cum Garda Hlinka urma să 
fie trasă un pas în spate, amănuntele remise de Milecz nu sunt nesemnificative. El revenea, la 6 
februarie, cu un ultim raport succint despre desfășurarea evenimentelor14. 

 
7 SNA MZV, škat. 505 B, doc. 119/1941. 
8 Ibidem, doc. 134/1941. 
9 Jana Bauerová, op. cit., p. 86-87.  
10 Credea la acel moment, fără să știe exact, că Horia Sima fusese arestat, SNA MZV, škat. 505 B, doc. 144/1941. 
11 Jana Bauerová, op. cit., p. 87.  
12 SNA MZV, škat. 505 B, doc. 152/1941. 
13 Ibidem, doc. 366/1941. 
14 Ibidem, doc. 403/1941. 
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Rapoartele și notele diplomatului slovac urmăreau un dublu scop. Foarte prudent, el se 
corecta cu fiecare document, adăugând sau detaliind modul cum s-au petrecut evenimentele, 
fără a face vreo subliniere pe actele sale și fără să arate ce fapte erau de maximă importanță. 
Dar prin detaliile pe care le surprinde se pot vedea câteva sugestii clare pentru orientarea 
politică a diriguitorilor politici de la Bratislava. Astfel, concluzionând mesajele diplomatului 
slovac, putem vedea că a repetat faptul că la Berchtesgaden s-a luat decizia finală, că Germania 
era cea care decidea și că ea se arăta mulțumită de atitudinea lui Antonescu. Apoi a revenit 
asupra naturii evenimentelor, sugerând că Mișcarea Legionară se face vinovată de o rebeliune 
și că a pierdut sprijinul Germaniei. Nu în ultimul rând, a revenit cu detalii consistente privind 
pagubele produse de legionari, victimele, dar și măsurile luate de Antonescu după 23 ianuarie. 
Cifrele cu arestați, deşi eronate și exagerate, erau un exemplu limpede pentru ce s-ar putea 
întâmpla și radicalilor din Slovacia dacă ar fi ajuns în aceeași situație.  

Odată cu declanşarea rebeliunii legionare, și Lahovary a devenit mai atent la natura 
conflictului din cele două țări. În zilele rebeliunii, activiștii Gărzii Hlinka s-au mișcat. În cadrul 
întrunirii de la Trenčíanske Teplice pe 21 ianuarie, Tuka a înaintat un program în 14 puncte 
care propunea alinierea Gărzii Hlinka la ideologia național-socialistă. Programul era o 
continuare a eforturilor conducerii Gărzii de a afecta sistemul politic al Republicii. Programul 
dorea să fie pe placul germanilor și cuprindea elemente antisemite și național-socialiste15. În 
cea mai mare parte, subiectele dezbaterilor de la Trenčíanske Teplice s-au concentrat pe 
aplicarea principiilor național-socialismului în societatea slovacă, cu rolul principal al Gărzii 
Hlinka, care urma să devină o forță de conducere în implementarea acestor principii, prin 
transformarea sa în școală ideologică a națiunii slovace. A doua zi, la 22 februarie, au demarat 
cursurile conducerii Gărzii Hlinka privind noile instrucțiuni date comandanților organizației. 
Alexander Mach, ministrul de Interne și lider Hlinka, efectuase o călătorie în nordul ţării 
pentru a trece în revistă unităţile Gărzii. Tuka și Mach au trimis o scrisoare în care condamnau 
pe cei „care reprezintă vechile regimuri”, citită în faţa fruntaşilor Gărzii Hlinka. Reacția lui 
Tiso nu s-a lăsat așteptată. Președintele s-a adresat secretarilor Partidului Popular Slovac şi a 
vorbit de poziţia partidului de îndrumător al naţiunii şi de „învăţămintele lui Hristos”, care 
formează ideologia naţională, spunând că se bazează pe 99% din populaţia Slovaciei. El i-a 
comparat pe Mach sau Karol Murgaš16 cu „generalii fără trupe”, care caută să creeze o criză în 
Slovacia. Președintele a mai arătat că nici Grupul etnic german nu era în totalitate de partea 
liderului ei, Franz Karmasin17, de la care Mach spera să obţină intermedierea pentru susţinerea 

 
15 František Cséfalvay, Ľubica Kázmerová, Slovenská republika 1939-1945. Chronologia najdôležitejšich udalosti 
[Republica Slovacă 1939-1945. Cronologia principalelor evenimente], Bratislava, Historický ústav SAV, 2007, 
p. 59. 
16 În toamna anului 1940 s-a creat triumviratul format din premierul Vojtech Tuka și miniștrii Alexandr Mach și 
Karol Murgaš, care reprezenta echipa de promovare a ideologiei naţional-socialiste în Slovacia, Anton Hruboň, 
„Náčrt politickej činnosti Alexandra Macha ad oktobra 1938 do júla 1940” [Schiță a activității politice a lui Alexander 
Mach din octombrie 1938 până în iulie 1940], în Moderne dejiny Slovenska I. Zbornik odbornych prispevkov k historii 
Slovenska v. rockoch 1918-1945 [Istoria modernă a Slovaciei I. Contribuții la istoria Slovaciei în anii 1918-1945], 
Ružomberok, 2008, p. 26-27.  
17 Franz Karmasin era liderul Partidului germanilor din Slovacia, un adept al radicalismului și al colaborării deschise 
cu Germania, Michal Schvarc, „Organizačná štruktúra Deutsche Partei 1938-1945” [Structura organizatorică a 
Partidului German 1938-1945], în Slovenská Republica 1939-1945. Očami mladých Historikov IV [Republica Slovacă. 
Prin ochii tinerilor istorici], editor Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Banská Bystrica, Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, 2005, p. 106. 
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germană. Nesigur pe sprijinul german, Tiso a devenit mai împăciuitor, arătând că doar câteva 
„elemente îndoielnice, anticlericale, poate chiar bolşevizate” erau de partea lui Mach18. 

Lahovary raporta la Bucureşti sensibilitatea cu care evenimentele din România au fost 
privite în Slovacia şi faptul că exista riscul declanşării unei noi crize politice asemănătoare. 
Rebeliunea legionară a fost privită cu interes în Slovacia şi evenimentele din România au fost 
prezentate pe larg în mass-media slovacă, dar fără să facă niciun comentariu asupra naturii 
conflictului dintre Antonescu şi legionari19. Diplomatul român arăta că Mach a început să 
înlocuiască pe unii responsabili din administraţie cu radicali Hlinka şi propunea eliminarea 
evreilor care ar fi fost susținuți de tabăra conservatoare. Ca și legionarii români care l-au acuzat 
în repetate rânduri pe Antonescu că era „vândut masonilor și evreilor”, și gardiștii slovaci 
criticau cercurile apropiate președintelui că îi susțineau pe evrei. Această ofensivă era menită, 
credea Lahovary, să pregătească bătălia finală pentru acapararea întregii puteri. „Vinovați de 
serviciu”, evreii erau victimele colaterale ale acestei lupte, atât în România, cât și în Slovacia. Între 
măsurile vizate de radicali se numărau schimbarea Constituţiei şi epurarea Parlamentului de 
elementele moderate. Liderul germanilor din Slovacia, un apropiat al cercurilor radicale, Franz 
Karmasin, oferea întregul său sprijin lui Mach. Se vorbea că ministrul de Interne pregătea o 
lovitură în forţă împotriva cercurilor prezidenţiale şi se zvonea că generalul Ferdinand Čatloš, 
ministrul Apărării, ar fi de partea radicalilor, care contau pe sprijinul armatei. Diplomatul român 
avea informaţii din cercurile militare că armata era loială preşedintelui şi interpreta zvonistica ca 
pe un gest de intimidare la adresa lui Tiso20. Legația României de la Bratislava sugera printr-un 
raport că Gejza Medrický, ministrul Economiei din Slovacia, îl va înlocui pe Alexander Mach în 
fruntea Gărzii Hlinka. Pentru Hitler, opina diplomatul român, teritoriul și industria Slovaciei 
erau mai importante decât armata sau organizația Hlinka21. Evenimentele din România au avut 
ecou în Slovacia, iar modul cum a Lahovary a surprins reacția scenei politice slovace este 
ilustrativ.  

 
Misiunea lui von Killinger 
Hitler monitoriza cu atenție situația politică din România și Slovacia. Dacă problema 

dominației satelitului slovac fusese reglementată prin Tratatul de Protecție din martie 1939 și 
impusă în mod univoc în urma întrevederii de la Salzburg din iulie 1940, relația cu România nu 
era atât de simplă. Tensiunile dintre Ion Antonescu și Mișcarea Legionară dădea bătăi de cap 
mai mari cancelarului german. Cu mult înainte de declanșarea rebeliunii legionare, Führer-ul a 
făcut primii pași în găsirea unei soluții. Se pare că se gândise de mult timp la Manfred Freiherr 
von Killinger, ca posibil succesor al lui Wilhelm Fabricius în capitala României. Killinger fusese 
numit, în august 1940, ministru plenipotențiar la Bratislava pentru a asigura controlul german 
asupra Slovaciei după întrunirea de la Salzburg. Misiunea sa, deloc ușoară, era de a păstra 
echilibrul între grupările radicale ale lui Vojtech Tuka, pe de o parte, și a președintelui Jozef Tiso 
și a cercurilor politice din jurul acestuia, pe de alta. Killinger nu-și îndeplinise sarcinile trasate, 
dar numirea unor consilieri germani în structurile statului slovac era considerată un succes. 

 
18 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 182.  
19 Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa externă (în 
continuare se va cita: S.A.N.I.C.), d. 1216, f. 35.  
20 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 180.  
21 În realitate, ministrul Economiei din Slovacia nu a avut nicio funcție de conducere în Garda Hlinka, vezi Peter 
Sokolovič, op. cit., Anexe, p. 488-499.  
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Totodată, în perioada cât Manfred von Killinger a fost ministru la Bratislava fusese nominalizat 
de von Ribbentrop să supravegheze în numele poliţiei militare (Geheime Feldpolizei) activitatea 
Legaţiei României din capitala Slovaciei22. O telegramă semnată de Nicolae Enric Lahovary, 
ministrul României la Bratislava, din 16 decembrie 1940, arăta că Manfred von Killinger, un loial 
colaborator la Führer-ului, „se socotea provizoriu aici” [la Bratislava, n.n.] și aprecia că „numirea 
sa la București fusese plănuită înainte chiar de venirea sa în Slovacia, așteptându-se probabil 
pentru înfăptuirea și schimbarea regimului din România”23.  

După aderarea României la Pactul Tripartit, cancelarul german a devenit susținătorul lui 
Antonescu. Pentru a nu crea disensiuni în conducerea Germaniei, mai ales între liderii 
Wehrmacht-ului și conducerea N.S.D.A.P., el a așteptat un moment prielnic pentru a tranșa 
conform intereselor germane lupta pentru putere din România. La 30 decembrie 1940, Hitler 
l-a primit într-o audiență pe Manfred von Killinger, care i-a dat toate asigurările că statul slovac 
este sigur pentru Germania. În lipsa sa din Bratislava, Obersturmbannführer-ul S.S. Ludwig 
Hahn, consultant pe lângă serviciile de informaţii şi poliţie slovace, a asigurat interimatul. La 13 
ianuarie 1941, noul ministrul plenipotenţiar al Germaniei, Hans Elard Ludin, înainta scrisorile 
de acreditare preşedintelui Tiso24.  

Apoi, după întrevederea cu Ion Antonescu din 14 ianuarie 1941, Hitler a luat decizia de 
a-l numi pe Killinger în fruntea Legației Reich-ului de la București. Noul reprezentant al 
diplomației germane acreditat în capitala României urma să aibă o sarcină asemănătoare cu cea 
din Slovacia, pentru realizarea echilibrului între Ion Antonescu și cercurile militare, pe de o 
parte, și Mișcarea Legionară, pe de alta. Numirea lui Killinger la București era cunoscută în 
mediile diplomatice înainte de a se oficializa. Încă din 10 ianuarie, ministrul Slovaciei la 
București, Ivan Milecz, anunța Bratislava de plecarea lui Wilhelm Fabricius din România la 
cererea Ministerului de Externe german. Diplomatul slovac regreta plecarea lui Fabricius ca unul 
care i-a fost de mare folos și i-a arătat prietenia. Ministrul Slovaciei era destul de izolat în 
cercurile politice și guvernamentale românești. De aceea, considera relația sa cu Fabricius ca fiind 
bună. O dovadă a izolării sale este faptul că reprezentantul Slovaciei n-a fost invitat la recepția 
de plecare a diplomatului german, Milecz amintindu-i în nota sa, doar pe diplomații Italiei, 
Spaniei și Japoniei. El recunoștea că nu a fost invitat, explicând că nu a vrut să forțeze nota. Dar 
a aflat, cu acest prilej, de venirea lui Killinger în România25. Schimbarea lui Wilhelm Fabricius a 
fost făcută, la cererea lui Ribbentrop, într-un moment în care vechii diplomaţi germani au fost 
înlocuiţi în statele central şi sud-est europene cu noi miniştri plenipotenţiari formaţi la şcoala 
nazistă şi care erau membri ai organizaţiilor N.S.D.A.P. Unii aparţinuseră organizaţiilor S.A., 
ceea ce i-a pus în conflict cu membrii S.S. În anii 1940-1941, majoritatea diplomaților „de școală 
veche”, acreditați în țările dunărene și în sud-estul continentului european, au fost înlocuiți cu 
cadre din partid26. 

 
22 Cezar Mâţă, Serviciile secrete ale României în războiul mondial (1939-1945), Iași, Casa Editorială Demiurg, 2010, p. 125.  
23 Ottmar Trașcă, Ana-Maria Stan, Rebeliunea legionară în arhive străine (germane, maghiare, franceze), București, 
Editura Albatros, 2002, p. 53, nota 125.  
24 Milan S. Ďurica, Jozef Tiso 1887-1947. Životopisný profil [Jozef Tiso 1887-1947. Profil bibliografic], Bratislava, LUČ 
Ustav dejín kresťanstva, 2014, p. 336.  
25 SNA MZV, škat. 505 B, doc. 53/1941. 
26 Ottmar Traşcă, „Relaţiile româno-germane şi chestiunea evreiască: august 1940 – iunie 1941”, în România și 
Transnistria: Problema Holocaustului. Perspective istorice și comparative, coord. Viorel Achim, Constantin Iordachi, 
București, Editura Curtea Veche, 2004, p. 295, nota 88. 
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Numirea lui Killinger la Bucureşti a fost adusă la cunoştinţă de autoritățile germane printr-
o scrisoare, din ianuarie 1941, ca pe un sacrificiu pe care l-a făcut, atât Hitler, cât şi slovacii, fiind 
foarte mulţumiţi de activitatea sa diplomatică la Bratislava. Führer-ul îl recomanda pe Manfred 
von Killinger ca pe un „fidel şi loial intermediar”, trimis într-un moment politic complicat. Cum 
se credea că el tranşase în favoarea germanilor conflictul dintre aripa radicală a lui Tuka şi 
moderaţii din jurul lui Tiso, şi în favoarea autorităţilor lui Tiso disputa cu Garda Hlinka, venirea 
lui Killinger la Bucureşti era un semnal clar pentru bătălia pe care Ion Antonescu o pregătea cu 
Mişcarea Legionară. Hitler i-a scris lui Antonescu o scrisoare, la 12 ianuarie 1941, în care vorbea 
elogios despre misiunea lui Manfred von Killinger în Slovacia. „L-am trimis într-o situaţiune 
foarte delicată la Pressburg, şi puţine luni au fost suficiente, spre a-i asigura încrederea în cel mai 
înalt grad a tuturor cercurilor responsabile din Slovacia, aşa încât plecarea lui de acolo a fost 
regretată sincer şi faţă de mine din toate părţile”27. Și Hans Elard Ludin, noul reprezentant al 
Externelor de la Berlin acreditat la Bratislava, i-a explicat lui Lahovary că liderul german avea 
totală încredere în Killinger şi, de aceea, i-a încredinţat misiunea de la Bucureşti28. La despărțire, 
autoritățile au organizat o mare vânătoare în regiunea Topoľčianky, la care a participat întregul 
corp diplomatic acreditat la Bratislava. Dacă Milecz nici nu fusese invitat la plecarea lui Fabricius 
din România, Lahovary a putut să participe la acest eveniment, căruia i s-a dat o mare 
importanță29.  

În realitate, von Killinger nu fusese apreciat de slovaci. Era cunoscută relaţia dură pe care 
Manfred von Killinger a avut-o cu slovacii, mai ales cu Garda Hlinka. El a blocat inițiativa 
activiștilor Gărzii, care se pregăteau de o lovitură politică, deconspirată de un membru Hlinka. 
Marșul asupra Bratislavei, pregătit de radicali după modelul mussolinian, și căruia i s-a opus 
Killinger, nu a avut aprobarea germanilor30. La scurt timp după plecarea diplomatului german, 
Legația României înștiința Ministerul de Externe de la București că noul ministru german, Hans 
Elard Ludin, era mult mai apreciat în Slovacia decât fusese Killinger31. Şi mareşalul Antonescu 
ştia că von Killinger „se manifestase ca foarte brutal în raporturile sale cu guvernul slovac, în ceea 
ce priveşte nazismul în Slovacia”32. Lovitura dată de ministrul german Gărzii Hlinka şi prezenţa 
sa la Bucureşti era un semnal dat lui Antonescu că Germania îl prefera în lupta cu Mişcarea 
Legionară.  

Cu toate eforturile lui von Killinger, scena politică slovacă a rămas dezbinată. Alexander 
Mach și Garda Hlinka nu fuseseră îndepărtați de la putere și continuau să creeze dificultăți 
președintelui Tiso. Tensiuni existau şi în sânul germanilor din Slovacia. Oficiosul regimului, 
gazata „Slovák”, a publicat o scrisoare nesemnată, ca venind din partea germanilor, care îl 
felicitau pe preşedinte pentru politica sa. Franz Karmasin a publicat un drept la replică în 

 
27 Evenimentele din ianuarie 1941 în Arhivele Germane şi Române, vol. I, ediţie îngrijită şi note de Radu-Dan Vlad, 
Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, doc. 9, p. 50; vezi şi Antonescu-Hitler. Corespondenţă și întâlniri inedite (1940-
1944), vol. I, ediţie de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ștefan Lache, București, Editura Cozia, 1991, doc. 8, p. 64. 
28 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 180. 
29 Stanislav Mičev, „Kaleidoskop roku 1941 na stránkach nového sveta” (Caleidoscopul anului 1941 în paginile lumii 
noi), în Slovensko v roku 1941. Politika – Armada – Spoločnosť [Slovacia în 1941. Politică – Armată – Societate], ed. 
Marek Syrný a kolectiv, Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, p. 223.  
30 Ivan Kamenec, The Slovak State, 1939-1945, în Slovakia in History, edited by Mikulaš Teich, Dušan Kováč and 
Martin D. Brown, Cambridge University Press, 2011, p. 185.  
31 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, vol. 11, f. 256.  
32 Procesul Mareșalului Antonescu. Documente, I, ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă, București, Editura Saeculum I.O, 
Europa Nova, 1997, doc. 7, p. 231. 



443 

 Lupta pentru putere din România și Slovacia în ianuarie 1941 

 

„Grenzbote”, gazeta de limbă germană, în care critica scrisoarea din „Slovák”, spunând că 
dezbină grupul etnic german. Von Killinger se implicase în acest scandal, îndemnând la 
conciliere şi moderaţie. Lahovary considera că popularitatea de care se bucura Tiso venea din 
concepţia catolică şi conservatoare a majorităţii slovacilor, care vedeau în preşedintele lor pe 
adevăratul urmaş al lui Andrej Hlinka. Tuka era prezentat „prea doctrinar şi care a trăit prea 
departe de popor în Universităţile maghiare şi în temniţele cehe”, în vreme ce Mach era „prea 
tânăr şi fără rădăcini”. Killinger părea să fi înţeles că Tiso reprezenta idealul independenţei 
slovace şi că era imprudent să atace gruparea sa33. În aceeaşi zi, Lahovary mai trimitea o notă 
prin care arăta că generalul Čatloš, ministrul Apărării, dispunea printr-o circulară ca orice 
conflict de presă să înceteze. Gestul său era pus pe seama intervenţiei Legaţiei germane34. În 
primul sau raport, din 17 ianuarie, ministrul german Ludin informa Berlinul ca Tiso credea în 
național-socialism și că se adapta gândirii național-socialiste. În schimb, Tuka se împotrivea 
adevăratelor forțe naționaliste din Slovacia. Ludin înțelegea ca Tiso este adeptul clericalismului 
și conservatorismului național, raportul său fiind defavorabil lui Tuka35.  

Poziția lui Čatloš a fost decisivă în derularea evenimentelor, dar nu există informații 
privind relația sa cu Killinger. O vreme a circulat zvonul că generalul Čatloš ar intenționa să 
demisioneze, ceea ce a încurajat cercurile Gărzii Hlinka. Mach credea în acestea rumori, dar Tiso 
l-a convins pe Čatloš să revină asupra deciziei, pentru a împiedica preluarea puterii de către 
radicali36. Realitatea a fost destul de simplă. Tuka i s-a plâns lui Ludin că Tiso nu îi oferea niciun 
rol și că în acest caz era inutil, mai ales dacă președintele slovac era singurul care se bucura de 
încrederea Reich-ului. La rândul său, Mach a amenințat cu demisia. Consiliați de Victor Nageler, 
Obersturmbannführer S.S., Tuka și Mach pregăteau înlăturarea lui Tiso. Istoricii germani au 
lansat ipoteza că în spatele lui Nageler era von Killinger și au explicat astfel înlocuirea sa 
intempestivă37. În realitate, baronul von Killinger eșuase în misiunea sa și se pregătea de plecare 
încă de la finele anului 1940.  

Cel care a înțeles că în spatele puciului pregătit de Tuka și Mach era consilierul Nageler ar 
fi fost Jozef Lichardus, un lider al Gărzii Hlinka din Ružomberok. El l-a avertizat pe un apropiat 
din Bratislava, Ján Horáček, și, prin intermediul secretarului de stat Pavel Čarnogurský, întregul 
complot a fost dezvăluit lui Tiso. Čatloš a rămas alături de Tiso și l-a asigurat că armata, poliția 
și jandarmeria pot împiedica marșul asupra Bratislavei. În aceste condiții, preconizatul marș nu 
a mai fost organizat38. Așadar, rolul lui Killinger a rămas minor în desfășurarea evenimentelor, 
cum nu a avut importanță nici asupra conflictului de la București.  

Şi în ceea ce priveşte prima misiune a lui Killinger în România au existat controverse. După 
înfrângerea rebeliunii, legionarii au încercat să acrediteze ideea că numirea noului diplomat 
german era semnalul că nu se mai bucurau de încrederea lui Hitler și că ieșirea lor de la guvernare 
fusese decisă de cancelarul german. Horia Sima va reaminti într-una din cărţile sale un citat al 
lui Iuliu Maniu: „Baronul Manfred von Killinger vine la Bucureşti ca să facă în România ce-a 
făcut în Slovacia, unde a eliminat din guvern partidul „Gărzile Hlinka”, dând puterea 

 
33 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 185-186. 
34 Ibidem, f. 187. 
35 Opinia aparține unui istoric care a încercat să îl reabiliteze pe președintele slovac, Milan S. Ďurica, op. cit., p. 336. 
36 Róbert Letz, Slovenské Dejiny, V, 1938-1945 [Istorie slovacă, V, 1938-1945], Bratislava, Literárne informačné 
centrum, 2002, p. 102.  
37 Milan S. Ďurica, op. cit., p. 337. 
38 Ibidem, p. 338.  



444 

Radu Florian Bruja 

 

Monseniorului Tiso, preşedintele Statului. Killinger vine la Bucureşti ca să lichideze Garda de 
Fier”39. Textele liderului legionar, scrise în exilul postbelic, trebuie privite cu rezerve. Încă din 28 
decembrie, Maniu și cercurile național-țărăniste știau de venirea lui Killinger la București. Ce nu 
aflaseră erau resorturile acestei schimbări de diplomați. Unii lideri țărăniști credeau că noul 
diplomat îi va susține pe legionari, în vreme ce alții erau de părere că el era numit în capitala 
României pentru a-l ajuta pe Ion Antonescu40. În fapt, schimbarea șefului Legației germane 
făcuse parte dintr-un plan mai vast al lui Joachim von Ribbentrop. Ministrul de Externe german 
urmărea să întărească poziția N.S.D.A.P. în fața diplomaților de carieră. În acest context a venit 
Killinger la București. El și-a preluat postul abia la 24 ianuarie, după ce evenimentele se 
încheiaseră cu eliminarea Gărzii de Fier de la conducere. Noul diplomat german din România 
primise două sarcini precise din partea lui Hitler. De prima se achitase cu succes, și anume 
rapoartele sale precizaseră clar implicarea S.D. în rebeliune și produseseră „o adevărată furtună 
la nivelul conducerii germane, ceea ce a dus la diminuarea prestigiului S.D.-ului”. A doua a fost 
un eșec total. Dacă în Slovacia, Garda Hlinka s-a păstrat la putere, chiar dacă în condițiile în care 
poziția lui Tiso s-a întărit, în România, Killinger nu a reușit să obțină nicio concesie în favoarea 
Gărzii de Fier, Antonescu luând măsuri drastice împotriva legionarilor41. Nici slovacii nu au 
surprins adevărata motivație a acestei schimbări. Adunarea de la Trenčíanske Teplice, din 21 
ianuarie, condusă de Tuka, odată cu lansarea programului în 14 puncte care să ducă la 
instaurarea unui regim național-socialist după model german în Slovacia, s-a încheiat cu un 
fiasco. Acest eșec al radicalilor slovaci a fost pus pe seama trecerii generalului Čatloš de partea 
lui Tiso și a lipsei de popularitate a lui Killinger printre slovaci. Această impopularitate, credeau 
slovaci, ar fi dus la mutarea lui la București42.  

 
Evenimentele din Slovacia în rapoartele lui Lahovary  
Nu transferul lui Manfred von Killinger de la Bratislava la București a fost determinant în 

lupta de putere din Slovacia, ci deznodământul evenimentelor din România. După 23 ianuarie 
1941, chiar şi cei mai radicali membri ai Gărzii Hlinka, fără să îl acuze pe Ion Antonescu şi nici 
pe legionarii români, au concluzionat că premisele conflictului din România trebuiesc analizate 
şi că slovacii ar trebui să le preîntâmpine. Pentru a nu avea soarta Mişcării Legionare, Garda 
Hlinka a dat un pas înapoi în faţa autorităţii lui Jozef Tiso, înţelegând că nu se bucură de susţinere 
la Berlin. Iar de la Legaţia României venea o telegramă care concluziona că „tulburările din 
România au venit tocmai în clipa cea mai prielnică pentru preşedintele republicii Slovacia”. 
Gazeta oficială a regimului, „Slovák”, publica un articol pe această temă în care atrăgea atenţia 
că „cine a citit telegrama cordială trimisă de cancelarul Hitler domnului general Antonescu şi-a 
dat seama că noua ordine în Europa înseamnă ordine şi disciplină, iar nu revoluţie şi anarhie şi 
tulburările din România trebuie să fie lecţie pentru toţi”43.  

La fel ca omologul său slovac, Lahovary a urmărit evenimentele aflate în derulare în 
Slovacia. Odată cu încheierea luptei pentru putere din România, orice încercare de preluare a 

 
39 Horia Sima, Era libertăţii. Statul Naţional Legionar, vol. I, Timișoara, Editura Gordian, 1995, p. 169.  
40 Vezi notele lui Ioan Hudiță din 28 și 31 decembrie 1940, Ioan Hudiță. Jurnal politic (7 septembrie 1940 – 8 februarie 
1941), studiu introductiv și note de acad. Dan Berindei, Iași, Institutul European, 2000, p. 195, respectiv 199.  
41 Ottmar Trașcă, Ana-Maria Stan, op. cit., p. 53, 63.  
42 Joseph A. Mikus, La Slovaquie dans le drame de l’Europe (Histoire politique de 1918 a 1950), Paris, Les Iles d’Or, 
1955, p. 165.  
43 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, vol. 11, f. 201-203.  
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puterii de către radicalii slovaci s-a năruit. Conflictul s-a mutat în mass-media. O luptă ascunsă 
a izbucnit în cotidianele slovace cu privire la politica internă și adoptarea ideologiei național-
socialiste. Editorii „Slovenská Pravda” și „Slovák”, care ar fi fost susținuți direct de Jozef Tiso, 
erau atacați de Milo Urban44 în numărul din 28 ianuarie al oficiosului „Gardista”, deoarece nu 
impuneau un curs național-socialist pentru Slovacia. Urban nu a ezitat să folosească discursurile 
unor intelectuali, care susțineau Garda Hlinka, în avantajul ideilor radicale în direcția național-
socialismului slovac45.  

Gardiștii au criticat și alte periodice pentru că nu scriau articole exact în spiritul dorit sau 
pentru faptul că nu se puneau suficient accent pe ideile național-socialiste. Unul dintre periodicele 
monitorizate a fost „Slovenská Pravda”, care nu a scăpat de critici la congresul din Trenčianske 
Teplice. Editorul periodicului „Gardista” din această perioadă, Jozef Zavarský, a fost unul dintre 
fondatorii Gărzii, care a reamintit ulterior conflictul cu radicalii după cum urmează: „Îmi amintesc 
că la începutul anului 1941, Karol Murgaš a amenințat că va rezolva conturile cu domnii de la 
„Slovenská Pravda”. Cu toate acestea, nu se poate spune că naziștii au refuzat a priori să-l 
recunoască pe Jozef Tiso drept o figură de frunte pe scena politică slovacă. Dimpotrivă. Deși Garda 
Hlinka a jucat un rol relativ important în gândirea lor pragmatică, nu a făcut-o totuși, interesul 
pentru condițiile destabilizante din Slovacia, care ar putea complica buna utilizare a economiei sau 
armatei slovace. Echilibrul precar de pe scena politică slovacă ar putea crea o perturbare în 
funcționarea statului. Grupul Tiso a analizat corect poziția Germaniei și a folosit-o în avantajul 
său”. Potrivit „Slovák”, Hitler „a accentuat mai mult consolidarea internă a Slovaciei ca fiind cea 
mai importantă condiție pentru coexistența statelor care se alătură Reich-ului”. La rândul său, 
gardistul Otomar Kubala a comentat această problemă într-unul din rapoartele sale către 
superiorul său, Victor Nageler, care a rezumat motivele pentru care germanii înșiși nu au devenit 
activi în susținerea Gărzii Hlinka la conducerea statului: „Bazat pe politica intenționată a 
președintelui și a conducerii partidului, gardiștii au fost împinși în opoziție. Motivul nu este eșecul 
lui Tuka sau Mach, ci necesitatea de a preveni escaladarea disputelor interne pentru a perturba 
pacea și ordinea în Slovacia și, astfel, partea sa în război46. Conflictul de presă dintre cotidianele 
„Slovák” și „Gardista” a fost moderat prin intervenția lui Jozef Beňuška, șeful U.S.B., Serviciul de 
securitate slovac, care la 29 ianuarie a dat un decret prin care presa slovacă nu mai putea publica 
atacuri la adresa conducerii statului, justificat de nervozitatea creată de polemica dintre Gardă și 
guvern, reflectată în media slovacă din acele zile47.  

Față de schimbările politice din România, presa slovacă a păstrat un ton neutru. De 
exemplu, „Slovák” a comentat lapidar, cu titluri fără echivoc, Ordinul generalului Antonescu: în 
România trebuie restabilită ordinea şi liniştea (23 ianuarie) şi În România este linişte (25 
ianuarie)48. Inițial, cercurile gardiste slovace au receptat negativ lovitura dată de Antonescu 

 
44 Milan Urban a fost un scriitor reprezentativ pentru literatura slovacă modernă, propagandist și redactor șef al 
cotidianului „Gardista”, oficiosul Gărzii Hlinka, Anton Spiesz, Dusan Caplovic, Illustrated Slovak History. A Struggle 
for Sovereignity in Central Europe, Wauconda, Illinois, Bolchazy-Carducci Publishers, 2006, p. 213. 
45 Peter Sokolovič, op. cit., p. 297.  
46 Ibidem, p. 290-291. 
47 Anton Hruboň, „K problematike ideológie slovenského národného socializmu” [Probleme ale ideologiei national-
socialiste slovace], în Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých 
historikov, VIII [De la Salzburg la izbucnirea Insurecţiei. Republica Slovacă 1939-1945 prin ochii istoricilor tineri], 
editor Peter Sokolovič, Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2009, p. 25. 
48 Jana Bauerová, op. cit., p. 87.  
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Mişcării Legionare în ianuarie 1941, apreciind la acel moment că România era „o ţară în 
descompunere”49. Ulterior, presa slovacă a schimbat tonul, publicând materiale care arătau 
vinovăţia legionarilor, abuzurile şi mai ales presupusa „infiltrare comunistă a Mişcării”50. 
Diplomatul român a observat polemica din presa slovacă. Cotidianele slovace au publicat ştiri 
despre procesele intentate legionarilor de statul român, dar s-au abţinut să facă vreun comentariu 
la adresa acestora51. Chiar ziarul „Gardista”, adoptând o atitudine rezervată faţă de lichidarea 
Mişcării Legionare, s-a abţinut să facă vreun comentariu, mulţumindu-se doar să redea faptele52. 
Nici referendumul prin care Antonescu îşi chema populaţia ţării să-i aprobe guvernarea nu a fost 
comentat în Slovacia. Gazeta „Slovák” s-a mulţumit să titreze Votul popular în România (27 
februarie) sau Poporul român este unanim de partea politicii lui Antonescu (4 martie)53.  

Nicolae Lahovary a redactat mai multe rapoarte asupra evenimentelor din Slovacia, 
surprinzând modul cum a fost receptat deznodământul luptelor de la București. Milo Urban, 
redactorul de la „Gardista”, s-a implicat în polemicile dintre cele două aripi. El considera că 
preşedintele a acoperit prea mulţi „oameni învechiţi şi profitori cu vechea mentalitate 
democratico-capitalistă”. El ataca şi redacţia ziarului „Slovák”, unde şi-au făcut loc preoţii 
catolici și cerea arestarea redactorului Aladár Kočiš de la „Slovák”54. Acesta a fost gestul care l-a 
iritat pe Tiso. În acel moment, președintele slovac a intervenit energic împotriva rebelilor. El l-a 
arestat, peste capul lui Mach, pe şeful poliţiei din Bratislava, Ján Ambra, responsabil pentru 
reținerea lui Kočiš. Apoi a convocat Comitetul de conducere al Partidului Popular Slovac şi l-a 
numit pe Medrický secretar general. Şi în alte funcţii importante au fost numiţi adversari ai lui 
Mach. Preşedintele a anulat congresul partidului anunţat de Mach la Bratislava şi a ţinut o 
cuvântare în faţa Comitetului general al partidului, considerată „adevărata declaraţie de război 
împotriva domnului Mach”. Lahovary a observat că disputa din mass media se îndepărtase de 
conflictul politic inițial, adepții radicalismului schimbându-și discursul. „Partidul Hlinka55 este 
acela care în trecut a organizat şi a întruchipat rezistenţa poporului slovac la toate încercările de 
a-l îndepărta de la calea sa firească. El a plămădit naţiunea şi a fost glasul ei, expresia ei istorică, 
iar azi nu numai pe temeiul tradiţiei, dar şi pe acela al legii şi al constituţiei”, comenta Lahovary. 
Deşi a fost voalat, raportul a asociat aluziile din discursul preşedintelui cu persoane concrete 
„Acei care doresc să distrugă printr-o aşa zisă revoluţie unitatea naţională nu sunt decât nişte 
trădători, fie că o fac din prezumţie intelectuală (Tuka?), din vanitate şi ambiţie personală 
(Farkaš?56), din spirit demagogic (Mach?), folosind frazeologie străină de firea poporului nostru 
(Urban?) sau din simplă josnicie sufletească (Murgaš?)”. Tiso a combătut apoi ideea că Slovacia 

 
49 Petre Otu, „Relaţii militare româno-slovace (1940-1944)”, în Structuri politice în secolul XX, coord. Constantin 
Hlihor, București, Editura Curtea Veche, 2000, p. 370.  
50 S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa externă, 1216, f. 45.  
51 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, vol. 11, f. 281.  
52 Ibidem, f. 449. 
53 Jana Bauerová, op. cit., p. 88.  
54 Kočiš a deținut funcția de redactor șef al oficialului „Slovák” până la 2 februarie 1941, fiind înlocuit cu Jozef Paučo. 
În schimb, Milo Urban a rămas în fruntea oficialului Gărzii Hlinka până în 29 august 1944, când s-a declanșat 
insurecția națională slovacă, cf. Michal Fedor, Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939-1944, (Bibliografia 
periodicelor din Slovacia în anii 1939-1945), Martin, Matica Slovenská, 1969, p. 326.  
55 Lahovary se referă la Partidul Popular Slovac, creat de Andrej Hlinka, și nu la Garda Hlinka, organizație care îi 
poartă numele naționalistului slovac. 
56 Ján Farkaš, membru al organizației radicale Rodobrana și adept al transformării ei într-o unitate de elită în cadrul 
Gărzii Hlinka, a fost coorganizator al congreselor Gărzii din 1940-1941.  
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este pregătită să opteze pentru o revoluţie naţional-socialistă, ideologie etichetată drept „articol 
de export” şi considera că partidul, peste capul Gărzii Hlinka, era cel care avea menirea de a 
stabili căile de urmat de către societatea slovacă57.  

Tiso a înțeles ceea ce s-a petrecut în România și s-a poziționat de partea noului regim de 
la București pentru a capta atenția Berlinului. Dincolo de expunerea îngrijorării faţă de 
evenimentele din România şi a felicitării lui Ion Antonescu pentru că a instaurat ordinea, Tiso a 
vorbit de nevoia ca şi în Slovacia autorităţile statului să absoarbă liderii partidului: „nu toate 
elementele politice sunt cuminţi în Slovacia”. Prin actul său de întărire a autorităţii, monseniorul 
Tiso i-a nemulţumit pe liderii Gărzii Hlinka58. Exemplul românesc reverberase şi în Slovacia, iar 
lideri precum Tuka sau Mach se aflau în postura lui Horia Sima, temându-se că o atitudine fermă 
împotriva lui Tiso i-ar compromite la Berlin59. Tuka, Mach şi Murgaš au fost avertizaţi că 
exemplul din România era dovada că Reich-ul nazist avea nevoie de ordine în Europa şi nu era 
tolerant cu manifestările anarhice de impunere a ideologiei naţional-socialiste.  

Nici naziștii nu și-au făcut prea multe iluzii în ceea ce privea național-socialismul în 
Slovacia. Ei nu aveau un plan coerent de introducere a ideologiei național-socialiste în aceasta 
țară unde nu avea rădăcini60. Noul ministru plenipotențiar german la Bratislava, Hans Elard 
Ludin, și-a exprimat opinia că „activitățile de consiliere ar putea avea, în general, cu atât mai 
mult succes cu cât sunt mai nepolitice. Consilierul trebuie considerat expert și acționează în acest 
sens: activitatea sa este de a servi statul consultativ în ansamblu, nu puterea individuală sau 
grupurile de interese”61. Conflictul pentru putere se încheiase, fără violențele din România. Dacă 
în România, Ion Antonescu acaparase întreaga putere și vorbea despre o Legiune reformată și 
epurată de elementele radicale pe care să o subordoneze, în Slovacia, Garda Hlinka și-a păstrat 
structura și pozițiile în structurile statului, dar și-a pierdut autoritatea în fața președintelui Tiso.  

În februarie, de la Legaţia României venea un nou raport care descria pe larg crizele politice 
din România şi Slovacia. Ministrul român a avut ocazia să discute cu noul omolog german, Hans 
Elard Ludin, despre aceasta şi despre poziţia Führer-ului. Raportul se baza pe discuţia avută de 
Lahovary cu Ludin, la 29 ianuarie, care i-a spus că transformările decisive în structurile statelor 
şi în administraţia lor trebuiau amânate pentru finalul războiului. Ludin compara situaţia din 
cele două ţări, în care elementele radicale doreau să pună mâna pe putere şi să limiteze atribuţiile 
conducătorilor statului. Lahovary ştia de întrevederea Ludin-Tiso şi de asigurările date de 
ministrul german. Când Tiso a făcut aluzie la evenimentele din România, Ludin l-a felicitat 
pentru moderaţia sa: „fără să fi fost nevoie de a se ajunge la reprimare, dând astfel dovadă chiar 
elementele mai nerăbdătoare din viaţa politică slovacă de mai multă cuminţenie decât românii”. 
Lahovary a mai arătat că Tiso s-a mişcat atât de greu din trei motive: nu a fost clară poziţia lui 
Čatloš, nu avea acordul Berlinului şi se temea de reacţia lui Karmasin. Odată ce a obţinut creditul 
de care avea nevoie a găsit soluţia pe placul Berlinului de mediere a situaţiei. Ministrul german 
considera că „tristele întâmplări din România vor fi învăţământ şi pentru nerăbdătorii din 
Slovacia”, care se vor potoli. Ludin înţelegea că datorită popularităţii preşedintelui era o greşeală 
să se încerce o debarcare a sa. Lahovary i-a dat dreptate lui Ludin, spunând că şi el înţelegea că 
majoritatea populaţiei era catolică şi loială preşedintelui, care „îşi are rădăcinile în masele catolice 

 
57 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 181.  
58 Ibidem, vol. 11, f. 197-199.  
59 Ibidem, f. 200.  
60 Peter Sokolovič, op. cit., p. 271. 
61 Ibidem, p. 273. 
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strânse în jurul preoţilor de ţară şi dacă s-ar tăia aceste rădăcini fără ca ideologia propăvăduită 
de domnii Tuka şi Mach să fi avut putinţa să prinză rădăcini tot atât de trainice, rezultatul n-ar 
putea fi decât o desorientare, care ar înlesni pătrunderea unui panslavism bolşevizant”. Ludin a 
fost întru-totul de acord cu ministrul român şi a spus că, în Slovacia, Biserica catolică era chezăşia 
anticomunistă. El considera că Mach este prea tânăr şi lipsit de experienţă şi că are timp să aştepte 
finalul războiului pentru a prelua întreaga putere. Ludin recunoştea că este naţional-socialist 
convins, dar că misiunea sa era de a împăca aripa radicală cu majoritatea conservatoare. El 
spunea că Germania înţelege realităţile din micile ţări aliate şi că dorea să împace forţele 
centrifuge pentru a putea spori colaborarea dintre ele şi Reich. Ludin a mai arătat că doreşte să 
colaboreze bine cu Legaţia României. După plecarea ministrului Ungariei la postul din Finlanda 
„corpul diplomatic de aici este restrâns şi în genere slab”, conchidea reprezentantul Auswärtiges 
Amt. Diplomatul german a declarat că dorea să beneficieze de experienţa omologului său român. 
Raportul de la începutul lunii februarie arăta că, după războiul polemic şi al declaraţiilor, starea 
de spirit s-a normalizat şi destins. La 27 ianuarie a avut loc o adunare la Trenčin, la care au 
participat Tiso şi Tuka, şi în care s-a vorbit de reconciliere şi în care s-a arătat că nu sunt 
probleme ireconciliabile fundamentale privind organizarea Slovaciei între cei doi politicieni. 
Tonul conciliant al lui Tiso şi aluziile la programul naţional-socialist la care nu s-a renunţat au 
dus la reconcilierea atmosferei politice din ţară. El arăta că Tuka, Mach și Murgaš „au fost siliţi 
să bată în retragere şi să se mulţumească cu câteva făgăduieli cu parfum caragealesc şi pentru un 
viitor nedeterminat”. Raportul identifica şi cauzele care au dus la stabilizarea situaţiei; lipsa 
sprijinului german pentru radicali, promisiunile lui Tiso că problemele vor fi rezolvate gradual, 
lipsa încrederii de care se lovise Karmasin, care nu cunoștea intenţiile germanilor. Şi adăuga 
nevoia germanilor de a păstra liniştea în spaţiul aflat sub dominaţia lor „în preajma unor 
întâmplări istorice poate hotărâtoare pentru soarta războiului”. În încheierea raportului, 
Lahovary mai spunea că preşedintele aştepta momentul pentru a se debarasa definitiv de Mach62. 
Colaborarea dintre cei doi plenipotențiari se va sfârși curând.  

Hans Elard Ludin, spre diferență de Killinger, a reușit să împace cele două tabere. Într-
adevăr, Ludin a putut să stabilizeze situația din Slovacia, împiedicând o escaladare a conflictului, 
dar numai după ce a fost evident exemplul românesc. Slovacia conta mai ales pentru imaginea 
Germaniei de putere protectoare, dar și pentru resursele sale economice și, nu în ultimul rând, 
cred istoricii slovaci, și pentru contribuția sa militară63. Nicolae Enric Lahovary a rămas puțin 
timp după ce evenimentele s-au încheiat. Spre diferență de Ivan Milecz, care a rămas la post până 
în august 1944, Lahovary a fost schimbat, ca urmare a strategiei lui Antonescu. Lahovary era 
unul din ultimii reprezentanţi ai regelui Carol al II-lea care rămăsese în post într-o țară membră 
a Pactului Tripartit. Gestul nu reprezenta doar o schimbare a politicii externe a României, ci şi o 
întărire a puterii politice interne a generalului Ion Antonescu. În ultimul său raport, a mai făcut 
o aluzie la conflictul pentru putere din cele două țări. El remarca monotonia declaraţiilor de 
fidelitate a Slovaciei faţă de Reich și considera că relaţia personală dintre monseniorul Tiso şi 
Hitler era mai consolidată ca niciodată64. 

La începutul anului 1941 relaţiile româno-slovace s-au aflat într-un moment de cotitură. 
Dacă misiunea lui Lahovary, care s-a încheiat în martie, a reprezentat o ultimă etapă a tatonărilor 

 
62 A.M.A.E., Fond nr. 71, Slovacia, vol. 5, f. 180-195.  
63 Róbert Letz, op. cit., p. 103.  
64 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, vol. 1, Generale, f. 354-355.  
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dintre Bucureşti şi Bratislava, numirea lui Gh. Elefterescu trebuia să dinamizeze raporturile 
bilaterale. Ion Antonescu, stăpân pe situaţia de la Bucureşti după îndepărtarea legionarilor, îşi 
pregătea ofensiva diplomatică pentru refacerea frontierelor României Mari. În strategia sa, 
Slovacia devenea o piesă tot mai interesantă în puzzle-ul antimaghiar. Relaţiile cu Slovacia 
trebuiau să facă parte dintr-o „vastă ofensivă diplomatică orientată contra Dictatului de la Viena 
şi pentru combaterea politicii antiromâneşti a Ungariei”65. 

 
Concluzii  
Pentru România, evenimentele din ianuarie 1941 au reprezentat finalul colaborării dintre 

Ion Antonescu și Mișcarea Legionară. Violențele care au însoțit lupta pentru putere de la 
București au discreditat Mișcarea Legionară și i-au oferit lui Ion Antonescu posibilitatea de a 
prelua întreaga conducere a țării. Acest fapt nu ar fi fost posibil fără acceptul conducătorului 
Germaniei. Un guvern Horia Sima era exclus după ianuarie 1941. El era perceput ca un fel de 
Quisling şi nu ar fi acceptat de către români. Pentru Slovacia, ecoul evenimentelor a reprezentat 
sugestia clară asupra poziționării Germaniei. În conjunctura internațională de la începutul 
anului 1941, susținerea unor grupări politice pro-naziste în România sau Slovacia nu a fost 
posibilă. Germanii au evaluat situația cu pragmatism și au decis să-l susțină pe Ion Antonescu și 
Jozef Tiso. Ei au observat că în România ordinea impusă de Ion Antonescu era de preferat, în 
vreme ce în Slovacia președintele și grupările conservatoare din jurul său se bucurau de o 
autoritate mai mare în rândul populației. De aceea, lovitura dură dată de Antonescu Mișcării 
Legionare a fost un exemplu de ce s-ar fi putut întâmpla în Slovacia dacă Garda Hlinka ar fi optat 
pentru lupta deschisă cu președintele Tiso.  

De aceea, rapoartele și notele lui Ivan Milecz au devenit sugestii politice, mai mult decât 
simple instrumente de informare asupra situației din România. Lipsa sa de coerență și puținele 
surse oficiale din care se informa ni-l arată pe Milecz într-o poziție complicată. El susținea cauza 
președintelui Tiso, dar nu putea să își dezvăluie opțiunile în fața lui Vojtech Tuka. Numeroasele 
detalii, chiar dacă multe erau eronate, și revenirea la aceeași concluzie în aproape fiecare 
document, ne sugerează că rapoartele sale erau mai mult decât simple note de informare. 
Perspectiva cu care vedea lucrurile, provocată de concluzia că decizia politică o va lua, în cele din 
urmă, Berlinul, era soluția propusă de Milecz. Iar deznodământul, urmărit în detaliu până în 
luna februarie, îl prezenta pe Antonescu, ca opțiunea Berlinului.  

Atât Milecz la București, cât și Lahovary la Bratislava au înțeles schimbarea lui Manfred 
von Killinger. Plecarea sa din Slovacia, pentru a prelua postul din România, nu a fost surprinsă 
corect de majoritatea martorilor epocii. Dar cei doi diplomați au realizat că această mutare făcea 
parte dintr-un joc mai amplu. Astfel, Milecz și Lahovary au decriptat în acest joc poziția 
Berlinului față de Mișcarea Legionară și Garda Hlinka. Killinger eșuase în misiunea de a împăca 
taberele în Slovacia și nu avusese nicio șansă să impună o eventuală politică de amnistie în 
România. Tot ceea ce a reușit a fost să introducă o serie de consilieri germani în structurile 
statului slovac și să salveze capii Mișcării Legionare de retorsiunea lui Antonescu.  

La rândul său, Lahovary a urmărit disputa politică din Slovacia și a raportat la București 
în ce consta aceasta. Concluziile sale converg spre ideea că evenimentele din România au fost un 
exemplu pentru slovaci. Dacă pentru România, rebeliunea legionară a avut conotații negative, 

 
65 Ioan Chiper, „Obiective, mijloace și metode ale diplomaţiei românești în anul 1941”, I, în Revista istorică, serie 
nouă, tom II, nr. 3-4, martie-aprilie 1991, p. 134.  
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mai ales prin violențele și crimele legionarilor, pentru Slovacia ea a avut reverberații pozitive. 
Lupta pentru putere dintre Tiso și Garda Hlinka nu a degenerat și nu s-a ajuns la un conflict 
armat. Diplomatul român a fost extrem de bine informat și a făcut analize corecte asupra situației 
politice slovace. Garda Hlinka a făcut un pas în spate, pentru a nu împărtăși soarta Mișcării 
Legionare. Rapoartele diplomaților Ivan Milecz și Nicoale Enric Lahovary sunt concludente 
pentru acest episod. Așadar, rebeliunea legionară a avut și alte consecințe decât cele subliniate, 
de-a lungul timpului, de istoriografia românească. În contextul general, ecoul eșecului tentativei 
legionare de preluare a puterii a reverberat în altă țară, unde scena politică era divizată. Decizia 
Germaniei ne arată o unitate de gândire în ceea ce privește sfera de influență a Reich-lui la 
începutul anului 1941. 
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This paper aims to illustrate a difficult period in the history of the Romanian Church United with 
Rome, namely: those years in which Bishop Valeriu Frențiu was forced to leave the episcopal residence, 
and the apostolic administration of the Greek-Catholic Diocese of Oradea-Mare was entrusted to Iuliu 
Hossu. Both the festive events in which the new administrator of the diocese took part and the canonical 
visitations he made will be illustrated. The efforts of Iuliu Hossu will be highlighted, who, despite the 
difficulties of those years, took all the necessary steps to be among the faithful as often as possible, 
visiting as many parishes as possible. 
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Introducere 
Iuliu Hossu a fost în mod constant preocupat să ajungă în mijlocul credincioșilor pe care 

îi păstorea, dorind să afle personal cât mai multe despre situația din teritoriu. În intervalul 
cronologic 1941-1945, pe lângă funcția sa de episcop al Diecezei Greco-Catolice de Cluj-
Gherla, i-a revenit atât administrarea Epicopiei de Oradea Mare, cât și supravegherea 
delegatului arhiepiscopal Iosif Pop, care administra protopopiatul Târgu Mureș și ținutul 
secuiesc (arealuri geografice care țineau de Arhiepiscopia de Alba Iulia și Făgăraș, dar care 
rămăseseră pe teritoriul Ungariei ca urmare a implementării prevederilor Arbitrajului de la 
Viena din toamna anului 1940). Ca urmare a faptului că între episcopul Valeriu Frențiu și noile 
autorități a existat o constantă tensiune, ierarhul nu a mai fost lăsat să rezideze în Oradea1, 
stabilindu-și o vreme sediul la Beiuș, iar ulterior plecând la Blaj pentru a administra 
Arhiepiscopia de Alba Iulia și Făgăraș, ca urmare a vacanței scaunului mitropolitan. Prin 
prisma faptului că Valeriu Fențiu nu avea permisiunea autorităților maghiare să revină la 
reședința sa episcopală, iar episcopul auxiliar Ioan Suciu nu era recunoscut de către factorii 
decizionali de la Budapesta, la data de 24 august 1941 a avut loc învestirea oficială a lui Iuliu 
Hossu în funcția de administrator al Episcopiei Unite a Oradiei. Iuliu Hossu a fost prezent în 
dieceza orădeană în repetate rânduri, atât pentru chestiuni administrative, cât și pentru a 
efectua o serie de vizitații canonice, consacrări de biserici și, nu în ultimul rând, pentru a 

 
* Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; e-mail: danibarna70@gmail.com 
1 Adrian Podar, Episcopul Valeriu Traian Frențiu, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, p. 26. 



452 

Daniel Barna 

 

participa la sinoade ale protopopiatelor. De asemenea, a mai luat parte și la diverse serbări sau 
alte evenimente organizate de instituții de învățâmânt. 

Așadar, în cele ce urmează se va urmări prezentarea acelor evenimente grație cărora 
administratorul apostolic Iuliu Hossu a reușit să ajungă în mijlocul credincioșilor din Episcopia 
Greco-Catolică de Oradea. Pentru atingerea acestui scop, vizitațiile canonice, respectiv 
participarea la diverse festivități vor fi expuse în două secțiuni distincte. În cazul vizitelor, 
denumite și misiuni poporale, va fi realizat un itinerariu al deplasărilor ierarhului clujean, pentru 
a putea observa ce zone ale episcopiei a reușit să viziteze. De asemenea, vor fi evidențiate, în acele 
situații în care apare menționat, și motivul vizitelor: consacrarea unei biserici și/sau participarea 
la ședința sinodală a protopopiatului. În privința celeilalte secțiuni analizate, vor fi avute în 
vedere evenimente la care episcopul ia parte: serbări, festivități școlare, jubilee; precum și 
frecvența cu care Iuliu Hossu a reușit să participe la așa ceva în dieceza care îi fusese încredințată 
spre administrare. 

 
Festivități, serbări, jubilee 
După cum am punctat deja, episcopul Valeriu Frențiu, nemaifiind lăsat de către 

autoritățile maghiare să se întoarcă în Oradea, a fost numit, după moartea mitropolitului 
Alexandru Nicolescu, administrator apostolic al scaunului arhiepiscopal de la Blaj2, până la 
alegerea unui nou mitropolit, în timp ce Iuliu Hossu a fost numit administrator al diecezei 
orădene, festivitatea de învestire având loc în data de 24 august 1941. Noua graniță dintre 
România și Ungaria scinda aproximativ jumătate din dioceza orădeană, partea rămasă pe 
teritoriul statului român fiind în continuare administrată de către Valeriu Frențiu, chiar și după 
mutarea acestuia la Blaj3, lui Iuliu Hossu revenindu-i gestionarea părții din Ungaria. În perioada 
în care a administrat dieceza, ierarhul clujean a reușit să fie prezent la câteva serbări și festivități 
ale episcopiei sau ale instituțiilor școlare aflate sub auspiciile Episcopiei Unite de Oradea; în cele 
ce urmează, acestea vor fi expuse în ordine cronologică. 

Așadar, după data de 24 august 1941 este consemnat faptul că Iuliu Hossu a participat în 
mod constant (fără a fi specificată frecvența), nu doar la ședințele consistoriale ale eparhiei, ci și 
la o serie de inspecții făcute instituțiilor de învățământ din Oradea, avându-l alături pe episcopul 
auxiliar, Ioan Suciu. Un prim eveniment marcant îl reprezintă festivitatea de încheiere a anului 
școlar 1941-1942 de la Școala Normală de băieți din Oradea, Iuliu Hossu fiind prezent acolo în 
data de 21 iunie 1942, din postura sa de administrator apostolic. Festivitatea a început cu serviciul 
divin săvârșit de către episcopul clujean în catedrala din Oradea, după care s-a mers în sala festivă 
a Școlii Normale, unde a avut loc o ceremonie pentru a marca încheierea anului școlar. Au ținut 
discursuri despre importanța învățământului Iuliu Hossu, Ioan Suciu și Gavril Stan, rectorul 
Academiei Teologice din Oradea. Festivitatea s-a încheiat cu o scenetă jucată de către o parte a 
elevilor școlii secundare românești4, aceștia fiind felicitați de către Iuliu Hossu pentru eforturile 
depuse. 

În toamna aceluiași an, ca urmare a faptului că s-au împlinit 25 de ani de când Iuliu 
Hossu fusese numit episcop al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, în luna noiembrie 

 
2 Tribuna Ardealului, II, nr. 252 (1941), p. 4. 
3 Silviu Sana, Tiberiu Ciorba, Episcopul Valeriu Traian Frențiu. Scrisori pastorale, circulare și discursuri oficiale (1913-
1948), Oradea, Editura Universității din Oradea, 2015, p. 36-56. 
4 Tribuna Ardealului, III, nr. 517 (1942), p. 3-4. 
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jubileul a fost sărbătorit atât în Cluj, în data de 21 noiembrie, cât și în Oradea5, cinci zile mai 
târziu. Legat de acest eveniment, Ioan Suciu trimisese în teritoriu o epistolă6, informând astfel 
clerul din întreaga dieceză. Acesta însă nu a fost singurul jubileu sărbătorit în dieceză la finele 
anului 1942. În zilele de 19, respectiv 20 decembrie, s-au celebrat cei 150 de ani de activitate ai 
Academiei Teologice Unite7, la eveniment fiind prezent și Iuliu Hossu. În 19 decembrie, 
administratorul diecezan și episcopul auxiliar au ținut o slujbă de sfințire a apei, dezvelind apoi 
o piatră comemorativă amplasată la intrarea în instituția superioră de învățământ, aceasta 
devenind simbolul jubileul sărbătorit. Festivitatea continuă și în ziua următoare, când, după 
săvârșirea serviciul divin, ierarhul clujean a fost așteptat la Școala Normală unde a fost 
organizată o recepție, eveniment la care au participat numeroși membri ai clerului greco-
catolic, studenți, membri ai intelectualității românești din localitate, precum și protopopul 
ortodox din Oradea8. 

În 1943, an în care Iuliu Hossu a reușit să fie prezent în mijlocul credincioșilor din mai 
multe localități din dieceza orădeană ca urmare a vizitațiilor canonice efectuate, administratorul 
apostolic a vizitat alături de secretarul episcopal E. Foișor Seminarul Teologic din Oradea, la 
finele lunii noiembrie. 

Iuliu Hossu a fost întâmpinat de către rector, cei doi mergând apoi să inspecteze lucrările de 
renovare care se efectuau la capela instituției. S-a inspectat și restul clădirii, ierarhul interesându-se 
de principalele necesități și lipsuri pe care le avea la acel moment Academia. Episcopul a fost apoi 
chemat în sala festivă, unde cei 80 de clerici l-au întâmpinat intonând Pe Dispunătorul, primind 
apoi cuvinte de laudă și încurajare9 de la administratorul diecezei orădene. 

Trei săptâmâni mai târziu, Iuliu Hossu a revenit în Oradea pentru a hirotoni doi clerici, 
dar și pentru a participa la serbarea de Crăciun a Școlii Normale de băieți10, fiind martor la un 
amplu recital de colinde susținut de către elevii școlii secundare orădene în după-masa zilei de 
19 decembrie. 

În următorii doi ani nu mai apar consemnate participări ale lui Iuliu Hossu la astfel de 
evenimente. O explicație poate fi dată și de programul încărcat pe care l-a avut ca urmare a 
faptului că și în 1944 a efectuat numeroase vizitații canonice, atât în propria eparhie, cât și în 
cea de Oradea, iar ulterior numărul deplasărilor a scăzut foarte tare ca urmare a noilor realități 
politice. Cu toate acestea, în contextul unor evenimente marcante din teritoriu, chiar dacă nu 
putea să participe, Iuliu Hossu însărcinează de la centru persoane care să se ocupe de astfel de 
chestiuni. Un exemplu în acest sens îl constituie jubileul de 60 de ani de preoție al parohului 
din Crasna. Preotului Grațian Fonta, la propunerea protopopului districtului Zalău, Liviu 
Trufașiu, i se acordă titlul de canonic onorar, ca răsplată pentru cele șase veacuri de activitate 
preoțească. Profesorul Ioan Georgescu, profesor la Academia Teologică din Oradea, este trimis 
de către Hossu ca însărcinat al capitlului catedral pentru a-i înmâna lui Grațian Fonta diploma 
de canonic onorar, precum și pentru a-i transmite felicitările și binecuvântarea arhierească11. 

 
5 Daniel Cornel Barna, „Relația dintre Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla și Episcopia Ortodoxă de Cluj”, în 
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, p. 98. 
6 Tribuna Ardealului, III, nr. 629 (1942), p. 2. 
7 Ibidem, nr. 651 (1942), p. 1. 
8 Ibidem, nr. 655 (1942), p. 2-3. 
9 Ibidem, IV, nr. 922 (1943), p. 7. 
10 Ibidem, V, nr. 938 (1944), p. 5. 
11 Ibidem, nr. 968 (1944), p. 3. 
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Acestea au fost evenimentele cu caracter festiv la care Iuliu Hossu a participat în calitatea 
sa de administrator apostolic. Chiar dacă nu poate fi vorba de un număr mare de astfel de 
participări, ierarhul clujean a făcut eforturile necesare pentru a fi prezent la cât mai multe 
festivități organizate în dieceza care îi fusese încredințată spre administrare, prevalând interesul 
său pentru bunul mers al instituțiilor școlare aflate sub auspiciile episcopiei. 

 
Vizitații canonice 
„Vizitațiile canonice sunt un prilej fericit când arhiereul poate lua contact cu preoții și 

turma cuvântătoare de sub păstoria lor”12 sublinia un articol din Tribuna Ardealului. În ciuda 
faptului că Traian Frențiu a ajuns în imposibilitatea de a mai rezida în Oradea, credincioșii 
diecezei din teritoriul care a rămas în Ungaria nu au fost lipsiți de prezența unui ierarh în 
mijlocul lor. Episcopul auxiliar Ioan Suciu, deși nu era recunoscut de către autoritățile 
maghiare, a efectuat o serie de vizite în mai multe parohii din teritoriu în intervalul cronologic 
avut în vedere13. Concomitent cu acestea însă, din postura sa de administrator apostolic, Iuliu 
Hossu a făcut toate eforturile necesare pentru a efectua vizitații canonice în cât mai multe 
localități cu putință. 

După cum se poate observa din Fig. 1, Iuliu Hossu a întreprins o serie de vizitații 
canonice în Episcopia Greco-Catolică de Oradea Mare în anii 1943-1944; totalul acestora este 
de 3014. Primele 14 au fost realizate în anul 1943, an în care Iuliu Hossu a făcut nu mai puțin 
de 82 de vizite în cele două dieceze, precum și în ținutul secuiesc; restul de 16 au survenit în 
anul următor. Din totalul vizitelor efectuate, trei au fost realizate pentru consacrarea 
bisericilor, în timp ce alte șase au fost participări ale administratorului apostolic la ședințe 
sinodale ale protopopiatelor. Prezența ierarhului în diverse parohii, chiar și fără a fi însoțită de 
motivația unui eveniment marcant ca cele menționate anterior, reprezenta pentru 
comunitățile de credincioși un moment istoric, de cele mai multe ori episcopul făcându-și timp 
să celebreze serviciul divin, sau măcăr să intre în biserică pentru a se semna în Cartea de aur15, 
marcând astfel faptul că a vizitat acel loc. Analizând harta se poate observa că cele mai multe 
parohii vizitate au fost din județul Sălaj (aspect explicabil și prin prisma faptului că în anul 
1943 Iuliu Hossu a fost prezent în mai multe parohii din acea parte a județului care aparțin de 
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, astfel că trecând Meseșul a ajuns foarte repede la 
cele învecinate care țineau de Dieceza de Oradea Mare), dar cu toate acestea episcopul a ajuns 
și în mijlocul credincioșilor din județele Bihor, respectiv Satu Mare. În continuare va fi 
prezentat itinerariul episcopului în cei doi ani în care a ajuns în numeroase parohii din 
cuprinsul diecezei. 

În toamna anului 1943 a fost relatată în cuprinsul cotidianului Tribuna Ardealului prima 
participare a administratorului eparhiei la consacrarea unei biserici, în Andrid. Iuliu Hossu a 
pornit în 2 octombrie alături de canonicul Vasile Barbu, secretarul episcopal E. Foișor, casierul 
diecezan Vasile Chiș, precum și contabilul diecezan, Vasile Rusu, făcând o primă oprire în 

 
12 Ibidem, IV, nr. 774 (1943), p. 4. 
13 Emanuel Cosmovici, Episcopul Ioan Suciu. Viața și martiriul, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2019, passim. 
14 Fiecare teritoriu marcat pe hartă cu roșu sau albastru reprezintă o comună, astfel că numărul vizitelor nu este egal 
cu numărul de comune marcate pe hartă, ca urmare a faptului că nu de puține ori, în cadrul aceleiași comune, erau 
vizitate mai multe sate. 
15 Daniel Victor Săbăceag, Viorel Câmpean, „Un memorandist mai puțin cunoscut: Andrei Centea (1851-1927)”, în 
Revista Arhivei Maramureșene, XIII, Baia Mare, 2020, p. 91. 
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Tarcea, unde întâmpinarea a fost făcută de către 10 călăreți, care „formează solii comunei și 
care se transformă în gardă de onoare și călăuză spre parohie”16. La poarta de triumf din fața 
bisericii în întâmpinarea suitei iese protopopul Traian Mihalca și se intră în biserică pentru 
slujba de litie, urmată de o vizită la casa parohială, urmând ca apoi să pornească spre Pișcolț, 
unde episcopul e întâmpinat de protopopul onorar Alexandru Terdic, alături de notarul 
comunat și preotul reformat. Se intră în biserică pentru litie, după care episcopul își continuă 
drumul spre Andrid. Ajuns la destinație când deja se întuneca, ierarhul a fost întâmpinat de 
către prim-pretorul plasei, salutându-l în numele guvernului, de notarul comunei ca reprezentant 
al unității administrative, de primar și de un grup de călăreți, alături de unul de bicicliști, cu 
toții escortându-l spre biserică, unde așteptau credincioșii, parohul Gheorghe Rosianu și 
protopopul onorar Virgil Trufașiu. Se intră în biserică pentru săvărșirea primei părți a 
consacrării17 bisericii, ceremonial continuat a doua zi, 3 octombrie. 

La recepția din casa parohială, ținută după săvârșirea serviciului divin și a cuminecării a 
peste 600 de credincioși, au luat parte și notarul comunal și preotul reformat. La plecare, în 
jurul orei 16, Iuliu Hossu împarte iconițe copiilor din Andrid, urmând apoi să părăsească 
localitatea, însoțit de membrii clerului diecezan, pornind spre comuna Dindești, parohie 
vacantă de mai bine de un an la acel moment. În discursul de întâmpinare, protopopul Mihalca 
îl roagă pe episcop să trimită un preot în acea parohie, Iuliu Hossu asigurându-l că va face toate 
eforturile necesare în acest sens. Se intră apoi în biserică pentru a se ține litia, după care are loc 
o procesiune de sfințire a trei cruci ridicate datorită donațiilor credincioșilor: prima se afla în 
cimitir, a doua în via bisericii, iar a treia la răspântia drumului din localitate18. După finalizarea 
procesiunii, ierarhul a mai stat de vorbă cu credincioșii, urmând apoi să pornească spre 
reședința episcopală; nefiind consemnată organizarea vreunei recepții în casa parohială, aspect 
lesne de înțeles până la urmă, având în vedere că este vorba de o parohie vacantă. Următoarea 
destinație a fost orașul de reședință al episcopiei, în data de 4 octombrie vizitând biserica 
mănăstirii franciscane din Oradea19. 

Misiunile poporale din Episcopia Greco-Catolică de Oradea au continuat și în a doua 
parte a lunii octombrie, Iuliu Hossu petrecând trei zile în județul Sălaj. Prima oprire, în data 
de 23 octombrie, a avut loc în Zalău, unde a fost întâmpinat de credincioși și de protopopul 
Liviu Trufașiu, precum și de către prim-pretorul din localitate. Nu sunt oferite detalii 
referitoare la cele petrecute în Zalău, cel mai probabil fiind vorba de un popas scurt, episcopul 
continuâdu-și drumul prin Sălaj și ajungând în Bocșa, unde a fost întâmpinat de către vicarul 
Sălajului, Cornel Dărăbanth, alături de notarul comunei și o mulțime de enoriași. Fiind 
escortat într-un car tras de patru boi, ajunge la biserică, parohul Simion Barbuloviciu 
așteptându-l pentru a începe slujba de consacrare a bisericii, după care se săvârșește vecernia, 
precum și panehida dedicată credincioșilor trecuți în neființă ai acelei parohii. Iuliu Hossu se 
arată impresionat de noua biserică (construită din donațiile credincioșilor în cuantum de 
aproximativ două milioane de lei, precum și din fonduri primite de la autoritățile județene), 
menționând că își amintește că în urmă cu 20 de ani, când mai fusese în localitate, biserica de 
acolo era din lemn. A doua zi a fost finalizată consacrarea noului lăcaș de cult, la eveniment 

 
16 Tribuna Ardealului, IV, nr. 886 (1943), p. 5. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, nr. 887 (1943), p. 3. 
19 Arhivele Naționale. Direcția Județeană Cluj (în continuare se va cita ca A.N.D.J.Cj.), fond Episcopia Greco-Catolică 
de Cluj-Gherla, dos. nr. 7736/1943, f. 1. 
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fiind prezenți doi vicari: cel sălăjean și cel sătmărean, Aurel Pășcuțiu20. După cuminecarea 
credincioșilor și participarea la recepția din casa parohială, episcopul părăsește Bocșa, 
îndreptându-se spre Vârșolț. 

Ajuns în Vârșolț când deja se însera, Iuliu Hossu era așteptat în fața bisericii de preotul 
Gheorghe Chioran, prim-pretorul plasei, și notarul comunei, aceștia trei fiind flancați de 
numeroși credincioși. S-a intrat în biserică pentru a se ține litia, urmată de discuții cu 
credincioșii și de dăruirea de iconițe copiilor, episcopul continuându-și apoi drumul și 
ajungând în Crasna. Acolo popasul a fost unul relativ scurt, intrând în biserică doar pentru a 
ține predica, nefiind vorba de săvârșirea vreunui serviciu divin, apoi plecând spre Peceiu, unde 
doar discută puțin cu parohul și credincioșii, neintrând în biserică. Ultima oprire din acea zi a 
avut loc în localitatea Bănișor, unde o parte a credincioșilor, alături de sub-notar, îl așteptau la 
prima poartă triumfală, mergând împreună la cea de-a doua, unde administratorul apostolic 
este primit de către protopopul onorar Dionisie Vicaș, cei doi intrând în biserică pentru a 
săvârși litia. În ziua următoare, Iuliu Hossu a săvârșit liturghia, primind apoi în audiență, la 
recepția ținută în casa parohială, preoții veniți din localitățile vecine care doreau să vorbească 
cu ierarhul despre situația din propriile parohii. După terminarea recepției, seria de vizitații 
continuă, episcopul ajungând în Aghireș. Corul școlii intonează Pe Dispunătorul la apariția 
ierarhului, însoțindu-l apoi până la biserică, unde se ține serviciul divin, urmat de o recepție 
în casa parohială. Spre seară episcopul pornește spre sediul protopopiatului Zalău21, urmând 
să fie găzduit de Liviu Trufașiu până a doua zi. 

În 26 octombrie, dimineața, Iuliu Hossu pleacă din Zalău, având ca destinație satul 
Gârcei, unde urma să participe la consacrarea bisericii din parohia vacantă și administrată de 
către preotul din Crișeni, Grigore Balotă. La poarta triumfală așteptau, pe lângă 
administratorul parohial menționat deja, preoții confesiunilor etnicilor maghiari: parohul 
romano-catolic, respectiv cel reformat; alături de notarul comunei și credincioși. Are loc 
ceremonialul de consacrare, apoi se ține liturghia, după care Grigore Balotă este ridicat la 
rangul de protopop onorar. Înainte de a pleca din Gârcei, episcopul vizitează casa cantorului 
și a reprezentanților autorităților administrative din localitate, îndreptându-se apoi spre 
Crișeni. După ce ia masa în casa parohială, merge la biserică alături de preot și oficiază litia, 
pornind în cele din urmă spre Zalău, unde înnoptează din nou în casa protopopului22. Cu 
aceasta se încheie cele trei zile încărcate pe care episcopul le-a petrecut în parohiile din Sălaj 
care țineau de Episcopia Greco-Catolică de Oradea. 

Anul 1944 a adus cu sine o altă serie de vizitații făcute de către Iuliu Hossu, acesta reușind 
să participe la mai multe sinoade protopopești. Primul consemnat a avut loc în data de 28 mai, 
în Vadu Crișului, administratorul apostolic deplasându-se cu trenul, fiind așteptat în seara zilei 
de 27 mai de către secretarul episcopal E. Foișor și protopopul Romul Mihalca. Ajungând la o 
oră destul de târzie, se oficiază litia și se anunță programul pe următoarea zi. În ziua următoare 
slujba începe dimineața la ora 9, fiind succedată de cuminecarea credincioșilor și de recepția 
ținută în casa parohului. A urmat ședința sinodală, în cadrul căreia preotului Paul Lauran a 
ținut o prelegere despre comunism și modalități de combatere a acestuia. După acestea se intră 
din nou în biserică, Iuliu Hossu ținând un paraclis în care vorbește despre importanța cinstirii 

 
20 Tribuna Ardealului, IV, nr. 904 (1943), p. 5. 
21 Ibidem, nr. 906 (1943), p. 3. 
22 Ibidem, nr. 918 (1943), p. 5. 



457 

 Administratorul apostolic Iuliu Hossu în mijlocul credincioșilor din Episcopia Unită de Oradea Mare (1941-1945) 

 

Fecioarei23. Datorită faptului că timpul i-a permis (având tren înapoi spre Cluj abia seara), 
episcopul a reușit să viziteze până la plecare atât gospodăriile câtorva dintre fruntașii localității, 
cât și a unora dintre familiile sărace din Vad. 

Iuliu Hossu s-a întors în Episcopia Greco-Catolică de Oradea de Rusalii și, contrar 
obiceiului bine încetățenit de a participa în prima zi a acestei sărbători la slujba de la catedrală și 
în a doua la cea de la concatedrala din Gherla, în 1944 ajunge în Sanislău. E așteptat la marginea 
comunei de călăreți, fiind dus într-un car alegoric până în centrul satului unde așteptau 
reprezentanții adiministrației civile: primarul și notarul. La biserică îl întâmpină preotul Iosif 
Patachi și protopopul Traian Mihalca, alături de ceilalți membri ai clerului din protopopiat, 
veniți pentru ședința sinodală. Liturghia a început la ora 10, iar după săvârșirea acesteia, precum 
și a cuminecării credincioșilor, a avut loc o procesiune prin cimitir. La întoarcere s-a mers la 
recepția din casa parohială, unde au fost invitați și preoții maghiari din sat: cel romano-catolic și 
cel reformat. După-masa s-a ținut slujba de vecernie, celebrată de vicarul foraneu Aurel Pășcuțiu, 
iar în cele din urmă a avut loc și ședința sinodală, în sala mare a vechii școli confesionale din sat. 
După sinod, înainte de plecare, Iuliu Hossu reușește să treacă puțin și pe la parohia a II-a din 
localitate24 și să discute cu preotul de acolo, ca apoi să-și ia în cele din urmă rămas-bun de la 
credincioșii din Sanislău. 

Următorul sinod la care a participat administratorul apostolic al eparhiei a fost cel al 
protopopiatului Zalău, care s-a ținut în data de 24 iunie, în Șeredei. Iuliu Hossu a pornit în 
după-masa zilei de 23 iunie, făcând o primă oprire în Cizer: o localitate foarte mare, unde 
paroh era Dumitru Pop. Întâmpinarea a fost făcută de către călăreți, iar în sat, la poarta 
triumfală așteptau prim-pretorul plasei Crasna, Gheorghe Györfy, și protopopul Liviu 
Trufașiu. Se merge la biserică, aceasta fiind în construcție, pentru un scurt popas, urmând ca 
apoi să se facă o altă oprire la biserica din filia Boian, unde s-a sărvârșit litia. Drumul continuă 
cu o oprire în Horoatul Crasnei, unde la poarta triumfală din fața bisericii așteptau preotul 
Leontin Chiș, notarul Vasile Florian și parohul reformat. Se mai face o scurtă oprire și la 
biserica din Petenia, și în cele din urmă se ajunge la hotarul destinației finale. Acolo episcopul 
a fost primit de către banderiul format din 11 călăreți, iar la prima poartă de triumf din sat, 
cuvântul de bun venit a fost rostit de către notar. La a doua poartă, amplasată în fața bisericii, 
aștepta parohul Gheorghe Zaha. A doua zi, slujba s-a oficiat în fața a peste 2000 de credincioși, 
urmată de cuminecarea a aproximativ 500 dintre ei. În casa parohială s-a ținut o recepție, după 
care a început ședința sinodală, finalizată după-masă25. Iuliu Hossu rămâne în județul Sălaj 
pentru un alt sinod, de această dată în Șimleul Silvaniei, unde vicarul Cornel Dărăbanth îl 
primește în seara zilei de 24 iunie, organizând un concert de cântări bisericești în cinstea 
ierarhului. 

Sinodul a avut loc în parohia Marca, episcopul fiind întâmpinat de un banderiu format 
din 25 de călăreți, care au escortat mașina până la prima poarta triumfală, unde așteptau corul, 
credincioșii, precum și notarul comunei, Palazsa Ștefan. La a doua poartă, aflată în fața 
bisericii, aștepta parohul Ilie Vetișan. Liturghia s-a ținut în aer liber, fiind prezenți peste 2000 
de credincioși. Și recepția s-a ținut tot în curtea bisericii, participând, pe lângă cler, și 
intelectualitatea din regiune26. Asemeni situației din Șeredei, după încheierea ședinței sinodale 

 
23 Ibidem, V, nr. 1053 (1944), p. 2. 
24 Ibidem, nr. 1061 (1944), p. 2-4. 
25 Ibidem, nr. 1078 (1944), p. 2-3. 
26 Ibidem, nr. 1083 (1944), p. 3. 
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din Marca, Iuliu Hossu pleacă spre o altă localitate, fără a zăbovi prea mult în mijlocul 
credincioșilor, având un alt sinod programat în ziua următoare, în Supurul de Sus. 

Fiind în drum spre Supur, episcopul oprește în Măieriște, fiind întâmpinat de către paroh 
și credincioși. Popasul este unul scurt, având loc doar câteva discuții, nefiind consemnată 
intrarea în biserică. Drumul continuă așadar spre Supur, iar la poarta triumfală de la intrarea în 
comună așteptau primarul Ilie Rotariu și notarul Iosif Cseh, pornind de acolo într-un car alegoric 
spre biserica unită din sat, drumul fiind presărat cu flori. Sinodul s-a ținut abia în ziua următoare, 
după săvârșirea serviciului divin și hirotonirea clericului absolvent Gheorghe Pop. După ședință, 
Iuliu Hossu pornește spre Tășnad, unde era așteptat de vicarul Sătmarului, Aurel Pășcuțiu, și de 
protopopul Emil Lobonțiu. Fiind deja seară, se oficiază litia, urmând apoi a se ține o recepție în 
cinstea episcopului27. 

Sinodul de la Tășnad a avut loc în parohia Cehal, fiind vorba de un sat izolat în care nu 
se putea merge cu mașina, motiv pentru care episcopul este așteptat în dimineața zilei de 27 
iunie de o trăsură care îl duce până acolo. Ajuns la hotarele localității, la poarta triumfală îl 
întâmpină călăreții care formau banderiul de întâmpinare, precum și învățătorul din Cehal, 
aceștia având pregătit un car alegoric tras de 24 de boi. La a doua poartă îl întâmpină parohul 
Ioan Pereni, precum și ceilalți preoți din protopopiat, alături de o mulțime foarte numeroasă 
de credincioși. După serviciul divin, episcopul îl ridică pe preotul din Cehal la rangul de 
protopop onorar, lăudându-i eforturile depuse pentru a construi o nouă biserică în localitate 
(probabil cea veche fusese din lemn; nu există specificații clare în acest sens). A urmat recepția, 
iar apoi ședința sinodală, la final Iuliu Hossu fiind din nou transportat cu trăsura până în 
Tășnad28. 

Participarea la patru sinoade protopopiale în decursul a patru zile vorbește de la sine 
despre programul foarte încărcat pe care l-a avut Iuliu Hossu în calitatea sa de administrator 
apostolic al diecezei orădene la finele lunii iunie. Se poate afirma faptul că misiunile poporare 
numeroase din 1943 au fost reiterate și în vara anului 1944, fiind vorba de aceeași determinare 
de a ajunge în cât mai multe parohii cu putință. Așa se face că și după numeroasele sinoade la 
care fusese prezent, episcopul clujean mai participă la o serie de vizitații în județul Sălaj, ca 
apoi să treacă Meseșul pentru a participa, în propria dieceză, la pelerinajul din Buciumi. 

Așadar, în data de 28 iunie, Iuliu Hossu ajunge din nou în vicariatul Silvaniei, săvârșind 
liturghia în fața unui număr foarte mare de credincioși și participând ulterior la recepția ținută 
în reședința vicarială, unde a primit în audiență mai mulți preoți din regiune (oferindu-le 
distincția de protopop onorar preoților Emil Pop și Virgil Sima), pe curatorii din Șimleul 
Silvaniei și o parte a membrelor din Reuniunea Mariană din localitate. După recepție, ca 
urmare a unei ploi puternice, își amână plecarea cu câteva ore, în cele din urmă pornind spre 
Badon. În Badon episcopul a săvârșit liturghia, a făcut o scurtă oprire în casa parohială și a 
plecat spre Hereclean, unde îl așteptau călăreții, având pregătit carul decorat. În sat a fost 
întâmpinat de către notar, primar, cor și credincioși, cu toții pornind apoi spre biserica din 
deal, administrată de preotul Alexandru Pocol; a fost prezent și protopopul din Zalău, Liviu 
Trufașiu. După serviciul divin, Iuliu Hossu îl ridică la rangul de protopop onorar pe paroh, 
după care sfințește o răstignire ridicată de către acesta în amintirea răposatei sale soții. 
Urmează apoi o recepție în casa parohială, și abia spre miezul nopții episcopul pleacă la Zalău, 

 
27 Ibidem, p. 4. 
28 Ibidem, nr. 1089 (1944), p. 3. 
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urmând să înopteze în casa protopopului până a doua zi29, când avea să meargă la Buciumi cu 
ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 

Ultima participare la un sinod protopopial, în cuprinsul Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea, a avut loc în parohia Cordău, în apropiere de reședința episcopală din Oradea. 
Așteptat fiind de 25 de călăreți, episcopul urcă în carul alegoric și pornește spre centrul satului, 
unde așteptau protopopul Romul Mihalca alături de primarul Alexandru Marian. Împreună 
își continuă drumul până la biserică, fiind prezenți preoții din district în frunte cu parohul din 
Cordău, Alexandru Chiș. După săvârșirea serviciului divin, episcopul împarte iconițe copiilor, 
ajungând apoi în casa parohială pentru recepție și ședința sinodală. Părăsește localitatea seara 
târziu, mergând în Oradea, unde este consemnat faptul că în ziua următoare a participat la o 
ședință consistorială, rezolvând chestiuni curente legate de administrația diecezei, ca mai apoi 
să plece cu trenul înapoi la Cluj30. 

După cum se poate observa, cursul războiului, retragerea trupelor maghiare și intrarea 
trupelor româno-sovietice în Transilvania de Nord-Vest nu au fost o piedică pentru Iuliu 
Hossu pentru a ajunge în diferite părți ale diecezei în anul 1944. Numărul de vizitații canonice 
făcute nu este deloc neglijabil, ierarhul clujean reușind să ajungă în mijlocul a numeroase 
comunități greco-catolice din cuprinsul Episcopiei Unite de Oradea Mare. În anul 1945 nu a 
mai făcut astfel de vizitații, dar acest lucru este valabil nu doar pentru eparhia orădeană, ci și 
pentru cea de Cluj-Gherla, unde a reușit să viziteze doar o parohie, și aceasta aflându-se însă 
în orașul în care rezida; singurele deplasări pentru a se afla în mijlocul credincioșilor au fost 
făcute cu prilejul unor pelerinaje la mănăstiri. 

 
Concluzii 
În concluzie, în intervalul cronologic în care lui Iuliu Hossu i-a revenit administrarea 

Episcopiei Greco-Catolice de Oradea Mare, acesta a făcut eforturile necesare pentru a fi 
prezent în dieceza orădeană nu doar pentru a rezolva chestiuni de natură administrativă, cum 
a fost de exemplu participarea la o serie de ședințe consistoriale. La fel cum a procedat în 
propriul teritoriu, a fost în mod constant interesat să se afle în mijlocul credincioșilor și în 
noile teritorii care îi reveniseră în subordine. În anii 1943-1944 a reușit să participe la mai 
multe consacrări de biserici, dar și la ședințe sinodale din diverse protopopiate, având astfel 
oportunitatea să se informeze mai bine despre situația din teritoriu și dificultățile pe care le 
întâmpinau comunitățile de credincioși. Concomitent cu aceste vizite, administratorul 
apostolic a fost prezent și la o serie de evenimente cu caracter festiv din eparhie: serbări școlare, 
festivități, concerte de colinde, jubilee. Se poate remarca faptul că Iuliu Hossu a oferit o 
importantă atenție instituțiilor de învățâmânt aflate sub auspiciile Episcopiei Unite de Oradea, 
comportament pe care și-l însușise deja în Dieceza de Cluj-Gherla în cei peste 25 de ani de 
episcopat. Așadar, în intervalul cronologic avut în vedere, deși credincioșii din părțile diecezei 
orădene rămase în Ungaria fuseseră văduviți de prezența episcopului Valeriu Traian Frențiu, 
Iuliu Hossu a reușit să substituie această lipsă grație determinării sale de a fi prezent în mijlocul 
lor cât mai des posibil. 

 

 
29 Ibidem, nr. 1091 (1944), p. 3 
30 Ibidem, nr. 1094 (1944), p. 5. 
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Fig. 1 Vizitele canonice efectuale de Iuliu Hossu în parohii cuprinse în Episcopia 
Greco-Catolică de Oradea, din Județele Bihor, Sălaj și Satu Mare în anii 1943-1944. 

Autorii hărții: Daniel Cornel Barna, Robert Constantin Macriș 
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ABSTRACT 

 
The present study, based on unpublished information discovered in the Italian archives, focuses on the 

reorganization and stimulation of the Romanian national film production in 1941-42, against the background 
of the need for war propaganda. Compared to the monopoly held in previous years by the German film 
industry, the orientation towards the Italian film industry and the abandonment of the exclusive privileged 
character of the relations with German cinema intervened from the beginning of 1942, due to the presence 
of the well-known Italianist Alexandru Marcu at the head of the Ministry of National Propaganda. 

The details of the Italian-Romanian cinematographic agreements discussed in Bucharest on June 13-17, 
1942, by an Italian delegation led by Eitel Monaco, the director of the General Directorate for 
Cinematography of the Ministry of Popular Culture in Rome and the representatives of the Romanian 
Ministry of National Propaganda are considered. 

 
Keywords: Romanian film, World War II, cinematographic propaganda, Italian film industry 

 
 

Deși prezența în România a tehnologiilor necesare reproducerii și realizării primelor 
pelicule cinematografice s-a înregistrat relativ timpuriu (1896-97) în raport cu intrarea în uz, în 
Franța, a primelor aparate performante prin contribuția fraților Lumière (1895), despre o 
producție autohtonă de filme de artă în România putem vorbi doar de la începutul celui de-al 
doilea deceniu al secolului XX1. În perioada interbelică, producția de film autohtonă va cunoaște 

 
* Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca; e-mail: vturcus@yahoo.it 
1 Primele proiecții cinematografice au avut loc în România la 27 mai 1896, la sediul jurnalului L’Indépendance 
Roumaine. Peste un an, în perioada 10 mai – 20 iunie 1897, cineastul Paul Menu realizează cele dintâi filmări în 
România. În aceeași perioadă, medicul Gheorghe Marinescu s-a numărat printre promotorii documentarului 
științific. Cele dintâi săli cinematografice au funcționat de la începutul secolului XX (în Transilvania din 1901, la Iași 
din 1906-1907). După 1910 au fost difuzate primele producții cinematografice românești, regizate de Grigore 
Brezeanu și Aristide Demetriade (Amor fatal, Înșir’te mărgărite), însă filmul de marcă al epocii rămâne Independența 
României (1912) – cel mai lung film din lume la data respectivă, întrucât însuma două ore de vizionare –, realizat prin 
eforturile financiare ale primului producător autohton, Leon Popescu. Ulterior se vor remarca nume de regizori 
precum Marioara Voiculescu, Constantin Radovici, Eugen/Jenő Janovics etc., producția autohtonă de film cunoscând 
apogeul antebelic în 1913. Anii Marelui Război s-au remarcat prin conturarea filmului documentar românesc, 
contribuția fundamentală fiind a Serviciului Fotografic și Cinematografic al Armatei Române constituit în noiembrie 
1916, printre operatori remarcându-se Tudor Posmantir, Constantin Ivanovici, Gheorghe Ionescu, Eftimie Vasilescu. 
Călin Căliman, Istoria filmului românesc. 1897-2000, București, Editura Fundației Culturale Române, 2000, p. 14-55; 
Manuela Cernat, A Concise History of the Romanian Film, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982, p. 7-
20; Filmat în România. Un repertoriu filmografic de Bujor T. Rîpeanu, vol. I. 1911-1969, București, Editura Fundaței 
Pro, 2004, 301 p.; B. T. Rîpeanu, Filmat în România: filmul documentar: 1897-1948, Editura Meronia, 2008, 654 p.  
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un reviriment în anii ’20 (notabile rămân Țigăncușa de la iatac, regizată de Alfred Halm, avându-
l ca asistent pe cunoscutul regizor Jean Mihail, care va realiza în anii următori pelicule precum 
Păcat, Manasse – 1925, Lia – 1927 etc.; Haplea – 1927, peliculă de desen animat realizată de 
Marin Iorda, domeniul animației fiind frecventat în primul deceniu interbelic mai ales de Aurel 
Petrescu, care a propus figura lui Păcală; filmele regizate de Jean Georgescu; filmele din 1925 
semnate de Ion Șahighian, Năbădăile Cleopatrei sau Datorie și sacrificiu; Maiorul Mura – 1928 
de Ion Timuș sau Haiducii – 1929 lui Horia Igiroșanu). În 1930 este turnată prima peliculă 
românească cu o corelare audio-video, Ciuleandra, inspirată de romanul lui Liviu Rebreanu și 
care l-a avut ca regizor pe Martin Berger. Așadar, încă din anii ’30 se remarcă, dincolo de o 
prezență însemnată a peliculelor americane și franceze, o augmentare a raporturilor cu 
cinematografia germană, inclusiv la nivelul producției de film din România. Pe fundalul crizei 
economice însă, și al impunerii filmului sonor, care ridica exigențele atât în privința costurilor 
de producție, cât și al interpretării actorilor, fiind reclamată abandonarea improvizațiilor, a 
factotumului și amatorismului, s-a ajuns ca acum să nu mai fie produse decât 3-4 pelicule anual, 
celebre pentru perioadă rămânând puține producții (Visul lui Tănase – 1932, primul film sonor 
realizat de un regizor român, Constantin Tănase, dar tot într-un sistem de coproducție cu 
Germania, celălalt coregizor fiind Bernd Aldor, iar pelicula fiind turnată la Berlin; Bing-Bang – 
1935, care îi propunea pe Stroe și Vasilache etc.)2. În a doua jumătate a anilor ’30 s-a pus așadar 
acut problema relansării cinematografiei românești și încadrarea sa în trendul filmului sonor. Se 
înființează Fondul Național al Cinematografiei (1934), apoi Industria română de filme sonore, 
odată cu importarea tehnologiei specifice. În general vor fi produse jurnale de actualități și 
documentare de propagandă turistică, industria cinematografică românească sonoră, relansată 
spre finele celui de-al doilea deceniu interbelic, devenind treptat un apanaj al Direcției, apoi 
Subsecretariatului Propagandei Naționale, aceasta și în contextul instaurării regimului de 
autoritate monarhică3. Pentru a organiza însă mai bine producția cinematografică națională, la 
1 septembrie 1938, Direcția Cinematografică este organizată ca Oficiul Național al 
Cinematografiei, condus de Paul Călinescu. În perioada regimului Antonescu, Oficiul este 
reorganizat la 4 aprilie 1941, fiind înființată Administrația Comercială „Oficiul Național al 
Cinematografiei” – O.N.C., condus de Ion I. Cantacuzino4. 

 
2 C. Căliman, op. cit., p. 61-128. 
3 Încă din 1926, precursoarea instituțională a amintitei structuri, Direcția Presei din Ministerul de Interne, se adresa 
prefecturilor județene indicând necesitatea controlului asupra peliculelor care rulau în fiecare județ, dat fiind impactul 
remarcabil pe care noua formulă de comunicare o avea asupra populației. În vederea constituirii unei producții 
cinematografice naționale consistente, la 9 iulie 1934 este promulgată Legea Fondului Național al Cinematografiei, care 
urma să fie alimentat atât din taxa pe bilet de cinematograf, cât și din cea pe metru de film importat în țară. Ulterior, în 
august 1936, este constituit Serviciul Cinematografic din cadrul Oficiului Național de Turism, noul serviciu fiind destinat 
colectării Fondului Național al Cinematografiei. Din august 1937, Serviciul Cinematografic se transformă în Direcția 
Cinematografiei din cadrul Subsecretariatului de Stat pentru Presă și Informații al Internelor. Structura Subsecretariatului 
de Stat pentru Presă și Informații se va autonomiza treptat în anii regimului monarhic autoritar al lui Carol al II-lea (Eugen 
Titeanu a ocupat funcția de subsecretar de stat pentru Presă și Informații, 14 iulie 1938-21 septembrie 1939), pentru a fi 
transformată, la 28 septembrie 1939, în Minister al Propagandei Naționale, iar importanța acordată cinematografiei va fi 
reliefată prin constituirea, în 1938, a unui oficiu propriu. Monitorul Oficial, nr. 4515, 11 iulie 1934; Minodora Damian, 
„Cinematografe bănățene în perioada interbelică”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, s.n., IX, 2018, p. 248. 
4 Vezi Decretul Lege nr. 3047/31 august 1938, privitor la instituțiile de propagandă; Decretul Lege nr. 960/4 aprilie 
1941, Monitorul Oficial, nr. 1844, 5 aprilie 1941. Vezi și Decebal Mitulescu, Fondul O.N.C.: Catalog de documente 
1934-1949, București, Editura Vergiliu, 2012, 174 p. În domeniul filmului documentar s-au distins pelicula lui Paul 
Călinescu, Țara Moților, premiată la Veneția în 1939, sau Războiul nostru sfânt, 1942, având ca subiect Războiul din 
Răsărit, de Ion I. Cantacuzino. C. Căliman, op. cit., p. 90-91, 130, 453. 
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În acest moment al reorganizării și stimulării producției cinematografice naționale pe 
fondul necesităților de propagandă belice, intervine orientarea spre industria italiană de film și 
abandonarea caracterului privilegiat exclusiv al raporturilor cu cinematografia germană, la 
aceasta contribuind și prezența italienistului Alexandru Marcu, cu începere de la finele anului 
1941, în fruntea Propagandei Naționale5. 

Propaganda italiană în România, susținută de misiunile diplomatice și consulare ale Italiei, 
era coordonată de Ministerul Culturii Populare de la Roma, instituție creată în 1937, în cadrul 
căruia funcționa o Direzione Generale per i Servizi della Propaganda6, dar și o Direzione 
Generale per la Cinematografia. Un rol important era deținut, din 1937, de Istituto per le 
Relazioni Culturali con l’Estero. Era vorba de un proiect mai amplu al diplomației italiene, care 

 
5 Ministerul Propagandei Naționale, organizat ca structură de sine stătătoare la 28 septembrie 1939 (în condițiile 
izbucnirii războiului și a noii importanțe acordate domeniului), a fost condus în perioada Guvernului Argetoianu de 
Alexandru Radian. La finele lui noiembrie 1939, Ministrul de Externe Grigore Gafencu a deținut ad-interim 
conducerea Propagandei Naționale, apoi din nou funcția îi revine lui Alexandru Radian. În perioada 4 martie 1940 – 
28 iunie 1940, istoricul Constantin C. Giurescu a funcționat ca Ministru al Propagandei Naționale, iar ca Subsecretar 
de Stat la respectivul minister, Vasile Stoica (acesta a deținut respectiva demnitate și în guvernele succesive, până la 
14 septembrie 1940). La 28 iunie 1940 Teofil Sidorovici, comandantul „Străjii Țării”, este numit Ministru al 
Propagandei în locul lui Giurescu, iar în perioada 4 iulie – 14 septembrie 1940, Propaganda Națională este 
încredințată lui Nichifor Crainic. România Legionară a reorganizat Ministerul Propagandei Naționale în sensul 
aplicării unui control accentuat asupra structurii, iar aceasta devine, din 21 septembrie 1940, Subsecretariat de Stat 
pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri. În Guvernul General Ion Antonescu instaurat la 27 ianuarie 1941, 
Nichifor Crainic va fi din nou Ministru al Propagandei Naționale. O altă reorganizare a instituției are loc în primăvara 
anului 1941, iar de la 26 mai 1941 Mihai Antonescu deține interimatul la Propaganda Națională. Din 21 iunie anul 
respectiv, întrucât Mihai Antonescu, Ministrul Propagandei Naționale, este numit Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Propaganda Națională a fost condusă efectiv de un Subsecretar de Stat, Alexandru Marcu deținând amintita 
funcție din 4 decembrie 1941 și până la 23 august 1944. Veronica Turcuș, Alexandru Marcu (1894-1955) şi cultura 
italiană în România interbelică (Profil bio-bibliografic), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 237-239. 
6 În ceea ce privește istoricul Ministerului Culturii Populare de la Roma, centrul propagandei fasciste, trebuie amintit că 
o primă instituție de acest gen a funcționat încă din 1922, imediat după preluarea puterii de către fasciști: era vorba de 
Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio. Acest Birou de Presă al Președinției Consiliului de Miniștri, destinat 
răspândirii comunicatelor oficiale ale noii puteri, va fi transformat odată cu consolidarea regimului mussolinian, în 1925, 
în Ufficio Stampa del Capo del Governo, care a fost ridicat ulterior, în septembrie 1934, la rangul de Subsecretariat de 
Stat pentru Presă și Propagandă (Decretul Regal nr. 1434, 6 septembrie 1934) condus de Galeazzo Ciano. Subsecretariatul 
de Stat pentru Presă și Propagandă avea trei direcții generale: presă italiană, presă străină și propagandă. Pe parcursul 
aceluiași an competențele Subsecretariatului pentru Presă și Propagandă au fost considerabil lărgite, fiind constituită o a 
patra direcție generală, destinată cinematografiei (Decretul Regal nr. 1565, 18 septembrie 1934) și fiind totodată preluate 
competențele Comisariatului pentru Turism, la rândul său transformat în direcție generală (Decretul-lege nr. 1851, 21 
noiembrie 1934). De asemenea în 1934, în decembrie, este creat un Inspectorat pentru Radiodifuziune (care avea în 
competențele sale și televiziunea, atunci într-o fază de experiment), iar în aprilie 1935 un Inspectorat General pentru 
Teatru și Muzică. În iunie 1935, în condițiile unei politici tot mai incisive susținute de Italia în plan internațional, care 
reclama un suport propagandistic tot mai bine pus la punct, amintitul subsecretariat a fost ridicat la rangul de Minister 
pentru Presă și Propagandă (Decretul Regal nr. 1009, 24 iunie 1935), condus în anii 1935-36 tot de Ciano, iar în perioada 
iunie 1936 – mai 1937 de Dino Alfieri, fost subsecretar la propagandă și care l-a substituit pe Ciano, devenit șeful Externelor 
italiene. Anul 1936 aduce noi modificări în structura Propagandei italiene (amintitul Inspectorat pentru Teatru și Muzică 
devine Direcție generală prin Decretul-lege nr. 1834, 24 septembrie 1936), iar o serie de structuri din domeniul 
cinematografiei, turismului etc. vor intra în componența Ministerului Presei și Propagandei (Institutul Luce – organizat încă 
din 1924 sub denumirea de L’Unione Cinematografica Educativa, ENIT – L’Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, 
L’Istituto Nazionale del Dramma Antico, La Discoteca di Stato etc.). Gianni Spulcioni, L’organizzazione del consenso nel 
ventennio fascista: dall’ufficio stampa al ministero della cultura popolare, Ariccia, Aracne, 2014, 403 p.; L’Amministrazione 
centrale dall’Unità alla Repubblica: le strutture e i dirigenti, a cura di Guido Melis, 4. Il Ministero della Cultura Popolare. Il 
Ministero delle poste e telegrafi, a cura di Patrizia Ferrara e Martina Giannetto, Bologna, Il Mulino, 1992, 278 p.  
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avea în vedere o acțiune hotărâtă de penetrare culturală și politică în Europa central-orientală, 
modelul german al Ministerului Educației Populare și Propagandei (instituit tocmai la începutul 
anului 1933 odată cu venirea la putere a lui Hitler) fiind deosebit de atrăgător și reprezentând o 
remarcabilă concurență. Așadar, organizarea Ministerului Culturii Populare de la Roma7 s-a 
realizat cu intenția lărgirii scopurilor structurii, dorindu-se subsumate propagandei regimului 
toate manifestările culturale8. În fond, obiectivul Ministerului Culturii Populare era unul triplu: 
propaganda regimului, controlul presei și promovarea cinematografiei fasciste. Instituția a fost 
condusă de Dino Alfieri, apoi de Alessandro Pavolini (1939 – februarie 1943). Se cuvine amintit 
că în perioada lui Pavolini, ministerului i-a fost conferit un rol special în tot ceea ce ținea de presă 
și toate mijloacele de comunicare în masă. Rolul Direcției Generale pentru Cinematografie, așa 
cum a fost ea concepută în 1934, era în primul rând controlul în domeniu. Direcția a fost condusă 
în anii 1934-39 de Luigi Freddi (un apropiat al lui Ciano și un fervent susținător al marilor 
producții italiene ale perioadei, precum Scipione Africano, regizat de Carmine Gallone9, 1937 – 
peliculă subsumată ideii legitimării Imperiului etiopian al lui Mussolini prin paralela cu Imperiul 
lui Augustus – sau Luciano Serra pilota de Goffredo Alessandrini10, 1938) și se ocupa totodată de 
creditele cinematografice, aprobările pentru deschiderea de noi săli, organizarea de expoziții și 
colocvii specifice. Trebuie menționat că, în ciuda controlului pe care regimul mussolinian l-a 
instaurat asupra celei de-a șaptea arte, recunoscându-i valențele propagandistice, organizarea 
acestei activități culturale a rămas pe mai departe de resortul producătorilor, actorilor, 
regizorilor și organismelor independente, particulare, așa încât e dificil de afirmat că fascismul a 
creat o cinematografie de stat, mai degrabă rolul său rezumându-se la controlul și susținerea 
acelor factori privați favorabili regimului. Cu toate acestea, au fost constituite o serie de structuri 
dedicate cristalizării unei cinematografii fasciste ca suport propagandistic al regimului. În 1935 
este astfel constituită L’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.)11, casă de 

 
7 Regio Decreto n. 752, 27 maggio 1937, prin care denumirea Ministerului pentru Presă și Propagandă era schimbată 
în Ministerul Culturii Populare. Gazzetta Ufficale del Regno d’Italia, Roma, a. 78, n. 125, 1 giugno 1937-XV, p. 1993. 
8 Nu întâmplător încă din 1936, Reale Accademia d’Italia – instituție ideată de Mussolini în 1926 după modelul 
Academiei Franceze pentru a unifica la nivel național excelența creatoare din Peninsulă, în virtutea centralismului 
profesat de regim – va fi luată de sub controlul Ministerului Educației Naționale și plasată sub tutela Ministerului 
Presei și Propagandei. Din 1938, după constituirea Ministerului Culturii Populare, vechea structură ministerială a 
fost ranforsată (numărul personalului a crescut de patru ori, mulți funcționari fiind cooptați din structura Externelor 
italiene; au fost încadrați numeroși experți în domeniile cinematografiei, radiodifuziunii, arhitecturii sau fotografiei, 
iar Direcția generală a Propagandei a fost subdivizată pe zone geografice, constituindu-se o mai densă rețea specifică). 
9 Despre regizor, Stefania Carpiceci, „Il «commendatore» Carmine Gallone”, în Storia del cinema italiano. 5. 1934-1939 
/Centro Sperimentale di Cinematografia, a cura di Orio Caldiron, Venezia-Roma, Marsilio-Bianco&nero, 2006, p. 253-264. 
10 Elena Mosconi, „Goffredo Alessandrini”, în Storia del cinema italiano. 5. 1934-1939, p. 236-244. 
11 E.N.I.C. a fost organizată pe baza unei structuri private, Societatea Anonimă Stefano Pittaluga, casă cinematografică 
apreciată în primul deceniu interbelic mai ales în domeniul închirierii și distribuirii peliculelor, posesoare de 
numeroase săli de proiecție și care a înglobat treptat, de-a lungul anilor, cunoscute societăți cinematografice precum 
romana Cines (fondată în 1906 și care și-a legat numele de două repere ale industriei cinematografice din Peninsulă, 
fiind prima casă de producție italiană care a fabricat pelicula cinematografică și ulterior, în 1930, sub titulatura de 
Cines-Pittaluga, întâia casă de producție din Italia care a realizat un film sonor, La canzone dell’amore) sau torinezele 
(Fert, Rodolfi Film ori Itala-Film, cea din urmă cunoscută prin succesul peliculei Cabiria-1914) și inclusiv consorțiul 
activ din 1920, Unione Cinematografica Italiana. La Cines: 1905-1930. Gli Stabilimenti Cines-Pittaluga per la 
cinematografia sonora, Torino, Tip. Positiva, 1930, 47 p.; Nozze d’oro della Cines [1906-1956]. Mezzo secolo di cinema 
italiano, Roma, Ufficio Stampa Cines, 1956, 46 p. + [32] il.; Vincenzo Buccheri, Stile Cines. Studi sul cinema italiano 
1930-1934, Milano, V&P strumenti, 2004, 158 p.; Riccardo Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, 
Bologna, Paolo Emilio Persiani, 2009, 182 p.  
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producție și de distribuție cinematografică, care din 1938 a devenit singurul organism de 
distribuție a filmelor străine în Italia, controlând numărul importurilor și limitând pătrunderea 
anumitor producții. După doi ani de la constituirea E.N.I.C., în 1937, sunt fondate la Roma 
studiourile Cinecittà cu Centrul Experimental de Cinematografie, notorie școală de 
cinematografie organizată încă din 1935, iar Istituto Luce este mutat tot în zona Tuscolano, 
pentru a fi aici creat polul cinematografiei naționale italiene. Trebuie menționat că inclusiv în 
cazul cinematografiei italiene, pași hotărâți spre augmentarea rolului statului în domeniu au fost 
făcuți la începutul anilor ’4012. Astfel la 9 februarie 1942 a fost demarat proiectul reconstruirii pe 
baze noi a societății cinematografice Cines (care se distinsese în anii ’30 prin realizarea de filme-
documentar), proiect încredințat producătorului Guido Oliva. Cines avea acum un caracter 
eminamente statal, integrând activitatea E.N.I.C. în sfera producției, în timp ce ultima avea 
întâietatea la nivelul distribuției peliculelor. Astfel Cines a produs în anii 1942-1943 o serie de 
pelicule specifice cinematografiei fasciste: Quattro passi fra le nuvole de Alessandro Blasetti 
(regizorul fiind totodată semnatarul filmului – exemplu al perioadei fasciste, Vecchia guardia, 
realizat în 1934), Harlem de Carmine Gallone etc. Actori precum Amedeo Nazzari, Alida Valli, 
Masimo Serato au ilustrat producțiile epocii13. 

Propaganda cinematografică italiană în România14 s-a bazat astfel pe difuzarea atât a unor 
filme de ficțiune, cât și pe jurnalele și documentarele produse de Institutul Luce. Odată cu 
reorganizarea Oficiului Național Cinematografic în primăvara anului 1941 sub conducerea lui 
Ion I. Cantacuzino, introducerea filmelor italiene în România se realiza pe baza unor acorduri 
semnate de Cantacuzino și atașatul de presă al Italiei la București, Amor Bavaj15. Filmele italiene 
erau rulate pe lângă consulatele din orașele țării, pe lângă Institutul de Cultură Italiană din 
București și filialele din teritoriu, precum și în marile cinematografe din România16. Pe întreg 

 
12 Vezi și Barbara Grespi, „Cinecittà: utopia fascista e mito americano”, în Storia del cinema italiano. 5. 1934-1939, p. 
128-237; Francesco Bono, „Verso un gruppo di stato: Cinecittà, E.N.I.C., Cines”, în Storia del cinema italiano. 6. 1940-
1944/Centro Sperimentale di Cinematografia, a cura di Ernesto G. Laura, con la collaborazione di Alfredo Baldi, 
Venezia-Roma, Marsilio-Bianco&nero, 2010, p. 365-383. 
13 Vito Zagarrio, Cinema e fascismo: film, modelli, immaginari, Marsilio, 2004, p. 25, 54-57, 94, 140-143, 191; Andrea 
Giuseppe Muratore, L’arma più forte. Censura e ricerca del consenso nel cinema del ventennio fascista, Cosenza, Luigi 
Pellegrini Editore, 2017, p. 31; David Bruni, „Alessandro Blasetti, un professionista della regia”, în Storia del cinema 
italiano. 6. 1940-1944, p. 152-163; E. G. Laura, „Alida Valli anni ’40, da «fidanzata d'Italia» ad attrice”, în Storia del 
cinema italiano. 6. 1940-1944, p. 285-294.  
14 Date și în Ruth Ben-Ghiat, Italian Fascism’s Empire Cinema, Indiana University Press, 2015, p. 219-220. 
15 Romania nei dossier Minculpop. Raccolta di documenti. România în dosarele Ministerului Culturii Populare Italiene. 
Culegere de documente, a cura/ediție de Carmen Burcea, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații 
Internaționale, 2008, p. 9. Alberico Amor Bavaj, diplomat italian născut la Ancona în 1907, a funcționat din 1937 ca atașat 
de presă al Ministerului Culturii Populare, la început pe lângă Legația Italiei la Madrid, din 1939 pe lângă cea de la Belgrad, 
iar din 1941 pe lângă reprezentanța diplomatică a statului peninsular la București. În primele decenii postbelice a activat ca 
trimis diplomatic al Externelor italiene la Frankfurt și Bonn. Fiind de formație jurist, a redactat în anii 1933-35 o serie de 
contribuții pe tema dreptului internațional, între care se remarcă Il principio rappresentativo nello stato sovietico: studio 
politico-giuridico (Roma, 1933). Stefano Baldi, Pasquale Baldocci, La penna del diplomatico. I libri scritti dai diplomatici 
italiani dal dopoguerra ad oggi, 2 ed., FrancoAngeli, 2006, p. 206, 235; Stefano Baldi, Il diplomatico su carta. Repertorio dei 
1200 libri  pubblicati dai diplomatici italiani (in servizio dal 1946), 2 ed., Sofia, Lettera 22, 2018, p. 16. 
16 În anii interbelici erau deschise în întreaga Românie Mare în jur de 250 de săli de cinematograf. În anii ’40 în 
București funcționau aproximativ 64 de cinematografe, printre ele numărându-se instituții celebre precum Aro – cea 
mai mare sală de cinematograf din București la momentul inaugurării, în 1935, cu o capacitate de 2.000 de locuri, 
redenumită ulterior Patria –; Cinema American – denumit apoi Moșilor, situat aproape de Cinema Francez, rebotezat 
ulterior Cinematograful Miorița, actuala sală Europa, cele două centre de difuzare stând mărturie a gustului 
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parcursul anului 1941, așa cum rezultă din informările pe care Legația României de la București, 
prin persoana atașatului de presă Amor Bavaj, le trimitea Ministerului Culturii Populare, 
diplomația italiană a monitorizat cu atenție dinamica pieței cinematografice românești, prezența 
filmului german și eforturile propagandistice ale celui de-al Treilea Reich, concretizate chiar prin 
deschiderea unui Oficiu Cinematografic Românesc17. Așa cum rezultă din informările 
reprezentanților Italiei în România, anul 1941 a fost prin excelență cel al supremației filmului 
german, care pătrunsese nestânjenit în România în contextul alianței politico-militare dintre cele 
două state și al efortului comun de război, de asemenea pe fundalul diminuării simțitoare a 
rulării peliculelor americane sau franceze. Pentru a concura viabil penetrarea germană pe piața 
cinematografică românească, Ministrul Italiei la București, Renato Bova Scoppa, a solicitat în 
vara anului 1941 constituirea unei societăți italiene pentru exportul și distribuția în România a 
producțiilor din Peninsulă, la fel cum făcuseră germanii, până atunci respectiva sarcină fiind 
încredințată în manieră disparată diverselor case cinematografice. În august 1941 a fost 
proiectată o Societate de distribuție destinată pieței cinematografice românești, prin colaborarea 
Consorțiului pentru exportul filmelor italiene/ Consorzio Esportazione del Film Italiano 
(C.E.F.I.) și a E.N.I.C.-ului, cu participarea Institutului Luce și a unor factori locali români care 
urmau să pună la dispoziția societății un cinematograf pentru a asigura proiectarea filmelor 
italiene18. Oricum, în luna octombrie 1941, directorul O.N.C., Ion I. Cantacuzino, trimitea la 
Roma un reprezentant pentru a intra în contact cu instituțiile exportatoare de film pentru ca 
peliculele italiene să fie încredințate O.N.C.-ului – „instituție parastatală aflată sub controlul 
direct al Ministerului român al Propagandei”, cum precizau diplomații italieni – spre difuzare în 
România, casele italiene exportatoare urmând să beneficieze de pe urma veniturilor din încasări. 
În legătură cu proiectul creării unei societăți italo-române, Cantacuzino se arăta la momentul 
respectiv mai reticent, întrucât astfel de inițiative, avându-se în vedere precedenta experiență 
germană, nu deveneau operaționale chiar de la început. În orice caz, era preconizată angajarea 
dreptului de difuzare de către O.N.C. a 20 de filme italiene19. În consecință, fără a obține succesul 
eclatant al unor filme germane20, filmul italian de ficțiune era apreciat în România antonesciană 

 
publicului bucureștean interbelic pentru marile industrii de film; Cinema Marconi de pe Calea Griviței – devenit apoi 
Dacia –  inaugurat în 1930; Capitol – de pe Bulevardul Elisabeta, inaugurat în 1912 și care a fost multă vreme cel mai 
elegant din capitală, păstrându-și numele și în anii comunismului; Clasic – de pe același bulevard, deschis tot în 1912, 
precum și întreaga salbă de săli de proiecție de pe Elisabeta care a atras bulevardului denumirea de Hollywood-ul 
românesc (Odeon, Palace – redenumit Timpuri Noi, primul cu proiecții non-stop pe toată durata zilei); Corso – de 
pe Calea Victoriei, redenumit Victoria; Fantasio – pe strada Batiștei. M. Damian, op. cit., p. 248; Anca Bocăneț, 
„Istoricul imobilelor ARO și evoluția stilistică în opera lui Horia Creangă”, în Centenar Horia Creangă 1892-1992, 
UAR, 1992, p. 21-44 apud. Nicolae Lascu, Dosar Tematic. Sala de Cinema Aro (Patria). Detalii de arhivă pe 
https://arhitectura-1906.ro/2019/05/sala-de-cinema-aro-patria-detalii-de-arhiva/ accesat la 14 februarie 2020; Mircea 
Damian, București, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele «Carol II»”, 1935; Valentin Partenie, Cinematografe 
din vechiul București III. Perioada interbelică, pe http://www.istoriafilmuluiromanesc.ro/ifr~cinematografe-din-vechiul-
bucuresti-iii~202 accesat la 14 februarie 2020; Idem, Cinematografe din vechiul București II. Cinematografele înfloresc în 
perioada antebelică, http://www.istoriafilmuluiromanesc.ro/ifr~cinematografe-din-vechiul-bucuresti-ii~194; Anne 
Jäckel, „France and Romanian Cinema 1896-1999”, French Cultural Studies, SAGE Publishing, Volume 11, Issue 33, 
October 2000, p. 409-424. 
17 Romania nei dossier Minculpop, p. 58. 
18 Stefano Santoro, L’Italia e l’Europa Orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, presentazione di Marco 
Palla, Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 367-368. 
19 Romania nei dossier Minculpop, p. 56. 
20 Ibidem, p. 68. 
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la începutul anului 1942 (mai ales pelicule precum „L’assedio dell’Alcazar” de Augusto Genina21, 
„Ore 9, lezione di chimica” sau „Luce nelle tenebre” de Mario Mattoli, „Corona di Ferro” de 
Alessandro Blasetti, „Uomini sul fondo” de Francesco De Robertis22, „Promessi Sposi” de Mario 
Camerini23, „Tosca”), publicul românesc fiind fascinat de jocul unor actori italieni, mai ales al 
celebrei Alida Vali24 ori al artiștilor Fosco Giachetti sau Gino Cervi. Ceea ce ridica însă probleme 
italienilor era întârzierea cu care ajungeau jurnalele de actualități, nedifuzate de multe ori 
întrucât știrile erau depășite, aceasta în raport cu documentarele și jurnalele de propagandă 
germane. De asemenea, se cereau frecvent aprobări din partea ministerului de resort pentru a fi 
trimise la București și în România aparate de proiecție ca suport al propagandei cinematografice 
desfășurată de diverse instituții italiene de aici25. Interesul italian pentru piața cinematografică 
românească a fost astfel intens în lunile februarie-aprilie 1942. De altfel, în legătură cu problema 
raporturilor româno-italiene în primăvara anului 1942 – marcate de declarațiile hotărâte ale 
Bucureștiului în problema Transilvaniei, afirmate în contextul solicitărilor Axei pentru 
continuarea susținerii efortului de război împotriva sovieticilor și dezavuate de Berlin și de Roma 
– nu întâmplătoare a fost vizita la Roma a Subsecretarului de Stat la Propaganda Națională, 
Alexandru Marcu, care a avut loc la mijlocul lunii aprilie 1942, realizată în condițiile în care 
proiectata vizită a lui Ciano la București fusese amânată sine die26. În acest context s-au propus 
și chestiuni de diplomație culturală. În contrapartidă, pentru aprofundarea raporturilor 
culturale, în luna iunie 1942 a sosit la București o delegație italiană, compusă în principal din 
ziariști, personalități marcante ale jurnalismului italian, directori de ziare, dar și persoane cu 
funcții importante în aparatul de propagandă fascist. Aceștia au fost întâmpinați încă de la 
sosirea la gară de Alexandru Marcu, însoțit de o serie de funcționari din ministerul său27 și de 
reprezentanții Legației Italiene de la București, au fost primiți de înaltul demnitar român la 
Ministerul Propagandei, iar în zilele următoare au vizitat capitala și țara28. Problemele legate de 
acordurile cinematografice au fost discutate în perioada 13-17 iunie 1942, cu reprezentanții 
Direcției Generale a Cinematografiei din Ministerul Culturii Populare29, sosiți în România în 

 
21 Antonio Costa, „Augusto Genina, un regista europeo”, în Storia del cinema italiano. 5. 1934-1939, p. 245-252. 
22 Adriano Aprà, „Storie di guerra: da De Robertis a Rossellini”, în Storia del cinema italiano. 6. 1940-1944, p. 69-89.  
23 Idem, „Mario Camerini: dalla realtà alla metafora”, în Storia del cinema italiano. 5. 1934-1939, p. 225-235. 
24 Informările lui A. Bavaj către Ministerul Culturii Populare din 1 aprilie, 10 aprilie, 30 aprilie 1942, Romania nei 
dossier Minculpop, p. 57-62. 
25 Ibidem, p. 66-70, 75. 
26 Alexandru Marcu s-a întâlnit atunci atât cu șeful Externelor italiene, Ciano, discutând chestiuni politice și de interes 
economic, dar și cu personalități ale presei și scrisului italian, vizitând totodată diverse instituții de cultură și oferind 
interviuri celor mai importante cotidiene din Peninsulă. V. Turcuș, op. cit., p. 241-242. Vezi și informările 
reprezentantului Italiei la București, R. Bova Scoppa adresate lui Ciano la 8 și 22 aprilie 1942 în Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, I documenti diplomatici italiani. Nona serie: 
1939-1943. Volume VIII (12 dicembre 1941-20 luglio 1942), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1988, p. 477-478, 
512. De asemenea, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, București, Arhiva politică, vol. 71, Italia, Relații cu 
România, ianuarie-mai 1942, vizita lui Al. Marcu, Subsecretar de Stat la Roma și relațiile româno-italiene, 4 mai 1942. 
27 Producătorul Mihail V. Pușcariu se afla în perioada respectivă în fruntea Direcției Cinematografiei din Ministerul 
Propagandei. 
28 „Visita dei giornalisti italiani in Romania”, Il Soldato. Edizione italiana del giornale romeno „Soldatul”, Bucarest, nr. 
77, 16 giugno 1942, p. 1. 
29 Pe temă vezi și Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, București, Arhiva politică, vol. 72, Italia, Relații cu România, 
iunie-octombrie 1942, relatări cu privire la încheierea unui acord româno-italian în domeniul cinematografiei (16 
iunie 1942). 
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frunte cu directorul general Eitel Monaco30. La discuții a participat, alături de Alexandru Marcu, 
și viceprim-ministrul Mihai Antonescu, care a acordat delegației o audiență de o oră. Delegația, 
din care făcea parte atât fostul director general Luigi Freddi, atunci președinte al Cinecittà (de 
asemenea președinte al Cines și director al E.N.I.C.), sau șeful de serviciu de acolo, Giovanni 
Tornari, cât și Lamberto-Toti Lombardozzi31 (secretar general al Ente Nazionale Acquisti 
Importazioni Pellicole Estere – E.N.A.I.P.E., structură instituită în aprilie 1940 cu sediul la Roma 
și coordonată de Ministerul pentru Schimburi și Valute, Ministerul Culturii Populare și 
Ministerul de Finanțe32), Mario Forni din partea C.E.F.I., de asemenea reprezentanți ai diverselor 
structuri de resort precum Institutul pentru Schimburi cu Străinătatea din partea Ministerului 
pentru Schimburi și Valute (anume Maurizio Grimaldi de la Ministero per gli Scambi e le Valute, 
director al serviciului pentru plățile internaționale), se deplasase anterior la Budapesta, unde a 
ajuns la 9 iunie 1942, pentru a discuta problema unei convenții cinematografice italo-maghiare 
privind schimbul de filme, actori și problemele tehnico-comerciale aferente33. De reținut că 
delegația mai vizitase la începutul lunii iunie 1942 și o a treia capitală europeană, Berlinul, în 
vederea unei întâlniri cu șeful departamentului filmului din Ministerul Propagandei Reich-ului 
condus de Goebbels, regizorul Fritz Hippler, pentru aprofundarea unor chestiuni legate de 
schimburile cinematografice34. Trebuie menționat că la momentul respectiv statul italian, 
interesat de ranforsarea reperelor cinematografiei naționale, urmărea cu atenție activitatea 
caselor de producție particulare care operau în străinătate, stimulându-le. Propensiunea 
cinematografiei italiene de a cuceri piețele europene s-a concretizat atunci într-o serie de acțiuni 
în Franța, Grecia, Ungaria sau Bulgaria: Cinecittà a fost autorizată să preia o serie de structuri 
cinematografice în Franța neocupată, în vreme ce în zona ocupată societăți de producție 
cinematografică italiene antamau ample programe de realizare a unor pelicule; E.N.I.C. 
achiziționa cinematografe la Atena, Budapesta sau Sofia și erau în curs tratative pentru a fi 

 
30 Eitel Monaco (1903-1989), avocat, din 1926 membru în secretariatul Federației Industriașilor din Italia Centrală, o 
secție regională a Confindustria, apoi al Uniunii Industriașilor din Roma și Lazio, la care aderase și secțiunea romană 
a Federației Industriașilor din Teatru și Cinema, s-a implicat în al doilea deceniu interbelic în problemele politicii 
cinematografice italiene. Din 1934 devine secretar, iar din 1937 director al Federației Naționale Fasciste a 
Industriașilor Spectacolului (F.N.F.I.S.), constituită în scopul tutelării cinematografiei. A contribuit la implementarea 
în 1938 a unei legislații prin care era mijlocită sponsorizarea cinematografiei italiene de către mediul industriașilor 
din Peninsulă, ceea ce a sporit producția filmografică italiană de la 45 de pelicule în 1938, la 96 în 1942. Măsura 
legislativă a încurajat și crearea Monopolului pentru distribuirea de filme străine printr-un decret lege din 4 
septembrie 1938, care a determinat succesiva retragere de pe piața italiană a caselor producătoare din S.U.A. (Metro-
Goldwin-Mayer, Twentieth Century Fox, Warner Bros. și Paramount) și notabila dezvoltare a Cinecittà. În perioada 
aprilie 1941-25 iulie 1943 a ocupat funcția de director general al Direcției pentru Cinematografie, succedându-i lui 
Vezio Orazi. În iulie 1941 a fost numit membru în consiliul de administrație al Institutului Luce. Se cuvine amintit că 
din 1940 era membru în consiliul de administrație de la Cinecittà, în perioada în care Luigi Freddi devenise președinte 
al Cinecittà. În anii în care a condus Direcția Generală pentru Cinematografie s-a preocupat de aprofundarea 
raporturilor cu cinematografiile europene, mai ales cu cea franceză, germană sau spaniolă. Barbara Corsi, „Monaco, 
Eitel”, în Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 75. Miranda-Montano, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011. 
31 Enzo Pio Pignatiello, „Le comiche americane di Laurel & Hardy durante il fascismo”, Rassegna degli Archivi di Stato, 
Roma, n.s, a. XII, gen.-dic. 2016, nr. 1-2-3, p. 128-134. 
32 Despre E.N.A.I.P.E. în Daniela Manetti, Un’arma poderosissima. Industria cinematografica e Stato durante il fascismo 
1922-1943, Franco Angeli, 2012, p. 100-109. 
33 „Trattative cinematografiche italo-ungheresi”, Corvina: rassegna italo-ungherese, diretta da Tiberio Gerevich e Luigi 
Zambra, Budapest, n.s., a V,  n. 6, giugno 1942-XX, p. 341-342. 
34 Félix Monguilot Benzal, Coproducción y Colaboración Cinematográfica Hispano-italiana durante los Años 1939-
1943, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Letras, 2015, p. 52-53. 
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achiziționate studiouri de producție și cinematografe în Spania35. În legătură cu Madridul, 
amintim că în primăvara anului 1942 a fost semnat acordul cinematografic italo-spaniol, pe baza 
negocierilor inițiate încă din luna octombrie 194136. 

Edificator pentru modul în care s-au desfășurat tratativele în România rămâne raportul 
directorului general E. Monaco, redactat după întoarcerea la Roma, la 20 iunie 1942, și adresat 
direct Ministrului Culturii Populare, A. Pavolini (documentul în anexă). Structurată pe trei părți 
– Filmul italian în România, Constituirea noii industrii cinematografice italo-române, respectiv 
explicitarea Textelor convențiilor stipulate (Convenția propriu-zisă și două note anexe) – 
informarea oferă date inedite asupra dinamicii cinematografiei române a momentului, asupra 
implicării caselor de producție italiene și asupra perspectivelor viitoarei industrii comune, 
detaliate minuțios, din punct de vedere propagandistic și inclusiv la nivel economico-financiar. 

În legătură cu difuzarea și ecoul filmului italian în România, E. Monaco îi preciza lui 
Pavolini că în raport cu stagiunea cinematografică 1940-41, dominată de filmul german (în 
perioada respectivă fiind rulate peste 100 de pelicule distribuite de societățile germano-române, 
în raport cu doar 20 de producții italiene), din octombrie 1941 s-a înregistrat „un curent de 
simpatie pentru filmul italian”. În mod cert noua orientare a gustului publicului a fost stimulată 
de alegerile rețelelor de difuzare și avea la bază tratativele inițiate de Ion I. Cantacuzino cu 
decidenții cinematografiei italiene. În consecință – se arată în raportul lui Monaco – exportul 
italian de pelicule în România a augmentat în stagiunea 1941-1942 de la 30 de filme la 90, 
majoritatea premierelor în cinematografele țării fiind deținută de producțiile italiene. Favorabil 
industriei italiene de resort – explica Monaco – era și faptul că prețul de achiziționare al filmului 
italian augmentase simțitor, de la o medie de 50.000 de lire pe peliculă, la 150.000 de lire pentru 
un film, iar importatorii români (desigur prin medierea O.N.C. care dicta orientarea pe piață în 
funcție de necesitățile de propagandă) contractau producțiile italiene inclusiv când erau încă în 
lucru. 

Directorul general al cinematografiei italiene, Eitel Monaco, s-a oprit, în expunerea sa 
către Pavolini, și asupra eforturilor Ministerului Propagandei din România de a crea o 
cinematografie proprie (statal-națională). În acest scop fusese constituită în cadrul amintitului 
minister o Direcție Generală pentru Cinematografie și a fost constituit O.N.C., „structură 
parastatală care reunește funcțiile și caracteristicile Institutului Luce și pe acelea ale E.N.I.C.”. 
Despre O.N.C., Monaco preciza că acesta editează un jurnal săptămânal, produce mai ales 
documentare și că era instituția care închiria peliculele italiene. În legătură cu jurnalul O.N.C.-
ului, Monaco deplânge faptul că partea externă a fost alocată în exclusivitate Wochenschau-ului 
(buletinului de știri german) și că acesta nu și-a menținut promisiunea făcută Institutului Luce 
de a include regulat materialul furnizat de Roma pentru edițiile destinate statelor Europei Sud-
Orientale. 

Directorul Monaco vine și cu interesante precizări asupra dotării cu tehnologie a noii 
industrii cinematografice românești, stimulată de Ministerul Propagandei și care s-a concretizat 
tocmai din octombrie 1941. Astfel, în urma ocupării Odessei, Ministerul Propagandei din 
România a intrat în posesia unui consistent material tehnic provenit de la așezămintele 

 
35 D. Manetti, op. cit., p. 116. 
36 F. Monguilot Benzal, op. cit., p. 91-94; Idem, „Nuovi contributi per lo studio della collaborazione cinematografica 
tra l'Italia e la Spagna durante gli ultimi anni del fascismo e i primi del franchismo”, în Spagna contemporanea. Rivista 
semestrale di storia, cultura e istituzioni, a. XXI, 2012, n. 42, p. 74-75. 
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cinematografice sovietice de acolo, iar nu mai puțin de 15 vagoane (conținând o centrală electrică 
având toate dotările, o întreagă colecție de reflectoare, de aparate de developat și imprimat, 
aparate de proiecție etc.) au fost trimise la București ca pradă de război37. În consecință, România 
a ales să își constituie propriile instituții cinematografice statale. Așa cum relatează Monaco, 
germanii fiind în cunoștință de intențiile Bucureștiului, și-au oferit imediat sprijinul și un proiect 
propriu, însă se pare că reprezentantul C.E.F.I. a fost prompt și și-a oferit asistența, acceptată 
imediat de partea română, la această alegere contribuind atât impresia favorabilă lăsată de filmul 
italian, cât, mai ales, atitudinea filo-italiană a Subsecretarului Alexandru Marcu. Problema a fost 
discutată și la Roma, cu ocazia întâlnirii dintre cei doi șefi ai Propagandei din primăvara anului 
1942. În vederea concretizării amintitelor acorduri, Monaco l-a însărcinat pe arhitectul Antonio 
Valente cu alcătuirea unui proiect concret de construcție a unui așezământ cinematografic (era 
vorba de realizarea a trei studiouri)38. Estimările și planul, întocmite de Valente în capitala 
României, i-au fost încredințate directorului general al cinematografiei italiene de către 
respectivul specialist chiar înainte de plecarea sa de la Roma în turneul european (Berlin, 
Budapesta, București). În acest context au fost antamate și două proiecte comune care au crescut 
cota de simpatie față de industria italiană de film: era vorba de două filme italiene, realizate în 
coproducție și cu subiect românesc, Odessa în flăcări39 și Escadrila albă40. 

 
37 În legătură cu abundența materialului tehnic cinematografic, trebuie menționat că singurul film de ficțiune realizat de 
O.N.C. în 1942, O noapte furtunoasă, inspirat de piesa lui Caragiale, a fost turnat folosind nu mai puțin de 29.000 m de 
peliculă negativă, oferind marilor actori români Alexandru Giugaru, Jean Moscopol, debutantului Radu Beligan, Elenei 
Bulandra etc. posibilitatea alegerii optimei interpretări a diferitelor scene. Filmul era înscris în planul de lucru al O.N.C. 
încă din mai 1941. După probele cu actorii care s-au desfășurat în lunile iunie-decembrie 1941 – când s-a folosit nu mai 
puțin de 1.800 m de peliculă, cât lungimea unui film de metraj mediu, o premieră pentru anii respectivi –, primul tur de 
manivelă a fost dat la 12 ianuarie 1942 în unicul platou din țară, amenajat la București la Studioul din Str. Wilson, studio 
dat în folosință în septembrie 1937 și care era destinat înregistrărilor sonore necesare filmului. Filmul, turnat până în 
august 1942, era regizat de Jean Georgescu și produs de Ion I. Cantacuzino. Premiera de gală a producției a avut loc la 
cinematograful bucureștean Aro, proaspăt renovat, în data de 22 martie 1943. C. Căliman, op. cit., p. 114-121.  
38 Antonio Valente (1894-1975), absolvent al Școlii Superioare de Arhitectură din Roma, ulterior specializat în 
scenografie la Paris și Berlin. A proiectat numeroase teatre și cinematografe italiene, studiourile cinematografice 
Pisorno de la Tirrenia (1933), Centrul Experimental de Cinematografie (1937). La începutul anilor ’40 este autor al 
proiectului Casei Cinematografice Italo-Române din București, rămânând în cele din urmă arhitectul care a ideat 
planul unui complex cinematografic statal, pe care directorul Ion I. Cantacuzino îl preconiza amplasat la marginea 
capitalei. Vezi Antonio Valente: il cinema e la costruzione dell’artificio, a cura di Lucia Cardone e Lorenzo Cuccu, Pisa, 
ETS, 2005, 192 p.; Lucia Cardone, „Antonio Valente architetto e scenografo”, în Storia del cinema italiano. 6. 1940-
1944, p. 345-354; Fabrizio Di Marco, „Valente, Antonio”, în Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 97. Trivulzio-
Valeri, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020. 
39 Producția Odessa in fiamme a fost încredințată regizorului Carmine Gallone, scenariul aparținând lui Nicolae 
Kirițescu. Filmul a fost realizat în 1942 în două versiuni, italiană și română (în varianta română fiind intitulat Cătușe 
roșii) și a primit în același an marele premiu al Expoziției Internaționale de Artă Cinematografică de la Veneția. Dacă în 
Italia filmul a fost prezentat la 13 septembrie 1942, în România premiera producției Cătușe roșii are loc doar la 25 
septembrie 1943. Rolul principal a fost deținut de soprana română de origine basarabeană Maria Cebotari. Despre film, 
Monaco îl anunța pe Pavolini că în mai 1942 deja intrase în producție, fiind turnate o serie de cadre exterioare, în Odessa 
și în Basarabia, Statul Major al Armatei Române punând la dispoziție „trupe și material de război și prizonieri”. Producția 
Odessa în flăcări, pierdută în anii următori, va fi recuperată în 2002 cu sprijinul Cineteca Nazionale din Roma. Detalii 
despre producție la C. Căliman, op. cit., p. 107; C. Burcea, „Odessa in fiamme: reflejos cinematográficos de la guerra en 
el Frente Oriental”, Revista de Filología Románica, 2016, Vol. 33, Número Especial, p. 69-76. 
40 Escadrila albă/Squadriglia bianca, film considerat pierdut, a fost o coproducție O.N.C. – Artisti Associati, intrată 
ulterior în planul de producție al societății Cineromit, societate cinematografică româno-italiană creată în 1943. 
Proiectul data încă din februarie 1942, iar cadrele au fost turnate în septembrie 1942 la Brașov, Ghencea, aeroportul 
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Privitor la constituirea industriei cinematografice italo-române, E. Monaco indică 
punctual Ministrului Culturii Populare dificultățile demersului, dar și avantajele unui joint 
venture. Alături de evidentele câștiguri politico-propagandistice, inițiativa era dificil de pus în 
practică din considerente economico-comerciale (decalajul dintre cele două piețe de desfacere 
era notabil, venitul potențial al pieței italiene fiind de opt ori mai mare decât al celei din România, 
iar pentru cadrele tehnice și artistice era necesară o dificilă muncă de formare). În condițiile 
deficitului, în defavoarea Italiei, a balanței de plăți italo-române, care conducea la 
imposibilitatea, pe moment, a transferării de lire italiene în vederea cheltuielilor de 
implementare a noilor structuri cinematografice la București, delegația italiană a pus patru 
condiții, toate fiind acceptate de decidenții români: garanții de exclusivitate; paritate absolută în 
repartizarea capitalului social, ceea ce impunea derogări de la legislația românească, în virtutea 
căreia în societățile mixte era obligatorie majoritatea capitalului autohton; capacitatea de a 
utiliza, pentru constituirea capitalului italian, leii în proprietate italiană din România, 
excluzându-se transferul de lire din Italia; în fine, stabilirea de la caz la caz, pentru fiecare film în 
parte, a cotelor de participare a celor două industrii, pentru a se evita transferul de valută. 

În ceea ce privea textul convențiilor stipulate – despre care Monaco preciza că a fost 
realizat după modelul celor încheiate cu Spania, Franța sau Ungaria –, acesta fusese redactat 
astfel încât „să faciliteze la maxim exportul filmului italian în România”, să intensifice 
schimburile economice, culturale și artistice în domeniul cinematografiei și „să recunoască 
oficial organele înființate de fiecare dintre cele două state pentru organizarea producției și 
comerțului filmelor”. Convenția generală prevedea constituirea a două societăți, cu capital 50% 
pentru fiecare parte, una în vederea construirii și administrării studiourilor cinematografice de 
la București, cealaltă pentru funcționarea acestora (producție, închirierea filmelor etc.). 

Cele două note anexe conțineau detaliile specifice acordurilor în cazul României. Prin 
prima notă, partea română se obliga să pună în practică un sistem de asistență financiară în 
favoarea proaspetei industrii cinematografice și totodată Ministerul Propagandei Naționale de 
la București își lua angajamentul „de a nu autoriza, vreme de șase ani de la începutul funcționării 
studiourilor italo-române, construirea altor instituții cinematografice”. 

A doua anexă preciza, pentru fiecare dintre cele două părți semnatare, structurile care 
subscriau la inițiativa constituirii amintitelor societăți mixte. Pentru Societatea imobiliară care 
urma să construiască studiourile de la București, E. Monaco desemnase S. A. Cinecittà, iar pentru 
Societatea care urma să închirieze pentru șase ani noile studiouri din capitala României, să 
producă peliculele în colaborare și să le închirieze, pe acestea și altele importate din Italia, 
directorul general nominalizase E.N.I.C. și Cines, indicându-i totodată lui Pavolini că vor fi 
numite și alte firme cu zece zile înainte de redactarea actului notarial de constituire a amintitei 
societăți mixte. Participarea caselor private (două sau maxim trei) la inițiativa bilaterală era 
văzută de E. Monaco drept o necesară împărțire a obligațiilor și riscurilor finanțării inițiale. Per 
total, participarea italiană la cele două societăți urma să se ridice la 150 milioane de lei (15 milioane 

 
Băneasa sau Mogoșoaia. Director de producție a fost Ion I. Cantacuzino, din partea românească, iar din cea italiană, 
Mario Zama. La începutul anului 1943 s-a decis turnarea în România a unor completări care să nuanțeze acțiunea, 
așa că filmul a fost încheiat doar în 1944, fiind finalizată versiunea italiană. Scenariul lui Ion Sava aducea în atenție 
eroismul escadrilelor de aviatoare care își riscau viața pentru a da asistență răniților. Detalii în Ion I. Cantacuzino, 
Întâlniri cu cinematograful. Amintiri, ed. îngrijită de B.T. Râpeanu, București, Editura Alo, 1997; Ion I. Cantacuzino, 
Producţia Cinematografică din România 1897-1970. Filmografie adnotată. Cinematograful sonor 1930-1948, II/2 
Filmul de ficțiune, ed. completată și îngrij. Theodor Leontescu, Dinu-Ioan Nicula, Alina Predescu, red. Mihai Tolu, 
București, Editura Alo, 1998; C. Căliman, op. cit., p. 108. 



472 

Veronica Turcuș 

 

de lire), iar directorul Monaco indica Ministerului Culturii Populare și soluția financiară optimă 
(anume cea folosită în cazul preluării organismelor cinematografice de la Nisa41, care pe atunci încă 
nu se afla în zona de ocupație italiană, ci sub guvernul de la Vichy): o augmentare a capitalului 
societății Cinecittà, direct de la Trezoreria statului, astfel încât aceasta să poată acoperi cheltuielile 
necesare realizării studiourilor bucureștene (aproximativ 10 milioane de lire). Dacă soluția oferită 
de el nu ar fi fost viabilă – date restricțiile recente în domeniul cheltuielilor publice – directorul 
Monaco indica o altă posibilă sursă de finanțare: prin firme private, cu susținerea fondului special 
constituit pentru străinătate al Banca Nazionale del Lavoro. Oricum, previziunile economice făcute 
de Monaco nu indicau o marjă importantă de profit a întregii operațiuni, date costurile de 
construcție și prețurile prea ridicate din România, directorul italian avertizând că dacă statul nu își 
va asuma direct riscul afacerii, trebuia prevăzută o contribuție inițială care nu va putea fi 
recuperată, însă care trebuia făcută „în vederea intereselor politice indiscutabile ale acestei 
pătrunderi a noastre și mai ales în vederea dezvoltărilor pe care inițiativa românească ar putea să le 
aibă în viitor în teritoriile Estului european și în Orientul Mijlociu”. 

Convențiile erau întregite de un act comercial semnat de președintele societăților E.N.I.C., 
Cines și Cinecittà, pe de o parte, și a reprezentantului O.N.C. din partea română, cu valoare de 
acord până la definitiva stipulare a actelor de constituire a celor două societăți mixte. Actul 
comercial stabilea aportul celor două părți, componența consiliilor de administrație și scopul 
organismelor. Actul avea, de asemenea, o clauză – propusă de delegația italiană și acceptată de 
partea română – care stabilea că orice dezacord dintre cele două grupuri în fiecare dintre 
societățile mixte, nesoluționat în condițiile parității voturilor, să fie supus arbitrajului celor două 
Ministere ale Propagandei. 

Desigur că acordurile aveau să urmeze un iter mai îndelungat în vederea ratificării, însă 
directorul Monaco se arăta destul de optimist în momentul respectiv (sublinia chiar faptul că 
România avea o economie prosperă), indicând că din aportul total care era de resortul Italiei (15 
milioane de lire), 7 puteau fi oferite în tehnologie proprie, iar celelalte 8 reunite din drepturile de 
exploatare ale peliculelor italiene în România (ajunse deja la un ritm de 4 milioane de lire anual) 
și din finanțările în lei provenite de la institutele de credit italiene din România. 

Tratativele cinematografice au stat la baza constituirii societății italo-române Cineromit 
(activă din 1943, sediul acesteia urmând a fi stabilit la București, în zona Fundeni42) și la demararea 
unor proiecte filmografice din care s-a realizat prea puțin în raport cu obiectivele inițiale, în 
condițiile dinamicii internaționale de la finele celui de-Al Doilea Război Mondial și din care s-a 
păstrat și mai puțin, România intrând succesiv în conul de umbră al stalinismului brutal. 
  

 
41 Notabil pol al cinematografiei franceze, studiourile de la Nisa (printre care se remarcau Studiourile Gaumont 
Franco-Film Aubert de La Victorine în Saint-Augustin și Nicaea Films de la Saint-Laurent-du-Var) aveau în 1937 o 
capacitate de producție de 30 de filme pe an, iar în perioada războiului marea parte a cinematografiei Hexagonului 
se refugiase acolo. În urma negocierilor întreprinse încă de la finele lunii mai 1941, acordurile cinematografice italo-
franceze au fost semnate la Nisa în februarie 1942 și ratificate la Roma în martie același an. Au fost prevăzute și aici 
două societăți Cimex și Cimep (Societé Cinématographique Méditeranéenne d’Exploitation și Societé 
Cinématographique Méditeranéenne de Production), în care Cinecittà deținea 60%, respectiv 50% din capital. De 
asemenea, Cinecittà a cumpărat două cinematografe luxoase din Nisa, Casino des variétés și Forum, care au intrat în 
circuitul de distribuție al E.N.I.C.. Jean A. Gili, „Cinecittà a Nizza (1940-43)”, Bianco e Nero. Quaderni mensili del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, Edizioni RAI, a. XLVIII, gennaio-marzo 1987, n. 1, p. 37-45. 
42 C. Burcea, Odessa in fiamme, p. 72; Cineromit. Il sogno della Cinecittà romena. 1941-1946, a cura di Veronica Lazăr, 
Piero Spila, Roma, Associazione Itaro Arte, 2003, 143 p. 
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ANEXĂ43 
 
 

Ministero della Cultura Popolare                MO/AD                  Roma, 20 Giugno 1942/XX 
Direzione Generale per la Cinematografia                                             Appunto per il Ministro 

 
ACCORDI CINEMATOGRAFICI ITALO-RUMENI 

(Bucarest 13-17 giugno) 
 

I° – IL FILM ITALIANO IN RUMENIA – Le trattative con gli esponenti della cinematografia 
rumena sono state dominate da un elemento a noi nettamente favorevole: il grande successo del film 
italiano a Bucarest e negli altri centri della Romania nella stagione cinematografica 1941-1942. 

Il mercato rumeno assorbiva in passato circa 300 film all'anno, che erano per il 70% pellicole 
americane, e per il residuo pellicole francesi. Nella stagione 1940-1941 la Germania tentò di rovesciare la 
situazione a suo favore, con una esportazione massiva in Romania di oltre cento pellicole, distribuite da 
società tedesco-rumene. In quel periodo l'esportazione italiana era limitata ad una ventina di film. Dopo 
i primi successi mentre gran parte della produzione tedesca accusava difetti di pesantezza e di uniformità, 
aggravati da alcuni errori tattici degli esportatori tedeschi, si determinava una corrente di simpatia verso 
il film italiano, che si è accentuata dall'ottobre dello scorso anno ad oggi. 

L’esportazione italiana è salita da 30 a 90 film: la maggioranza degli spettacoli di prima visione è in 
permanenza tenuta da pellicole nostre. I film di maggiore successo sono stati, nell'ordine: Alcazar, Ore 9: 
lezione di chimica, Luci nelle tenebre, Corona di ferro, Uomini sul fondo e Tosca. 

La media dei prezzi di acquisto è salita da 50.000 a 150.000 lire a film; gli importatori rumeni 
contrattano i nostri film durante la lavorazione. Il giudizio unanime di tutte le personalità (della politica, 
dell'arte, della critica e della industria) che ho avvicinato a Bucarest è stato il seguente: „il film italiano è 
nettamente superiore al film tedesco”. Alida Valli, Fosco Giachetti, Gino Cervi sono considerati i migliori 
artisti europei in assoluto: è da notare che questi successi si sono verificati quando ancora cinematografi 
giravano in gran numero, i film americani. 

Contemporaneamente sorgeva nei nuovi Capi della politica romena il desiderio di creare una 
propria – sia pur modesta – cinematografia. Veniva costituito nel Ministero della Propaganda una 
Direzione Generale per la Cinematografia, e con apposito Decreto Legge veniva data personalità giuridica 
all'Oficiul National Cinematografic, Ente parastatale che assomma in sè le funzioni e le caratteristiche del 
nostro Istituto Luce e quelle dell’E.N.I.C.. L’O.N.C. infatti edita un giornale settimanale, obbligatorio (in 
qui purtroppo la parte estera è stata data in esclusiva al Wochenschau, che è avarissimo, per non dire 
totalmente assente nel mantenere la promessa fatta al nostro Luce di includere il nostro materiale nella 
edizione del Wochenschau per gli Stati dell’Europa sud-orientale) produce documentari romeni, e 
noleggia pellicole italiane. 

Con l’occupazione di Odessa, il Ministero della Propaganda rumena venne in possesso di molto 
materiale tecnico degli stabilimenti cinematografici sovietici (circa 15 vagoni ferroviari sono arrivati a 
Bucarest, con una centrale elettrica completa, un vastissimo parco lampade, macchine da sviluppo e 
stampa, macchine da proiezione ecc.). 

Era logico che i romeni traessero da ciò incitamento a crearsi dei propri stabilimenti 
cinematografici. I tedeschi presentarono subito un progetto. Il nostro Delegato del C.E.F.I. fu abile e seppe 
intervenire tempestivamente offrendo la partecipazione italiana. L'atmosfera favorevole creata dal 
successo del film italiano e dall’amicizia del Sottosegretario Marcu, che può considerarsi un fedele 
collaboratore dell'Eccellenza Vostra, orientò i romeni verso la proposta italiana. Seguirono le trattative 

 
43 Documentul se păstrează la Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Roma, Fondo Ministero 
della Cultura Popolare, busta nr. 317, nepaginat.  
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svoltesi a Roma fra i due Capi della Propaganda. A Bucarest era necessario dare una forma concreta a detti 
accordi: a tale scopo mi ero fatto precedere dall'architetto Valente che è stato in grado di darmi a Roma, 
prima della mia partenza per l’Estero, un progetto tecnico di massima ed una relazione, compilati a 
Bucarest, per la costituzione di tre teatri di posa. 

Ad accrescere le simpatie per il cinema italiano contribuivano il buon esito di due combinazioni 
per la produzione di due film italiani di soggetto rumeno: Odessa per la regia di Carmine Gallone, e 
Squadriglia bianca sull'aviazione militare rumena. La lavorazione del primo film si è già iniziata: è prevista 
una serie di „esterni” per la durata di un mese, a Braskow, a Odessa ed in Bessarabia; protagonista è l'attrice 
rumena Cebotari; lo Stato Maggiore rumeno ha messo a disposizione truppe e materiale bellico e 
prigionieri; il film sarà fatto in due versioni, italiana e romena. 

II – LA CREAZIONE DELLA NUOVA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ITALO-ROMENA 
– Mentre sul terreno della propaganda e politico in genere, il problema della creazione di una industria in 
collaborazione fra i due Paesi presenta elementi nettamente favorevoli e di grande interesse, sul terreno 
economico e commerciale le difficoltà sono notevoli e derivano essenzialmente dal grande divario 
esistente fra i due mercati (il reddito potenziale del mercato italiano è circa otto volte superiore a quello 
del mercato rumeno), nonchè dalla necessità di creare „ab imis” i quadri tecnici ed artistici, quasi 
inesistenti. 

La Delegazione italiana ha prospettato questa difficoltà, nonchè la impossibilità in vista dell’attuale 
deficit a nostro svantaggio della bilancia dei pagamenti italo-romeni, di trasferire lire per le spese di 
impianto dei nuovi stabilimenti. 

In rapporto a tali difficoltà, le nostre richieste erano basate sui seguenti punti: 
a) garanzie di esclusività 
b) assoluta parità nella ripartizione del capitale sociale in deroga alle disposizioni legislative vigenti 

in Romania, che impongono la maggioranza del capitale rumeno nelle Società in 
compartecipazione con l’Estero. 

c) facoltà di impiego, per la formazione della parte italiana del capitale, dei lei di proprietà italiana 
in Romania, con esclusione di trasferimenti di lire dall’Italia. 

d) determinazione, caso per caso, delle quote di partecipazione delle due industrie, nei singoli film 
per evitare trasferimento di valute. 

Alle discussioni ha preso parte direttamente il Vice Primo Ministro, Mihail Antonescu, che ci ha 
concesso una udienza di oltre un’ora. 

Le richieste italiane sono state tutte accettate, come può rilevarsi dagli allegati testi, che richiedono 
soltanto brevissimi commenti. 

III – TESTI DELLE CONVENZIONI STIPULATE –  
a) Convenzione generale sui rapporti cinematografici italo-rumeni (allegato n. 1) è redatto in 

forma analoga a quello delle altre convenzioni da noi stipulate con la Spagna, con la Francia, 
con l’Ungheria ecc. Questo accordo tende a facilitare al massimo l'esportazione dei film italiani 
in Romania, ad intensificare gli scambi economici, culturali ed artistici nel settore 
cinematografico fra i due Paesi e a riconoscere ufficialmente gli organi preposti da ciascuno dei 
due Stati alla disciplina della produzione e del commercio dei film. Nella stessa convenzione 
generale si prevede la costituzione di due Società, con capitale ripartito al 50%, rispettivamente 
per la costruzione e l'amministrazione degli studi di Bucarest, e per la gestione degli studi stessi, 
la produzione, ed il noleggio e l'esercizio. 

b) Due note aggiuntive – Nella prima (all. n. 2) si precisa la necessità che il Governo rumeno attui 
al più presto un sistema di provvidenze finanziarie a favore della nascente industria filmistica 
nazionale, analoga a quella da tempo realizzata dallo Stato fascista. Nella stessa nota il Ministero 
per la Propaganda romena assume l'impegno di non autorizzare la costruzione di nuovi 
stabilimenti cinematografici prima di sei anni dall'inizio del funzionamento degli studi italo-
romeni. 
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Nella seconda lettera (all. n. 3) ciascuna delle due parti designa i sottoscrittori del  
capitale delle due costituende nuove Società. Per la Società immobiliare degli studi ho 
designato – salvo Vostra ratifica – la Soc. An. Cinecittà; per la Società che prenderà in affitto 
per sei anni i nuovi studi di Bucarest, che produrrà i film in collaborazione e noleggerà 
questi ed altri film importati dall'Italia, ho designato l’E.N.I.C., la Cines e altre Ditte da 
nominare dieci giorni prima della stesura dell'atto notarile di costituzione della Società. Ho 
pensato infatti che è opportuno far partecipare a queste iniziative anche due o tre Ditte 
private, sopratutto allo scopo di ripartire gli oneri del finanziamento iniziale e i rischi. La 
partecipazione italiana alle due Società ammonta complessivamente a 150 milioni di lei pari 
a circa 15 milioni di lire. La soluzione migliore, almeno per ciò che concerne gli stabilimenti 
e cioè per 10 milioni di lire, sarebbe quella adottata per Nizza, e cioè un corrispondente 
aumento del capitale azionario di Cinecittà, sottoscritto direttamente dal Tesoro. Ma se ciò 
non fosse possibile, per le recenti restrizioni delle spese pubbliche, occorrerà far intervenire 
Aziende private, con il finanziamento del costituendo Fondo speciale per l'Estero della 
Banca Nazionale del Lavoro. 

Indubbiamente i costi di costruzione, le paghe operaie ed il costo della vita in Romania sono 
troppi elevati, di guisa che la gestione degli studi non si presenta con facili margini di guadagno. 
Qualora pertanto lo Stato non intendesse assumere direttamente il rischio dell'affare attraverso 
il sovracitato aumento di capitale, sarebbe opportuno prevedere un contributo iniziale a fondo 
perduto, in vista degli interessi politici indiscutibili di questa nostra penetrazione diretta e 
sopratutto per gli sviluppi che la iniziativa rumena potrà avere in avvenire nei territori dell'Est 
europeo e nel Medio Oriente. 

c)  Un atto commerciale (all. n. 4) firmato dal Presidente delle Società E.N.I.C., Cines e Cinecittà 
da una parte e dal legale rappresentante dell’Oficiul National Cinematografic dall’altra, da 
valere quale atto di compromesso per la definitiva stipulazione dei due contratti di Società. 
In esso si regolano gli apporti delle due parti, la composizione dei Consigli di 
amministrazione e gli scopi dei due organismi. È degna di nota la clausola, proposta dalla 
Delegazione italiana, ed accettata da quella romena, di sottoporre all'arbitrato dei due 
Ministeri della Propaganda i disaccordi eventuali fra i due gruppi – aventi parità di voti – 
nell’ambito delle singole Società.  

La convenzione generale e le due note aggiuntive dovranno ora essere sottoposte alla ratifica 
del Ministero degli Affari Esteri. Per il Ministero per gli Scambi e le Valute era presente un 
funzionario dell’Istituto per i Cambi con l’Estero, che mi ha seguito nell’intero viaggio nelle tre 
capitali europee. L’apporto italiano sarà costituito per circa 7 milioni di lire in macchinari di 
nostra fabbricazione e per gli altri 8 dai proventi dello sfruttamento dei nostri film in Romania 
(che hanno già raggiunto un ritmo di circa 4 milioni di lire all'anno) e da finanziamenti in Lei 
di Istituti di credito d’interesse italiano esistenti in Romania. 

 
*** 

Le accoglienze fatte dalle Autorità romene alla nostra Delegazione – che si è trovata a 
Bucarest insieme ai giornalisti italiani – sono state ottime e cordiali. Il Paese segue con fiducia 
e volontà serena la lotta contro la Russia sovietica; ha una economia ricchissima. 

Ha concesso recentemente nuovi contingenti di materie prime e di generi alimentari 
all’Italia. Parla con insistenza e con risolutezza delle rivendicazioni nella Transilvania. – Dal 
punto di vista economico è minacciato soltanto dall’eccessivo aumento del prezzi e del costo 
della vita. 

Per quanto concerne la nostra propaganda ho dovuto rilevare che la nostra stampa 
quotidiana giunge con enorme ritardo (circa dodici giorni dopo la loro pubblicazione in Italia) 
e che le riviste (ad eccezione di „Tempo” e dei periodici di moda che hanno avuto grande 
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successo) hanno una diffusione nettamente inferiore a quella delle pubblicazioni tedesche e 
francesi. Sarà opportuno studiare subito una vasta penetrazione su quel marcato anche dei 
nostri principali periodici cinematografici. 

I servizi dei nostri uffici culturali presso la Legazione hanno un modesto sviluppo e la loro 
sede è assolutamente indecorosa. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Eitel Monaco 
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ABSTRACT 
 

Following the Vienna Diktat (also known in historiography as the Second Vienna Arbitration) from August 
30, 1940, the North-West region of Romania – named Northern Transylvania in the documents of that period 
– was ceded to Horthyst Hungary and remained under its administration for four years (September 1940 – 
October 1944). In that region, together with Romanians, Hungarians and others, there was also a significant 
minority of Jews who, regardless of being subject to the anti-Semite legislation, managed to survive. But in 
the spring of 1944, after the occupation of Hungary by the Wehrmacht (on March 19), a ghettoization and 
deportation operation to Auschwitz-Birkenau concentration camp was unleashed against the Jews. On this 
occasion, over 131,000 Jews have been deported from Northern Transylvania. It was set up at Oradea the 
largest ghetto in the Hungary of that time, and in fact two ghettos were set up – one for the Jews from Oradea 
and the other one for the Jews living in the counties. Over 30,000 Jews have been deported from Oradea and 
the Northern part of Bihor County – both being under the Hungarian administration. The ghettoization and 
deportation actions were carried out under the German surveillance and counselling, but also with the 
government’s complicity and the involvement of central and local administrations coordinated by the Ministry 
of the Interior. The ghettoization and deportation of the Jews from Oradea and Transylvania took place in 
inhumane conditions. Over 85% of the deported Jews were killed in the German concentration camps. The 
hereby paper summarizes information on the ghettoization and deportation (with 9 trainsets) of Jews from 
the two ghettoes in Oradea, and the tenth transport of Jews who were deported after the dismantling of the 
ghettoes, but who were still on the territory of Bihor County. In all, over 30,000 Jews have been deported with 
the 10 trainsets. An element of interest is that of the boarding of Jews on the first train with deportees from 
the large Oradea ghetto, described by Béla Zsólt, a Jewish journalist and writer from the Oradea ghetto. 

 
Keywords: Northern Transylvania, Bihor County, Oradea ghetto, Jews deportation, Auschwitz-Birkenau 

concentration camp 

 
 

The evolutions on the European political stage during 1940 brought Romania into an 
extremely difficult situation, due to the destruction of the European security system that was 
built during the interwar period. Right after the defeat of its main ally, France, in June 1940, 
Romania was subject to massive external pressures on the part of its revisionist neighbouring 
countries – including Horthyst Hungary – in order to cede the territory of Transylvania, which 
had been united with Romania in 1918, by the will of the majority of its inhabitants. 

Taking advantage of the new external turn of events favourable to the achievement of its 
aims, Hungary has managed forcedly (the Vienna Diktat/“arbitration” from August 30, 1940) to 
obtain part of the territory it had claimed from Romania, namely North-Western Transylvania, a 
territory which would appear in the documents of that period under the name of Northern 
Transylvania. As a result, that area – comprising important cities such as Oradea, Satu-Mare, Cluj, 

 
* University of Oradea; e-mail: afaur01@gmail.com 
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Târgu-Mureș and others like them – were under the Hungarian administration for four years (Sept. 
1940 – Oct. 1944), while Southern Transylvania remained under the Romanian administration. 

After the concession, starting with the autumn of 1940, Hungary, under the command of 
Admiral Horthy, extended its anti-Semite legislation over Northern Transylvania. Alongside 
Romanians, Hungarians and others, a Jewish minority lived here, especially in urban areas. The 
city of Oradea – the former capital of Bihor County and the capital of the Hungarian Bihor 
County after the concession – was the city with the largest number of Jewish inhabitants in the 
whole area, almost 25-28% of the total, but with great merits in its capitalist development as from 
the second half of the 19th century. 

Before long, the Jews from there became the victims of the official anti-Semite policy 
aiming at depriving them of their civil rights, dispossessing them of properties and businesses, 
impoverishing, humiliating, marginalising and isolating them within the society. Of the more 
than 160,000 Jews found on the territory of Northern Transylvania in the autumn of 19401, more 
than 131,000 were deported in May-June 1944, of whom about 85% perished during the 
Holocaust, in the German concentration camps or fell victims to inhumane conditions in the 
forced labour detachments. 

Despite the legislation and measures taken against the Jews by the conservative-
aristocratic government in Budapest – entitled the government of the “civilised anti-Semites” by 
the important Hungarian Holocaust researcher Randolph L. Braham –, for four years, the Jews 
from Hungary, and therefore also those from Oradea and from the Northern part of Bihor 
County, were not put in a position where their lives would be threatened by deporting them to 
the Nazi concentration camps. However, during that period crimes were also committed against 
some of them. For example, in August 1941, 18,000 Jews were deported from Hungary to 
Kamenets-Podolsky (Camenița in Romanian language) in Ukraine (on the grounds that they 
were considered “stateless people” by the government), 16,000 of them were shot dead by the 
SiPo units (Sicherheitspolizei – security police). Other Jews, together with alleged Yugoslav 
partisans – around 3,000 people from the newly annexed territories in the South of Hungary 
from Yugoslavia –, the so-called Délvidek (Southland), in the area of Újvidek (Novi Sad) were 
also killed. To these must be added all those who perished due to inhumane living conditions in 
forced labour detachments in the mines and public works in Hungary and, above all, those who 
were used at mine clearance alongside the Romanians on the Eastern front in Ukraine. 

But that period – characterized by discriminations and social marginalization, with the 
abovementioned exceptions – came to an end after 4 years, in the spring of 1944, when Hitler 
decided to militarily occupy Hungary in order to avoid for the latter to get out of the war as Italy 
did in the previous year. Therefore, on March 19, 1944, the Wehrmacht entered Hungary and, a 
few days later, the conservative government led by the prime-minister Miklós Kallay was 
replaced with a Germanophile government led by the lieutenant general Döme Stojáy, who 
coordinated the Jews’ ghettoization and deportation action in Northern Transylvania and East of 
Hungary. But its government remained active until August of the same year when Horthy, 
following the international pressures, replaced it with the general Géza Lakatos. 

 
1 The International Commission for the Study of the Holocaust in Romania, Final report (president of the 
commission: Elie Wiesel; ed.: Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu), Iaşi, Polirom Publishing House, 2004, 
p. 261. “Before the division of Transylvania, the entire Jewish population amounts here to nearly 200,000 people. 
Among these, 164,052 lived in the territories ceded to Hungary”.  
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Thus, in an extremely short period of time and for such a large-scale operation, from April to 
the beginning of June 1944, the “successful” ghettoization and deportation of the Jews from Hungary 
– except for its capital Budapest – was organized under his command. As prime minister, Stojáy was 
directly in charge with the “solving” of the Jewish problem in Hungary, i.e. the ghettoization and 
deportation of 440,000 Hungarian Jews2 to the death camps in the Nazi-occupied Poland. Only the 
Jewish community in Budapest remained untouched until the end of July3, one of the possible 
reasons being that the Jews there were totally assimilated – as the historiography mentions it –, many 
of them had become Christians before the war, and Hungarian was their mother tongue, as it was 
the case for most of the Hungarian Jews. At that stage, only the Jews from the rest of the country, 
from the Subcarpathian Ruthenia and Northern Transylvania – i.e. the so-called Easterners – were 
all ghettoized. The places chosen were usually in the big cities or their outskirts, as they were 
considered the least trustworthy, displaying communist affinities (the well-known accusation of 
Judeo-Bolshevism) or towards the Romanian population, and therefore untrustworthy. 

Once completed the concentration of the Jews (in short-lived concentration ghettoes) and 
their investigation – applying methods such as those used by the Gestapo to disclose the place 
where they had hidden their last valuables –, it was proceeded to the final episode of the anti-
Jewish action – the deportation by train, in animal wagons, to the Auschwitz-Birkenau 
concentration and extermination camp. The subordinates of Adolf Eichmann, where 
appropriate, used their accumulated knowledge and experience, together with Hungarian 
accomplices, to achieve a rapid successful operation. 

During the first half of May, immediately after the completion of the ghettoization 
operations on the territory of Subcarpathian Ruthenia and Northern Transylvania, discussions 
on the deportation began: “The details of the memorandum were discussed at a meeting held in 
Muncaci (Mukachevo - our note, A.F.) on May 8-9, attended by high-ranking heads of the local 
administrations, police and gendarmerie, county and town chiefs. At the meeting led by Ferenczy 
László, detailed explanations were given on the procedures applied to the boarding of Jews in 
wagons and the exact timing of the trainsets with deportees that are about to leave the various 
ghettoes”4 (emphasis added – A.F.). 

After March 19, 1944, these tasks were taken over by Lt. Col. Ferenczy, who became the 
liaison officer between the Hungarian gendarmerie and the German Security Service (SD). He 
played an important role in the implementation of the Final Solution, being the chief in charge 
with the concentration of Jews in ghettoes and organising their deportation to camps, under the 
command of the State Secretary, Endre László, from the Ministry of Interior. 

During the deportations, Ferenczy set up his office in Muncaci, where he received daily 
information about what was happening in the Auschwitz camp, and on the basis of that 
information he sent a report to the Hungarian Ministry of the Interior5 every two days. 
Therefore, it can be said with certainty that the governors were aware of the fate of the Jews who 

 
2 https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/deportation-of-hungarian-jews, accessed on 29.04. 
2021, at 9:32 o’clock.  
3 Ibidem.  
4 20.000 de nume. Evidenţa deportaţilor din Transilvania de Nord rămaşi în viaţă (ediţie şi studiu introductiv de Attila 
Gidó), Institutul pentru Studierea Minorităţilor Naţionale [NT = 20,000 names. Record of still alive deportees from 
Northern Transylvania (edition and introductory study by Attila Gidó), Institute for Research on National Minorities], 
Cluj-Napoca, 2020, p. 9.  
5 https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/communities/munkacs/laszlo_ferenczy.asp, accessed on October 2, 
2021, at 17 o’clock. 
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had arrived in Auschwitz-Birkenau camp, i.e. of the extermination by gassing or submitting 
them to destructive labour. 

As of May 3, 1944, two ghettoes were organized in Oradea: the large (central) one, where 
only Jews from the city were concentrated, and a smaller one (in a former lumber yard, near 
the current Decebal bridge, over the river Crișul Repede River), with Jews from the rest of 
(Northern) Bihor County. The gendarmes set up there their interrogation-torture teams at the 
Dreher brewery located on the ghetto’s territory, during which the Jews underwent beatings 
and other tortures, so atrocious that some of them ended with the death of the people under 
investigation, and the other ones in suicides, all with psychological traumas, difficult for the 
survivors to overcome. Once information was obtained on where the Jews had hidden their 
valuables, the question concerning their urgent deportation arose, so that the end of this 
process could be reported by June, 7. The process of ghettoization and deportation would be 
extended to the other four areas from the inside and western part of Hungary, after which the 
country would be declared Judenrein (freed from the Jews). However, admiral Horthy, under 
pressure from abroad – especially from the Americans -, accompanied by stern warnings, 
intervened on July 7 and put an end to deportations. They were resumed when the extremist 
Arrow Cross Party – led by Ferencz Szalasi – came to power in Hungary on October 15, 1944. 

The excellent cooperation between the German S.S. and their Hungarian accomplices began 
the day after the opening of the ghettoes in Northern Transylvania: “The timetable and routes of the 
trains with deportees were finalised on May 4-6, 1944 at the meeting held in Vienna and attended by 
representatives of the railways, the Hungarian gendarmerie and of the German security police 
(Sicherheitspolizei - SIPO). The Hungarian gendarmerie delegation was led by Leó Lulay, Ferenczy's 
colleague, and his Sonderkommando was represented by transport expert, Franz Novak”6. 

Following analyses carried out on the basis of military, strategic and psychological 
considerations, it was decided that the Hungarian Jews would be deported, as of May 15, “...by 
trainsets, bound for Auschwitz, via Košice (emphasis added - A.F.) (Kassa in Hungarian; Caşovia 
in Russian) and Eastern Slovakia, passing through the towns of Prešov, Muszyna, Tarnow and 
Krakow”7. The State Secretary, László Endre – for the Hungarian side – and Adolf Eichmann 
negotiated the number of trains that would leave daily for Auschwitz, and they reached an 
agreement. Endre – being in a hurry to deport the Jews from Hungary as quickly as possible – 
proposed six trainsets per day, Eichmann – being aware of the overcrowding at Auschwitz – 
proposed only two per day, and in the end four trainsets were accepted because even so 
Auschwitz was overcrowded: 

“Whilst Endre, who wanted to complete the dejewification of Hungary as soon as possible, 
had proposed six trainsets per day, Eichmann – who had more accurate information on the 
capacity of the gas chambers and crematoria at Auschwitz – had initially limited himself to two 
trainsets. In the end, it was agreed upon sending four transports of deportees daily, in total 12,000 
Jews”8 (emphasis added – A.F.). 

A death train averaged between 35 and 40 wagons, and a total of 4 trainsets ranging between 
140 and 160 wagons per day arrived in Auschwitz, and if there were between 70 and 90 people in 

 
6 Randolph L. Braham, Zoltán Tibori Szabó, Enciclopedia Geografică a Holocaustului din Transilvania de Nord 
[Geographical Encyclopaedia of the Holocaust in Northern Transylvania], Cartier Publishing House, Chişinău, 2020, 
p. 33. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem.  
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a wagon, this meant around 12,000 people per day. Most of them – old people, women and children 
under 16 – were killed on the very day of their arrival on the grounds that they were useless. The 
guard was exchanged in Košice, and the Hungarian gendarmes handed them over to the S.S.. 

The Hungarian gendarmes, who were joining the trainsets on the Hungarian territory, 
handed them over to the S.S. at Košice railway station (Kassa in Hungarian), who were in charge 
with them until the final station, on the death station platform at Auschwitz-Birkenau. 

The Oradea ghetto was the largest one in Hungary until the creation of the Budapest ghetto 
in November 1944. Jews from the provinces near Oradea were brought to the small ghetto. For 
example, Jews from Berekbőszőrmény locality (a locality in the current Hungary) “...were 
deported to Auschwitz from the Oradea ghetto”9. We also have to mention that in the county of 
Bihor at that time there was “(...) a temporary rural ghetto at Berettyóújfalu (emphasis added – 
A.F.) and the two in Oradea (one in the Jewish quarter of the city for the Jewish inhabitants in 
Oradea, the second one at Mezey sawmill, for the Jews brought from the districts of Bihor 
County, which also extended to the current Hungary)”10. 

Immediately after the war, the journalist and writer Béla Zsólt – who had taken up 
residence in Budapest -, driven by the desire to make these known to the Hungarian public, and 
not only, the harsh experiences he had gone through during the war, began to publish his 
memories of the time spent in forced labour detachments on the Ukrainian front, as well as his 
experiences in the Oradea ghetto (May-June 1944), where he hid under an alias. The articles 
appeared in the weekly newspaper he founded himself – Haladás (the Progress), in Budapest. On 
May 30, 1946, the series began with a first article. However, given the political circumstances 
after World War II, when Zsólt had created a political party, and his opposition to communism, 
the series was stopped. But we have found out that: “As regards the second part of the story – 
initially scheduled as a series – remained unfinished after the publication of the first episodes”11. 

His testimony of indubitable historical value is truly exceptional for the sharpness and 
lucidity of his analysis when describing the situations, explaining the motivations behind the 
characters’ acts in the story, for the impartiality of his observations, presenting a more precise, 
objective and even cold description – like that of a doctor talking about a medical case, without 
showing any emotional involvement – of everything he saw and experienced, without even 
sparing himself. Béla Zsólt died in Budapest on February 1949, but eventually, 31 years after his 
death, the newspaper serial was published as a book in 1980 under the title Kilenc koffer12 (Nine 
suitcases), which was subsequently translated into various international languages, except 
Romanian. 

In one of its chapters, he describes the shocking scene of the preparation and boarding of 
the first transport of Jews from Oradea into wagons, which he witnessed, together with a doctor, 
without being noticed by the authorities. At that time, he was admitted to the hospital organised 
by the ghetto command, in the synagogue of the Hasidic Jews who had fled from Vyzhnytsia – 
to escape persecution in the Tsarist Empire – to Oradea, during the World War I (the building 
still exists nowadays, in the stage of red brick, on Crinului Street, behind the dental clinic on 
Kogălniceanu Street). Together with the head doctor of the ghetto hospital – Dr. Németi, who 

 
9 Ibidem, p. 45. 
10 Ibidem, p. 43.  
11 Béla Zsólt, Neuf valises [Nine suitcases], Éditions du Seuil, Paris, 2010.  
12 Idem, Kilenc koffer [Nine suitcases], Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980.  
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called him to witness the boarding on the wagons – he recorded the whole scene with great 
accuracy, of which we reproduce below some significant fragments: 

“I watched it all from a small chamber smelling of onions in the synagogue of the wonder-
rabbi of Wisznice. In the wall of the chamber there was a window like an embrasure, where Dr. 
Németi, with his teeth chattering, made me join him – in my nightwear – to watch the first group 
being deported. From the window we could see and hear everything clearly. I felt like an outside 
observer, indifferent and almost without emotion. This state of mind (…) had become familiar to 
me in the Ukraine. It is no brutish apathy or callousness, but rather an inability to believe that 
what is happening is really happening. If one encounters varieties and degrees of horror that go 
beyond any possible horrors known or imagined so far, one can only suffer but not really experience 
them (…)”. 

The S.S. Obersturmbannführer (colonel) gave instructions, with a broken voice, in laconic 
sentences. After that, colonel Péterffy went to give orders to his under-officers: “After receiving 
the colonel’s orders, the staff sergeants with their Hitler moustaches (…) spread out at the double 
in front of the untidy crowd of Jews (…). Having marshalled them into a straight line, the sergeants 
started counting. Each time they had counted seventy-five they separated the ‘contingents’ by 
inserting a gap of three paces between them. When they had finished, they reported back to the 
gendarmerie colonel. 

The gendarmerie colonel roared: 
‘All aboard!’ 
The staff sergeants passed the message on: 
‘All aboard!’ 
… Now the chain of gendarmes unfolded, forming a living fence between the Jews and the 

wooden one of the ghetto, beyond which lay the town. 
And just as if the guard had called out ‘All aboard’ at Nagyvárad station a minute or two 

before the departure of the Budapest express, these men and women with their bundles charged the 
wagons, pushing and shoving desperately, as though they were absolutely determined not to be left 
behind because they had to go on an urgent journey that brooked no delay, or because they didn’t 
care where the train was taking them if only they could escape the plague, or the war, at the last 
moment. Of course, the reason they were pushing and shoving and hating each other was that they 
wanted to grab the best possible places – near the window, the door, the water or the bucket – or 
that families, friends or contemporaries wanted to remain together. Men were dragging their wives, 
mothers were fighting, holding their children in front of them, and from the hubbub whole 
shrieking, screeching, frightened sentences could be heard: ‘Jancsika, where are you?’ ‘Gerber 
family, over here!’ ‘Don’t leave Grandpa behind!’ and so on. The gendarmes, who had been 
prepared to force the Jews into the wagons, stood behind them with their hands on their hips, 
watching in motionless amazement as they filled the wagons of their own accord. Only ten or twelve 
clumsy ones were left behind (…). Then the gendarmes fell upon them, kicking and punching them 
in the stomach and beating them about the head. And when the poor souls had almost managed 
to scramble up, there were objections from above. 

‘There’s no room left here, sergeant-major, sir!’ (…). 
‘No room?’ (…) ‘We’ll see if there’s no room! Move closer together, you swine, or I’ll come up 

and make room!’ 
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Above, the terrified crowd drew closer together, and the flabby mass swallowed the stragglers 
one by one. Those who had half wriggled in (…) were squeezed in by the gendarme like raw meat 
into a grinder. (…) At the same time there was a chaotic din.” 

We have to mention that it is about the gendarmerie lieutenant-colonel Péterffy Jenő 
whose notorious brutality has been later mentioned in the testimonies given at the war crimes 
trials by all the surviving Jews who had met him at the Dreher brewery (the place of torture). 
And by that kind of behaviour, the gendarmes unnecessarily tormented the Jews who were about 
to be deported. They have been gathered with their luggage (a backpack or a bundle with a few 
things in it) early in the morning, being kept standing up for hours, insulted and threatened, lest 
they make any gesture of disobedience, and the trainset left much later, only at noon. The fact of 
keeping them in closed wagons, in the increasing heat, without water, which, being insufficient, 
ran out in a quarter of an hour, was an act of cruelty. From that moment on and until the 
departure, those inside asked for water, but no one paid them any attention, leaving them to 
suffer: 

‘Just like in a synagogue’, the gendarmerie colonel sneered, but gradually the people calmed 
down. All this had taken barely a quarter of an hour. It was thirty-two degrees in the shade, and 
the sun, instead of standing still or darkening, was calmly climbing and sending out more and more 
fiery heat. Then the staff sergeants pushed the doors of the wagons shut. For a few minutes there 
was silence that everybody in these mobile coffins with the German notices painted on them seemed 
to have died. But when they realised that the coffin had been closed on them, the two thousand 
seeming-dead suddenly began to shout in chorus: 

‘Water! Water!’ 
As Béla Zsólt recorded, “they must have shouted many other things – cursed, prayed, 

argued, wept – but this ‘Water, water!’ was the only phrase that could be heard right to the end, 
clearly and at almost regular intervals. The thirty wagons, as if directed by a conductor, chanted 
simultaneously, in unison and in time: 

‘Water! Water!’ 
More time has passed with the manoeuvres of railway engines that had to carry out other 

transports, whilst the people kept on shouting, of no avail, for water (…)”13. 
Such a treatment led to deaths and even suicides in these wagons, when some of them 

understood that nothing lay ahead of them, that there was no hope. The corpses were not taken 
out of the train, until it reached its destination – Auschwitz-Birkenau camp. 

Under the careful surveillance of S.S. colonel and Péterffy, the wagons were closed and 
then sealed. Béla Zsólt records the seriousness and satisfaction felt by these individuals upon the 
accomplishment of their evil mission, as if the wagons contained merchandises, and not people. 
The image with those hands pulled out on the train’s window remains sort of ingrained on the 
retina – among the barbed wires -, reaching out and desperately tossing about towards an 
imaginary salvation that would come from a motherland or hostile Europe that had nothing in 
store for them. For them, there was no more salvation. 

Seeing the scene, Béla Zsólt thought that he would share the same fate in a few days, but 
destiny has been more generous with him and his wife, Ági, mother of Eve Heyman. Although 

 
13 Idem, Neuf valises, p. 248-252. [TN = The translated quoted fragments were taken from the online book version 
found on the Website: https://archive.org/details/ninesuitcases0000zsol_e7o2: Nine suitcases, Pimlico edition 2005, 
London, p. 199-200, 207-209.] 
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Eve and her maternal grandparents had been deported and exterminated at Auschwitz, the 
couple Béla-Ági Zsólt managed to save themselves due to a fake typhus epidemic and to Rezső 
Kásztner’s famous train, having been chosen to be rescued as Béla Zsólt was part of the elite of 
nationally renowned Jewish writers and political journalists. His salvation – whereas his step-
daughter, Eve, died – would haunt him for the rest of his life and, probably, that was one of the 
factors entailing him to write about everything he had seen in the Oradea ghetto: 

“The gentlemen [the subordinates of Peterffy – our note – A.F.], led by the S.S. officer and the 
gendarmerie colonel, officiously strut past the thirty wagons. The gendarmerie colonel stops at almost 
every wagon and tugs at the lead seal or padlock (…). I stand at the embrasure with the doctor, 
watching these gentlemen check and complete their work with the seriousness and thoroughness of 
professionals, with satisfaction and with unmistakable pride. We stand there and watch hands 
reaching out through the barbed wire barring the wagon windows, fingers both old and young, well-
groomed (…), jerking and gesticulating senselessly, like the torn-off legs of a spider. It seems as if they 
are trying to explain something or to clutch at an imaginary straw thrown to them by their homeland, 
or by Europe, at the last moment – or at a lifebelt thrown to them by Christianity from the tall towers 
with the gilt crosses and stars that dominate this town. As I stand there watching with the doctor, a 
gendarme seizes the butt of his rifle in both fists and, at the very moment when the gentlemen are 
testing the lead seal on the wagon, with all his strength strikes a blow at an old woman’s wriggling 
hand, which suddenly droops, like fruit about to drop from the branch. 

At this point the numb, dazed doctor suddenly says in his normal expert’s voice: 
‘He’s broken her wrist.’ 
We stand there, watching and failing to understand. Did they really get aboard? Why, for 

the love of God, did they get aboard? (…) 
About midday the proper engine finally arrived, but it too shunted for about half an hour. 

When the train was coupled to it, the chorus suddenly grew softer. (…) 
In the smoke, dust and sunshine the train disappeared towards the Rhédey Garden. We 

gazed after it through the embrasure long after we could see nothing but the dust raised alongside 
the empty rails, where two thousand Jews with white bundles had been herded together in the 
morning”14. 

This concludes the account on how the boarding on the first trainset of deported Jews from 
Oradea happened. His state of mental excitement was so great that he didn’t even notice that he 
was covered in blood from a torn fingernail15. Afterwards, doctor Nemeti called him to bandage 
the wound on his finger with the broken nail. 

Out of the two ghettos from Oradea, ten trainsets left the train station between May 23 and 
June 27, therefore more than a month. Actually, within 12 days, since May 23 and until June 5, 
there have been deported 27,469 of Jews from the Oradea ghettos, in nine trainsets, to which it 
is added the transport – dated June 27 – of 2,819 Jews that were caught on the territory of the 
county, not passing through the ghetto. Six deportations took place in May, and four in June. 
The first deported Jews were the ones from the small ghetto with the Jews from the county, then 
the ones from the large ghetto, with the Jews from Oradea. Thus, in five weeks (with a break 
from 5 to June 27, before the last trainset), over 30,000 people have been deported. The dates for 
the ten railway transports – as presented by us for an easier reading – are the following: 

 
14 Ibidem, p. 252. [TN = p. 209-211]. 
15 Ibidem.  
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No. Date of transport Number of deported people 
1. May 23 3,110 
2. May 25 3,148 
3. May 28 3,227 
4. May 29 3,166 
5. May 30 3,187 
6. May 31 3,073 
7. June 1 3,059 
8. June 3 2,972 
9. June 5 2,527 
 Total: 27,469 

10. June 27 2,819 

 TOTAL: 30,288 (of inhabitants from the Bihor County, who were part of the Trianon 
Hungary, recorded by the military commander of Košice railway station)16 

 
The chance for these dates to be known is unmistakably owed to another source: the 

military commander of Košice railway station, who wrote down, with meticulosity and daily, the 
number of trainsets, the place where they came from and the people in the wagons, the Hungarian 
authorities not being aware of all this. If we gather all the figures from above, comes out a number 
of over 27,469 of Jews from the ghetto, one last transport being added too, with the Jews gathered 
from Oradea, from 5 to June 27, adding up to 30,288 people. 

In regard to the reality of the deportation, the town’s population was, for the most part, 
indifferent, some of them even rejoicing and thinking of the properties left behind by the Jews. 
This was due not only to the long-standing anti-Judaism, but also to the unbridled propaganda, 
decades of anti-Semitic indoctrination, which the right-wing press, radio and extremist groups17 
made a major contribution to. In those interwar years and during the war an exacerbation of 
hatred emerged, which made it almost impossible to involve public opinion by offering shelter to 
the Jews who were about to be deported, an indisputable truth noted by Jankó Béla, president of 
the Budapest People’s Court, in 1946: “Despite the presence of German troops and Hitler’s 
violent claims, this bloody action (deportation – author’s note, Oliver Lustig) could not have 
been carried out so completely if there had been more resistance on the part of the Christian 
population, as it had happened elsewhere”18. But if the public opinion has been systematically 
intoxicated for years – through the public media, such as the press and radio – with anti-Semitic 
ideas, it would be very difficult for a long period of time to change the society’s mentality in this 
regard. There is no doubt that a large part of the press was controlled by the governments that 
have come to power successively throughout the interwar period. 

To the success of the deportation, without major incidents, the treacherous rumour that 
the Jews would be transferred from the East to Hungary, across the Danube also contributed, 
where they would all work in agriculture until the end of the war, in a town that in fact did not 
even exist (Kenyermező/ Breadfield). The plan to deceive the Jewish population from Hungary 
began immediately after the Wehrmacht occupied the country on March 19. 

On March 28, at Germany’s proposal, the first and last meeting of the presidents of the 
Jewish communities in the province was held in Budapest, where the Obersturmbannführer 
Herman Krumey, Eichmann’s deputy, spoke. With the experience he had already gained, he 

 
16 R. L. Braham, Z. T. Szabó, op. cit., p. 65. 
17 O. Lustig, Jurnal însângerat [Blood-bespotted diary], Military Publishing House, Bucharest 1987, p. 186. 
18 Ibidem, p. 189.  
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“reassured” the Jews that the Germans would not get directly involved in the Jewish problem in 
Hungary, but would only supervise the Hungarian authorities. Sándor Leitner, president of the 
Orthodox Jewish Community of Oradea, who attended the meeting, would recall in connection 
with this statement: “A wave of relief swept through the room. So, however... the drafting of 
regulations is in the hands of the Hungarian government. There’s no need to exaggerate, as the 
Hungarians can’t get carried away like the S.S. ...”. 

When he got home, Leitner told his closest collaborators: “Appease, calm down the people, 
because in such a state of tension one cannot live. Let’s have faith in the Almighty, perhaps He 
will work a miracle again and we will be able to save our lives at least..., after all we are religious 
Jews and we have the duty to hope”19. 

Unfortunately, it was all a deception, which the Jewish leaders in Hungary passed on to 
their co-religionists, weakening their motivation to flee to Romania or to try to hide in order to 
save themselves. It is hard to believe that they had not heard news of what was happening to the 
Jews in the General Government and other Polish or Eastern areas under German control, but 
some of them probably preferred the comfort of illusion, stress and the terror of reality. The 
reasons why they appeased their compatriots, entirely, in the case of each person are hard to 
prove today. Events followed their course, and the Jews from Bihor became victims of the Final 
solution, with few exceptions of those who managed to save themselves. 

At the beginning of June, after the 5th, the city of Oradea and the county of Bihor were 
“judenfrei” (freed from the Jews). According to Randolph Braham, the last transport, dated June 
27 (the tenth one) was also with Jews from Bihor, those who had been assigned to various jobs 
and those who had gone into hiding and were eventually caught. Thus, the government’s 
objective, in perfect complicity with the Nazis of Eichmann’s group – to dejewify the eastern 
territory of Hungary – had been achieved with maximum speed and efficiency. Oradea, once a 
city with a strong Jewish minority and a major economic, social and cultural role, was now 
emerging – as the anti-Semites and right-wing extremists had greatly wished for. Their dream 
came true, and the minister of interior could now declare himself satisfied: 

“Today, Oradea has revealed a new face to me... This is nationalist Oradea, where there are 
no Jews walking on the streets. All toxic substances must be removed from the country’s 
bloodstream. Jewish possessions no longer belong to the Jews..., not only the appearance of the 
streets must change, but also the mind of the people”20 (emphasis added - A.F.). 

In total, from Zones I and II of operations, the “German and Hungarian experts of the 
Final solution” deported “...in twenty-four days, 289,357 Jews; 92 trainsets, 12,056 people per 
day, on average 3,145 people in each train. Among them were the 131,639 Jews deported from 
Northern Transylvania, with 45 trainsets”21. The north-eastern parts of Hungary and Northern 
Transylvania, including Northern Bihor and Oradea, were territories freed from the Jews 
(Juderein). Over 30,000 of these deportees were from Bihor County. The rulers and all the anti-
Semites could now be satisfied as the Jews were no longer an issue, but the Romanians remained. 

The speech of Jaross, the minister of interior – heavily imbued with the racism of an age 
of darkness and hatred – sounded victorious for only four months until the liberation of Oradea 
and Bihor by the Romanian-Soviet armies (on October 12, 1944), but the Dőme Stójay 
government had fulfilled its “patriotic” task very well.

 
19 Ibidem, p. 209. 
20 R. L. Braham, Z. T. Szabó, op. cit., p. 43. 
21 Ibidem, p. 35.  
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ABSTRACT 
 

In Eastern Europe, the communist period was about politics, propaganda, centralized economy, but also 
about urbanization. In all countries, including Romania, the urban system grew based on heavy 
industrialization and migration, especially from the countryside. All cities developed, new factories, 
housing, schools, hospitals, administrative and cultural buildings were erected, in order to satisfy most of 
the citizens’ needs. In Oradea things stood the same. In 1950s, the city was mostly rural, with neighborhoods 
of houses and streets of dirt, without minimal public services. In the 1970s and 1980s the city was rapidly 
urbanized, based on new needs and political and administrative desires and decisions. 

In this paper we will see what the main discussions on the topic of urban systematization in Oradea in 
these years were, how the local administration was seeing urban development, what were the projects and 
the goals of this process, and what did local politicians say about how it was undergoing. 

 
Keywords: history of Oradea, communism, urban development, urban systematization, politics, 

administration, archives 

 
 

Introduction 
Across the globe, urbanization was the consequence of industrialization, and in Eastern 

Europe the systematization of cities was a general reality in the postwar period. Totalitarian 
regimes, including the communist one, campaigned for the creation of an urban “new man”, 
by developing cities and displacing as many peasants as possible. The result was a rapid 
expansion of the urban network, from the Soviet Union to the satellite states. Industrialization 
and migration have created a general “housing problem” throughout the Eastern Bloc, as more 
and more people moved to cities. The most economical and quick solution was, in the first 
phase, the standard house and the dorms for singles, then the apartment blocks organized in 
micro-districts, with common courtyards and neighborhood centers with schools, services and 
shops. 

The block of flats (the collective housing building) as a living space, as well as the 
industrialization of housing constructions are creations of Western urbanism, and their 
implementation in the socialist area was due to both the ideology of standardizing living of all 
inhabitants and the need to resolve the housing crisis quickly and cheaply as possible. Thus, in 

 
1 This article was published in a simpler version, in Romanian, and without documentary annexes in: Cristina Preutu, 
Ionuț Nistor (coordinators), Istorii ale regimului comunist din România [History of the communist regime in Romania], 
Iași, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași Publishing House, 2020, p. 53-68. The research has been funded by the 
University of Oradea, within the Grants Competition “Scientific Research of Excellence Related to Priority Areas with 
Capitalization through Technology Transfer: INO - TRANSFER – UO”, Project No. 314/21.12.2021. 
* Țării Crișurilor Museum Oradea – Museum Complex; e-mail: cristian.culiciu@yahoo.com 
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the case of Romania, where after 19472 there was an increase in the migration from villages 
and communes to cities, the solution also was the neighborhood of apartment buildings. 

At national level, between 1948 and 1989 there are several stages of urban 
systematization, development and reconstruction of cities. The process was complex and 
chained, everything being done centrally and exclusively by the state, which controlled both 
the design institutes and the production of construction materials and construction trusts 
(companies). At the same time, many individuals had the opportunity to build their own 
homes with their own money or with the help of a loan. From the first stage of the 
“experiments” made around 1950, when few houses were built, in the 1960s new Western 
inspired neighborhoods with apartment buildings were erected, but the legislative changes 
after 1972 created the premise of the total reconstruction of existing neighborhoods (those 
made up by houses) and even almost entire cities. If the 1960s were characterized by a certain 
lightness in the appearance of the blocks of flats, in the 1980s new buildings were raised 
between existing ones, because the cities could not expand over the agricultural land, thus the 
population density increasing and the quality of housing decreasing3. 

 
Reshaping the city 
The realities in Oradea corresponded to the national ones. In 1948, the city had 83,991 

inhabitants, of which 68,6% Hungarians and 28,44% Romanians4, it was well industrialized, and 
residential neighborhoods were made up of houses and had no public utilities and very few 
modern roads. Public transport was also scanty. 

Until the appearance of Law no. 58/1974 on the systematization of localities5, several 
industrial and residential complexes were built in the city, as well as headquarters of public 
institutions, especially on vacant land or in need of just a little clearance. As examples we 
mention the first stages of the West Zone District (today Rogerius neighborhood), built on 
agricultural land, the ensemble in front of the main train station (Bucharest Quarter), built on 
the site of courtyards and small buildings, as well as the August 23 District (near the current 
December 1 Park), on a vacant lot, partly a market. These ensembles were not enough to meet 
housing needs, given the rapid industrialization of the city in the 1960s and the accelerated 
population growth. 

The Systematization Law tried to standardize the appearance of cities, especially by 
replacing the built fund. At that time, a systematization sketch of Oradea and Felix Spa was in 

 
2 On December 30, 1947, the King of Romania, Mihai I, was forced to abdicate and to leave the country. On the same 
day, the People’s Republic of Romania was proclaimed. 
3 Cristian Culiciu, „Romanian cities and socialist urbanism. Consequences on the aspect of the cities and on everyday 
life”, in From post-industrial to an information society. Selected aspects, edited by Witold Jedynak, Jarosław Kinal, 
Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, p. 33-45; Idem, „Legislația locativă a României de la 
reconstrucție la demolări”, in Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, archaeology-history-museology, vol. 22, Cluj-
Napoca, Mega Publishing House, 2016, p. 191-207. 
4 Mihai D. Drecin, „Considerații asupra evoluției demografice a orașului Oradea pe baza recensămintelor oficiale (1880-
2011)” [Considerations on the demographic evolution of the city of Oradea based on the official censuses (1880-2011)], 
in In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Dana Bako, Iosif Marin Balog, 
Rudolf Grӓf, Răzvan V. Mustață, Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2015, p. 520. 
5 Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale [Law no. 58/1974 on the 
systematization of urban and rural territory and localities], Council of State, Official Gazette and Legislative 
Publications Service, 1975. 
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use, made in 1970 by the Institute for Studies and Projects for Systematization, Architecture and 
Typification from Bucharest6. The buildable perimeter of the municipality of Oradea, as well as 
of the towns and villages from Bihor County, were approved by the County People’s Council by 
Decision no. 235/1973, the average density of the population of Oradea being 40.5 inhabitants 
per hectare. Subsequently, in 1975, the buildable perimeter of Oradea was revised downwards, 
from 2787.46 ha in 1973 to 2760.9 ha7. A year later, in 1976, the systematization sketch made by 
the Bihor County Design Institute was presented, after which the general model of Oradea was 
made, used in the presentations in Bucharest8. 

The most important discussions related to systematization, on which we will focus our 
attention, took place during the plenary sessions and meetings of the Bihor County Committee 
of the Romanian Communist Party (R.C.P.) and in the municipal one, with the participation of 
local decision makers, representatives of the County Design Institute (C.D.I.), of the County 
Communal and Housing Management Enterprise (C.C.H.M.E.) and of the directors of trusts 
and construction enterprises. Discussions were carried out within each entity. Key institutions 
in the process were the Bihor County People’s Council and the Oradea Municipal People’s 
Council. The minutes of the Committee meetings, held in the funds of the Bihor branch of the 
National Archives, show that the debates were punctual on various issues, there were always 
problems and deficiencies, sometimes reaching intense discussions and even resignation 
requests for not achieving the economic plan or for other motives9. 

Oradea’s development prospects were designed for more than a five-year period, with 
proposals being implemented in the early 1970s until 1980, and in the early 1980s for the next 
decade. 

For example, in 1973 a population growth projection was promoted, with a target of about 
180,000 inhabitants and the construction of 24,000 new homes. Architects, urban planners and 
local political leaders raised the issue of arranging the triage in Velența neighborhood, as well as 
the better organizing of public transport by tram (then the tram line was extended to Ioșia 
neighborhood10), with the possibility of extending it to Felix Spa and May 1 Spa. At the same 
time, it was proposed that a city bypass should be built11. 

The extension of the tram line to Felix was part of the plan to transform Sânmartin (the 
suburban commune that includes the two Spas) into a city, due to the desire of the local 
authorities to accelerate their development. The commune would have been urbanized by 
demolishing most of the houses and replacing them with apartment buildings. Felix and May 1 
Spas would have developed complementary, by creating new accommodation and treatment 
spaces, a campsite, an Olympic-sized sports base with a heliport, but also an ethnographic 
museum. The decree in this sense was not signed by the head of the state, Nicolae Ceaușescu, for 

 
6 Gabriel Moisa, „Industrializarea în Oradea 1945-1990. Studiu de caz” [Industrialization in Oradea 1945-1990. Case 
study], in Maria Mureșan (coord.), Procesul de integrare a României în economia europeană. Dimensiuni istorice și 
contemporane [The process of Romanian integration in the European economy. Historical and contemporary 
dimensions], Bucharest, A.S.E. Publishing House, 2008, p. 383. 
7 Archives of the Bihor County Council (from here on A.B.C.C.), file Minutes of the Executive Committee meetings, 
Nov. 20 – Dec. 31, 1975, sheets 469, 471. 
8 Gabriel Moisa, op. cit., p. 384. 
9 The production or works plan included the quantitative and value targets that the company had to reach after a 
predetermined time (one month, one quarter of a year, one year, one five-year period). 
10 Crișana, year XXIV, no. 298, December 16, 1971, p. 3. 
11 Familia, series V, year 9 (109), no. 8 (96), August 1973, p. 5. 
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unknown reasons, so all other intentions fell through12. However, the project was updated by the 
architect Szabó Arnold in 1976, and in 1983 the first secretary of Bihor13, Petre Blajovici, tried to 
de facto annex the commune to Oradea, also without success14. 

A series of discussions took place on the organization of industrial areas. After 
considerable industrial investments in the 1960s, especially on the platform near the West Zone 
District, in 1972, in the context of reducing investment spendings, some of them were considered 
oversized and inefficient, with many delays in reaching their projected parameters. An example 
was the new coal power plant and the Prefabricated materials Factory15, the industrial platform 
in the West Zone District occupying an agricultural land considered “among the best” in town. 

 

 

The coal power plant in the end of the 1960s 
(File de monografie bihoreană [Files of Bihor’s monograph], 1969) 

 
According to the law, the factories could be built only on industrial platforms, in monobloc 

halls, the merging of warehouses, laboratories, canteens and dispensaries being mandatory. The 
cities had to have a single industrial platform, and the buildings were concentrated so that the 
agricultural land was occupied as little as possible. The industrial platforms had inner roads and 
were connected to the rest of the city by a single main road16. Oradea had several industrial areas, 
as well as businesses scattered throughout the city, which created traffic imbalances and 
environmental problems. 

 
12 National Archives – Bihor County Service (from here on N.A. – B.C.S.), Bihor County Committee of the R.C.P. fund, 
file 11/1973, sheets 81, 96-99. 
13 The first secretary was the political leader of the county, a representative of the R.C.P. and the Council of Ministers 
in the territory, similar to a prefect. 
14 Adrian Criș, „Orașul Felix” [Felix City], in Bihoreanul, no. 803, May 30 – June 5, 2016, p. 5. 
15 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 9/1972, sheet 128. 
16 Decret nr. 70 din 4 iunie 1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea și sistematizarea platformelor industriale, 
precum și la proiectarea și realizarea obiectivelor de investiții [Decree no. 70 of June 4, 1975 on some measures regarding 
the organization and systematization of industrial platforms, as well as the design and implementation of investments 
objectives], accessible at http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28167, accessed on March 23, 2022. 
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A somewhat delicate situation arose in the case of the Metalica cooking machine factory, 
located on the banks of the Crișul Repede River, in an area of houses. By a 1971 Decision, the 
unit received approval to build a chemical workshop. The Decision was withdrawn on the 
grounds that the systematization plan contained apartment buildings in the area, and that the 
company benefited from more land than it was legally entitled to obtain. The main problem was 
chemical and noise pollution. The factory “actually makes noise, there are complaints and it may 
be harmful and it should not be located there, between homes (…) Their extension would mean 
sacrificing other homes planned in the area”, local authorities said. These issues were considered 
unacceptable by local representatives and those of the R.C.P.17, so the extension was no longer 
built. A similar problem of harmfulness was related to the operation of the Miorița textile factory, 
also located in a neighborhood of houses. A much bigger generator of discomfort (visual, 
olfactory and audible) was the Înfrățirea – Sinteza industrial platform, located between Decebal 
and Ioșia neighborhoods, and on the bank of the Crișul Repede River, the Peco deposit (car fuel) 
in Clujului Avenue caused several river pollutions. 

 

 

The old Sinteza factory in Ioșia neighborhood 
(Realizări din Regiunea Crișana [Accomplishments from Crișana Region], 1964) 

 
Thus, the local officials discussed the possibility of relocating 28 departments of some 

enterprises (or entire enterprises) with harmful activities, from inside the city on the industrial 
platform located on Borșului Road18. Although the intention was good, no such relocation took 
place in the 1970s and 1980s. 

Also due to industrial activities, in the city there were 98 hectares of land used as landfill – 
slag, garbage and for various chemical waste. Being major factors of pollution and environmental 
degradation, in the mid-1970s the problem of covering 51 hectares with a layer of topsoil was 
raised, in order to give them back into the agricultural circuit19. The idea did not materialize, but 
the residual ash of the local power plant was used experimentally in the preparation of the 
concrete used in the construction of apartment buildings. 

 
17 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 12/1973, sheet 21. 
18 Crișana, year XXVI, no. 24, January 30, 1971, p. 2. 
19 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 8/1975, sheet 202. 
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Most of the discussions focused on residential areas, on the reorganization of 
neighborhoods, their demolition and reconstruction with apartment buildings and public 
services, their aesthetics and functionality, in the context in which they were built of relatively 
good houses, some new buy without utilities, but most of them being in poor condition. 

After the expansion of the city was blocked by law, the possibility of building a 
neighborhood of houses on the hills of Oradea was discussed. The increase of the city area was 
criticized by the secretary of the Bihor County Committee of the R.C.P., Emil Cotoi, during a 
Bureau meeting in 1975: “Isn’t the indication to build houses with 2-3 floors valid in Oradea? In 
a few years, we will be criticized by our descendants for occupying that land and for not following 
the instructions, for not properly capitalizing this natural value”20. 

In order to reduce the built perimeter of the city and increase the agricultural area, the 
relocation of 650 homes was proposed21, number that later rose to 1121. After the inventory 
made on January 1, 1976, 222 households were scheduled for relocation between 1976-1981, 
respectively 102 in the period 1981-198522. In 1986 the number of households required for 
relocation was 86523. In 1988, 60 households were relocated, and another 16 in 198924. 

Also, in order to reduce the build-up area, those interested in erecting houses (personal 
property) were obliged to build them with one or two floors, especially near the main streets, 
even in association with other families. According to a Decision of the County People’s Council, 
a beneficiary could not receive more than 300 sqm of land for this purpose, and the buildings 
had to be done by projects adapted to existing models, to be erected especially with local 
materials, and their footprint should not exceed 100 sqm25. Overlays and horizontal extensions 
were not permitted, except for outbuildings. All lands intended for constructions exceeding the 
allotted area were leased to the Bihor County Communal and Housing Management Enterprise 
for investments. 

Most of the issues discussed were related to areas with blocks of flats. They were built 
according to standard typologies extended at national level, including standardized and unique 
buildings, these ones designed by the county design institute. Standardization meant the 
occurrence of repetitiveness of buildings. It was a situation that displeased the county authorities, 
who considered it necessary “to offer an appropriate architectural and systematizing aspect to 
the city, and not to turn the city into a dormitory”26. “I don’t agree that hundreds of blocks of 
flats should have the same façade”27, “I don’t agree that we should make all the buildings of the 
same type so that one can confuse them when returning home, because they all are the same”28 
said the first secretary of Bihor, Petre Blajovici. 

 

 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, sheet 206v. 
22 The Archive of the Oradea City Hall (from here on A.O.C.H.), the Municipality of Oradea People’s Council – the 
Executive Committee fund, file 2/1981, vol. 9, sheet 11. 
23 Ibidem, file 3/1986, vol. 9, sheet 31. 
24 Ibidem, file 2/1989, vol. 6, unnumbered sheet. 
25 A.B.C.C., the Architecture, Systematization, Technic and Investments fund, file Decisions and dispositions: 301-556, 
1976, sheets 355, 357-358v. 
26 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 9/1972, sheet 129. 
27 Ibidem, file 13/1973, sheet 16. 
28 Ibidem, file 9/1974, sheet 100. 
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In the 1960s, the West Zone District was built up with rows of identical buildings 
 
The annual investment plan was almost never realized, so in the R.C.P. county meetings there 

were sometimes tough discussions between the directors of the trusts29 and local political 
representatives. The next first secretary of Bihor, Gheorghe Blaj, stated that “I realize that propaganda 
and discussions do not solve problems, I realize that we cannot believe that we are doing well with 
investments. We must act to enforce the law, and the investment plan is the law! (...) It is not about 
architectural fantasy, but about fantasy in the work of leading and solving problems. (...) We all say 
that we have to complete the plan for this year’s first quarter – with little exceptions. But we expect 
certainties and not just the statement that we must [do these things – a.n.]”30. 

In Bihor County, the average annual housing plan increased from 2,000 to 4,000 units by 
the end of the 1970s (5,200 units for 197831). Most were in Oradea, where about 2,000 apartments 
were usually delivered annually. In 1979 the 35th anniversary of the change of power on August 
23, 1944 were marked, being also the year of the 12th Congress of the R.C.P., so that 1,000 
apartments from the 1980 plan were moved to the 1979 plan. Because of that, but also due to the 
delay in finishing 800 apartments from the 1978 plan, the housing plan has increased to 7,000 in 
the entire county, compared to 4,449, according to the initial plan32. As expected, such a plan 
was not completed until the end of the year. 

One of the main issues was that the constructors were working simultaneously in several 
neighborhoods, which caused additional inconvenience and hindered the activity of the 
construction trusts, who had to move machinery and labor from one site to another. The works 
were not synchronized with the expropriation and demolition of houses, so that some streets 
could not be “attacked” due to a single unfinished building, and sometimes the sites remained 
vacant for a long time until construction began, collecting garbage and weed. 

 
29 The industrial buildings were built by the Industrial Constructions Trust, and the residential, social-cultural, 
sanitary, administrative and educational buildings were built by the Oradea Local Construction Trust, which became 
the Bihor County General Construction-Assembly Trust. 
30 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 5/1978, sheets 122-132. 
31 Crișana, year XXXII, no. 254, October 27, 1977, p. 1. 
32 A.O.C.H., People’s Council of the Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 2/1978, vol. 4, sheet 14. 
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There was another kind of “challenge”, namely that local authorities were obliged by 
national ones to reduce construction investment costs by 20-30% and the cost of site 
organization from 3% to 0.5% of the total price of the investment33. Inevitably, the quality of the 
works has decreased, and the construction material crisis, which the trusts have been facing since 
the 1960s, has worsened. 

 

 

In 1983, Costache Negruzzi Street was demolished to give way for new apartment buildings 
(photo by Darabont József) 

 
This created a chaotic situation, which displeased the officials of the Municipal 

People’s Council, pointing out that the city is being “excavated as desired (…) The whole 
city is in a state of weeping. Therefore, if we start a project let’s finish it, let’s make sure that 
the project is completed”. Major street repairs were hampered by insufficient supplies of 
materials and fuel34. 

Another aspect to be solved was the systematization of some entrances in the city, of some 
boulevards and neighborhood centers. On the occasion of Nicolae Ceaușescu’s working visit in 
1979, several observations were made at the county level, especially on the need to remodel and 
rebuild the proximity of Aradului Road, up to the Înfrățirea Enterprise35. “We want to beautify 
the city, to make it more modern and younger (…) as recommended by the party’s general 
secretary, comrade Nicolae Ceaușescu”, the presentation concluded36. Aradului Road was 
systematized along its entire length from 1983 to 1989, the project not being completed due to 
the fall of the regime. 

The demands and claims were always growing. However, in the 1980s, costs hat to be 
reduced even further, and construction materials were getting harder and harder to receive 

 
33 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 9/1972, sheets 129, 153. 
34 A.O.C.H., People’s Council of the Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 3/1978, vol. 19, sheets 3-4. 
35 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 7/1979, sheet 112. 
36 Crișana, year XXXV, no. 10378, July 16, 1980, p. 1. 
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on construction sites. There was also a shortage in labor, as well as a lack of tools and utensils 
for small mechanization. In 1980, the entities involved in systematization revised the 
systematization sketch of Oradea, with the following objectives: maintaining the new 
constructions within the limits of the buildable perimeter, a more precise delimitation of the 
central area and of some destined for small industry. The social importance of the 
systematization of the cities from Bihor was related to “meeting the needs of working 
people”; as for the blocks of flats, it was expected that their level of comfort would increase 
by growing the usable area, by improving the endowments and by the diversification of the 
facades, “by applying decorations inspired by the folkloric motifs of our country on a large 
scale”37. 

 

 
The newly rebuilt Aradului Road, after entering the city (1986) (photo by G.C.A.T.) 

 
Neighborhoods finished around 1980 were among the first to replace old housing areas, 

like Nufărul I, the first stage of Aradului Road, the area between March 6 Road (today Dacia 
Boulevard) and Proletarilor Road (today Ștefan cel Mare Boulevard). The beneficiaries moved 
quickly from their old houses to new apartments, receiving a very short deadline (usually days, 
maybe weeks) for evacuation. The main roads were completed roughly at the same time with the 
blocks of flats, but the secondary ones were unfinished. Many commercial spaces were also 
undone, public parking was lacking, and medical dispensaries were missing in the North-Ioșia 
neighborhood for many years. The quality of the apartments varied from good to mediocre, but 
a significant part of those expropriated from their houses found an improved quality of housing 
mainly because of the existence of utilities and public services. The local decision-makers knew 
the situation, but their solutioning was difficult. 

 
 

37 Crișana, year XXXVI, no. 10.461, October 21, 1980, p. 3. 
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In 1980, the place of old houses was gradually taken by new blocks of flats 

(photo by Darabont József) 
 
 

    

The area of Ostașilor (now Corneliu Coposu) Street, in 1975 and two years later 
(Nistor Ciordaș, Bihorean în vâltoarea timpului [A man from Bihor in the whirlwind of time], Oradea, 

Primus Publishing House, 2010, vol. III) 
 
In addition to the ensembles of blocks of flats, in Oradea in 1982-1984, the Decebal 

bridge was constructed and streets like Borșului and Lăpușului were enlarged to four lanes, a 
connection from Clujului Road to National Road 76, next to the new (second) power plant and 
a new tram line on Decebal Street were also made, as well as several waterpipe works. At the 
same time, the 700-bed County Hospital38, to be inaugurated on August 23, 1984, was under 
construction. 

The remodeling of the city was progressing slowly, but the local authorities were thinking 
about the coming years. The works for the elaboration of a new systematization sketch of the 
city, valid for the period 1986-1990 and including the development perspectives until the year 
2000, were completed during 198639. The total surface of Oradea was set at 2597.8 ha (reduced 

 
38 A.O.C.H., People’s Council of the Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 2/1982, vol. 2, sheets 
14-19. 
39 Ibidem, file 4/1986, vol. 10, unnumbered sheet. 
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from 2826 ha), with subzones: housing – 436 ha, political-administrative facilities – 6.9 ha, socio-
cultural facilities – 121.8 ha, sanitary facilities – 51.7 ha, green areas – 390 ha, roads – 288.8 ha, 
crops – 5.5 ha. The perimeter of the historic center was set at an area of 153.8 ha. The population 
density was to increase by further reducing the buildable perimeter and increasing the height of 
new buildings, utilities networks being organized in such a way as to take up as little space as 
possible. At the same time, leaving the area adjacent to Clujului Road, from Electrometal to the 
margin of the city and the Episcopia-Bihor neighborhood40 outside the building perimeter was 
discussed. Such a proposal was also made for the streets of the hills. Thus, by relocating 5,180 
households, about 255 hectares of land would have reverted to agricultural purposes. The 
intention did not materialize. 

The increasing importance given to systematization meant supplementing the 
competencies of the Architecture, Systematization, Control and Discipline in Constructions 
Sector within the Municipal People’s Council, which verified all the construction works in the 
city and the observance of the projects. At the same time, as the construction of large 
prefabricated panel blocks of flats generalized, the Construction Materials Factory received 
additional funding for the development of its production lines. It was producing all the 
components needed for a prefabricated apartment building, from walls to stairs and fully 
equipped bathrooms, which were transported to the construction site and assembled. 

 

    

Prefabricated panels for apartment blocks, in the factory and on site (Crișana, 1985, 1987) 
 
Regarding demolitions, the Municipal People’s Council was in favor of demolishing all the 

constructions in an area affected by a systematization project at the same time, in order not to 
return there later: “in some cases some buildings are demolished, and others remain. Let’s see 
the main roads, let’s be careful and if it’s necessary we will go to court”, was the message of the 
mayor Alecu Paraschiv in this sense41. But due to the haste with which the sites had to be vacated, 
the County People’s Council encountered difficulties in allocating sufficient housing for 
displaced people. The construction trust and the Bihor County Communal and Housing 
Management Enterprise were working together by a schedule of demolition-relocation-
allocation of new housing, but there were situations in which the locations were not completely 
vacated, mainly due to the opposition of the locals. The Municipal People’s Council appreciated, 
however, that “in many cases, the mess is created by the comrades from the C.C.H.M.E., who 

 
40 There were some intentions of systematizing the Episcopia-Bihor neighborhood. See: Crișana, year XXXVI, no. 
10714, August 15, 1981, p. 2. 
41 A.O.C.H., People’s Council of the Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 2/1982, vol. 16, sheets 6-7. 
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don’t discuss with the citizens and the old construction materials are being sold, heading where 
they don’t belong and not reaching their deposits as indicated”42. 

According to a report presented to the local executive in 1986, the development of Oradea 
was quite balanced, and the systematization details drawn up in the 1980s included all the 
necessary neighborhood facilities, from schools, kindergartens and nurseries to medical 
dispensaries, commercial and service spaces. A disadvantage of the systematization of the city 
was the concomitant work in several areas at the same time, some buildings not being completed 
in time. The “neglecting” of some insalubrious areas and the systematization of others with a 
relatively new housing stock was also criticized in the report, along with the lack of a local 
“specific” architecture. The blame for the lack of finishing works or their poor execution was 
passed on to the prefabricated materials factory. This “superficiality” could have been also found 
on construction sites, in their organization and in the quality of execution43. 

In the opinion of the M.P.C., systematization had to be directed to the areas furnished with 
30-40 years old houses, such as Ioșia, the edges of Leontin Sălăjan street (today Aradului Road), 
the Velența neighborhood and the proximity of Clujului Road44. The allocation of housing was 
done according to a methodology and 30 days before finishing the new flats45. 

The ultimate goal was to create neighborhoods of blocks of flats and social-cultural 
facilities as large as possible. The large apartment neighborhoods were built on the outskirts of 
the city, smaller ensembles in its interior and so called “seals” in the city center. “Seals” were 
small buildings, with stores, apartments, even industrial spaces built between two existing 
constructions. Following Nicolae Ceaușescu’s working visit in Bihor in June 10-11, 1987, the 
authorities decided to take new measures to “improve” the activity of systematization. Among 
them, the rethinking of some entrances to the city and finishing the reconstruction of the 
boulevards, the realization of new projects of buildings of large prefabricated panels with four 
and eight floors and with a “higher degree of comfort and a more pleasant architecture”. 

 

    

In June 1987, during their visit in Oradea, the Ceaușescus rode on the new March 6 Street (left – 
photo by Nicolae Meseșan) (nowadays Dacia Boulevard) and Decebal Boulevard (right) (still from a 

video, the National Movie Archive) 
 

 
42 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 15/1986, sheet 9v.; A.O.C.H., People’s Council of the 
Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 3/1986, vol. 17, unnumbered sheet. 
43 Ibidem, file 2/1987, vol. 3, unnumbered sheet. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, file 4/1987, vol. 11, unnumbered sheet. 
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In the time, first secretary of Bihor was Andrei Sorcoiu. Like his predecessors, he was often 
dissatisfied with the rhythm and the way construction was undergoing in the city. During a 
meeting of the Municipal Committee of the R.C.P. in 1987 he said: “There are many 
neighborhoods where we have built, but they are not completed. A significant number of corner 
buildings are unfinished. Also, in some areas, the commercial spaces are unfinished. From this 
point of view, let it be clear to everyone that [the blocks of flats – a.n.] cannot be put into 
operation just partly, on slices. Once the neighborhood is started, it must be finished with 
everything it needs”46. The county leaders of the party were considering that the monotony of 
the neighborhoods was one of the biggest problems, although it was the natural consequence of 
typification and reduction of costs that the authorities demanded. 

The visual inconveniences of the façades of the blocks also appeared due to their 
occupants, who were closing balconies and loggias47, mounting exterior shutters on windows 
and were covering balconies located on the top floors with “various materials, some of them 
stolen from construction sites”. Those who made such improvisations were sanctioned, but the 
authorities could hardly prove that the materials were really stolen. 

In this sense, Traian Bonta, the director of the Construction Trust, pointed out to the 
county party leadership that “we want to proceed without delay (…) for eliminating the 
monotony in the neighborhoods we build, to make more neat and durable façades, and on the 
penetration roads to pay extra attention to exterior finishes. (…) The proportion [of blocks of 
flats made of large panels – a.n.] to the other structures will have to be established in correlation 
with the technical and efficiency indicators given by the plan”. Among the solutions proposed 
were tile roofs, iron and glass structures on the balconies48, the promotion of a “new modern 
architecture, with specific Romanian elements, representative for our time”. However, the 
construction of buildings of large panels, that generate monotony, would continue in the next 
period for more than obvious reasons – increasing the pace of work and fulfilling the economic 
plan. In this regard, the Trust had started its own production of prefabricated panels and finished 
bathrooms, in addition to those provided by the Construction Materials Factory49. At the end of 
1987, the Design Institute came to the aid of the works, by finalizing and updating the 
systematization details for the main roads and the central areas, also preparing documentation 
until the proper execution phase. The systematization proposals went until the perspective of the 
year 2000, among the objectives being the further reduction of the buildable perimeter, the 
estimated population of Oradea being able to go up to 250,000 inhabitants50. 

For the period 1988-1990, the systematization plans meant the completion of some 
ensembles on Tudor Vladimirescu, Dimitrie Cantemir, Ștefan cel Mare streets, in Ion Creangă 
Square, in the civic center and on Clujului Road. The pace at which the sites were being vacated 
was difficult51, so the C.C.H.M.E. needed the help of the beneficiary companies. Also in 1989-
1990, the Maternity with 250 beds was built on Clujului Road. 

 
46 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 1/1987, sheet 105. 
47 Crișana, year XXXVII, no. 11039, September 3, 1982, p. 3. 
48 Ibidem, year XLII, no. 12677, December 20, 1987, p. 3. 
49 Ibidem, no. 12522, June 23, 1987, p. 1. 
50 N.A. – B.C.S., Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 2/1987, unnumbered sheets. 
51 Crișana, year XLII, no. 12629, October 25, 1987, p. 3. 
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The “political-administrative” of “civic” center, as it looked like in 1989 (left) – the project, 
presented in 1979 (right), was never finished (left photo by C.G.C.A.T.) 

 
In the last years of the communist regime, 1988-1989, the first secretary of Bihor, Andrei 

Sorcoiu, continued to address criticisms to those responsible for systematization, in each 
meeting of the county and municipal party office. He told those present that “every day I hear 
on the radio that in other counties many apartments have been put into use this year and we 
have not done any. That is why it is necessary to combine the forces of the constructers with 
those of the beneficiaries and to get more apartments this year. (…) Regarding the Construction 
Trust, a lot of disorder was found here regarding the organization of the work points in the city. 
There is a mess on the construction sites”52. In January 1989, Sorcoiu stated that “we have a series 
of beautiful works, but we also have shortcomings. (…) There are still a lot of traffic arteries that 
are not clogged properly. In the future, we will have to be careful, to finish one area and then 
start another, to have some organized works and beautiful neighborhoods. (…) The walls are 
unfinished, the accesses are not made, the finishes are inadequate. (…) We would also like to 
establish the contribution of the units that have finishing tasks, to receive more apartments for 
the work performed, in order to stimulate their work”53. 

The difficult pace of building new blocks was explained by the director of the Construction 
Trust, Traian Bonta, to Andrei Sorcoiu by the fact that the Trust calculated its production in 
number of apartments, while the supplier of large prefabricated panels, the Construction 
Materials Factory, was calculating it in cubic meters, so the two entities could not “get along”. 
The reinforced steel was also supplied in insufficient quantities, and an intervention at the 
Ministry of Construction Materials was requested in this sense. Sorcoiu wanted as many new 
buildings as possible to be finished by National Day (August 23), and he offered the example of 
a block of flats intended for the Clothing Enterprise. Originally scheduled to be completed in 
November, the first secretary demanded that the work should be hurried: “no chance by 
November. In the honor of August 23, you let us know that you are done, and we will go to see 
it”. At the same time, he wanted prolonged shifts on construction sites, or even continuous work, 
and the beneficiary companies to increase their contribution in the finishing works of the 
apartments54. The Construction Trust had other supply issues. Assorted elements (parts of 

 
52 N.A. – B.C.S., Oradea Municipal Committee of the R.C.P. fund, file 1/1988, sheet 16. 
53 Ibidem, file 2/1989, sheet 22. 
54 N.A. – B.C.S., Bihor County Municipal Committee of the R.C.P. fund, file 7/1989, unnumbered sheet. 
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buildings) were missing for several blocks, so they could not be put into use, and during 1989 no 
distributions were received for main materials, such as cement, steel, bitumen, polystyrene, 
bathtubs, plastic carpets, mineral wool and carbide; at the same time, hundreds of apartments 
were connected to electricity on temporary solutions, the definitive one requiring the supply of 
electrical cables55. 

At the Municipal Party Organization Conference on October 23, 1989, discussions on 
housing were further expanded. Andrei Sorcoiu demanded that the economic plan for new 
apartments to be exceeded: “How many apartments were overturned in 1989, comrade Bonta?; 
The Trust’s effort is greater than the commitment and we will finish 300 apartments over plan; 
It’s not enough, comrade Bonta, you will have to think more about this issue”. The 300 additional 
apartments were projected in the Dragoș Vodă area56. Following the dialogue with the director 
of the Trust, Sorcoiu said: “I emphasize that we are not satisfied with what we have done 
regarding the construction on new homes. We consider ourselves overwhelmed by the plan, but 
we are seriously behind the schedule. (…) I ask all my comrades to have a broader mindset with 
this task, to finish homes over plan”57. 

Shortly before the 14th Congress of the R.C.P. (November 20-24, 1989), data from the local 
press indicated that 32 billion lei had been invested in Oradea since 1965, both in increasing the 
city’s industrial capacity and in building housing and other social functions. The total number 
of apartments put into use in the municipality during this period would have been 52,000, of 
which about 20,000 between 1980 and 198958. The data reflect the reality because, by counting 
the buildings and apartments, we found that the total number of apartments and studios built in 
the city between 1956-1989 is 56,83959. 

In 1990-1995, 14,525 apartments were to be built in Oradea, in Cantemir and Velența 
neighborhoods, in the proximity of Clujului Road and in the civic center, as well as on Decebal 
Boulevard and in Ion Creangă Square. For some of them, all documentation was prepared in 
1988-1989, but the expropriation decrees were not initiated. The systematization of Oradea 
should have been completed, in general terms, until 1995, when the population was forecast at 
about 230,000 inhabitants60. Other investments, forecasted in the economic and social 
development program of Oradea 1991-1995, referred to the partial modernization of some 
enterprises and factories, the construction of a new outlet for water supply (1991), the relocation 
and doubling of the tram line on Progresului Street (now The holy apostle Andrei) on Aluminei 
Street (1991), the extension of the tram lines by 5.8 km on the Ștefan cel Mare – Podului streets 
(1992), the construction of a new infectious disease hospital with 250 beds (1993), of 136 
classrooms and 11 gyms (1991-1995), 600 places in kindergartens (1993-1994), the construction 
of the administrative palace near the Citadel (1994) and an artificial ice rink (1995). All these 
projects were abandoned after the fall of communism, but some of them were reactivated after 
many years, in a similar or different way. 

 
55 Ibidem. 
56 N.A. – B.C.S., Oradea Municipal Committee of the R.C.P. fund, file 2/1989, sheet 338. 
57 Ibidem, file 1/1989, sheet 68. 
58 Crișana, XLV, no. 13258, November 4, 1989, p. 1. 
59 Cristian Culiciu, Urbanismul în era „de stat”. Sistematizarea Oradiei în comunism [Urbanism in the “state era”. The 
systematization of Oradea in communism], Oradea, Țării Crișurilor Publishing House, 2020, p. 285-290. 
60 A.O.C.H., People’s Council of the Municipality of Oradea – Executive Committee fund, file 2/1989, vol. 8, unnumbered 
sheet; N.A. – B.C.S., Oradea Municipal Committee of the R.C.P. fund, file 1/1989, sheet 161. 



502 

Cristian Culiciu 

 

The systematization of Oradea changed the demographic structure of the city. If in the 
1950s the city was approaching and exceeding one hundred thousand inhabitants, mostly 
Hungarians, with a Jewish component still relatively relevant (3,6%), in the 70s and 80s the 
population doubled, becoming the majority being Romanian, especially through immigration 
and positive natural growth. According to the statistics, visible in the chart below, the Hungarian 
ethnic component remained relatively stable, the general population increasing rather by the 
growth of the number of Romanian ethnics61. 

 

 
 
After the fall of the communist regime in December 1989, the systematization of Oradea 

remained unfinished, and the projects already prepared were scraped. Despite all the problems 
and shortcomings specific to the 70s and 80s, the city was urbanized in a true manner, the 
genuine appearance of a city taking the place of a rather rural one, defending utilities, paved 
roads, boulevards with public transport. At the same time, according to the expropriation lists, 
more than 2,200 buildings were demolished to make way for the new neighborhoods. Many 
dilapidated buildings, courtyards, gardens, but also some good, solid buildings, some for small 
production, others of worship, most of them used as dwellings have disappeared. 
  

 
61 Mihai D. Drecin, op. cit., p. 520-521. 
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Documentary attachments 
 

Annex 1: the systematization sketch of Oradea (1970) – includes the main roads and their 
organization proposals, functional zoning, with the highlighting of industrial areas and residential 
neighborhoods 

 

 
 

   
 

Proposals on the systematization of the area near the Fortress and of Clujului Road (beginning of the 
1970s) (architect Viorica Zărnescu’s personal archive) 
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Annex 2: Note on the territorial systematization of Bihor County for the perspective of the year 
2000 (translated from Romanian) 

 
The Romanian Communist Party 
Bihor County Committee 
 

The territorial systematization of Bihor County 
 

In September 27 current year, in the Executive Committee and in the session, there were 
discussed and approved: 

 
1: Based on the development of the network of localities, in a critical analysis stood the current 

situation on: 
a) economic functions 
b) population 
c) technical equipping 
d) preliminary proposals of the dedicated commissions on economic and social-cultural development 
e) other dedicated studies. 
 
2: The proposals on systematization, according to the principles drawn in the party’s program, 

come with preliminary data for the years 1980-1990 – and even for the year 2000. 
 
3: The analysis of the level of economic and social development in the 1971-1975 stage, the 

detachment of issues at territorial and locality level; the assessment of the tendencies manifested in the 
evolution of the urbanization process, led to contouring the general directions of economic and social 
development of the county in a larger perspective in specific areas like: 

 
A. The area of the Western Plain with a predominant agricultural profile represents ca. half of 

the county’s territory 
Proposals: 
- the continuous development of mechanized, high yield, agricultural production 
- the extension of hydro-technical and hydro-ameliorative works and of irrigations 
These works will lead to: 
- the amplification of numerous localities’ economic functions, both in industrial 

production, of processing agricultural products, and other industrial branches 
- in this way, favorable premises for the development of some urban economic-social 

centers in this area are being created 
B. The Crișul Repede corridor represents the most industrially and technically equipped area in 

the county 
- it is favorable for the future development of industrial objectives 
- it has important roads and railways that link to economical areas in the center of the country 

C. The South-Eastern area, with mixed functions, industrial, touristic, forestry – disposes of 
conditions for the superior capitalization of natural resources 

D. The North-Eastern area characterized by the mining and manufacturing industry: deposits of 
useful minerals, coal, oil, bauxite, construction materials, gas, thermal waters etc. 

4: Throughout these areas, the following elements stood based on determining the structure of 
urban and rural localities: 

a) The foreseeable general directions of economic and social development of the county 
b)  The preliminary growth of the total and urban population of the county 
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c) The predictable changes and the social-professional structure of the working population: the 
significant increase in the share of the working population in agriculture (estimated at 83% of the total 
population in the year 2000, compared to ca. 50% nowadays) 

d) Trends manifested in the previous period of the evolution of cities, regarding their social-
economic profile and the expansion of their dealings in the proximity, and the modifications that will 
intervene in the development of the cities as a result of the 1976-1980 five years plan 

5: Following these announced items, having into account our state’s policy of increasing the level 
of daily life, stimulating birth rate, increasing investments in developing industry, the construction of 
nurseries, dormitories, kindergartens – the estimated population of the county will rise from 630.000 in 
1975 to 773.000 inhabitants in the year 2000 

a) the urban population, according to the directives on increasing the level of urbanization, on 
continuous reduction of the active population in agriculture, on the proposals on creating new social-
economic urban centers 

- its share in the county’s population will increase to ca. 72% in the year 2000, from 36,4% 
in the present 

- the rural population will decrease from 65% to 28% in the year 2000 
- the working population will increase to 53% of the county total in the year 2000, from 48% 

in the present, representing, in absolute terms, ca. 410.000 active people 
- for the year 2000 we estimate the following indicative structure: 

- industry and construction – 49% of the working population 
- agriculture and forestry – 17% 
- services – 34% 

- the increasing of urban population by 2,5 times in the year 2000, in absolute terms 
340.000 inhabitants, involves a judicious distribution of localities in the territory, a balanced distribution 
of economic units 

b) the general localities network includes nowadays: 
                        -     456 localities: 

- 1 municipality 
- 7 cities 
- 3 suburban communes 
- 48 rural communes 

 
In perspective: 

- a slower rate of population growth in the municipality of Oradea (from 157.000 to 
220.000 in the year 2000) 

- faster paces in the cities of Salonta, Petru Groza, Beiuș, Marghita 
- the promotion of 8 rural localities to economic and social centers with an urban 

character, with the role of serving the neighboring localities (Valea lui Mihai, Tinca, Săcueni, Suplacul de 
Barcău, Tileagd, Popești, Ceica, Sălard) 

- the promotion of Băile Felix as a city 
- the development of 4 localities as economic and social centers with an urban character 

without the role of serving neighboring localities 
- the passing of 9 communes as suburban communes 
- also, it is expected that some communes will pass to the administrative territory of their 

nearby cities 
- so, in the year 2000, the number of urban localities in Bihor County will be 32, comparing 

to 11 in the present (8 cities and 3 suburban) 
 
Oradea, October 22, 1974 

National Archives – Bihor County Service, Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 43/1974, sheets 19-22 
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Annex 3: Report on the organization of the construction activity and the assimilation of construction 
materials to reduce specific and energy consumption 

(translated from Romanian) 
 
 

The Romanian Communist Party 
Bihor County committee 
C.J.C.M.A.E.S. 
 

Report 
 

on the preoccupation of the party organizations and of the W.P.C. (Working People’s Council – a.n.) from 
the Construction Materials Factory, the Local Construction Trust and the County Design Center, for the 
assimilation and utilization of new types of prefabricated elements with low energy and metal 
consumptions, and for the organization of work during winter without heating consumption. 
 

Based on the tasks outlined by the bureau of the county party committee, between September 5-
15 this year, the county worker’s control council for the economic and social activity together with the 
Investment Bank analyzed how the party organizations and the working people’s councils from the 
C.M.F., L.C.T.O. and C.P.C. worked for the assimilation and utilization of new types of prefabricated 
elements with reduced energetic and metal consumptions and for the organizing of work during winter 
without heat consumption. 

The check shows that, by applying the indications and tasks of the superior management, the 
party organizations and the working people’s councils from these units were permanently concerned with 
assimilating new types of prefabricated elements with reduced energetic and metal consumptions. Some 
execution projects from this year’s investment plan were revised, new solutions being introduced for 
eliminating energy intensive materials that reduce the consumption of steel and electricity. Among the 
main activities undertaken by the party organizations and the W.P.C. from the County Design Center, 
which in the end led to cement savings of 364 tons, steel 139 tons, laminated products 77 tons, pipes and 
tubes 195 tons, we enumerate: 

- prefabricated elements for housing floors were revised and redesigned, using superior steel 
and welded nets, obtaining a reduction in steel consumption by 1,3% 

- all heavy partition walls were substituted by light stripes, the cement screeds were reduced, 
obtaining the lightening of constructions 

- the solution with exterior panels on the T770 type panel apartment buildings was changed, 
by replacing the panel with three layers isolated with polystyrene and mineral felt with a type of panel 
with two layers of A.A.C. (autoclaved aerated concrete blocks – a.n.) isolation 

- the garbage shoots made of prefabricated concrete were replaced with shoots made of plastic 
- the heavy concrete panels from the facades of the diaphragm buildings were replaced with 

A.A.C. panels 
The Local Construction Trust took a series of measures for replacing energy intensive materials 

like cement, which is the material with the highest share in producing concrete, but also in manufacturing 
prefabricated elements necessary in constructions. 

The Trust orientated itself towards the complex and superior capitalization of industrial waste and 
first of all of power plant ash, which in our city can be found in important quantities and for a reasonable 
price, especially because of the short distance of transport of ca. 3 km from the source to the place the 
material is used. Also, for reducing costs a mechanized installation for capturing ash from the power plant 
and loading it in transport vehicles was built, also at the Oncea concrete station the SMMS no. 2 concrete 
station was adapted for producing concrete with power plant ash and reduced quantities of cement. 
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For producing concrete and bitumen from power plant ash, without cement, the L.C.T.O. signed 
a contract with the Construction Institute from Bucharest, which will experiment and develop production 
techniques, so in 1981-1982 the cement consumption will be significantly reduced. 

For replacing energy intensive materials like polystyrene and A.A.C. used in producing isolating 
elements for apartment buildings, the L.C.T.O., through its design studio, developed a project for making 
isolating elements from light prefabricated concrete made from Racoș slag and mechanofilter ash from 
the Oradea power plant. 

The designed isolating elements correspond in terms of strength as well as by thermal 
conductivity and they are made on the old production lines that have an annual production capacity of 
3600 cubic meters of prefabricated items that can be used to build 700 apartments in AN type buildings. 

As a result of using these materials, slag and power plant ash, the following energy intensive 
materials are saved annually: 

- 260 tons of cement 
- 190 cubic meters of expended polystyrene 
- 1300 cubic meters of reinforced A.A.C. 

and 209 tons of power plant ash, industrial waste found locally, are being capitalized. 
The party organizations and the W.P.C. from the local Construction Trust will take steps to 

generalize full use of producing façade panels (exterior walls), of ash, slag and A.A.C. for all apartments 
included in the plan for 1981, and for replacing waterproofing mineral wool and polystyrene, textile waste 
and power plant ash should be used on a larger scale. 

A preoccupation for creating prefabricated elements with low energy and metal consumptions 
also exists at the Construction Materials Factory in Oradea, where under the direct coordination of the 
party organizations, through measures laid down for this purpose, cement savings of 22 thousand tons 
were recorded, concrete steel of 518 tons, and other materials. This was possible by redesigning some 
reinforced concrete prefabricated elements on a more representative 12 m prestressed beam, the situation 
looks as follows: 

 Unit Old element New element % 
Weight kg/sqm 64 48 25 

Reinforced steel kg/sqm 3,1 2,6 16 
Cement kg/sqm 15 12 20 

Cost lei/sqm 56 48 15 
During the year 1980, by using superior steel, by reducing the weight of reinforced concrete and 

prestressed concrete elements, an economy of 7 million lei was done. 
In order to continue the assimilation and use of new types of prefabricated elements with reduced 

energy and metal consumptions, in 1981 in the Construction Material Factory will be introduced into 
production panels with 2 layers for exterior walls, by introducing integral thermal insulation, thus 
obtaining cement savings of 986 tons, concrete steel 23 tons, heating 7,260 thousand kg c.c./sqm. 

During the cold period, at the Local Construction Trust, the production at the prefabricated 
elements polygons will continue without heating treatment, measures being taken for the thermal 
protection of the prefabricated elements against frost so that the construction-mounting works in the first 
and second quarter of 1981 should not be negatively influenced because of the lack of prefabricated 
elements. 

 
Oradea, September 12, 1980 
 
National Archives – Bihor County Service, Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 6/1980, sheets 
205-206 reverse 
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Annex 4: Measures regarding the systematization of the localities in Bihor County included in the 
program for implementing the recommendations made by the head of the state, Nicolae Ceaușescu, in 

1986-1987 (translated from Romanian) 
 
 

PROGRAM 
 

on the preoccupation of the county, municipal, city and communal peoples’ councils for transposing into 
life the indications and tasks resulting from comrade Nicolae Ceaușescu, first secretary of the party’s 
speeches at the Plenary of the C.C. (Central Committee – a.n.) of the R.C.P. (Romanian Communist Party 
– a.n.) from June 23-24, 1986, and on the occasion of the work visit in our county, in June 10-11, 1987, on 
the systematization of localities. 
 
(…) 
 

B. IN THE FIELD OF SYSTEMATIZATION OF LOCALITIES 
 

In order to finish, by 1990, the civic centers and the main arteries of penetration in Oradea and 
the cities in the county by constructing housing and related facilities included in the approved 
systematization details, the committees, respectively the executive offices of the county, municipal and 
city peoples’ councils, the Architecture, Systematization, Technic and Investment Section, the Bihor 
County Design Center, the Bihor County General Construction Assembly Trust and the Bihor County 
Communal and Housing Management Enterprise will take the following actions: 

1. The following systematization details will be updated and elaborated by the undermentioned 
deadlines: 

- updated systematization detail of the civic center on its new emplacement 
Deadline – August 31, 1987 

- systematization detail of Războieni street II Deadline – September 10, 1987 
- systematization detail of Cantemir street II Deadline – August 31, 1987 
- systematization detail of Avram Iancu street Deadline – November 30, 1987 
- updated systematization detail of Tudor Vladimirescu street – Decebal Bridge 

Deadline – October 30, 1987 
- updated civic center of Salonta Deadline – October 30, 1987 
- updated civic center of Beiuș Deadline – October 30, 1987 

- updated civic center of Aleșd Deadline – August 31, 1987 
Responsibilities: the Architecture, Systematization, Technic and Investment Section, the 
Bihor County Design Center 

2. the housing, including technical and municipal works, in the civic centers and the main arteries of 
penetration will be executed and done starting from 1988 until 1990 as follows: 
- In 1988 

- 270 apartments – representing tall buildings in the Progresului – Karl Marx Street 
area in Oradea; 

- 170 apartments – tall buildings in the Decebal Street – Tudor Vladimirescu area; 
- 130 apartments – in the Cantemir Street area, Oradea; 
- 170 apartments – in the Ștefan cel Mare Street area, stage II; 
- 730 apartments – in the Dragoș Vodă Street area, Oradea; 
- 90 apartments – Republicii Street, Marghita. 

- In 1989 
- 400 apartments – in the civic center of Oradea; 
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- 370 apartments – in the D. Cantemir Street area, Oradea; 
- 480 apartments – in the Ștefan cel Mare Street area, Oradea, stage III, IV and V; 
- 180 apartments – in the March 6th Street – Creangă Square area Oradea; 
- 70 apartments – Aviatorilor Street, Oradea; 
- 380 apartments – Leontin Sălăjan Street, Oradea; 
- 40 apartments – the civic center of Aleșd; 
- 120 apartments – Republicii street, Marghita; 
- 50 apartments – the civic center of Salonta; 
- 40 apartments – the civic center of Beiuș; 
- 30 apartments – the civic center of Dr. Petru Groza City; 

- In 1990 
- 420 apartments – in the civic center of Oradea, stage II; 
- 500 apartments – D. Cantemir Street, stage II; 
- 400 apartments – in the Clujului Street area, Oradea; 
- 80 apartments – the civic center of Aleșd; 
- 120 apartments – the city center and Republicii Street, Marghita; 
- 120 apartments – the civic center of Salonta; 
- 100 apartments – the civic center of Beiuș; 
- 70 apartments – the civic center of Dr. Petru Groza City; 

Responsibilities: the Architecture, Systematization, Technic and Investment Section, the 
Bihor County Design Center; the Bihor County General Construction Assembly Trust; the Bihor County 
Communal and Housing Management Enterprise; the municipal and city People’s Councils 

To prevent the flooding of households and farmlands by watercourses in Oradea and some other 
cities, as well as to eliminate some sources of pollution like garbage storage, the Committee, respectively 
the executive offices of the municipal and city people’s councils will conduct studies on their utilization 
in an economic way, of their systematization, followed by scheduling work in stages, their execution being 
done with local resources and the work contribution of the population. 

Deadline for writing the study – 1987 
Deadline for construction phase I – 1988-1990 
Deadline for construction phase II – after 1990 
Responsibilities: the Executive Committee of the People’s Council of the Municipality of 

Oradea; the executive offices of the city people’s councils; O.G.A.; the Water Directorate 
Execution: I.E.E.L.I.F. Bihor 

In order to return the fields from Viilor Hill from Oradea to agricultural purposes, which fields, 
in danger of slipping, can endanger the city’s water supply, the railroad and the dwellings from the 
proximity, the Executive Committee of the County People’s Council will intervene and supervise at the 
central entities for the approval of technical documentation for the consolidation works, so that execution 
would take place in 1988. 

Responsibility: the Executive Committee of the Bihor County People’s Council 
For the enthronement of discipline and order in systematization and for the exact following of 

the execution projects, under all aspects, of the apartment buildings being erected in the municipality of 
Oradea and in the cities in the county, the Committee, respectively the executive offices of the municipal 
and city people’s councils will continue to abolish the works done in closing balconies and loggias. 

Deadline – December 31, 1987 
Responsibilities: the committee and the executive offices of the municipal and city 

people’s councils 
For repairing improper balconies from some buildings located on the main roads of the 

municipality of Oradea, the execution details will be revisited and adapted to the construction materials 
that can be bought. 
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Design deadline – August 31, 1987 
Responsibility: the Bihor County Design Center 
Execution deadline – 1987-1989 
Responsibility: the Bihor County General Construction Assembly Trust 

For the realization of the projects with large panels – project no. 1340 – with 4 floors, revised on 
the occasion of the visit made by the superior party and state management at the Exhibition organized in 
Bucharest, the Construction Materials Factory from Oradea will take measures to adapt its technological 
production line and the preparation of production so that, beginning with November 1987, it will supply 
only this type of panel. 

Responsibility: the C.M.F. Oradea 
For producing large panels for dwellings with 8 floors, the Construction Materials Factory from 

Oradea will take measures in preparing their production lines so that, starting from the first quarter of 
1988, it can deliver these types of panels. 

Responsibility: the C.M.F. Oradea 
For a more pronounced increase in work productivity in constructions, the Bihor County General 

Construction Assembly Trust will intensify the production process and the industrialization of its works 
by: 

- replacing exterior walls with panels made of A.A.C., assembled and plastered on the 
outside in its own workshops from the new production base; 

- finishing and putting into operation, by September 30 this year, of the line for special 
finished bath cabinets, so that in 1988 it would use such cabinets in their own production 
form 280 apartments, for other structures, different from those of the C.M.F.; 

- the ventilation shafts, those for smoke, trash shafts and parapets for balconies already 
finished since 1986 will be executed in the G.C.A.T.’s own workshops. 
Responsibility: G.C.A.T. Bihor 

For supplementing the number of construction workers, structural engineers, finishers, 
plumbers, starting with the 1987/1988 school year, at least 200 students will be qualified by the G.C.A.T. 
professional school. Other units from the county in need of construction workers will also be included in 
this activity, by contributing with tuition funds. 

Responsibility: G.C.A.T. Bihor 
For finishing the proposal of regrouping 30 villages, in the commune centers teams consisting of 

competent staff at the county level, together with local organs of power and state administration from 
commune level they will be reanalyzed and given into consultation to the working people. 

Deadline – September 30, 1987 
Responsibilities: the Architecture, Systematization, Technic and Investments Section; 

the Bihor County Design Center; the Communal People’s Councils 
For organizing traffic according to actual requirements and ensuring a fluid circulation, a study 

on the traffic and penetration system in the municipality of Oradea from Satu Mare will be made. 
Deadline: December 31, 1987 
Responsibilities: the municipality of Oradea People’s Council; the Architecture, 

Systematization, Technic and Investments Section; the Bihor County Design Center 
 
 

National Archives – Bihor County Service, Bihor County Committee of the R.C.P. fund, file 2/1987, 
unnumbered sheets 
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CONTRABANDĂ CU CAI. ASPECTE PRIVIND 

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ ÎN ZONA DE 
GRANIȚĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ ÎN ANUL 1990 
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HORSE SMUGGLING. ASPECTS ON CROSS-BORDER CRIME  
IN THE ROMANIAN-HUNGARIAN BORDER AREA IN 1990 
ABSTRACT 

 
Following the regime change in December 1989, Romania’s borders were opened. Romanians, marked 

by the socio-political crises they have gone through in recent years and the harsh legal regime regarding 
external circulation, will take advantage and make many short external visits to the neighboring countries. 
Thus, an incipient form of cross-border trade will be developed, located in the grey area of the economy, 
which consists of the purchase of consumer goods and their resale in Romania. At the same time, illegal 
businesses are developing that are based on multiple violations of criminal law. In 1990, Hungarian border 
guards note the development of criminal networks concerned with human trafficking or live animal 
smuggling. Their emergence was favored by the legislative changes taking place following the regime 
changes in Romania and Hungary.  

 
Keywords: smuggling, human trafficking, illegal border crossing, Romania, Hungary, 1990 

 
 

Ultimul deceniu al regimului condus de către Nicolae Ceaușescu a fost marcat de 
numeroase restricții prezente în viața cotidiană a românilor, decretate de către autorități. 
Declinul regimului și al sistemului politic socialist își are originile în gândirea politică și 
ideologia socialistă, precum și într-o serie de evenimente interne care nu au putut fi prevenite 
de către autoritățile române și externe, independente de factorii decizionali români. Evoluția 
pieței creditelor va fi zguduită de transformarea dolarului american într-o monedă fiduciară 
prin renunțarea unilaterală a convertibilității dolarului în aur (denunțarea sistemului monetar 
stabilit în cadrul conferinței de la Bretton Woods), creșterea dobânzilor la 11,75% de către 
Rezerva Federală din Statele Unite ale Americii, precum și de șocurile petroliere din perioada 
1973-1974, respectiv din 1979. Cele trei evenimente vor contribui decisiv la criza datoriei 
externe în care se va găsi România la începutul deceniului al nouălea. Aceste decizii nu au 
determinat doar creșterea dobânzilor creditelor comerciale sau guvernamentale, ci și 
închiderea piețelor occidentale. Evenimentele externe se petrec într-o perioadă în care 
România se împrumută masiv pentru susținerea planului de industrializare început de 
autoritățile române sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și accelerat de Nicolae 
Ceauşescu. 

 
* Universitatea din Oradea, Școala Doctorală de Istorie; e-mail: rolandd.olah@gmail.com 
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La sfârșitul anului fiscal 1981, autoritățile române aveau de rambursat credite în valoare de 
9,55 miliarde de dolari1. Aflându-se într-o criză a datoriei externe, autoritățile române vor solicita 
ajutorul Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) pentru gestionarea problemei, reușind să încheie 
un acord stand by în valoare de 1,32 miliarde dolari, cu o dobândă de 5%. Însă, pentru că acordul 
era însoțit de o serie de condiții politice, Nicolae Ceaușescu îl va denunța în iunie 1984, după ce 
România a accesat 981 milioane de dolari din sumele prevăzute2. În vederea susținerii planului de 
rambursare anticipată, autoritățile române au restructurat cheltuielile bugetare, au accentuat 
exporturile și au redus importurile. În perioada anilor ’80, pentru a obține valută convertibilă, 
România vindea orice (produse petroliere, alimentare, industriale ori chiar armament) și oricui. 
Societatea românească a resimțit din plin privațiunile impuse de către autoritățile române pe tot 
parcursul anilor ’80, cu scopul rambursării anticipate a creditelor externe accesate. 

Evenimentele interne, precum mișcarea de contestare inițiată de Paul Goma, consecințele 
cutremurului din martie 1977 sau greva minerilor din Valea Jiului vor scoate la iveală slăbiciunile 
sistemului construit în jurul lui Nicolae Ceaușescu. Însă, la momentul respectiv, aparatul central, 
alături de cel represiv, va reuși să prevină dezvoltarea și generalizarea unui curent de 
nemulțumire față de autorități. Peste doar câțiva ani, în urma decretării unor „programe 
științifice” care în esență vizau reducerea consumului de produse alimentare, starea de spirit a 
societății românești va deveni una explozivă. De altfel, fostul ministru de externe, Ștefan Andrei, 
relatează istoricului Lavinia Betea că Nicolae Ceaușescu avea o obsesie pentru consumul 
nesăbuit: „..în ultimul timp avea o nebunie cu oamenii care se îngrășaseră. Şi le reproșa celor din 
conducere. Lui Gogu Rădulescu, lui Dăscălescu. Prim-secretarilor la fel le reproșa că s-au îngrășat. 
Şi chiar a spus într-o ședință de C.P.Ex. că în România mai mulți oameni mor că mănâncă prea 
mult decât că mănâncă prea puțin”3. Pentru raționalizarea produselor alimentare sunt introduse 
cartelele care în teorie asigurau o cantitate minimă de produse pentru consum familial. În 
practică însă, totul depindea de producție și de sistemul de aprovizionare care funcționa 
defectuos. Dintr-o notă întocmită în 19 noiembrie 1989 de ofițerii Departamentului de Securitate 
a Statului (D.S.S.) aflăm că autoritățile aveau mari dificultăți să aprovizioneze populația capitalei, 
chiar în apropierea Congresului al XIV-lea. În nici trei săptămâni, autoritățile au înregistrat 
restanțe în aprovizionarea cu produse alimentare de bază a magazinelor și alimentarelor din 
București cu „...peste 3.805 tone de carne tăiată (58,4%), 2.931 tone preparate din carne (48,2%), 
171 tone unt (27,9%), 940 tone brânzeturi (49,3%), 8.755 mii bucăți ouă (22,3%), 16.357 tone 
legume (57,7%), 11.998 tone cartofi (54,2%), 5.071 tone fasole boabe (91,1%), 970 tone orez (57%) 
şi 1.804 tone fructe (31,9%)”4. Viața cotidiană a românilor se desfășura pe baza unui plan științific 
sau program elaborat de autoritățile centrale, prin care au urmărit să reglementeze nu doar 
alimentația și consumul, ci viața de zi cu zi a românilor. Represiunea și teroarea au fost 
instituționalizate în România. În ochii sistemului, orice persoană, indiferent de vârstă, statut 
socio-profesional ori etnie, reprezenta un posibil pericol. 

 
1 Din această valoare, 3,53 miliarde (aproximativ 37%) au fost accesate pe parcursului anului respectiv, iar 43% din 
întreaga valoare devenea scadentă pe parcursul anului 1981 (aproximativ 4,11 miliarde dolari).  
2 Ilarion Țiu, Negocierile și derularea acordurilor de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 1965 – 1989, București, Institutul de Economie Mondială, 2015, pp. 37-38. 
3 Lavinia Betea, I se spunea Machiavelli. Ștefan Andrei in dialog cu Lavinia Betea, București, Editura Adevărul Holding, 
2011, p. 261. 
4 Florin Banu, „Amorsarea” Revoluţiei. România anilor ’80 văzută prin ochii Securităţii, Târgoviște, Editura Cetatea de 
Scaun, 2012, p. 338. 
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În acest context general, marcat de greutățile traiului zilnic, de obediența obligatorie față de 
autorități și de lipsa speranței de schimbare, cetățenii români părăsesc România în număr mare. 
La sfârșitul anilor ’80 se realizează un adevărat exod al românilor care, în lipsa unei legislații 
permisive, recurg inclusiv la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, chiar dacă pentru acest lucru 
ar putea plăti inclusiv cu prețul vieții. Legislația română referitoare la circulația externă (temporară 
sau definitivă) a cetățenilor era una severă. Obținerea unui document de călătorie presupunea 
parcurgerea unui lung proces administrativ, iar pașapoartele erau deținute de Inspectoratele 
Județene de Miliție, de unde posesorii le puteau ridica, respectiv erau obligați să le restituie în 
termen de cel mult 48 de ore de la întoarcerea în țară, în conformitate cu prevederile Decretului 
nr. 156/1970. În același timp, pe baza unor acorduri încheiate de autoritățile române cu cele 
maghiare5, iugoslave și bulgare, locuitorii zonei de graniță, până la 15-20 km de frontieră, aveau 
dreptul de a beneficia de un pașaport pentru mic trafic de graniță, care permitea realizarea a între 
patru și douăsprezece vizite externe6. Autoritățile române au stabilit prin Decretul nr. 223/1978 că 
la o vizită externă cu un pașaport pentru mic trafic de graniță, românii puteau schimba și cheltui 
suma de 470 dinari în R.S.F. Iugoslavia, 400 forinți în Ungaria și 25 leva în Bulgaria. Însă, de cele 
mai multe ori aceștia reușeau să obțină suplimentar valută de la turiștii străini ori schimbau lei 
după trecerea frontierei, astfel reușind să aducă la întoarce o cantitate mai mare de produse, chiar 
dacă exista posibilitatea ca o parte să fie confiscate în punctul de trecere a frontierei. 

Referitor la emigrarea definitivă, trebuie menționat că pe parcursul anilor ’80 în fiecare an 
autoritățile române au avizat pozitiv plecarea a cel puțin 20.000 de cetățeni români. În ultimul 
an al regimului Ceaușescu au emigrat definitiv 41.363 de persoane, aproape dublu față de 
valoarea înregistrată în anul 19817. În această categorie aparte de emigranți definitivi intrau în 
special etnicii germani și evreii, care pe baza unor acorduri încheiate de autoritățile române cu 
cele vest-germane (emigrarea etnică denumită Aussiedlung) și israeliene (emigrarea etnică 
denumită Aliya) puteau părăsi România. De asemenea, tot în această categorie sunt incluse 
emigrările pentru căsătorie și unificarea familiei. 

O altă metodă des utilizată de către cetățenii români viza solicitarea și obținerea unui 
pașaport, părăsirea legală a României și refuzul întoarcerii în țară, în urma expirării termenelor 
prevăzute în documente. Ofițerii români de securitate din cadrul Direcției I consemnează că doar 
în perioada 1 ianuarie – 15 noiembrie 1989 au rămas în străinătate prin această metodă cel puțin 
3.350 de cetățeni români, iar în anul anterior 4.051 de persoane8. De asemenea, românii deseori 
recurg la modificarea fotografiei titularului documentului de călătorie, precum și la extinderea 
zonei și a perioadei de valabilitate. Într-un caz similar, autoritățile maghiare au reținut un 
cetățean român în 7 septembrie 1980 la punctul de trecere a frontierei de la Kelebia. Acesta se 
afla în trenul internațional care urma să părăsească Ungaria în direcția Iugoslaviei. Cetățeanul 
român a fost coborât din tren deoarece la o prima analiză existau indiciile unor intervenții asupra 

 
5 Acord din 17 iunie 1969 între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Ungare privind 
micul trafic de frontieră, www.legislatie.just.ro, accesat în 11 august 2022. 
6 Dintr-o analiză a traficului de graniță în zona maghiaro-română realizată de către Ministerul Afacerilor Interne 
maghiare reiese că în perioada 1985-1988 (primele 11 luni), cetățenii români au trecut granița cu un pașaport pentru 
mic trafic de graniță de 1.682.723 de ori. Numărul intrărilor este aproximativ egal cu cele realizate cu un pașaport 
simplu (1.694.579).  
7 Horváth István, „Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 1989”, în Traian Rotariu, Vergil Voineagu, Inerţie 
și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în România, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 199. 
8 Arhiva Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare ACNSAS), Fond Documentar, dosar 
nr. 10790, ff. 152-159. 
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vizei. În urma unei analize tehnice detaliate, realizată la punctul de trecere din Kelebia, grănicerii 
maghiari au observat că inițial viza era valabilă pentru intrarea în două țări: Ungaria – „R.P.U.” 
(țara de tranzit) și Cehoslovacia – „R.S.C.”. Însă, în urma intervenției, litera „C” din R.S.C. a fost 
transformată în litera „O”, punctul ce urma inițial litera „C” a fost transformată în litera „Y”, iar 
între cele două a fost inserată litera „f”, rezultând astfel „R.S.O.f.Y”, ce înlocuia prescurtarea 
utilizată de autoritățile române pentru Iugoslavia: R.S.F.I.9 De asemenea, grănicerii maghiari au 
constatat în urma analizei că literele și cifrele în unele locuri se suprapun, deoarece în timpul 
modificării pașaportului literele trasate sunt mai late decât cele originale. 

 

 

Modificarea vizei emise de autoritățile române pentru Ungaria (R.P.U.) și Cehoslovacia (R.S.C.), prin 
transformarea R.S.C. în R.S.O.f.Y. Sursa: MNL, XIX-B-10, 1981, 612/1 – 140 – 1981 

 
Pe întreaga perioadă a anilor ’80, pe teritoriul țării vecine au fost reținuți de către 

autoritățile maghiare 30.260 de cetățeni români pentru trecerea ilegală a graniței româno-
maghiare, ori pentru tentativă de trecere a unei alte granițe (maghiaro-română/ austriacă/ 
iugoslavă/ cehoslovacă). Până în anul 1986 numărul cetățenilor români reținuți de grănicerii 
maghiari se situează sub 300 de persoane, ulterior intrând pe un trend crescător. În ultimul an al 
deceniului sunt consemnate 20.245 de persoane reținute, în creștere cu aproximativ 172% față 
de anul anterior (7.443 persoane). În întreaga perioadă analizată, 80,7% dintre ele au fost reținute 
la momentul intrării în Ungaria, în apropierea zonei de graniță cu România. De asemenea, 
pentru perioada august 1988 – decembrie 1989, ofițerii români consemnează reținerea a 20.228 
de persoane pentru tentativă de părăsire ilegală a României. În aceeași perioadă, grănicerii 
români identifică pe fâșie 4.921 de urme care indică trecerea graniței dintre cele două țări (96,2% 
din urme indicau ieșirea din România). Coroborând datele privind persoanele reținute de 
grănicerii români (tentativă de trecere) și persoanele reținute de grănicerii maghiari (trecere 
reușită), rezultă o rată de succes de 1,47 a trecerii frontierei. Însă, eliminând persoanele care 
ulterior au fost predate autoritățile române10, raportul scade la 1,1. 

 
9 Magyar Nemzeti Levéltár (în continuare MNL), Határőrség Országos Parancsnoksága [Comandamentul Național al 
Grănicerilor], XIX-B-10, 1981, 612/1 – 140 – 1981, f. 15. 
10 În perioada 1980-1989 autoritățile maghiare au predat omologilor români 7.740 de cetățeni români care au trecut 
ilegal frontiera de stat. Motivele erau diverse: au trecut granița din spirit de aventură, erau minori, aveau antecedente 
penale, nu doreau să se stabilească în Ungaria, ci să se deplaseze către o a treia țară, au solicitat să fie predați etc. 
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Trecerea ilegală, tentativa de trecere și complicitatea la cele două fapte erau considerate 
infracțiuni de legislația penală comunistă. Infracțiunile erau prevăzute și pedepsite prin art. 
245 din Codul Penal 1968. Abrogarea acestui articol și dezincriminarea infracțiunii va fi una 
dintre primele măsuri luate în urma schimbării de regim ce are loc la sfârșitul lunii decembrie 
1989. Astfel, prin Decretul-lege nr. 12/1990, Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează 
abrogarea art. 245 și pedepsirea ieșirii sau intrării ilegale în țară prin închisoare 
contravențională de la 15 zile la 30 de zile, ori cu amendă cuprinsă între 1.000-5.000 lei11. 
Anterior acestui decret, a fost publicat Decretul-lege nr. 10/1990, care înlocuiește Decretul nr. 
156/1970 privind regimul pașapoartelor, prin care autoritățile au liberalizat circulația 
cetățenilor români „în vederea asigurării drepturilor şi libertăților fundamentale”12. În 
continuare, actul normativ menționează că dreptul de circulație internațională nu poate fi 
restricționat de către autorități, cetățenii români dispunând de: „dreptul de a călători liber în 
străinătate nu poate face obiectul unor restricții, exceptând cazurile prevăzute în prezentul 
decret-lege”13. Autoritățile nu eliberau un pașaport, conform art. 16 din documentul anterior 
menționat: persoanelor urmărite penal ori condamnate la o pedeapsă privativă de libertate, 
persoanelor urmărite pentru debite, dacă acestea se pot sustrage achitării prin părăsirea țării, 
persoanelor care desfășoară activități care pun în pericol siguranța publică. În același timp, 
autoritățile erau obligate să motiveze în scris, în termen de 15 zile, refuzul, retragerea ori 
anularea unui pașaport. În actul normativ abrogat era prevăzut un termen de 30 de zile, 
respectiv 60 de zile, pentru rezolvarea cererilor. Însă, relatările ne arată că românii așteptau ani 
de zile avizarea cererilor și eliberarea pașapoartelor. 

Ținând cont că pe parcursul anilor ’80 au solicitat din partea autorităților maghiare un 
permis de ședere peste 63.599 persoane14, din care în ultimii doi ani ai deceniului 41.876 persoane 
(65,8%)15, autoritățile cu atribuții privind protecția frontierei maghiare monitorizau în mod 
constant situația internă din țările vecine. Analiza viza identificarea unor cauze care ar putea 
determina un flux migratoriu către Ungaria. În ceea ce privește situația internă a României după 
schimbarea de regim, ofițerii Comandamentului Național al Grănicerilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne maghiar remarcă faptul că aceasta este una contradictorie, criza 
internă se adâncește. Se menționează că în continuare este prezent în societatea română un 
curent de opoziție împotriva naționalităților, în special împotriva maghiarilor, iar acesta este 
întreținut artificial: „În România în continuare este o atmosferă antimaghiară. Relațiile dintre 
țara noastră și România s-au deteriorat”16. Această tensiune internă, alături de „persecutarea 

 
11 Decret-lege nr. 12/1990 privind abrogarea și modificarea unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură 
penală, www.legislatie.just.ro, accesat în 12 august 2022. 
12 Decretul-lege nr. 10/1990 privind regimul pașapoartelor și al călătoriilor în străinătate, www.lege5.ro, accesat în 12 
august 2022.  
13 Ibidem. 
14 Langerné dr. Rédei Mária, „Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt 
évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei” [Evoluția componenței solicitanților dreptului de ședere în 
Ungaria în ultimele decenii și consecințele demografice ale procesului], în Menekülök, vándorlók, szerencsét próbálók, 
Budapest, 1992, p. 76. 
15 În întreagă perioadă, 77,3% adică 49.162 din cererile de ședere au fost depuse de cetățeni români.  
16 MNL, Határőrség Országos Parancsnoksága [Comandamentul Național al Grănicerilor], B.M. Határőrség 
intézkedési terve a külföldiek tömeges beáramlása esetén jelentkező feledatok végrehajtására [Planul de acțiune al 
Grănicerilor M.A.I. pentru implementarea sarcinilor apărute în cazul unui aflux masiv de străini], XIX-B-10, 1990, 
02/25/1990, f. 2. 
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etnicilor maghiari”17 ar putea determina refugierea în masă a acestora pe teritoriul Ungariei. Într-
un astfel de caz, autoritățile maghiare notează că trebuie acordată o prioritate sporită pentru 
zonele Arad – Nagylak – Makó, Arad – Lőkösháza – Békéscsaba, Oradea – Biharkeresztes – 
Berettyóújfalu. În cele din urmă, ofițerii maghiari au concluzionat că situația internă română 
descrisă se va menține în perioada următoare, o schimbare profundă privind numărul 
persoanelor care se refugiază în Ungaria ar putea avea loc doar în cazul declanșării unei stări de 
război civil ori persecutare deschisă a maghiarilor. 

O parte a societății românești avea alte preocupări imediat după căderea regimului 
Ceaușescu. În urma liberalizării legislației privind circulația externă, românii dornici de libertate și 
cu resurse financiare pentru vizite externe18 au realizat rapid că acestea se pot transforma într-o 
oportunitate financiară de neratat: comerțul de frontieră. Astfel, pentru o parte dintre cetăţenii 
români, drumurile externe au vizat aducerea în țară produse și bunuri care pe piața română erau 
de negăsit: de la Vegeta sârbească, Dunakavics unguresc sau blugii19 turcești, precum și casetofoane 
sau electrocasnice: „La momentul ăla se căuta orice. Lipsea totul...”20. Comerțul sub această formă, 
bișnița, s-a generalizat rapid, românii erau avizi după noi produse, după ani întregi de constrângeri 
impuse de autoritățile comuniste: „... nevastă-mea s-a dus de două ori în Iugoslavia, apoi nu s-a mai 
dus nici ea. Zicea nevastă-mea: hai mă mergem şi noi să facem bișniță... Atunci toată lumea făcea 
bişniţă...”21. Această activitate la nivelul societății se dezvoltă atât de rapid în plan orizontal, încât 
agențiile de turism vor organiza excursii (individuale sau în grup) cu trenul pe ruta București – 
Budapesta, pentru a achiziționa produse din Központi Vásárcsarnok (cunoscută drept 
Nagycsarnok, Hala Comercială Mare), superior calitative celor comercializate în România: „Trenul 
era plin de români din toate părțile care veneau să cumpere, mai ales pe comandă, pur și simplu de 
toate: încălțăminte, îmbrăcăminte, prosoape, televizoare, uscătoare de păr. Stresul era la întoarcere, 
fiindcă la frontieră nu știai pe unde să îți mai ascunzi produsele, pentru a nu fi vămuite”22. În funcție 
de disponibilitatea resurselor financiare, această formă de comerț se manifesta sub diferite forme. 

Spre sfârșitul lunii februarie 1990 jurnalistul Vödrös Attila de la Magyar Nemzet se 
deplasează la Oradea unde se va întâlni cu „primarul și viceprimarul județului Bihor”23, Doru 
Drăghici și Ștefan Herchi, primarul numit al municipiului Oradea, Horia Văideanu, respectiv pe 
prefectul Radu24. Subiectele discutate au vizat învățământul în limba maghiară, inscripțiile în 

 
17 Ibidem, f. 3. 
18 Istoricul Cristian Culiciu, citând presa locală, menționează că în municipiul Oradea doar în perioada ianuarie-
martie 1990 au fost eliberate aproximativ 80.000 de pașapoarte. La 1 iulie 1989 aveau domiciliul în municipiu 219.580 
de persoane. Vezi Cristian Culiciu, „Oradea anului 0. Viața cotidiană a orașului în anul 1990, reflectată în presa locală 
scrisă”, în Revista Philohistoriss, an IV, nr. 6, 2018, p. 206. 
19 În anii ’80 blugii aveau o simbolistică aparte. În ochii autorităților din cadrul întregului bloc socialist aceștia erau 
un simbol al capitalismului, prin urmare au depus eforturi pentru interzicerea acestora. La sfârșitul anilor ’80, blugii 
albaștri, în special, se transformă în simbolul libertății. Era simbolul unei generații avide de libertate. Versurile „Dacă 
sufletul tău înţelege/ De la rock pân’ la imnuri și rugi/ Te salut, tineret în adidași!/ Te salut, generaţie în blugi!” scrise 
de Adrian Păunescu deschideau spectacolele Cenaclului Flacăra.  
20 1990, ANUL 0. Primele afaceri din România postcomunistă, www.digi24.ro, accesat în 12 august 2022.  
21 Loredana Modoran, „Zicea nevasta-mea: hai mă mergem și noi să facem bișniță. Nu, eu nu sunt născut să fac bișniță, 
eu m-am născut să fac comerț”, www.cooperativag.ro, accesat în 12 august 2022. 
22 Bogdan-Radu Brînzan, Bișnița din anii 90. De la faimoșii blugi „Pyramid", din Turcia, la mărfurile aduse cu trenul 
din Ungaria, www.republica.ro, accesat în 12 august 2022. 
23 Magyar Nemzet, anul XXII, nr. 47 din 24 februarie 1990, p. 6.  
24 Acesta putea fi profesorul Radu Davidescu, membru al Comitetului Cetățenesc din Bihor, constituit în amiaza zilei 
de 22 decembrie 1989.  
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limba maghiară, relațiile între cele două comunități, investiții în economia locală sau planurile 
de viitor ale județului. Printre aceste subiecte și-a găsit loc și unul de actualitate, contrabanda cu 
diferite produse de larg consum în piețele orădene. Jurnalistul Vödrös remarcă faptul că 
„compatrioții noștri, precum și românii care revând produsele, oferă săpunul Amo, cafea, 
ciocolată, țigări, lenjerie de damă și cine știe mai ce la prețuri exorbitante... Nu la prețuri 
exorbitante ci nesimțit de scump”25. 

Astfel, ținând cont de modificările legislative survenite în urma schimbării de regim, ce 
au presupus liberalizarea circulației românilor care a adus cu sine și dezvoltarea micului 
comerț26, activitatea operativă a grănicerilor maghiari se va modifica pe parcursul anului 1990. 
Deși numărul cetățenilor români care trec ilegal granița româno-maghiar se va menține la un 
nivel ridicat pe tot parcursul anului 1990, infracțiunile transfrontaliere se vor manifesta prin 
trafic de persoane (grupuri organizate arabe și afro-asiatice) și contrabandă (sustragere de la 
plata taxelor vamale prin introducere de bunuri sau mărfuri în alte locuri decât punctele 
vamale). Pentru prevenirea traficului de persoane, Comandamentul Național al Grănicerilor 
va impune grănicerilor din cadrul punctelor de trecere ale frontierei: controlul sever al 
autoturismelor care intră dinspre România și Iugoslavia în vederea identificării persoanelor și 
spațiilor de depozitare ascunse, persoanelor care nu au ca destinație finală Ungaria le vor fi 
eliberate vize de intrare în țara vecină doar cu condiția deținerii vizei țării de destinație, 
autocarele care transportă persoane din Turcia și se prezintă la ieșire fără călători trebuie oprite 
în mod obligatoriu și verificate dacă în timpul petrecut în Ungaria au fost semnalate grupuri 
de persoane turce în apropierea frontierelor. Dacă aceste aspecte se confirmă, șoferul 
autocarului trebuie reținut pentru trafic de persoane27. Pentru paza frontierei, control temeinic 
și ținând cont că autoritățile maghiare au fost informate despre „probabilitatea trecerii ilegale 
a frontierei de grupuri de persoane turce aflate în România”28, a fost suplimentat ocazional 
numărul grănicerilor care asigurau paza frontierei în sectoarele de graniță 6 (Orosháza) și 7 
(Nyírbátor). De exemplu, începând cu 26 septembrie 1990 personalul Sectorului nr. 6 a fost 
suplimentat cu 100 de persoane, iar cel al Sectorului nr. 7 cu 60 de persoane29. Comparativ, în 
perioada 28 decembrie 1988 – 5 ianuarie 1990, personalul celor două sectoare a fost 
suplimentat cu 140 persoane, respectiv 60 persoane30. 

Această activitate infracțională s-a menținut și pe parcursul anului 1991, când presa locală 
din zona de graniță cu România relatează că doar în luna aprilie 1991 au fost reținute 397 de 
persoane în zona sectorului de graniță nr. 6. În ceea ce privește originea acestora, 170 aveau 
naționalitatea română, ei fiind urmați de turci (150 persoane), pakistanezi (51 persoane) și de 
alte naționalități. În perioada amintită au fost reținute două grupuri de trafic de persoane, unul 
cehoslovac (conducând un grup de 100 cetățeni turci lângă Battonya) și unul român (conducând 
un grup de 32 cetățeni pakistanezi lângă Kismarja)31. 

Metodele utilizate de persoanele care recurg la activități ilicite transfrontaliere se rafinează 
pe tot parcursul anului 1990. Grănicerii maghiari menționează faptul că se dezvoltă adevărate 

 
25 Ibidem. 
26 Prima formă a capitalismului autohton cu care intrau în contact românii. 
27 MNL, XIX-B-10, 1990, 00314/05.10.1990, ff. 1-2.  
28 Ibidem, 00288/25.09.1990, f. 1. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, 004/3.01.1990, f. 1. 
31 Békés Megyei Hírlap, anul XLVI din 8 mai 1991, p. 6. 
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rețele de contrabandă32 care introduc sau scot bunuri și mărfuri ilegal în sau din Ungaria. Această 
activitate se realizează în special peste fâșia verde, ocolind punctele de trecere a frontierei. 

 

 

Grănicerii români preiau un grup de etnici kurzi de la omologii maghiari, după ce au fost ajutați de 
cetățeni români să treacă granița româno-maghiară în schimbul sumei de 80 mărci germane 
pentru o persoană sau între 300-500 mărci pentru o familie. Sursa: Határőr, anul XLV din 22 

septembrie 1990 
 
Una dintre caracteristicile infracțiunii de contrabandă în zona de graniță româno-

maghiară viza trecerea peste fâșie verde cu animale vii. Pe parcursul anului 1990, cea mai 
răspândită formă a acesteia reprezenta contrabanda cu cai. În primele zece luni ale anului 1990 
în zona de graniță cuprinsă între Triplex Confinium și linia râului Barcău (localitățile Tămășeu, 
județul Bihor și Kismarja, județul Hajdú-Bihar) au fost reținute în 22 de acțiuni un total de 43 de 
persoane, cetățeni români și maghiari. Complementar, au fost confiscați 74 de cai și „aproximativ 
o duzină de căruțe”33, a căror proveniență sau proprietate, persoanele reținute nu au reușit să o 
dovedească cu acte. Se estima că numărul acțiunilor care nu au fost descoperite este cel puțin 
egal cu cele descoperite de grănicerii maghiari. Printre cei reținuți erau inclusiv persoane care au 
reușit să treacă cu succes fâșia verde și să valorifice în Ungaria între 5-12 cai. 

Generalul-maior Balogh György din cadrul Comandamentului Național al Vămilor și 
Inspecției Financiare, într-un interviu acordat ziarului Magyar Nemzet, relatează despre o altă 
formă a contrabandei: introducerea cărnii crude. Aceasta era transportată prin granița româno-
maghiară în valize de către turiști falși, ulterior era revândută în piețe la jumătate sau o treime 
din prețurile practicate în Ungaria. Chestionat de jurnaliști dacă zvonurile care spun că în unele 
cazuri animalele sunt transportate vii peste frontieră și tăiate în natură, iar ulterior revândute 

 
32 MNL, XIX-B-10, 1990, 02/6/1990, f. 1. 
33 Ibidem, f. 2. 
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sunt adevărate, Balogh a răspuns că „Totul este posibil pe frontiera verde”34. Jurnalistul Németh 
Endre scrie că „se zvonește că zilnic mai multe duzini de animale vii sau tăiate sunt aduse peste 
frontieră”35, iar astfel a fost adusă în Ungaria pesta porcină în urma căruia au trebuit eutanasiați 
mii de porci în zona Alföld (Marea Câmpie Ungară)36. Însă produsele alimentare introduse prin 
aceste căi nu sunt periculoase doar pentru alte animale, ci pot afecta inclusiv sănătatea publică37. 

Apariția și dezvoltarea fenomenului de contrabandă în zona de graniță româno-maghiară 
a fost favorizată de modificările survenite în schimbarea de paradigmă a apărării graniței. Astfel, 
grănicerii maghiari notează că începând cu anul 1990 numărul grănicerilor români, dar și a 
militarilor relocați pentru apărarea graniței, a fost redus dramatic. Prin urmare, dacă până la 
sfârșitul anului 1989 exista un sistem de control total în zona de graniță, începând cu anul 1990 
acesta a fost înlocuit cu un control realizat în adâncime, departe de linia de frontieră, fiind 
desființată inclusiv fâșia trupelor de grăniceri38. Au renunțat inclusiv la controlul documentelor, 
acest lucru realizându-se doar ocazional39. De asemenea, încadrarea juridică a trecerii ilegale a 
fost schimbată, acesta nu mai constituie infracțiune, ci contravenție, trecerea fiind pedepsită prin 
amendă cuprinsă între 500-1.000 lei40, dar nu și tentativa de trecere. În continuare, grănicerii 
maghiari relatează că terenurile agricole din zona de graniță au fost date în arendă, iar muncile 
nu mai sunt supervizate de militari, munca desfășurându-se liber41. Localnicii zonei de graniță, 
cunoscând modificările, au încercat să profite financiar de pe urma acestora. 

Extinderea și înflorirea traficului ilicit peste fâșie a fost favorizată și de schimbările de 
sistem și de unele lacune ale legislației maghiare. Inspectorii vamali din cadrul birourilor vamale 
de frontieră puteau interveni și aveau responsabilități doar în cazul unor controale realizate în 
cadrul punctelor vamale. Persoanele reținute în zona de frontieră intrau în atribuția inspectorilor 
din cadrul birourilor vamale regionale, iar acest lucru genera costuri privind transportul 
persoanelor, controlul veterinar, transportul, întreținerea și paza animalelor. Legislația permitea 
grănicerilor reținerea persoanelor care comit infracțiuni vamale, doar pentru consemnarea 

 
34 Magyar Nemzet, anul XXIII, nr. 116 din 19 mai 1990, p. 3.  
35 Kisalföld, anul XLV, nr. 234 din 5 octombrie 1990, p. 3. 
36 Határőr, anul XLV, nr. 35 din 1 septembrie 1990, p. 15. 
37 În perioada 2012-2013, cercetătorii germani au analizat 474 de probe alimentare introduse ilegal în Germania, 
prin aeroporturile din Frankfurt și Berlin. În 23 de probe au identificat unul dintre agenții patogeni analizați 
(salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli). În ceea ce 
privește tipul produselor contaminate, 42% au fost produse de carne, 33% carne și 21% produse de lactate. Deși 
doar 4,85% din probele analizate au ieșit pozitiv, așa cum remarcă și autorii studiului, doar o mică parte din 
pasageri au fost supuși unor controale personalizate în aeroporturi. Vezi Janine Beutlich, Jens Andre Hammerl, 
Bernd Appel, „Characterization of illegal food items and identification of foodborne pathogens brought into the 
European Union via two major German airports”, în International Journal of Food Microbiology, vol. 209, 2015, 
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.017, accesat în 12 august 2022.  
38 Constituită pe baza Decretului nr. 678/1969, pentru asigurarea pazei frontierei de stat, reprezintă o zonă de 20 m de 
la linia de demarcație spre interiorul țării. Accesul în această zonă era permis doar pentru angajații organizațiilor 
socialiste sau ai cooperativelor agricole pentru efectuarea unor lucrări de întreținere. Aceasta era o informație eronată. 
Existența fâșiei era prevăzută inclusiv în următoarele acte normative care au reglementat regimul juridic al frontierei 
de stat: Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României; Legea nr. 56/1992 privind 
frontiera de stat a României (în acest act fiind schimbată denumirea în „fâșia de protecție a frontierei de stat”).  
39 Cetățenii români care intrau într-o localitate aflată în zona de graniță erau obligați să se prezintă la Postul de Miliție 
în cel mult 24 de ore de la sosire.  
40 După cum am arătat, Decretul-lege nr. 12/1990 prevedea o pedeapsă minimă de 1.000 lei. 
41 MNL, XIX-B-10, 1990,79-0265/1990, ff. 1-2. 
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datelor persoanele și predarea către alte instituții cu responsabilități specifice42. De asemenea, 
grănicerii nu mai puteau recurge la metodele de lucru utilizate de serviciile de informații (nu mai 
puteau colecta informații de la localnicii recrutați în zona de graniță până în 1990 și nu mai aveau 
dreptul să recruteze persoane noi). Aceștia aveau dreptul să intervină doar în zona de graniță, 
cuprinsă la o distanță maximă de 5 km de linia de frontieră. Colonelul Pál János, comandatul 
trupelor de grăniceri din sectorul de graniță nr. 6, notează că în unele cazuri persoanele oprite 
de grăniceri pentru suspiciuni de contrabandă cu cai au fost eliberate la recomandarea 
reprezentanților poliției locale: „În toate cazurile când am obținut informații despre suspiciuni de 
contrabandă cu cai, am informat organele de poliție... Au fost cazuri când am oprit persoane 
suspecte de contrabandă cu cai... au transmis să îi eliberăm, nu pot să facă nimic cu ei”43. Acesta 
mai menționează că în majoritatea cazurilor transmise, poliția intervine târziu și fără să obțină 
rezultate. Problematica este analizată inclusiv într-un articol publicat în revista grănicerilor 
maghiari, Határőr. Se menționează că contrabandiștii sunt bine pregătiți și au „răspunsuri 
inepuizabile: am venit călare și m-am rătăcit, sunt refugiat și nu am vrut să vin pe jos... este 
proprietatea mea personală și am adus-o cu mine. Și aș putea continua...”44. Atât grănicerii, cât și 
polițiști au puteri limitate și în lipsa unor dovezi concrete și concludente, acțiunea de 
contrabandă nu poate fi stabilită în condițiile legale. Se relatează un caz, când comandantul 
pichetului de grăniceri din Lőkösháza a fost abordat de localnici în cazul unui cal adus ilegal din 
România, oferindu-i suma de 160.000 forinți: „Nu-l da înapoi, Pista, îl cumpărăm noi!”45. 

În continuare, grănicerii maghiari notează că dezvoltarea acestui tip de infracțiuni se 
realizează prin desconsiderarea suveranității celor două țări, precum și a proprietății private și 
de stat, deoarece sunt valorificate, de cele mai multe ori, bunuri sustrase de la localnicii zonei de 
graniță. De asemenea, resursele financiare obținute în urma acestor infracțiuni pot contribui la 
dezvoltarea și extinderea grupurilor infracționale, care ulterior pot realiza infracțiuni cu un 
pericol social mai ridicat. În cele din urmă, aceștia menționează că activitatea de contrabandă cu 
animale vii poate avea consecințe negative asupra sănătății publice, prin răspândirea unor 
epidemii46. Deși grănicerii maghiari nu menționează direct, contrabanda, sub toate formele ei, 
are un efect însemnat asupra economiei, deoarece atractivitatea infracțiunii este determinată de 
diferența dintre prețul produsului din România (țara de origine) și prețul obținut în Ungaria 
(țara de destinație)47, iar în cazul subiectului de față, de multe ori produsele care constituiau 
subiectul activității erau obținute prin furt, prin urmare profitul era însemnat. 

Analizând diferite cazuri de contrabandă cu cai în zona de graniță româno-maghiară, se 
poate concluziona cu privire la modul de operare că anterior trecerii ilegale cu animale, 
persoanele implicate traversau legal granița în Ungaria pentru a căuta cumpărători sau persoane 
care pot ajuta la desfășurarea acțiunii (preluarea animalelor după trecerea graniței, găzduirea lor, 
identificarea de cumpărători). Relațiile sunt construite de cele mai multe ori cu persoane de etnie 
rromă, cetățeni români stabiliți în Ungaria (cunoscuți) sau căruțași. În același timp, aceștia se 
deplasează în zona de graniță, atât în zona română, cât și în cea maghiară, pentru a studia terenul, 

 
42 Ibidem, 02/6/1990, f. 3. 
43 Ibidem, 79-0265/1990, f. 27. 
44 Határőr, anul XLV, nr. 39 din 29 septembrie 1990, p. 13. 
45 Ibidem.  
46 MNL, XIX-B-10, 1990, 79-0265/1990, f. 27. 
47 Jan Mei Soon, Louise Manning, „Food smuggling and trafficking: The key factors of influence”, în Trends in Food 
Science & Technology, vol. 81, 2018, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.09.007, accesat în 12 august 2022. 
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drumurile către graniță, așezarea localităților, precum și sistemul de pază. De cele mai multe ori, 
în activitatea infracțională erau angrenate mai multe persoane, fiecare având responsabilități 
diferite și sarcini parțiale. Astfel, o persoană aduce până la graniță animalul deținut legal 
(proprietate personală ori achiziționat pentru revânzare) sau furat, în unele cazuri trece o mică 
distanță în Ungaria (utilizând pentru acest lucru drumurile de pământ care duc către frontieră), 
iar aici este așteptat de către un complice, care a trecut granița legal, sau de către un localnic care 
îl aștepta la data și locul convenit. Ulterior, persoana care a trecut granița ilegal se întoarce în 
România, prin aceeași metodă, urmând să se întoarcă în Ungaria la puțin timp după trecere, dar 
de această dată cu pașaport pentru valorificarea animalelor. Infractorii ajung în localitățile de 
graniță, pe partea română, în cursul serii, și de cele mai multe ori trec granița în intervalul orar 
22:00 – 01:00, încercând să se îndepărteze de graniță până la răsăritul soarelui. În urma 
comercializării animalelor, cu banii obținuți se întorc legal în România, unde forinții sunt 
schimbați în lei la un curs favorabil acestora. 

În ceea ce privește proveniența animalelor, în documentele întocmite de grănicerii 
maghiari au fost consemnate trei posibilități: (1) proprietate personală, deținută de una dintre 
persoanele care trec granița; (2) cumpărat și revândut în Ungaria pentru un profit mai mare (în 
Ungaria prețul unui cal era de trei ori mai mare decât în România); (3) furat. Cu scopul de a 
obține o sumă de bani pentru o eventuală stabilire în Ungaria, salontanii A. J., I. T. T. și S. Z., au 
trecut granița în 18 iunie 1990 cu cinci cai, doi mânji și o căruță în apropierea localității 
Kötegyán. Aici urmau să fie ajutați de S. K., cetățean român cu domiciliul în Ungaria48, dar au 
fost observați de localnici care au alertat autoritățile, ulterior fiind reținuți. În fața autorităților 
maghiare nu au reușit să prezinte acte doveditoare pentru două animale, acestea notând că ele 
mai mult ca sigur au fost furate din Salonta. Bunurile, precum și cei trei cetățeni români au fost 
predați în ziua următoare grănicerilor români49. Într-un caz similar, A. I. și A. L. din Pecica, jud. 
Arad, trec granița, pentru prima oară, în 1 iunie 1990 cu o căruță și trei cai. Doi sunt vânduți 
pentru suma de 130.000 forinți, în timp ce al treilea moare la locuința lui M. S. din 
Mezőkovácsháza. În 21 iulie 1990, M. S. vine în România și alături de partenerii români cumpără 
doi cai cu sumele de 27.000 lei și 30.000 lei, iar peste patru zile încă unul la Arad. În cazul 
ultimului animal, medicul veterinar a întocmit documentele pe numele cetățeanului maghiar. 
Cei trei, alături de animalele achiziționate, sunt reținuți în seara zilei de 29 iulie 1990, după ce au 
trecut granița lângă Mezőhegyes. Ulterior autoritățile maghiare întocmesc dosare de urmărire 
penală pentru contrabandă și trecerea ilegală a frontierei50. 

Urmărind să obțină profit din revânzarea animalelor, în 21 iunie 1990, D. I.51 din Sântana, 
jud. Arad, va cumpăra de la un consătean un cal și o căruță cu o sumă totală de 72.000 lei (din 
care 65.000 lei erau achitați pentru cal). Va reuși să treacă granița alături de F. M., după Șimand, 
între Sânmartin și Șiclău, însă în drum spre Lőkösháza căruța se rupe în două, iar localnicii care 
observă întâmplarea anunță autoritățile. Astfel, cei doi vor fi reținuți în jurul orei 23:30, 21 iunie 
1990, la aproximativ 2 km de graniță. Pe parcursul lunilor mai și iunie, cei doi cetățeni români 
au intrat de mai multe ori legal în Ungaria, informându-se despre prețurile de vânzare a cailor. 
Planul inițial a fost ca bunurile să fie valorificate la Békéscsaba cu o sumă cuprinsă între 130.000-

 
48 Acesta a traversat granița ilegal în 22 aprilie 1989 în apropiere de Biharugra, alături de el fiind soția, unul dintre 
băieții lui, cele două fete, trei nepoți și un căruțaș, reușind să treacă granița cu două căruțe și șase cai.  
49 MNL, XIX-B-10, 1990,79-0265/1990, ff. 8-9. 
50 Ibidem, f. 13.  
51 Condamnat la zece luni de închisoare pentru tentativă de trecere a frontierei româno-maghiare.  
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150.000 de forinți, iar ulterior să se întoarcă legal în România. Aveau în plan să facă mai multe 
astfel de drumuri52. 

Contrabandiștii realizează drumuri multiple pentru a găsi cumpărători și de cele mai multe 
ori trec granița doar când au găsit un cumpărător cui să îi livreze marfa. În unele cazuri cetățenii 
maghiari achiziționează mai multe animale, care ulterior sunt revândute, cu scopul de a obține 
un profit. Astfel, B. J. din Kötegyán pe parcursul lunii august 1990 a cumpărat șapte cai aduși 
ilicit în Ungaria. Doi au fost vânduți imediat, iar restul animalelor urmau să fie valorificate la 
târgul de animale din Debrecen. Aflând informații despre activitatea evazionistă a lui B. J., 
autoritățile din Gyula se vor deplasa la locuința acestuia, însă nu vor găsi animalele furate, 
deoarece o parte din ele au fost revândute, iar pentru cele rămase cetățeanul maghiar deținea acte 
de proprietate. Revista grănicerilor maghiari, Határőr, relatează despre un cetățean maghiar care 
a trecut legal granița cu 10.000 forinți în buzunar, pe care i-a schimbat în piața din Arad în 20.000 
lei, iar ulterior a achiziționat o iapă. Animalul a fost mânat la una dintre rudele cetățeanului 
maghiar din zona de graniță, după care s-a întors în Ungaria. În negura nopții a revenit ilegal în 
România după animal, care a fost vândut imediat, în dimineața următoare fiind valorificat 
pentru suma de 120.000 forinți53. Astfel, în mai puțin de 20 de ore, acesta a realizat un profit de 
110.000 forinți din revânzarea animalului. 

Concomitent cu dezvoltarea fenomenului apar și „cărăușii”. Aceștia erau responsabili de 
trecerea animalelor peste graniță, în schimbul unei remunerații. De cele mai multe ori ei nu sunt 
implicați în furtul animalelor. Într-un astfel de caz, în 2 iunie 1990, în jurul orei 02.00, este reținut 
la aproximativ 5 km de graniță, C. A., cu domiciliu în Pecica, județul Arad. Lui îi revenea 
responsabilitatea să treacă doi cai pentru consăteanul G. N. și să îi conducă până la locuința lui 
S. I. din Tótkomlós. Din relatările lui C. A. aflăm că animalele urmau să fie valorificate pentru 
suma de 200.000 forinți, din care 15.000 forinți îi reveneau lui, remunerația pentru aducerea 
animalelor în Ungaria. Relatează, în continuare, că în urma livrării animalelor dorea să se 
deplaseze mai departe, voia să ajungă ilegal în Austria, la fiul său54. În urma evenimentului, C. 
A., alături de cele două animale au fost predați autorităților române, iar împotriva cetățeanului 
maghiar, S. I., Inspectoratul de Poliție din Mezőkovácsháza a declanșat urmărirea penală. 

Însă activitatea infracțională de contrabandă nu se rezuma doar la treceri dinspre România 
spre Ungaria, sunt consemnate cazuri când aceasta se realiza și în sens invers. Astfel, erau 
valorificate animalele furate în zona de graniță maghiară, așa cum relatează Inspectoratul de 
Poliție din Mezőkovácsháza. Autoritățile maghiare au identificat trei localnici care au furat patru 
cai și urmau să treacă granița în România, lângă localitatea Lőkösháza, în noaptea dintre 29-30 
iulie 1990, pentru a schimba animalele55. De asemenea, putem presupune că animalele furate 
erau inclusiv vândute în România, chiar dacă prețul pieței era unul mai redus decât cel din 
Ungaria. Scopul acestora era valorificarea în cel mai scurt timp a animalelor furate, chiar și la un 
preț mai redus decât cele din Ungaria. 

Din documente consultate reiese, de cele mai multe ori, colaborarea bună între grănicerii 
români și maghiari, aceștia informându-se reciproc despre urme de treceri, treceri ilegale 
realizate, precum și despre stadiul de identificare a infractorilor sau proveniența animalelor. 

 
52 MNL, XIX-B-10, 1990,79-0265/1990, ff. 9-10. 
53 Határőr, anul XLV, nr. 39 din 29 septembrie 1990, p. 12. 
54 MNL, XIX-B-10, 1990,79-0265/1990, ff. 6-7. 
55 Ibidem, f. 16. 



523 

 Contrabandă cu cai. Aspecte privind criminalitatea transfrontalieră în zona de graniță româno-maghiară în anul 1990 

 

Locotenentul Ioan Bratu, cu ocazia preluării de la grănicerii maghiari a unor cetățeni români 
care au trecut ilegal granița, i-a informat pe omologii maghiari că în aproximativ o săptămână, 
29 mai – 4 iunie 1990, au fost reținuți de către grănicerii români, în apropierea bornei G-3 în 
două acțiuni, trei cetățeni români care intenționau să treacă ilegal granița cu patru cai56. În același 
timp, grănicerii maghiari consemnează într-un caz ce a avut loc la 24 august 1990 că au fost 
informați de către omologii români doar după 24 de ore de la evenimente. Astfel, analizând 
circumstanțele în care a trecut granița grupul de cinci persoane cu o căruță și cinci cai, faptul că 
după o oră în același loc a apărut o mașină cu faruri aprinse și ulterior s-au reîntors la fâșie 
tractând o căruță, grănicerii maghiari considerau că printre grănicerii români de la picheturile 
Peregu Mic și Turnu ar fi persoane implicate în contrabanda cu cai57. În perioada analizată, 
constant sunt menționate informări reciproce între împuterniciții de frontieră cu privire la 
activitatea infracțională. Comunicarea dintre cele două instituții a devenit simțitor mai bună față 
de ultima perioadă a regimului comunist. 

Regimul comunist a restrâns drastic libertatea de circulație externă a românilor, prin 
urmare schimbările aduse legislației privind călătoria în străinătate au determinat românii să 
solicite într-un număr mare un document de călătorie. Atracția lumii occidentale și a libertății 
de mișcare a impulsionat românii să își părăsească țara temporar, formând lungi cozi la punctele 
de trecere a frontierei. Cozile asemănătoare celor întâlnite în anii ’80, de care fugeau românii, 
erau retrăite într-un alt regim politic, într-un alt context. Având în vedere lipsa generalizată a 
bunurilor de larg consum, precum și tentația produselor considerate până nu de mult capitaliste, 
în perioada imediat următoare a schimbării de regim de la sfârșitul anului 1989, se dezvoltă 
comerțul de frontieră. Produse alimentare, de îngrijire și cosmetice ori textile erau aduse în valize 
sau cu mașini și erau revândute cu un adaos consistent pe străzile orașelor românești. O parte 
dintre români vor urmări să identifice noi căi pentru obținerea unor venituri considerabile într-
un timp scurt, prin bişniţă sau comerț transfrontalier fără plata taxelor vamale, iar acest lucru va 
fi favorizat inclusiv de modificările legislative ce au loc în ambele țări după schimbarea 
regimurilor socialiste. 

Ținând cont de faptul că noile autorități au liberalizat circulația persoanelor, obținerea 
unui pașaport a devenit un proces relativ facil, chiar dacă nu toată lumea putea beneficia de un 
document de călătorie. Astfel, numărul persoanelor reținute de autoritățile române și maghiare 
pentru încălcarea regimului frontierei (tentativă de trecere ilegală ori trecere ilegală) se va reduce 
treptat. Concomitent, încadrarea juridică a acestui fapt se va modifica, nu va mai fi considerată 
infracțiune, ci doar contravenție. Prin urmare, grănicerii se vor concentra și vor consemna tot 
mai multe infracțiuni cu implicații financiare, realizate în vederea ocolirii plății unor taxe vamale. 
În perioada analizată se vor forma grupuri infracționale, cele mai multe de origine românească, 
care vor căuta colaboratori în Ungaria care să faciliteze valorificarea bunurilor transportate peste 
frontieră. Aceștia aveau un rol important și trebuiau să fie de încredere. De cele mai multe ori, 
după trecerea ilegală a frontierei, animalele erau predate complicilor din Ungaria (cetățeni 
maghiari, cetățeni români stabiliți în Ungaria ori, în unele cazuri, cetățeni români intrați legal în 
Ungaria). Aceștia erau responsabili de scoaterea animalelor din zona de graniță și ascunderea 
animalelor până când cetățenii români se întorc ilegal în România și revin legal, cu documente, 
în Ungaria. Întoarcerea ilegală și trecerea legală în Ungaria se realiza cu scopul menținerii unor 

 
56 Ibidem, ff. 14-15. 
57 Ibidem, ff. 18-19. 
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aparențe legale privind obținerea banilor introduși în țară. Antropologii Alexandra Hartnett și 
Shannon Lee Dawdy menționează că, în unele cazuri, contrabandiștii au tendința de a respecta 
anumite norme sociale și juridice, desfășurând activități ilicite din punct de vedere economic, 
situându-se astfel într-o zonă gri a economiei58. 

Persoanele implicate în aceste activități realizau un concurs de infracțiuni: furt pedepsit 
conform Codului Penal prin închisoare de la trei luni la doi ani, contrabandă pedepsită conform 
Codului Vamal prin închisoare de la doi ani la șapte ani, precum și contravenția de trecerea 
ilegală a frontierei. Însă, trebuie să remarcăm numărul ridicat al persoanelor cu antecedente 
penale consemnat de către grănicerii maghiari care erau implicate în activitate de contrabandă 
cu cai. Printre infracțiunile consemnate sunt furt, trecere ori tentativă de trecere ilegală a 
frontierei de stat, ultraj și parazitism social (pe baza Decretului nr. 153/1970). 

 

 
58 Alexandra Hartnett, Shannon Lee Dawdy, „The Archaeology of Illegal and Illicit Economies”, în Annual Review of 
Anthropology, vol. 42:37-51, 2013, https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155452, accesat în 16 august 2022.  
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ATELIERUL FOTOGRAFIC AL FRAȚILOR ABDULLAH 

(ABDULLAH FRÈRES) 
 

Doina-Gabriela ANANIE* 
 
 

ABDULLAH BROTHERS’ PHOTOGRAPHIC WORKSHOP 
ABSTRACT 
 

Abdullah Brothers’ photographic workshop opened in Constantinople (Istanbul), due to the three 
brothers hard work and cooperation, after just six years from the opening, won the sultan Abdul Aziz 
recognition of Imperial photographers. Made in the studios in Pera and Cairo subsidiary, or outside, their 
images proved that they were masters of portraits and outdoor panoramas. 

 
Keywords: Abdullah frères, Imperial photographers, Constantinople, tughra 

 
 

Frații Abdullah, armeni la origine, au fost trei fotografi ce au căpătat faimă internațională. 
Vhichen, cel mai mare dintre ei, și-a început cariera în calitate de retușor, în atelierul lui Rabach1, 
deschis în districtul Beyazid al Constantinopolului (Istanbul)2. Odată cu reîntoarcerea fratelui 
mic, Kevork, de la studii în 1858, și alăturarea fratelui mijlociu, Hovsep, cei trei au preluat 
atelierul unde lucra Vhichen și l-au transformat în „Atelierul Fraților Abdullah”3. 

Anul 1863 le va aduce consacrarea în calitate de fotografi imperiali, după imortalizarea 
sultanului Abdulaziz (1861-1876). Această calitate a fost evidențiată de prezența tughra4 pe 
verso-ul fotografiilor realizate în atelierul lor. 

În 1867 vor vinde vechiul atelier, doar pentru a se muta într-o zonă centrală, favorabilă, în 
partea europeană a Constantinopolului5, la Pera.  

Prin munca lor, cei trei au contribuit la dezvoltarea artei fotografice din imperiu. Fotografii 
panoramice din Constantinopol, realizate de frații Abdullah, au fost folosite pentru a 
înfrumuseța o cafenea și o vilă turcească, la Expoziția Universală de la Paris6. De asemenea, au 
fost cooptați într-un proiect ambițios al sultanului Abdulhamid al II -lea (1876-1909), acela de a 
realiza un documentar fotografic al întreg imperiului7.  

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: gabiananie@mtariicrisurilor.ro 
1 Chimist de origine germană, Rabach își deschisese studioul fotografic în 1856. http://www.enginozendes.com/ 
en/photography-in-the-ottoman-empire/ vizualizat 4/03/2022. 
2 John Hannavy, Encyclopedia of Nineteenth- Century photography, Volume I, A-I Index, 2008, p. 1. https://books.google.ro/ 
books?id=PJ8DHBay4_EC&q=abdullah+freres&pg=PA1036&redir_esc=y#v=snippet&q=abdullah%20freres&f=fal
se vizualizată în 2/28/2022. 
3 Ibidem. 
4 Monogramă sau semnătură a sultanului, simbol a autorității acestuia. 
5 Wendy M.K. Shaw, Possessores and Possessed. Museum, Archaeology and the visualzation of History in the Late 
Ottoman Empire, University California Press, 2003, p. 141. https://books.google.ro/books?id=v65XlSj4ud8C&q= 
abdullah+freres&pg=PA141&redir_esc=y#v=snippet&q=abdullah%20freres&f=false vizualizată în 2/28.2022. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 142. 
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Tughra sultanului Abdul Aziz 
 
În anul 1886, la cererea viceregelui Egiptului, chedivul Tevfik Pasha, frații și-au deschis o 

filială la Cairo, ce va funcționa până în 1895. La finele lui 1900 își vor închide și studioul din Pera, 
oferindu-l spre vânzare lui Sébah & Joaillier8.  

Frații Abdullah au fost maeștri atât ai fotografiei de studio, cât și ai celei exterioare. În 
colecția de fotografie veche a Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor, la nr. inv. 841 se află 
un album cu 13 fotografii, dintre care 11 sunt realizate de atelierul din Pera. Zece dintre ele 
înfățișează demnitari otomani din perioada Tanzîmatului, o perioadă de reforme în Imperiul 
Otoman, începută în 1839 și încheiată în 1876, iar a unsprezecea un istoric otoman (numele 
trecut pe spate cu creionul este indescifrabil). 

Albumul este de format mic. Coperțile din carton sunt 
realizate în două planuri: unul de fond și unul decorativ, mai 
ridicat cu cca. 3 mm față de primul. Decorul central cu origini 
în Asia Mică este de un panou de pasaj, fără textură, și un 
chenar cu ornamente din aceeași regiune, compus din linii de 
raiaj. Pe cotorul drept, fără nervuri, se continuă ornamentul 
de pe copertă. Blocul de carte este legat de copertă cu forzaț 
din hârtie și mătase. Colile din carton au paspartu cu 
elemente decorative și șliț pentru introducerea fotografiei. 
Între fotografii există hârtie de protecție. 

Personalitățile otomane fotografiate de frații Abdullah 
sunt: Omer Pasha Latas – guvernator, mareșal, ministru de 
război; Mehmed Kâmil Pasha (Kiamil Bey) – mare vizir; Kémal 
Efendi – ministru; Mehmed Emin Ali Pasha – ambasador, 
ministru de externe, mare vizir; Ibrahim Edhem Pasha – mare 

vizir; Kianni Pasha – ministru de finanțe; Mehmed Rushdi Pasha – mare vizir; Mehmed Esad Saffet 
Pasha – mare vizir; Abdurrahman Sami Pasha – unul dintre fondatorii Senatului, ministru al 
educației; Ahmed Arifi Pasha – ambasador, ministru de externe și mare vizir.  

Majoritatea imaginilor, nouă la număr, sunt din anii 1864–1876. Numele atelierului se 
regăsește pe carton, sub imagine (Abdullah Frères Phot.), iar pe verso apar tughra sultanului 

 
8 John Hannavy, op. cit., p. 1036. https://books.google.ro/books?id=PJ8DHBay4_EC&q=abdullah+freres&pg= 
PA1036&redir_esc=y#v=onepage&q=cairo&f=false vizualizată în 2/28/2022. 

Coperta albumului 
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 Atelierul fotografic al fraților Abdullah (Abdullah Freres) 

 

Abdul Aziz, numele atelierului și localitatea unde funcționa, precum și precizarea că sunt 
fotografi ai majestății sale imperiale, Sultanul. 

 

 

 
 

 
 

Două dintre imagini sunt din perioada sultanului Abdul Hamid al II-lea, deci după 1876. 
Tughra acestuia se regăsește pe verso-ul fotografiilor, alături de numele atelierului și orașul unde 
funcționa, respectiv Constantinopol. Un element de noutate îl constituie prezența simbolurilor 
islamice, steaua și semiluna, lângă numele atelierului. 

Portretele oamenilor de stat otomani reflectă perioada de reorganizare și reformă din 
interiorul Imperiul Otoman. Cu excepția imaginii în care apare istoricul otoman, ce poartă 
turban,  restul fotografiilor ne înfățișează demnitari îmbrăcați în haine de influență occidentală, 
cu tunici lungi, până la genunchi, și fesuri pe cap9. Omer Pasha Latas și Mehmed Kâmil Pasha 
(Kiamil Bey) poartă ținute diplomatice cu medalii și decorații. 

 

 
Istoric otoman 

 
Omer Pasha Latas 

 
9 Purtarea fesului de către funcționari fusese introdusă în 1829, în timpul sultanului Mahmud al II-lea.  
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Decorul folosit de atelierul fotografic este unul simplu, nepictat, cu mobilă stil (scaune, 
mese pe care sunt așezate cărți și hărți), obiecte decorative, draperii, coșuri cu flori. 

De-a lungul întregii sale existențe, atelierul fotografic al fraților Abdullah a imortalizat 
sultani, demnitari otomani, lideri ai unor state azi dispărute10, personalități ale momentului – îl 
amintim aici pe scriitorul Mark Twain –, peisaje, monumente de arhitectură, a documentat 
evenimente politice, sociale, istorice și culturale. Multe dintre imaginile realizate de ei au fost 
cumpărate de europeni aflați în vizită la Constantinopol. Activitatea lor de peste patru decenii 
le-a adus faimă și recunoaștere, atât în granițele Imperiului, cât și în afara sa.  

 
10 Qerandiqo Berzeg, ultimul lider al Confederației Circassienne, refugiat în Imperiul Otoman în urma înfrângerilor 
suferite în conflictul cu Imperiul Rus. 
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COLECȚIA MUZEULUI MEMORIAL „ADY ENDRE” 

DIN ORADEA 
 

Mariann SZAMOS* 
 
 

THE COLLECTION OF THE “ADY ENDRE” MEMORIAL MUSEUM IN ORADEA 
ABSTRACT 
 

During a period of 65 years of function, the “Ady Endre” Memorial Museum has passed through 
significant changes. Last time such major changes were affected was in 2019 when its permanent exhibition 
was renewed. Since its first opening on November 26, 1955, the museum’s grand reopening on February 
28, 2020, welcomed the public with a modern and interactive exhibition which focuses on the great poet’s 
connections to the city of Oradea shown by the collection of the institution.  

This paper aims to offer an overall analysis of the collection of the memorial museum from the very 
beginnings until the year 2020. This analysis is based on the documented activities of its museologists and 
is structured according to the main functions of a museum: conservation, valorization and research. The 
info presents the management – the documentation, conservation and storage, as well as the development, 
and finally, the research and valorization of the collection. 

 
Keywords: “Ady Endre” Memorial Museum, Oradea, collection, permanent exhibition 

 
 

Introducere 
Anul 2020 a fost unul neobișnuit în viața Muzeului Memorial Ady Endre. În 2019-2020 

muzeul a trecut printr-o schimbare importantă, clădirea și expoziția permanentă fiind reînnoite 
în urma unei colaborări dintre Muzeul Țării Crișurilor, Muzeul Literar „Petőfi” din Budapesta 
(P.I.M.), Consiliul Județean Bihor și Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca. 

Redeschiderea muzeului reamenajat a avut loc în data de 28 februarie 2020, cu o nouă 
expoziție permanentă care poartă titlul: Ím, megtaláltam magamat Ady Endre és Nagyvárad / Iată, 
pe mine însumi m-am găsit! Ady Endre și Oradea1. După festivitatea de deschidere, apariția și 
răspândirea pandemiei de Covid-19 a adus cu sine schimbări neplăcute în ceea ce privește 
funcționarea instituției, dar acel an ne-a mai oferit și o altă surpriză, de data aceasta mult mai 
plăcută: în martie 2020 muzeul memorial a fost nominalizat la premiul „Az Év Kiállítása 2020” 
(„Expoziția Anului 2020”), competiție organizată de Asociația Muzeelor Maghiare cu sediul la 
Budapesta2, și din octombrie 2020 poartă titlul de nominalizat la acest premiu.  

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: mariannszamos@gmail.com 
1 Despre redeschidere vezi mai multe informații în articole de presă: https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/s-
a-redeschis-muzeul-memorial-ady-endre-1388157/ (accesat ultima oară în data de 7 noiembrie 2022); 
https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/o-casa-memoriala-de-exceptie-pentru-europa-centrala-s-a-redeschis-
muzeul-ady-endre-173850.html (accesat ultima oară în data de 7 noiembrie 2022); Ciucur Losonczi Antonius, 
Újranyílt a váradi Ady Endre Emlékmúzeum [S-a redeschis Muzeul Memorial Ady Endre din Oradea], în Bihari Napló 
[Jurnal Bihorean], XXX, nr. 17, 2 martie 2020, p. 1. 
2 Despre nominalizare vezi: https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/nominalizat-la-premiul-expozitia-anului-
2020-2324161/ (accesat ultima oară în data de 7 noiembrie 2022); Ciucur Losonczi Antonius, Az Év kiállítása 2020 
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Schimbarea de look a însemnat o nouă eră și în ceea ce privește cercetarea colecției și 
reamenajarea spațiului de depozitare, ceea ce desigur, nu a ajuns la un final odată cu 
redeschiderea. Lucrarea de față încearcă să ofere o analiză de ansamblu asupra colecției muzeului 
memorial. Astfel informațiile împărtășite aici se referă la dezvoltarea acestei colecții, la modalități 
de documentare și de gestionare, la conservarea, restaurarea și depozitarea, și, nu în ultimul rând, 
la cercetarea și valorificarea acesteia în deceniile anterioare. 

Punctul de pornire în această cercetare a fost următoarea întrebare: cum s-a dezvoltat 
colecția muzeului și cum a fost valorificată această colecție până în prezent? 

 
Prezentarea muzeului și a colecției 
Clădirea care găzduiește astăzi Muzeul Memorial Ady Endre, chioșcul de lemn din fosta 

Piață Széchenyi (acum Parcul Traian) construit în 1896, a fost și este cunoscută și astăzi printre 
orădeni ca și cofetăria Müllerei, frecventată pe vremuri și de tânărul jurnalist Ady Endre3. Ady 
Endre și Oradea sunt două nume inseparabile încă de la începutul secolului trecut, el fiind legat 
de acest oraș prin mai multe evenimente determinante din punct de vedere biografic. În primul 
rând trebuie menționat că Ady a renunțat definitiv la studiile juridice începute la Debrecen și a 
decis că se va dedica complet jurnalismului și literaturii, așadar, practic și-a ales o carieră. 
Totodată a găsit și un mediu binefăcător într-un oraș mare și în plină dezvoltare, alături de colegi 
ziariști și prieteni, îndrumat de un redactor-șef priceput și susținător4. Astfel, Ady s-a remarcat 
repede prin articolele sale originale și îndrăznețe, a devenit un jurnalist excelent, fiind chiar 
condamnat la trei zile de închisoare pentru publicarea unui articol5. La Oradea a cunoscut-o pe 
femeia vieții sale, pe doamna Diósy, născută Brüll Adél, la 6 septembrie 1903, la cafeneaua Royal, 
respectiv la EMKE. Adél, mai târziu numită Léda în poeziile sale, a avut cel mai mare efect asupra 
personalității și poeziei tânărului Ady, plecând după ea la Paris la sfârșitul lunii ianuarie 19046. 

 
díj jelöltjei közt az Ím, megtaláltam magamat! [Iată, pe mine însumi m-am găsit! printre nominalizații la premiul 
Expoziția Anului 2020], în Bihari Napló, XXX, nr. 129, 9 iulie 2020, p. 1. 
3 Ady Endre a lucrat la Oradea din 3 ianuarie 1900 până la 7 octombrie 1903, inițial la cotidianul Szabadság [Libertate] 
(3 ianuarie 1900 – 18 mai 1901), apoi la Nagyváradi Napló [Jurnal orădean] (22 mai 1901 – 7 octombrie 1903). S-a 
remarcat prin articolele sale originale și îndrăznețe, respectiv prin poeziile sale. Despre articolele scrise de el în această 
perioadă vezi: Indig Ottó, Kemény szavak kövével – Ady Endre nagyváradi évei (1900-1903) [Cu piatra cuvintelor dure 
– Anii orădeni ai lui Ady Endre], Editura Convex, Oradea, 2001. Despre viața lui Ady la Oradea, mai multe detalii în: 
Péter I. Zoltán, Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon [Biografia romanțată a lui Ady Endre la Oradea], Editura 
Noran Libro, Budapesta, 2007; Péter I. Zoltán, Tóth János, Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai [Procesul 
lui Ady Endre la Oradea și zilele de pușcărie], Editura Noran Libro, Budapesta, 2012. 
4 Fehér Dezső, redactorul-șef al cotidianului Nagyváradi Napló, a fost printre primii care au recunoscut geniul lui Ady, 
oferind tânărului sprijin profesional. Despre viața și activitatea lui Fehér vezi: Fehér Dezső, Hőnig Dávid, Bihor‒
Biharmegye, Oradea‒Nagyvárad Kultúrtörténete és Öregdiákjainak Emlékkönyve 1933-1937 [Istoria culturală a 
Oradiei și Albumul elevilor săi Bătrâni], Editura Sonnenfeld Adolf Rt., Oradea, 1937, p. 170-171; Indig Ottó, Váradi 
Parnasszus [Parnasul orădean], Editura Literator, Oradea, 1994, p. 54-57; Ötvös Béla, Emlékezés Ady Endrére, az 
emberre [Amintiri despre Ady, omul], Editura Europrint, Oradea, 2022, p. 231-243. 
5 Este vorba despre articolul Egy kis séta [O mică plimbare], apărut la data de 22 aprilie 1901, în ziarul Nagyváradi 
Friss Újság. În acest articol Ady a atras atenția cititorilor asupra bunăstării canonicilor în comparație cu mizeria 
locuitorilor din periferii, fiind cauza încarcerării sale între 5-7 iunie 1903. Mai multe detalii în: Péter I. Zoltán, Tóth 
János, Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai. Egy kis séta. 
6 Vezi bibliografia: Hatvany Lajos, Ady világa. Szerelem könyve II. Ady és Léda [Lumea lui Ady. Cartea dragostei II. Ady și 
Leda], Editura Pegasus-Verlag, Viena, 1923; Révész Béla, Ady és Léda [Ady și Leda], Editura Dante, Budapesta, 1934; 
Kovalovszky Miklós, Léda: legenda és valóság [Leda: legendă și realitate], Editura Magvető, Budapesta, 1980; Péter I. Zoltán, 
Ady és Léda. Egy szerelem története [Ady și Leda. Povestea unei iubiri], Editura Noran Libro, Budapesta, 2006.  



533 

 Colecția Muzeului Memorial „Ady Endre” din Oradea 

 

Desigur, acest rămas-bun nu a fost definitiv, el s-a întors la Oradea oricând era în trecere și avea 
timp să-și viziteze prietenii care îl invitau mereu, așa cum s-a întâmplat și cu ocazia înființării 
Societății Literare A Holnap7. Înainte să părăsească Oradea, în data de 26 septembrie 1903, cu 
sprijinul financiar al Societății Literare Szigligeti i-a apărut al doilea volum de poezii, cu titlul 
Még egyszer [Încă o dată]8. Se poate afirma că anii petrecuți la Oradea au stat la baza carierei 
fulminante parcurse de Ady. 

Oradea, și în special foștii colegi ziariști ai lui Ady, dar și cei care l-au urmat în aceste 
redacții, au avut întotdeauna grijă să păstreze memoria poetului, chiar imediat după moartea sa. 
Bazele muzeului memorial au fost puse în anul 1942, când colecția Ady, a ziaristului și 
traducătorului Rozsnyay Kálmán, a fost achiziționată de către orașul Oradea, la inițiativa 
prefectului Hlatky Endre jr.9, și prin intermediul lui Tabéry Géza, unul dintre organizatori și 
primul muzeograf al instituției (între 1955-1957)10. Muzeul a fost înființat prin Deciziunea 
Comitetului executiv al Sfatului Popular Regional Oradea cu nr. 790 din 19 ianuarie 1955 (nr. inv. 
1582), iar prin Hotărârea Ministerului Culturii nr. 2123 din 22 februarie 1955 au fost adăugate 
colecției Rozsnyay obiectele donate Colegiului din Zalău de către mama poetului, Pásztor Mária, 
și de fratele său, Ady Lajos. 

Astfel, muzeul memorial inaugurat la 26 noiembrie 195511. are la bază două colecții private, 
colecția Rozsnyay (394 de obiecte) și colecția din Zalău (300 de obiecte), informații referitoare la 
acestea fiind prezentate de Tabéry Géza12. Patrimoniul muzeului s-a îmbogățit prin donații de-a 
lungul deceniilor, începând din anii ’4013, astfel că muzeul memorial are actualmente înregistrate 
2889 de bunuri culturale. 

 
7 Prin înființarea Societății Literare A Holnap, Oradea a devenit un centru al ambițiilor literare moderne din Ungaria. 
Grupul scriitorilor și poeților dornici de reforme au avut intenția să publice o revistă literară care însă nu s-a realizat 
niciodată, totuși prin două antologii de poezii lansate fondatorii societății și-au atins scopul: au revoluționat literatura 
Ungariei și au generat un mare interes național. Vezi lucrarea: Ilia Mihály, A Holnap születése [Nașterea societății 
Mâine], Editura Universității din Szeged, Szeged, 1960. 
8Ady a scris și o piesă de teatru la Oradea, singura de altfel, intitulată A műhelyben [La atelier], și se pregătea să scrie 
și un roman despre Oradea, dar a terminat numai un capitol al acestuia, cu titlul A vér városa [Orașul sângelui].  
9 Despre achiziționarea colecției Rozsnyay vezi: Hlatky Endre, Ady Endre és A Holnap múzeuma Nagyváradon [Ady 
Endre și Muzeul A Holnap din Oradea], în Magyar Csillag [Stea maghiară], III, nr. 5, 1 martie 1943, p. 302-305.  
10 Despre Tabéry Géza vezi: Robotos Imre, Eszmék ütközésében. Tabéry Géza pályaíve. Kismonográfia [Confruntare 
de idei. Cariera lui Tabéry Géza. O scurtă monografie], Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979. 
11 Despre inaugurarea muzeului vezi articolele de ziar: Inaugurarea Muzeului Memorial Ady Endre, în Scânteia, XXIV, 
nr. 3451, 27 noiembrie 1955; Felavatták Nagyváradon az Ady Endre emlékmúzeumot [A fost inaugurat la Oradea muzeul 
memorial Ady Endre], în Előre, IX, nr. 2521, 27 noiembrie 1955; Jancsó Elemér, Ady-ünnepély. Felavatták az Ady-
emlékmúzeumot [Festivitate Ady. A fost inaugurat muzeul Ady], în Utunk, X, nr. 36, 2 decembrie 1955. 
12 Aceste informații se găsesc în: Inventarul Muzeului Ady Endre Muzeum Leltára din 30 decembrie 1955 (nr. inv. 
2883) și Az Ady-levéltár katalógusa a Zilahi Gyűjteményről [Catalogul arhivei Ady despre Colecția din Zalău] din 
1956, fără datare precisă (nr. inv. 2725). 
13 În colecția muzeului există cărți, reviste cu dedicații din 1943, 1951 etc. De exemplu: Hlatky Endre, op. cit., cu 
dedicația pe copertă: „Nagyvárad város Ady-gyűjteményének! N-V. 943. III/4 Hlatky Endre” [„Colecției Ady a 
orașului Oradea N-V. 943. III/4 Hlatky Endre”]; Révész Béla, Ady és Léda. Ady Endre több mint száz ismeretlen 
levelével, verskézirataival, 21 fényképpel és egyéb mellékletekkel [Ady și Léda. Cu mai mult de o sută de scrisori 
necunoscute, manuscrise de poezii ale lui Ady, cu 21 fotografii și alte anexe], Editura Dante, Budapesta, 1934, cu 
dedicația: „Özv. Verzár Istvánné posthumus ajándéka a nagyváradi Ady-múzeum számára. 1951. ápr. 5 Tabéry Géza 
Hoványi Judit” [„Cadoul postum al văduvei dl. Verzár István pentru muzeul Ady din Oradea. 5 apr. 1951 Tabéry Géza 
Hoványi Judit”]. 
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Articol privind deschiderea Muzeului Memorial „Ady Endre” (Crișana, 27 noiembrie 1955) 
 
Colecția Muzeului Memorial Ady Endre este foarte bogată. O mare parte a colecției este 

reprezentată, desigur, de volume de poezii ale lui Ady Endre în limba maghiară (ediții princeps, 
unele cu dedicația poetului), dar și în alte limbi; volume din literatura Ady (studii, biografii, 
memorii); manuscrise și scrisori (scrise de/trimise lui Ady, Léda, Csinszka, Ady Lajos, Dutka 
Ákos, Octavian Goga, Emil Isac, Emőd Tamás, Földessy Gyula, Bustya Endre, Aurel Popp, 
Tabéry Géza, Dénes Zsófia și alții); articole legate de Ady Endre, de familia Ady; articole și 
documente referitoare la istoria muzeului; fotografii (originale și cópii); invitații și programe 
comemorative, necrologuri; cărți poștale; partituri cu poezii ale lui Ady puse pe note; ilustrații, 
afișe; pictură, sculptură, grafică. În patrimoniul muzeului se găsește și o colecție bogată de 
fotografii realizate de fotografi orădeni la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a 
secolului XX, inclusiv reviste cu serii aproape complete (Nyugat, Korunk, Igaz Szó, Várad). 

Cea mai mare parte a bunurilor culturale păstrate în această colecție sunt documente legate 
de biografia lui Ady, în general, și de anii săi de ziarist din Oradea, în special. În primul rând 
putem să menționăm scrisoarea lui Ady către Pásztor Bertalan, redactorul ziarului Szabadság, 
documentul care atestă angajamentul lui Ady ca și jurnalist față de acest cotidian prin mutarea 
sa la Oradea, sau manuscrisul articolului Egy kis séta, prezentate și în expoziția actuală. Din 
corespondența numeroasă a colecției trebuie menționate și epistolele scrise de Ady, de Brüll 
Adél, de Boncza Berta (Csinszka) și, desigur, scrisori redactate de/trimise lui Ady Lajos, Dutka 
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Ákos, Octavian Goga, Emil Isac, Emőd Tamás, Földessy Gyula, Bustya Endre, Aurel Popp, 
Tabéry Géza, Dénes Zsófia și alții. În aceste documente găsim și informații privind istoria 
muzeului, inclusiv referitoare la înființare și organizare. Desigur, sunt păstrate și mărturii ale 
legăturilor dintre Ady și personalitățile culturale române ale epocii, ale relațiilor româno-
maghiare, de exemplu trei scrisori ale lui Emil Isac către Ady din 1914. Astfel, a primit un loc în 
expoziție și volumul de poezii Vér és Arany [Sânge şi Aur], în traducerea lui George A. Petre, 
apărut la Sonnenfeld S. A., Oradea, în 193014. 

O altă colecție vastă este cea a cărților poștale, dintre care menționăm în primul rând cele 
scrise de Ady, cum este prima carte poștală scrisă de Ady către Léda imediat după întâlnirea lor 
la EMKE, o piesă reprezentativă din colecția muzeului15. Articolele de presă reprezintă o altă 
sursă bogată de cercetare din colecția muzeului, o mare parte este legată de Ady Endre și de 
familia Ady, care provin preponderent din colecția din Zalău. 

În ceea ce privește fotografiile, datorită colecției Rozsnyay muzeul are foarte multe piese 
de o importanță deosebită. Ca parte a colecției din Zalău muzeul are, probabil, cea mai cunoscută 
fotografie a lui Ady cu Léda, realizată de către Székely Aladár la Budapesta în 1907. Mai putem 
menționa și portretul lui Fehér Dezső, precum și fotografiile cu Léda (în număr de 17)16. 

Tablourile sunt reprezentate de pictori de renume, precum Tibor Ernő, cu portretul lui 
Tabéry Géza, sau de polonezul Tadeusz Ajukiewicz cu portretul lui Ödön Diósy, soțul lui Adél, 
realizat în 1895 în Bulgaria (Sofia), restaurate cu ocazia reamenajării17. Cel mai cunoscut tablou 
al colecției, pictat de Tordai Gross Károly și intitulat Holnapiștii pe terasa cafenelei EMKE, este 
expus în sala cea mică din dreapta, reprezentând patru membri ai societății: pe Ady Endre, Juhász 
Gyula, Dutka Ákos și Emőd Tamás. Acest tablou a fost realizat la cererea lui Tabéry Géza cu 
ocazia deschiderii muzeului. 

Grafica este reprezentată în colecție de nume precum Balogh István, Major Henrik, cu 
opere despre Ady, Baja Benedek, Marton István și alții, exemplificând prin trei desene ale lui Vak 
Gyula, realizate de către Marton18. 

Sculptura este prezentă prin statuia tânărului Ady, realizată de către Bánffy László în 1955 
din gips patinat19, sau macheta după fațada dinspre Criș a casei din strada Szent János (Sfântul 
Ioan) nr. 28 (astăzi strada Ady Endre), în care a locuit Ady20. 

O curiozitate sunt panglicile coroanelor primite de către Ady după premiera piesei sale la 
teatrul Szigligeti, dar și partiturile cu poezii ale lui Ady puse pe note de Reinitz Béla, Hetényi 
Heidelberg Albert și alții. 

 
Modalități de gestionare și de depozitare 
Muzeul Memorial Ady Endre a trecut, în anul 2020, printr-o schimbare completă, atât în 

exterior, cât și în interior. Odată cu reamenajarea expoziției, reducerea la maximum posibil a 
riscurilor pentru obiectele aflate în expunere a fost o componentă esențială a unei conservări 

 
14 Nr. inv. 281. 
15 Nr. inv. 1423. 
16 Este vorba despre un set de fotografii care fac parte din colecția Rozsnyay, nr. inv. 1896-1897. 
17 Nr. inv. 2276. 
18 Vak (Boros) Gyula a fost muzicianul favorit al lui Ady, care îi cânta la cârciuma preferată numită Bodega. Nr. inv. 
1971-1973.  
19 Nr. inv. 308. 
20 Nr. inv. 230. 
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preventive. Astfel, numărul obiectelor originale expuse, în sălile expoziției permanente, a fost 
redus la un număr adecvat comparativ cu deceniile anterioare21. În anul 2019, patruzeci de 
obiecte au fost restaurate și conservate de către specialiștii Muzeului Țării Crișurilor, odată cu 
reamenajarea expoziției. 

Depozitul actual se află în interiorul clădirii muzeului. Documentele și fotografiile au 
fost depozitate și astfel conservate pe rafturi în 16 cutii mari tematice cu PH neutru, neacide, 
fiecare cuprinzând câte 30-35 de mape tematice cu câte 20-25 de documente. Reorganizarea 
depozitului este un proces început în 2020 și oferă posibilitatea pentru rezolvarea unor 
probleme importante, de exemplu corelarea spațiului disponibil pentru depozitare cu planurile 
de dezvoltare a colecțiilor, coordonarea evidențelor de depozit cu evidențele generale, inclusiv 
în format digital22. 

 
Dezvoltarea colecției 
Dezvoltarea colecției din 1955 până în 2020 (65 de ani de funcționare) poate fi surprinsă 

în inventarele muzeului. Cum am menționat mai sus, pe lângă cele două colecții de bază, 
patrimoniul muzeului a fost îmbogățit pe tot parcursul deceniilor trecute începând din 1943, 
existând documentație detaliată despre situația acestor colecții de bază, iar despre dezvoltarea 
colecției după 1958 la fel există surse de primă mână. Cele mai multe obiecte au fost trecute în 
registrul de inventar în intervalul 1970-2013. A fost o perioadă de 43 de ani, în care muzeul s-a 
îmbogățit cu mai multe documente (scrisori și articole de presă), fotografii și cărți valoroase din 
punct de vedere muzeistic și științific.  

Valorificarea colecției 
Expunerea bunurilor culturale în cadrul expozițiilor permanente sau temporare a fost o 

modalitate tot mai frecventă de valorificare a patrimoniului muzeal după anii 200023. 
Expoziția permanentă actuală a muzeului memorial este organizată în trei săli: una mare, 

din mijloc, cu șase unități tematice, și două săli laterale mai mici, care redau atmosfera de redacție 
și de cafenea, două spații semnificative atât pentru Ady, cât și pentru epoca respectivă. Expoziția 
prezintă astfel perioada de trei ani și jumătate în care tânărul poet a lucrat ca jurnalist la 
cotidianul Szabadság [Libertate] și la Nagyváradi Napló [Jurnal Orădean], punând accent pe 
iubirea față de Brüll Adél și înființarea și activitățile Societății Literare A Holnap. Două teme 
reprezentate oferă și o noutate în ceea ce privește valorificarea colecției muzeului memorial: o 
tematică povestește despre istoria clădirii și a muzeului, dedicând un loc accentuat lui Tabéry 
Géza, iar cealaltă oferă informații despre un subiect mai puțin cunoscut despre Ady, și anume 
relația poetului cu artiști plastici moderni, cu pictori maghiari în special. Această nouă expoziție 
valorifică într-o manieră modernă și interactivă patrimoniul muzeului memorial, prin 
expunerea unor bunuri culturale valoroase ale acestuia, cum este de exemplu biroul lui Ady, 
tablourile realizate de Tibor Ernő, portretul lui Diósy Ödön (toate restaurate), precum și alte 
documente de o importanță deosebită, ca de exemplu cărți poștale scrise de Ady. 

 
21 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Bazele-muzeologiei-suport-de-curs-modulul-1.pdf, p. 
73-74 (ultima accesare în data de 29 mai 2021). 
22 Conform: https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Bazele-muzeologiei-suport-de-curs-modulul-
1.pdf, p. 72-73 (ultima accesare în data de 29 mai 2021). 
23 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Bazele-muzeologiei-suport-de-curs-modulul-1.pdf, p. 
73-74 (ultima accesare în data de 29 mai 2021). 
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Analiza realizată arată că în cazul colecției Muzeului Memorial Ady Endre a existat o 
cercetare aplicabilă (evidență, registru de inventar, fișe analitice, ghid, etichete), însă a existat în 
măsură foarte limitată o cercetare fundamentală (cataloage, repertorii, reviste, comunicări). În 
ceea ce privește valorificarea colecției se poate spune că au existat servicii educaționale/culturale 
în anumite măsuri (ghidaj, atelier, lansări de carte, conferințe, simpozioane), dar au existat mai 
puține produse educaționale/culturale (expoziții, afișe, publicații, cataloage, broșuri, albume, 
suveniruri)24. 

În ceea ce privește schimbarea expozițiilor ca modalitate de valorificare în perioada de 
după deschidere și până în 2020, găsim, pe lângă expozițiile temporare, patru expoziții 
permanente: în 1955, în 1972 (17 ani după deschidere), în 2003 (o schimbare după 31 de ani) și 
în 2020 (16 ani după schimbarea din 2003). Din anul 2020 s-a pus un accent mult mai mare 
asupra prezenței online a muzeului (muzeul are o pagină de Facebook din 2014), existând și un 
tur virtual al muzeului din timpul pandemiei Covid. 

În concluzie, se poate afirma că cea mai mare parte a bunurilor culturale păstrate în 
colecția Muzeului Memorial „Ady Endre” sunt documente legate de viața lui Ady, practic 
momente documentate din întreaga biografie a poetului, iar obiectele expuse sunt mărturii ale 
acestora prin care, cu ajutorul muzeografilor, vizitatorii au posibilitatea de a reconstrui în primul 
rând relația îndelungată dintre Ady Endre și Oradea. 

 
  

 
24 Un ajutor în identificarea bunurilor culturale, expozițiilor și temelor principale sunt ghidurile 
muzeului/expozițiilor: A nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum tájékoztatója [Prospectul Muzeului Memorial Ady 
Endre din Oradea], 2 mai 1956 (nr. inv. 2804); Tóth János, Muzeul Memorial Ady Endre Oradea Ady Endre 
Emlékmúzeum Nagyvárad, Editura Muzeului, Oradea, 1974. 
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Ilustrații 
 

 
1. Cofetăria Müllerei în anii 1900 

 

 

2. Clădirea renovată a muzeului în anul 2020 
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3. Istoria clădirii și a muzeului în expoziția actuală 

 

 

4. Volume din colecția lui Rozsnyay Kálmán cu coperte decorative 
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5. Caricatura lui Vak Gyula, desen realizat de Marton István 
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6. Manuscrisul articolului Egy kis séta 

 

 

7. Spațiul expozițional amenajat ca o redacție cu biroul lui Ady 

 



542 

Mariann Szamos 

 

 

 

 
8. Prima carte poștală trimisă de Ady către Brüll Adél 
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9. Brüll Adél în locuința sa de la Paris 

 

 

10. Ady Endre și Brüll Adél, fotografie realizată în 1907 
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11. Membrii Asociației Literare A Holnap pe terasa Cafenelei EMKE 
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DEPOZITUL DE CARTE VECHE ȘI DOCUMENTE AL 

SECȚIEI DE ISTORIE A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR – 
COMPLEX MUZEAL. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 
Corina POP* 

 
 

THE OLD BOOKS AND DOCUMENTS DEPOSIT OF THE HISTORY SECTION OF THE ȚĂRII 
CRIȘURILOR MUSEUM – MUSEUM COMPLEX. THE ORGANISING AND FUNCTIONING 
ABSTRACT 
 

Organizing the Țării Crișurilor Museum in its new headquarters, during the last decade and a half, meant, 
along with moving all its patrimony in another building and creating new exhibitions, the planning of new 
deposits. Each section of the Museum has its own deposits, that need to correspond to standards imposed 
by law and regulations. The History section has deposits for documents and for tridimensional objects, 
located in the main building of the museum. In this paper we will focus on the documents deposit, showing 
how it is organized and what are the main categories of objects that it hosts. 

 
Keywords: museum, Țării Crișurilor Museum, patrimony, deposits, documents 

 
 

Introducere 
În urma dezbaterilor din Consiliului Internațional al Muzeelor (I.C.O.M.), muzeul este o 

instituţie în serviciul societăţii, care achiziţionează, conservă, comunică şi îndeosebi expune, în 
vederea studierii, educării şi delectării, mărturiile materiale ale evoluţiei omului și a naturii. În 
mod deosebit, Complexul Muzeul Țării Crișurilor păstrează în condiții optime obiectele 
încredințate și salvate în depozite, unul din ele fiind cel de documente, de o valoare inestimabilă, 
ajungând să dețină, în 31 decembrie 2021, 40.724 de obiecte de patrimoniu, înregistrate în 17.458 
numere de inventar.  

Istoricul patrimoniului din depozitul de carte veche și documente este lesne de depistat 
consultând atât registrele de inventar, precum și actele de donație și vânzare-cumpărare a 
obiectelor. Cele mai vechi piese aflate în depozitele muzeului provin de la fostul Muzeu Regional 
Crișana, care le preluase de la Muzeul Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și 
orașului Oradea, ca datare vorbim de secolul al XIX-lea.  

După un deceniu de stagnare a activității cu publicul, ca urmare a închiderii expozițiilor 
de bază în anul 2006, pentru procedura de mutare a patrimoniului din anul 2018, de la vechiul 
sediu al Palatului Episcopiei Romano-Catolice, la sediul actual în fosta Garnizoană Oradea, s-a 
început o muncă în echipă, atât a conservatorilor, cât și a specialiştilor muzeului (muzeografi, 
restauratori) pentru proiectarea, reorganizarea, mutarea, amenajarea depozitelor și a spațiilor 
expoziționale. 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex muzeal; e-mail: popcorina8@yahoo.com 
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Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea patrimoniului documentar și a depozitului de 
carte veche și documente, de la proiectare, mutare, a spațiului destinat patrimoniului, 
prezentarea fondului documentar și a noului mobilier din dotare.  

 
Elaborarea proiectului depozitului de carte veche și documente 
Pentru organizarea și elaborarea unui proiect prealabil a fost necesară o operațiune 

complexă care a constatat în studierea, cercetarea, documentarea, și inclusiv vizitarea unor 
muzee europene în anii 2007-2008. Concluziile Seminarului Internaţional de la München din 
perioada 8-13 martie 1971 precizează că în societatea modernă muzeele trebuie să-şi asume în 
acelaşi timp un rol de cercetare şi educare, rol care nu poate fi încredinţat niciunei alte institutii1. 

Așadar, după cercetarea prealabilă, se stabilește mai întâi, prin proiect, locul unde va fi 
amplasat depozitul, urmat de locul unde va fi așezat obiectul, modul de așezare, felul și mărimea 
modulelor. S-a trecut la o analiză a planurilor arhitecturale a noi locații, avându-se în vedere 
vulnerabilitatea materialelor din colecții. Astfel, am urmărit ca depozitul să fie salubru și stabil 
din punct de vedere microclimatic, îndeplinind, din punct de vedere al normelor de conservare, 
toate condițiile necesare pentru alocarea ca spațiu acestei colecții. 

În etapa de proiectare, conservatorii și muzeografii s-a consultat cu arhitecții pentru a se 
asigura că vor fi respectate toate cerinţele de conservare și funcționare. De asemenea, s-a avut în 
vedere existența unor căi de acces adecvate pentru transportarea și manipularea bunurilor 
culturale în condiții de siguranță, pe circuitul spațiu exterior-depozite-laboratoare de restaurare 
și spațiu expozițional. 

În faza de proiectare a noului depozit s-a ținut cont de respectarea următoarelor condiţii2: 
• să fie separat de celelalte spaţii funcţionale ale muzeului (expoziţii şi servicii); 
• să fie salubru, cu pereţii sănătoşi şi neigrasioşi; 
• să fie înzestrat cu sisteme de încălzire, aerisire, P.S.I. şi antifurt; 
• instalaţiile de iluminat, încălzire, apă şi canal să fie în stare foarte bună,  
• să existe un climat corespunzător; 
• să nu aibă în interior conducte de la reţeaua de apă. 
Proiectul de amenajare a depozitului a fost avizat și acreditat de către specialiști, conform 

prevederilor legale în vigoare (Fig.1). 
 
Transportarea bunurilor culturale 
Transportarea patrimoniului în vara anului 2018 a presupus o muncă anterioară de ani de 

zile, constând în verificarea în parte a întregului patrimoniu, a stării de conservare, fotografierea, 
împachetarea cu multă atenție a obiectelor pentru a evita orice risc de distrugere a acestora. Toate 
obiectele au fost aranjate și sigilate în cutii, fie de lemn, fie de carton, în funcție de rigiditatea lor, 
iar în fiecare cutie s-a atașat o listă cu obiectele, iar o altă listă la conservator care a însoțit fiecare 
transport în parte. Timp de câteva săptămâni, mai mulți specialiști ai unei firme din București 
au transportat patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor cu mare succes, astfel obiectele au ajuns la 
destinație în starea lor originală. Transportul a fost realizat cu ajutorul unui camion special, dotat 

 
1 B. Zderciuc, „Funcţia muzeului în societatea contemporană”, în Revista muzeelor şi monumentelor, Seria muzee, 
București, XI, 1974, nr. 2, p. 3. 
2 H.G. nr. 1546/2003 - Norme din 18 decembrie 2003 de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215236, accesat în 5 decembrie 2022. 
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cu perne de aer, încât în cazul unui impact patrimoniul să nu se deterioreze, urmărindu-se 
respectarea legislației protejării acestuia. Pe parcursul mutării obiectelor la noua locație, tot 
patrimoniul a fost însoțit din faza de predare pentru mutare, până în faza de preluare la noua 
locație, de către conservatori, muzeografi, supraveghetori, cât și de o echipă de intervenție a 
Jandarmeriei Bihor. 

 
Spațiul destinat depozitului de carte veche și documente 
Spațiul destinat depozitului de carte veche și documente al Secției de Istorie este amplasat 

în una din aripile laterale a clădirii, pe o suprafață de 90,53 m2, în apropierea cabinetului de 
conservare, a liftului și a uneia din expozițiile permanente. Constituie un foarte mare avantaj 
faptul că sunt amplasate grupat unul lângă altul, astfel sunt scurtate distanțele dintre depozite, 
spații de expunere, eliminându-se stresul din timpul manipulări patrimoniului.  

Ca primă măsură am avut în vedere prin poziționarea depozitului și a căilor de acces, 
evitarea riscului de pătrundere frauduloasă prin efracție, apoi eliminarea surselor potențiale de 
degradare și a celor de modificare a indicilor recomandați de microclimat. 

În urma modificărilor dintr-un spațiu care a servit anterior armatei, într-un spațiu alocat 
patrimoniului muzeal, încăperile destinate depozitului au fost în totalitate reorganizate și 
compartimentate, cu uși de acces ignifugate, ferestrele blocate cu parasolare, montate în interior, 
astfel încât și iluminarea să se facă, de preferat, artificial. Totodată, depozitul a fost dotat cu 
instalații de aerisire și climatizare, pentru ca temperatura, lumina și umiditatea să fie menținute în 
limitele legale, cu sisteme de monitorizare și înregistrare a temperaturii și umidității relative, cu 
sisteme de supraveghere și înregistrare video și, nu în ultimul rând, sisteme de alarmă antiefracție. 

Spaţiul de depozitare corespunde următoarelor condiţii3: 
• umiditate relativă cuprinsă între 50 şi 65%; 
• orice valoare de temperatură cuprinsă între 1-18°C este acceptabilă numai dacă e 

constantă (±3-4°C) şi corelată cu valorile umidităţii relative; 
• eliminarea radiaţiilor ultraviolete; 
• instalaţiile de iluminat și cele de încălzit în stare bună, temeinic verificate şi funcţionale; 
• nivelul iluminării bunurilor de natură organică se stabileşte în funcţie de gradul lor de 

sensibilitate la degradarea foto-chimică: 50-80 lucşi pentru cărţi, documente, afișe, 
periodice, grafică, tot ce cuprinde hârtie; 

• ferestrele sunt acoperite cu obloane pentru protejarea pieselor de acţiunea razelor solare; 
• este asigurată securitatea antiincendiară, în conformitate cu reglementările în vigoare și 

protecţia bunurilor depozitate. 
 

Date privind structura patrimoniului documentar 
Colecția de documente este una dintre cele mai mari pe care Muzeul Țării Crișurilor o 

deține, aceasta crescând constant. Drept urmare, multe obiecte ale acestei colecții nu au fost 
niciodată scoase din depozit, iar starea lor de conservare reflectă activitatea conservatorului prin 
modul în care au fost și sunt depozitate. 

Materialul de bază al acestei colecții este hârtia, care, fiind un material plan și subțire, 
necesită o atenție sporită și o analiză atentă a patrimoniului pentru a găsi cea mai bună metodă 
de conservare, sistematizare și depozitare.  

 
3 Ibidem. 
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În funcție de format, respectiv de dimensiuni și greutate, cât și de caracterul şi densitatea de 
depozitare, morfologie și starea lor de conservare, am optat pentru criteriul de grupare a obiectelor 
pe tipuri de colecții, urmată de o regrupare pe unități dimensionale, având în vedere că această 
modalitate de grupare influențează în mod pozitiv starea de conservare a patrimoniului. 

Depozitul de carte veche și documente al Secției de Istorie este alcătuit din bunurile 
culturale corespunzând următoarelor colecții: carte veche, carte documentară, fotografii, cărți 
poștale, documente privind istoricul instituției, corespondență, invitații și programe, documente 
moderne și contemporane generale, periodice, hărți, afișe, desene, schițe: 

Colecția de carte veche are în prezent 981 numere de inventar și tot atâtea obiecte, cu 
tematici religioase, liturgice, istorice, literare și diverse. Cuprinde în principal cartea veche 
românească de secolele XVII-XVIII și carte veche străină din secolele XVI-XVIII. Valoarea 
istorică, culturală și socială a documentelor vechi și rare este determinată de vechimea și raritatea 
lor. Din această colecție menționăm una din celebrele cărți aparținând vechii topografii orădene 
a lui Abraham Szenci Kertesz din perioada 1643–1661, Szent Biblia (cunoscută ca Biblia de la 
Oradea), tipărită în 1660-1661, intrată în patrimoniul muzeului și care poate fi văzută în cadrul 
expoziției de bază a Secției de Istorie de pe etajul II. 

Colecția de documente este alcătuită din diverse documente privind istoria locală și a 
satelor din județ din perioada medievală, modernă și contemporană: documente privind situația 
economică, brevete pentru conferirea unor înalte ordine, acte de stare civilă, de naștere sau 
decese, diplome de studii ale unor personalități sau chiar acte emise de oficialitățile statului. 
Documente de o mare însemnătate păstrate în colecție sunt și cele cu referire la Unirea 
Transilvaniei cu România din 1918, Primul și Al Doilea Război Mondial, Revoluția din 1848-
1849 etc. 

Colecția de fotografii conține peste 4000 de fotografii care ilustrează trecutul local și 
regional, reprezentând cărți poștale ilustrate, fotografii de familie, de monumente și clădiri, unele 
astăzi dispărute. Este o colecție importantă din punct de vedere al istoriei fotografiei, cu fotografii 
timpurii din anii 1860 până în prezent, care au fost realizate în tehnici speciale în atelierele 
orădene, bihorene, dar și din Imperiul Austro-Ungar. 

Colecția privind istoricul instituției, o colecție excepțională reflectând documente ce 
privesc începuturile instituției muzeale din anul 1896 când s-a inaugurat prima clădire destinată 
special unui muzeu orădean, apoi a evoluției instituției, devenită Muzeul Țării Crișurilor în 1971. 

Colecția de afișe cuprinde astfel de documente din ultimul secol, în cea mai mare parte 
referitoare la Oradea și județul Bihor. Afișele sunt ale unor instituții locale și prezintă diverse 
evenimente, cum ar fi Teatrul de Stat din Oradea (cu precedentele organizări), pentru spectacole, 
Filarmonica de Stat din Oradea pentru programe și concerte, Universitatea din Oradea pentru 
evenimente științifice, inclusiv Muzeul Țării Crișurilor pentru expoziții, vernisaje, conferințe, 
programe, ori doar afișe de promovare a instituției. Colecția cuprinde și afișe ale unor instituții 
din România și din străinătate. 

Colecția de hărți, schițe și grafică conține documente precum desene, schițe, hărți, 
stampe, gravuri, atlase din secolele XVI-XIX, cu referire la Oradea și împrejurimi. 

Dacă intrarea bunurilor în colecțiile unui muzeu are legătură și depinde de factori externi, 
păstrarea lor reprezintă munca conservatorului. Prin urmare, foarte importantă este 
componenta de conservare pe care un muzeu o susține, fiind în același timp una din funcțiile 
principale ale unei astfel de entități. Astfel, conservatorului îi vine rolul principal de a păstra, 
monitoriza și preveni degradarea patrimoniului printr-o verificare permanentă. 
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Modalități de compartimentare a mobilierului din depozit 
Pentru alegerea unui mobilier adecvat, am avut în vedere conținutul specific colecțiilor, 

respectiv de dimensiuni și greutate, cât și de caracterul şi densitatea de depozitare a colecţiei, 
stabilindu-se astfel configurația acestuia. Mobilierul depozitului s-a realizat pe baza principiului 
tipo-dimensionării aplicat obiectelor deja existente și previzionând necesarul de spațiu pentru 
creșterea colecției în viitorii ani. Înainte de executarea dulapurilor rulante, s-au măsurat 
dimensiunile încăperilor (lungime, lățime și înalțime) de către conservator și producător. Toate 
dulapurile rulante au locașuri metalice pentru etichete pe lateralele modulelor, afară de cele 
prevăzute pe sertare sau polițe. 

Mobilierul din depozit corespunde mai multor cerinţe4: 
• este funcţional, asigurând condiţii optime de protecţie, aşezare, acces şi mânuire a 

obiectelor, este adaptat parametrilor fizici şi dimensionali ai obiectelor; 
• este construit dintr-un material neutru din punct de vedere chimic; 
• este tratat cu preparate antiincendiare şi insecticide; 
• s-a avut in vedere neblocarea geamurilor şi uşilor cu mobilier sau module de depozitare. 
 

 

Module metalice de tip mobilex, cu sertare și rafturi și posibilitate de deplasare pe șine 

 

 

Fiecare modul și sertar are un număr propriu. Coloanele au fost organizate pe categorii de piese 

 
4 Ibidem. 
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Pentru utilizarea rațională a spațiului, mobilierul folosit pentru depozitarea acestor colecții 
este dulapul compact rulant de tip Dexion (410x838x275 cm) în număr de 17 module, cu 
deschidere mecanică, ce asigură o densitate mai mare a obiectelor depozitate. Având tipo-
dimensionarea în funcție de natura/dimensiunea obiectelor pentru fiecare tip de colecție, primul 
modul este fixat de perete, restul fiind mobile, fiecare modul fiind împărțit în numere diferite de 
tronsoane. S-a optat pentru 5 tipuri de module A-E (Fig. 2).  

Colecțiile de documente sunt depozitate în modulul A fix, având 3 tronsoane de 130 cm, 
cu o adâncime a modulului de 70 de cm, și cu 21 de sertare cu dimensiuni de 10 și 15 cm (Fig. 
3). Modulul B este prevăzut pentru colecția de carte veche și carte documentară, având 4 
tronsoane cu dimensiuni de 95 și 100 cm, toate cu adâncimea modulului de 35 cm, și 8 polițe 
reglabile pe înălțime la interval de 30/25 cm (Fig. 4), iar modulele C, D, E sunt prevăzute pentru 
colecția de fotografii, fiecare cu 6 tronsoane de 65 și 95 de cm, având fiecare tronson 19 sertare, 
respectiv 35 de sertare pentru modulul D și E, cu H de 12 și 6 cm (Fig. 5, 6, 7). 

Pentru depozitarea afișelor există 3 dulapuri din lemn masiv de stejar (90x110x300 cm), 
compartimentate în 24 de sertare cu h=10 cm, cu opritor și profile pentru fixarea etichetei (Fig. 
8), iar pentru depozitarea sulurilor, planurilor și hărților sunt 2 dulapuri, tot din lemn masiv de 
stejar (90x120x300 cm) cu 24 de sertare. (Fig. 9, 10). 

Dimensiunea şi numărul rafturilor și sertarelor pentru fiecare tronson s-au stabilit în urma 
corelării datelor privind dimensiunea obiectelor din fiecare tip de colecție.  

Accesul la rafturile superioare este facilitat de o scară mobilă cu platformă, cu sitem de 
blocare a roților (Fig. 11), iar printre dotări regăsim o masă de lucru din lemn, un cărucior cu 
platformă – tip kwesto (Fig. 12) și un coș pentru transportul obiectelor. 

Soluțiile de amenajare a spațiilor de depozitare a bunurilor culturale mobile îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de H.G. nr. 1546/20035: 

•  asigură stabilitatea necesară, precum şi o stare de repaus complet; 
• accesul la oricare dintre obiectele plasate în acelaşi micromodul nu afectează starea acestora; 
• hârtia sau cartonul folosit pentru confecţionarea paspartuurilor, plicurilor, cutiilor 

pentru depozitarea graficii, documentelor, clişeelor este neutră (pH 7,00); 
• documentele volante sunt introduse în plicuri sau coli din hârtie neacidă; 
• cărţile din fondul vechi sunt aşezate în poziţie orizontală. 
 

 

Cărțile sunt așezate pe rafturi ușor accesibile, în poziție orizontală și ambalate în plicuri simple, 
plicuri cu bule, hârtie antiacidă sau netex 

 
5 Ibidem. 
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Atât în muzeu cât şi în depozit se urmărește asigurarea permanentă a unui microclimat 
adecvat, astfel temperatura și umiditatea aerului sunt compatibile cu obiectele, fiind unul dintre 
cei mai importanți factori în conservarea lor. Condiţia principală pentru păstrarea în depozite a 
bunurilor culturale este menţinerea unei temperaturi şi umidităţi constante, umiditatea relativă 
oscilează între 50-65%, fără fluctuaţii mari sau bruşte, iar temperatura este cuprinsă între 15-
190C.  

În depozitul nostru de documente, cu o microclimă aproape de normă, se conservă toate 
piesele de patrimoniu din hârtie, prin urmare, conservarea bunurilor culturale din colecțiile 
Muzeului Țării Crișurilor se efectuează, în primul rând, conform Legii nr. 311/2003 (Legea 
Muzeelor) și a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
conform normelor avizate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și Ministerul Culturii.  

Muzeul se folosește, în acest scop, de un ansamblu de măsuri științifice, juridice, 
administrative, financiare, fiscale și tehnice specifice, astfel asigurându-se menținerea în stare cât 
mai bună a pieselor și disponibilizarea lor pentru cercetare științifică, expunere și alte activități 
educaționale și de popularizare. 

 
Concluzii 
Cele prezentate în cadrul lucrării de față relevă trei aspecte generale cu privire la 

patrimoniului de documente și depozitarea acestora din cadrul Complexului Muzeul Țării 
Crișurilor. În primul rând, Complexul Muzeul Țării Crișurilor deține un depozit de Carte veche 
și documente bogat, valoros, cu piese inedite, unele de o valoare inestimabilă. Apoi, muzeul 
orădean are politici, principii și dotări corespunzătoare standardelor impuse legal și celor 
particulare ale instituției pentru ca patrimoniul să fie bine păstrat. Și, nu în ultimul rând, există 
o legislație și un set de norme clare pe care fiecare instituție de acest tip trebuie să le respecte 
pentru a menține bunurile în cele mai bune condiții. 

Conservarea fiind o activitate complexă, care depinde de o mulțime de factori, implică 
acțiuni generale, dar și particulare, în funcție de caracteristicile obiectelor. Totodată, conservarea 
este indispensabilă în activitatea unui muzeu, contribuind la păstrarea pe mai departe a 
patrimoniului. 

În prezenta lucrare ne-am axat pe ceea ce înseamnă depozitul de documente, activitatea 
de conservare concentrându-se pe unul dintre cele mai firave materiale din care sunt alcătuite 
obiecte muzeale – hârtia. 
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Anexe 

 

 

Fig. 1. Planul depozitului cu amplasarea mobilierului 

 

 

Fig. 2. Planul mobilierului de depozit tip DEXION, folosit pentru păstrarea documentelor 
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Fig. 3. Modulul A fix pentru colecțiile de documente 

 

 

Fig. 4. Modulul B pentru colecțiile de carte veche și carte documentară 
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Fig. 5. Modulul C pentru colecțiile de fotografii și cărți poștale 

 

 

Fig. 6. Modulul D pentru colecțiile de fotografii și cărți poștale 
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Fig. 7. Modulul E pentru colecțiile de fotografii și cărți poștale 

 

 

Fig. 8. Dulap cu sertare pentru depozitarea afișelor 
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Fig. 9. Dulap cu sertare pentru depozitarea planurilor și hărților 

 

 

Fig. 10. Dulap pentru depozitarea sulurilor de planuri și a hărților 
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Fig. 11. Scară mobilă cu platformă 

 

 

Fig. 12. Platformă mobilă tip Kwesto și cărucior cu platformă tip Kwesto 
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DIGITALIZAREA, CA MODALITATE DE PROTEJARE  

ȘI PROMOVARE A COLECȚIILOR MUZEALE 
 

Florina CIURE* 
 
 

DIGITALIZATION, A WAY TO PROTECT AND PROMOTE MUSEUM COLLECTIONS 
ABSTRACT 
 

The digitalization of cultural goods, understood as the digital reproduction of works and their 
dissemination on the network, for the purpose of digital communication in a museum context, is a nationally 
expanding phenomenon, widely used internationally. To digitize museum collections, it is necessary to 
purchase equipment for scanning, as well as collaborate with institutions authorized to provide assistance 
in the use of programs and the preparation of metadata, to make it accessible to the public. By digitizing 
the museum collections, it would facilitate the knowledge of interesting information about the museum’s 
patrimony, for the benefit of researchers. Once in a digital library, a book or a manuscript has the possibility 
to be consulted by anyone at any time. As for the original version, it can remain kept in optimal condition, 
without the risk of degradation by its frequent use by researchers or other interested persons. Digitalization 
would ensure a better promotion of local values, a better dissemination of information and a superior use, 
at national and international level, of museum collections. 

 
Keywords: digitization, museums, collections, patrimony, knowledge, preservation, promotion, 

dissemination 

 
 

Digitalizarea bunurilor culturale este un fenomen în expansiune pe plan național, fiind 
utilizat pe scară largă la nivel internațional. După cum reiese din definiția I.C.O.M. a muzeului, 
una dintre funcțiile acestuia este comunicarea, adică transmiterea către public, în scop didactic, 
a conținutului cultural al patrimoniului. Fenomenul digitizării sau procesul de transformare, în 
acest caz specific, a imaginii unui bun cultural într-un format digital, care poate fi interpretat 
prin intermediul unui computer, caracterizează, pe scară largă, și muzeele. Fără îndoială, 
internetul este cea mai utilizată tehnologie în domeniul patrimoniului cultural, având în vedere 
costurile reduse comparativ cu alte tipuri de tehnologii, transmiterea eficientă a datelor, atât din 
punct de vedere al timpului, cât și a calității1. Dacă digitizarea se referă la optimizarea internă a 
proceselor (baze de date, automatizarea muncii, reducerea costurilor de operare), digitalizarea 
înseamnă procesul complex de folosire a tehnologiilor digitale și a informațiilor digitizate pentru 
a influența modalitatea în care lucrurile sunt realizate, pentru transformarea modului în care este 
angajată organizația în interacțiunea cu beneficiarii săi, pentru a crea noi resurse2.  

În muzee, digitizarea a început la sfârșitul anilor ’60, Metropolitan Museum of Art din 
New York fiind una dintre primele instituții care a implementat un program propriu de gestiune 

 
* Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; e-mail: florinaciure@gmail.com 
1 Irene di Pietro, La nuova frontiera dei musei: digitalizzazione, comunicazione culturale e coinvolgimento, teză de doctorat, 
coord. Marinella Pigozzi, Universitatea din Bologna, 2017, p. 4 (http://amsdottorato.unibo.it/8245/1/TESI%20IDP.pdf). 
2 Valer Rus, „Digitalizarea – Sfântul Graal al funcțiilor muzeului?”, în Revista muzeelor, nr. 1/2020, p. 132. 
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a bunurilor pe care le deținea, cu informații despre colecții, accesibile doar personalului 
instituției, astăzi fiind disponibile tuturor peste 492.000 de fotografii ale obiectelor din 
patrimoniul său de peste două milioane de exponate3. În prezent mai există portalul Joconde, al 
colecțiilor din muzeele franceze, Muzeul Luvru administrează baza de date Atlas, colecții online 
se regăsesc pe site-urile Rijksmuseum din Amsterdam, British Museum, Pinacoteca di Brera – 
Milano, Galleria degli Uffizi – Florența, Musei Vaticani – Roma, sau Muzeul din Torino. Muzeul 
digital canadian4 pune la dispoziția publicului aproximativ un milion de imagini, valorificate 
printr-o serie de activități didactice. Acesta promovează o colaborare activă între muzee, public 
și școli, oferind ocazia de a se reuni în mod coerent obiecte răspândite în diverse colecții5. 

Odată cu lansarea, în 20 noiembrie 2008, a Europeana6, biblioteca, muzeul și arhiva digitală 
a Europei, s-a dat un impuls instituțiilor de patrimoniu cultural pentru a-și deschide, într-un 
mod nou, colecțiile spre public. Oferind, în prezent, acces la mai mult de 58 de milioane de 
materiale digitale din peste 4.000 de organizații europene de patrimoniu cultural7, Europeana 
facilitează cunoașterea unor mărturii ale culturii și civilizației de pe bătrânul continent. Site-ul 
său, pe care sunt colectate și indexate metadate descriptive asociate cu obiectele digitale, 
disponibil în 31 de limbi europene, oferă posibilitatea de a se vizualiza cărți, artefacte, materiale 
audio și video, fotografii, picturi, hărți, manuscrise, ziare și documente de arhivă8. 

În afară de Europeana, se pot aminti și alte mari proiecte internaționale de digitalizare: 
Early European Books, care urmărește istoricul tipăriturilor în Europa de la origini și până la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea, furnizând imagini facsimile la rezoluție mare ale unor cărți rare 
sau greu accesibile; Google books, portalul unui ambițios proiect realizat de Google, ce permite 
căutarea de cuvinte în interiorul operelor digitizate, consultarea integrală a acestora, dar și 
descărcarea operelor ce nu intră sub incidența copyrightului în format PDF; Libweb, actualizat 
permanent, ce pune la dispoziția publicului, în format digital, peste 8.000 de pagini din colecțiile 
bibliotecilor din peste 146 de țări; World Digital Library, proiectul planetar al U.N.E.S.C.O., care 
oferă, într-un site unic, materiale despre cultura țărilor din aproape întreaga lume9. Colorado 
Digitization Project a fost iniţiat în 1998 şi a reunit eforturile bibliotecilor, muzeelor, societăţilor 
istorice şi arhivelor din Colorado pentru a creşte accesul utilizatorilor la colecţiile speciale şi la 
resursele unice deţinute de aceste instituţii10. Universitatea Lehigh din Statele Unite ale Americii 
a condus un proiect în care au fost implicate 15 biblioteci din statul Philadelphia, în cadrul căruia 
au fost scanate peste 160.000 de pagini din 475 de manuscrise medievale, ce tratau teme legate 
de religie, ştiinţă, artă sau filozofie, acum disponibile online11. Colecțiile digitale ale Harry 

 
3 https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/open-access. 
4 https://www.digitalmuseums.ca/vmc-decommissioned/. 
5 Roland Hochstrasser, Il patrimonio culturale digitale e le ricerche online: I migliori esempi di banche-dati e portali di 
musei, archivi e biblioteche, 2017 (https://www.rhpositive.net/index.php/24-internet-e-banche-dati/41-il-
patrimonio-culturale-digitale-e-le-ricerche-online-i-migliori-esempi-di-banche-dati-e-portali-di-musei-archivi-e-
biblioteche). 
6 www.europeana.eu. 
7 https://pro.europeana.eu/about-us/mission. 
8 Ghizela Cosma, Anca Ioana Docolin, „Primul Război Mondial 3D în Europeana. Contribuția Bibliotecii Județene 
Octavian Goga Cluj”, în Revista muzeelor 1, 2016, p. 9. 
9 http://www.bnnonline.it/index.php?it/281/biblioteche-e-archivi-virtuali. 
10 Angela Repanovici, „Conservarea documentelor vechi şi rare prin metode digitale. Linie de digitizare”, în Buletinul 
AGIR, 4, 2007, p. 53 (http://www.agir.ro/buletine/306.pdf). 
11 http://openn.library.upenn.edu. 
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Ransom Center, de pe lângă Universitatea din Texas, Austin, ce reunește o arhivă, o bibliotecă și 
un muzeu, face accesibilă publicului o parte din cele 36 de milioane de manuscrise, un milion de 
cărți rare, cinci milioane de fotografii și peste 100.000 de opere de artă pe care le deține12. Și alte 
colecții de carte pot fi consultate online, precum cele găzduite de New York Public Library sau 
Smithsonian Digital Library, în timp ce Biblioteca Universității din California Berkeley oferă 
acces online la colecții speciale, cărți rare, manuscrise, imagini, fotografii, periodice etc13. 

Europa a dat un impuls puternic creării de platforme și portaluri online care să permită 
tuturor țărilor europene accesul la consultarea operelor digitalizate de la muzee de pe 
continent, în modul open source și multilingv. Un exemplu concludent privind difuzarea 
operelor digitalizate prin internet și implementarea lor pe o platformă este oferit de dezvoltarea 
la nivel global a proiectului Google Cultural Institute cu secțiunea Art Project – începută în 
2011 de un grup de șaptesprezece muzee –, transformat ulterior în Google Arts & Culture14 și 
extins deja în 2013 la 151 de muzee, oferind posibilitatea de a naviga prin mai mult de șase 
milioane de opere de artă digitizate, vizibile la rezoluție înaltă și, de asemenea, utilizabile prin 
vizite virtuale15. 

Datorită primelor încercări europene de a proiecta platforme digitale online (eEurope, 
Europe i2010, eContentplus, e.Museion, EUROPEANA etc.), în 2006 a fost promovat primul 
canal de pe web, care urma să ofere informații despre o mare parte a patrimoniului muzeal 
italian. Museionline, un portal unic conceput pentru a suplini lipsa unei baze de date cu privire 
la toate muzeele, colecțiile, vilele istorice, palatele, castelele, parcurile arheologice, bisericile, 
precum și la cele mai importante și semnificative monumente italiene, este actualizat constant, 
oferind informații despre peste 3.500 de muzee. Creat cu scopul de a îmbunătăți și promova 
patrimoniul cultural italian în lume, pe lângă informații detaliate despre fiecare muzeu, site-ul 
oferă referințe despre evenimente culturale și artistice, precum și actualizări despre știri și 
inițiative culturale, expoziții, cât și despre realitatea muzeului italian. Ulterior, în 2008, a fost 
realizată cea mai mare platformă digitală pentru patrimoniul cultural italian, CulturaItalia, în 
vederea colectării și organizării a milioane de informații despre resursele culturale ale țării 
(muzee, fotografii, biblioteci, arhive, galerii), într-un singur „creuzet” online16. Alături de 
proiectul CulturaItalia, în 2012 a fost concepută platforma MuseidItalia, dedicată exclusiv 
lumii muzeelor și colecțiilor conexe instituțiilor muzeale, cu obiectivul precis, pe lângă 
conservarea și protejarea bunurilor artistice tangibile și intangibile, de diseminare și 
comunicare a patrimoniului cultural în societate, atât pentru publicul larg, cât și pentru 
comunitatea științifică. Proiectul Virtual Museum Transnational Network17, finanțat de 
Uniunea Europeană și implementat în perioada 2011-2015, este o rețea transnațională pentru 
crearea de muzee virtuale care include 18 parteneri din 12 țări europene (Italia, Franța, 
Germania, Spania, Belgia, Olanda, Anglia, Irlanda, Suedia, Grecia, Cipru și Bosnia) și Egiptul. 
Rețeaua și-a stabilit obiectivele de creare, cercetare și diseminare a conținutului digital, 

 
12 https://hrc.contentdm.oclc.org. 
13 https://digital.lib.berkeley.edu. 
14 https://artsandculture.google.com. 
15 I. di Pietro, op. cit., p. 4. 
16 Marta Poloni, Verso i musei digitali. Tecnologie digitali tra fruizione e comunicazione, lucrare de dizertație, coord. 
Walter Quattrociocchi, Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, 2019, p. 26 (http://dspace.unive.it/bitstream/handle/ 
10579/15238/847579-1224692.pdf?sequence=2). 
17 http://www.v-must.net. 
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încercând să introducă orientări și practici comune în rândul tuturor partenerilor și să 
stimuleze dezvoltarea problematicii digitale18. 

Un alt proiect susținut de Comisia Europeană este Mu.SA: Museum Sector Alliance, 
inițiativă datând din 2016, rezultat al parteneriatului dintre diferite instituții din patru țări 
europene (Belgia, Portugalia, Grecia și Italia), având ca obiectiv principal dezvoltarea unor 
instrumente utile pentru profesioniștii din domeniul cultural, în vederea dobândirii noilor 
abilități digitale necesare dezvoltării sectorului muzeal. Totodată, acționează ca o platformă 
pentru schimbul de experiențe, orientări și bune practici, în sprijinul profesioniștilor19. 

În afară de platforma italiană Culturaitalia.it, și alte țări europene au dezvoltat în ultimii 
ani platforme online naționale, centralizate, pentru accesibilizarea materialului cultural din 
muzee, biblioteci, arhive publice. Dintre acestea amintim platforma finlandeză Finna.fi, 
platforma austriacă Kulturpool.at, portalul german deutsche-digitale-bibliothek.de. Un alt proiect 
important şi complex de digitalizare a fost lansat în Spania. A.G.I.D. – Archivo General de Indias 
– a iniţiat un proiect deosebit de ambiţios pentru digitizarea colecţiilor sale, care a făcut accesibile 
peste un milion de pagini de documente privind istoria Spaniei20. La acestea se adaugă: Proiectul 
Gutenberg21, ce datează din 1971, o bibliotecă cu peste 60.000 de cărți „la liber”22; proiectul 
Universității din Heidelberg de digitalizare a unor manuscrise medievale splendid ilustrate din 
biblioteci și arhive germane23; cel al Universității din Bielefeld de digitalizare a unor cărți vechi 
rare24; proiectul Mateo – cărți publicate de Universitatea din Mannhein, inclusiv cărți medievale 
rare25; Liber Liber (proiectul Manuzio), un mare site cu sute de texte italiene și clasice26. Francezii 
au început încă din 1997 digitalizarea Bibliotecii Naționale, astfel că au creat o biblioteca digitală 
model la nivel mondial – Gallica – care cuprinde peste 9,4 milioane de cărți, reviste, ziare și 
imagini, fiind în continuă creștere27. Biblioteca Regală a Danemarcei deține, de asemenea, o mare 
colecție de cărți și manuscrise medievale digitizate28, la fel ca și British Library, în timp ce Belgica, 
biblioteca digitală a Bibliotecii Regale a Belgiei29, asigură accesul la diferite categorii de obiecte: 
manuscrise, cărți vechi rare, hărți, stampe, monede, medalii etc. Gottinger Digitalisierungs-
Zentrum (G.D.Z.) este proiectul de digitalizare a Universității din Göttingen State și a Bibliotecii 
de Stat, printre volumele oferite publicului aflându-se și prima carte tipărită, Biblia lui Gutenberg 
(1455). M.D.Z. – Bayerische StaatsBibliotheck se ocupă de digitizarea și publicarea online a 
patrimoniului Bibliotecii de Stat din Bavaria și a altor instituții, fiind momentan accesibile peste 
2,8 milioane de titluri de carte, inclusiv manuscrise, periodice, cărți vechi, care reflectă sectoarele 
de interes ale bibliotecii: istorie, antichitate clasică, Europa orientală, muzicologie30. Între colecțiile 
bibliotecilor italiene oferite online publicului pot fi amintite: Alma Mater Digital Library, proiect 

 
18 M. Poloni, op. cit., p. 89. 
19 Ibidem, p. 23. 
20 A. Repanovici, op. cit., p. 53-54. 
21 A se vedea: Dan Matei, Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale, București, 2009, p. 9-12. 
22 https://www.gutenberg.org. 
23 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/hs-online.htm. 
24 http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/rara/. 
25 http://www.uni-mannheim.de/mateo/. 
26 http://www.liberliber.it/home/index.asp. 
27 http://gallica.bnf.fr/. 
28 http://www.kb.dk/elib/index-en.htm. 
29 https://belgica.kbr.be/belgica/. 
30 https://www.digitale-sammlungen.de/en/. 
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de digitalizare a manuscriselor și cărților de interes istoric, științific și cultural de la Universitatea 
din Bologna; Biblioteca Digitale – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, cea mai mare bibliotecă 
din Italia, cu peste 6 milioane de volume, ce oferă periodice, texte și documente digitalizate; 
Biblioteca Digitale – Biblioteca Nazionale di Napoli31 sau Biblioteca digitale – Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, cu peste 750 de cărți vechi și mai mult de 6000 de manuscrise digitalizate32. 

În România, paşii sunt deocamdată mărunţi şi nu putem vorbi de nivelul atins de alte ţări 
în acest domeniu. Constituirea bibliotecii digitale naţionale, parte componentă a bibliotecii 
digitale europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural din 
bibliotecile din țară, promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie, partenerul din 
România în cadrul proiectului fiind CIMEC (Institutul de Memorie Culturală). Începând cu anul 
2011, când CIMEC devine parte integrantă a Institutului Național al Patrimoniului (patrimoniu. 
gov.ro) – care gestionează site-ul e-patrimoniu.ro, un portal de informații privind patrimoniul 
cultural din România – printre obiectivele de digitalizare urmate au fost și publicațiile periodice 
editate de muzeele județene și locale, care astfel pot fi consultate pe platforma Proeuropeana 
Biblioteca digitală a publicațiilor culturale33. 

Proiectul Bibliotecii Digitale a fost creat cu scopul de a spori, extinde accesul și de a asigura 
conservarea cărților, a manuscriselor și a colecțiilor fotografice de relevanță pentru cercetare. 
Biblioteca Digitală Națională este alcătuită din colecții realizate prin digitizarea unor documente 
aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, oferind spre consultare: în Arhiva 
istorică, 2566 de resurse; 265 de documente, manuscrise și incunabule din colecțiile Bibliotecii 
Batthyaneum; 149 incunabule; 707 periodice românești vechi; 740 de resurse de carte 
românească veche și bibliofilă; 2794 de fotografii românești și străine, cărți poștale, albume; 977 
de manuscrise; 1.182 de resurse de carte veche străină; 384 de hărți vechi; 1521 de partituri 
muzicale; 94 de ex-librisuri; 107 stampe japoneze, 32 de desene românești, 21 de gravuri, 5 
albume de artă, 9 materiale de referinţă; 789 de documente prezentate în colecţia România în 
Primul Război Mondial; 320 de documente selectate din cabinetele de Cartografie şi Fotografii 
din cadrul Colecţiilor Speciale; 1.026 de resurse prezentate în expoziții virtuale34.  

La Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca digitizarea 
documentelor a început din anul 2005, când instituția a achiziționat echipamente incluzând şi 
un scanner cu software special pentru prelucrarea imaginilor, iar primele documente digitizate 
au fost câteva volume din revista Gazeta de Transilvania, fiind semnalate şi online pe pagini 
web35, în prezent desfășurând un amplu proiect de digitizare, facilitat de donația primită din 
partea Accenture Industrial Software Solution36. Biblioteca Universităţii „Transilvania” din 
Braşov a realizat o bază de date cu carte veche digitizată, pe baza unui proiect european de 
formare a specialiştilor în digitizare, „Leonardo da Vinci”, lansat în anul 200337, iar Muzeul 
Județean de Istorie Brașov a inclus deocamdată în arhiva digitală colecția de cărți poștale a lui 

 
31 http://www.bnnonline.it/index.php?it/281/biblioteche-e-archivi-virtuali#c. 
32 http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/. 
33 https://biblioteca-digitala.ro. 
34 https://www.bibnat.ro/Biblioteca-Digitala-s89-ro.htm. 
35 Róbert Bodnár, „Proceduri de digitizare în Biblioteca Centrală Universitară «Lucian Blaga», Cluj”, în Comunicări 
şi articole 24-25 noiembrie 2014, coord. Florin G. Filip, Doina Banciu, Mircea Regneală, Măriuca Stanciu, p. 105 
(https://biblacad.ro/workshop/VolumWorkshopBAR_vf.pdf). 
36 https://www.bcucluj.ro/ro/noutati/proiect-de-digitizare-extins%C4%83. 
37 A. Repanovici, op. cit., p. 54-55. 
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Pavel Neculae, precum și cea de corespondență aparținând lui Gheorghe Mărginean, 
protagonist fiind Alexandru Mărginean, infanterist în armata austro-ungară în timpul 
Primului Război Mondial38.  

Pe parcursul anului 2009 Muzeul Național Brukenthal a derulat proiectul „Brukenthal 
Digital”, în timp ce Muzeul Național de Istorie a României a implementat, printre altele, 
proiectele „Comunismul în România” (2009) și „Imago Romaniae” (2011), un site în care sunt 
expuse în prezent peste 12.800 de imagini istorice ale spațiului românesc, iar Muzeul Național al 
Țăranului Român alte două: „Digitizarea bunurilor culturale de patrimoniu din colecțiile 
M.N.Ț.R.” și „Digitizarea manuscriselor Picu Pătruț” (2012)39. Muzeul „Casa Mureșenilor” din 
Brașov a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de proiecte online, printre care revista de cultură 
„Țara Bârsei”, „Arhiva Mureșenilor” și ziarul „Gazeta Transilvaniei”40, un al proiect desfășurat 
în cadrul unei instituții muzeale din țară fiind „Digitizarea patrimoniului cultural mobil al 
Muzeului de Istorie Galaţi. Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale”, finanțat în 
2012 de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.)41. De sprijinul A.F.C.N. a 
beneficiat și Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în digitizarea arhivei de negative și diapozitive, 
prin două proiecte derulate în 2012 și 2013. 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a coordonat la nivel național proiectul EDLocal 
– Facilitarea accesului la documentele digitale locale sau regionale prin intermediul Bibliotecii 
Digitale Europene, desfășurat în perioada 2008-2011. Aceasta a contribuit cu 1.106 documente 
digitale, la care s-au adăugat alte 6.771, provenind de la cei 13 parteneri naționali, printre care se 
regăsesc Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din 
Deva sau Revista Tribuna din Cluj-Napoca. Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj42 s-a 
implicat și în proiectul Europeana 1914-1918, desfășurat în perioada 2011-2014, care a pus 
accentul pe aspectele umane ale Primului Război Mondial, reușind să ofere acces la peste 170.000 
de obiecte digitale din 20 de țări43. 

Mai recent, pe lângă cele 181 de muzee care oferă tururi virtuale44 ale expozițiilor 
permanente sau temporare, un număr de 18 de muzee (față de 15 în 2020) din România aduc în 
atenția publicului bunuri culturale mobile digitalizate 3D, reunite în 45 de colecții45, printre care 
Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, unele fiind realizate de Institutul Național al Patrimoniului, prin Direcția 
Patrimoniu Digital. Aceasta a contribuit și la creșterea prezenței arheologiei românești pe 
platforma Europeana, prin adăugarea de conținut nou despre siturile arheologice din România, 

 
38 http://www.brasovistorie.ro/arhiva-digitala/brasov-1916. 
39 Nicoleta Roxana Dinu, Biblioteca digitală și digitizarea patrimoniului cultural național, teză de doctorat, 
Universitatea din București, 2012, p. 87-88 (http://eprints.rclis.org/31552/1/Biblioteca-digitala-Nicoleta-Roxana-
Dinu.pdf). 
40 http://muzeulmuresenilor.ro/proiecte-online/. 
41 http://migl.ro/DanubiOs/eneolitic/DanubiOs_Eneolitic.html. 
42 G. Cosma, A.I. Docolin, op. cit., p. 9. 
43 https://www.europeana.eu/ro/collections/topic/83-world-war-i. 
44 http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/Muzee-cu-tur-virtual.asp?start=101&pageno=6&ctext=; a se vedea: Ana-Maria 
Pop, Tania Someșfălean, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Alexandra-Camelia Marian-Potra, „Provocări în oferta 
culturală a muzeelor din România: tururile virtuale”, în Revista muzeelor, nr. 1/2022, p. 52-61. 
45 http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/Colectii3D.asp. 
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proiectul Europeana Archaeology propunându-și redescoperirea, promovarea și punerea în 
valoare a patrimoniului arheologic european46. 

Digitalizarea patrimoniului muzeal presupune colaborarea între tehnică și muzeologie, 
crearea unei biblioteci infinite se realizează în timp, cu efort de cercetare, dezvoltare al 
informaticienilor şi specialiştilor în cultură deopotrivă. Pe lângă complexitatea proiectului de 
digitizare, a accesului la documente digitale, s-au dezvoltat şi soluţii de hardware şi software. 

Un exemplu în acest sens sunt proiectele dezvoltate de Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, 
Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti începând din anul 2000, 
precum NUSIDOC - S&T – Sistemul naţional unitar de informare şi documentare ştiinţifică şi 
tehnică – unificarea sistemelor de biblioteci, derulat în perioada 2004-2006, prin care s-a realizat 
primul portal şi, de asemenea, catalog colectiv virtual în ştiinţă şi tehnică al marilor biblioteci 
universitare din România, SINRED – Sistem naţional de management al resurselor digitale în 
ştiinţă şi tehnologie bazat pe structuri GRID (2005-2008); eBiMuz – Sistem integrat multimedia 
pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români, ca parte integrantă a 
culturii europene (2005-2008); SIPADOC – Sistem integrat pentru digitizarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural de documente (2007-2010); DigiMultiCult – Sistem integrat pentru 
promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural 
(2013)47. Portalul DigiMulticult îşi propune să promoveze produsele multiculturale din regiunile 
istorice ale României cu relevanţă la nivel european48. Printre proiectele Bibliotecii Academiei 
Române se numără SIMBNR – Sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale 
retrospective (1508-1918) în format on-line (2009-2011), în colaborare cu ICI Bucureşti; 
BYZANTION – un proiect de digitizare și valorificare a colecţiei de manuscrise a Bibliotecii 
Academiei Române (2012-2016), iar în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti 
DACOROMANICA, a inițiat, în 2009, Biblioteca digitală a Bucureștilor49. În perioada 2008-2012 
Biblioteca Academiei Române a desfășurat un proiect de scanare a periodicelor românești din 
perioada interbelică, în colaborare cu Muzeul Holocaustului din Washington, iar în cadrul 
proiectului Athena Plus a realizat două expoziţii virtuale de valorizare a fondului de documente 
istorice50. 

Chiar dacă experiențele aplicării digitalizării în domeniul muzeal sunt în creștere, această 
viteză nu pare să corespundă unei elaborări adecvate a metodelor de utilizare. Întocmirea unor 
reguli şi proceduri este foarte utilă în procesul de digitizare, chiar dacă elaborarea lor necesită 
timp, fiind necesar a se consulta şi materialele altor instituţii, cu experienţe mai complexe în acest 
domeniu, în încercarea de a le adapta la specificul muzeal. Încă din 2009 Comisia de specialitate 
pentru digitizare – pilonul tematic „Biblioteci” a elaborat un Ghid referitor la procedurile de 
transformare în format digital a colecțiilor de patrimoniu, respectiv manuscrise, cărţi vechi, 
lucrări de grafică, fotografii, materiale de arhivă, hărţi etc. Astfel, scanarea acestora este permisă 
numai cu aparatură profesională, de înaltă performanţă tehnică, special proiectată pentru 

 
46 https://peisaje-arheologice.ro/europeana-archaeology-documentarea-din-aer-a-peisajelor-culturale-2019-2020/. 
47 D. Banciu, Fl. G. Filip, De la abordarea sistemică a managementului conținutului la biblioteca infinită, în Colecţiile 
de patrimoniu în era digitală, p. 15-16. 
48 https://digimulticult.ici.ro/. 
49 http://www.digibuc.ro. 
50 Gabriela Dumitrescu, Restaurarea, prezervarea, digitizarea şi diseminarea colecţiilor patrimoniale în contextul erei 
digitale, în Colecţiile de patrimoniu în era digitală, p. 114. 
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asigurarea protecţiei maxime a documentelor faţă de factorii fizico-chimici şi mecanici, pe toată 
durata fluxului de lucru. Camera digitală trebuie să aibă o rezoluţie foarte bună, astfel încât 
calitatea imaginilor obţinute să corespundă tuturor exigenţelor ulterioare, deoarece normele de 
conservare a colecţiilor de patrimoniu nu permit scanări repetate pe acelaşi document original, 
iar captarea imaginii digitale de pe document să se facă pe verticală, de sus în jos, de la o 
distanţă de cel puţin 70 cm, fără atingerea suprafeţei documentului. Totodată este necesar ca 
sistemul de iluminare să asigure protejarea totală a documentelor faţă de radiaţiile ultraviolete 
şi infraroşii, iar suportul pe care se așază documentele în timpul scanării trebuie să prevină 
orice fel de deteriorare fizico-mecanică a cotoarelor şi a suprafeţelor legăturilor. În vederea 
pregătirii documentelor pentru scanare, este necesar a se evalua în prealabil starea de 
conservare a acestora de către specialistul în conservarea colecţiilor de patrimoniu51. Scanarea 
documentelor din categoria patrimoniu naţional, a celor propuse pentru a fi clasate, a 
rarităţilor, a unicatelor şi a celor foarte fragile se va putea face numai cu asistenţa 
conservatorului specializat, iar la scoaterea documentelor din depozite şi trecerea lor în spaţiile 
destinate procesului de scanare se vor avea în atenţie, obligatoriu, diferenţele de temperatură 
şi de umiditate relativă între aceste incinte, dacă există diferenţe de temperatură mai mari de 
2-3o Celsius şi de umiditate relativă mai mari de 4-5%, trebuie luate măsuri de aclimatizare a 
pieselor. Înainte de începerea scanării se recomandă ca toate volumele să fie desprăfuite pe 
toate suprafeţele exterioare, iar în interior filă cu filă, în zona cotorului, fără a se atinge oglinda 
textului sau ornamentaţiile, iar mânuirea documentelor pe scanner să se facă cu foarte multă 
atenţie şi îndemânare, pentru a nu produce nicio deteriorare, şi cu mănuşi foarte fine. În 
timpul foiletării nu trebuie atinse oglinda textului, miniaturile, adnotările marginale, ci doar 
marginile albe ale filelor, scanarea unui volum urmând a se face cu continuitate, până la 
terminarea lui, iar după finalizarea scanării, acesta va fi dus în depozit, aplicând, atunci când 
este cazul, procedura de aclimatizare52. 

Odată creat, materialul digital trebuie prelucrat, integrat în baze de date. Păstrarea acestuia 
presupune și conservarea tehnologiei și compatibilizarea cu versiunile anterioare. În vederea 
digitalizării colecțiilor muzeale, este necesară achiziționarea aparaturii destinate scanării sau 
fotografierii în cazul colecțiilor pe suport de hârtie, a scannerelor 3D în cazul obiectelor 
tridimensionale, cât și colaborarea cu instituțiile abilitate pentru furnizarea de asistență în 
utilizarea programelor și întocmirea metadatelor, care să le facă accesibile publicului. Starea de 
conservare a unor exemplare ar face imposibilă scanarea acestora, dar digitalizarea cât mai 
multor volume din cadrul colecțiilor ar facilita cunoașterea unor informații interesante 
referitoare la modalitatea de intrare în patrimoniul muzeal sau la identitatea foștilor proprietari, 
astfel că punerea lor în circuitul științific ar fi benefică pentru cercetători. Odată intrată într-o 
bibliotecă digitală, o carte sau un manuscris se poate consulta oricând de către oricine, varianta 
originală putând fi păstrată în condiții optime, fără ca cercetătorii sau simplii cititori să fie nevoiți 
să o mai atingă și să riște astfel deterioarea ei. Prin digitalizare s-ar asigura o mai bună promovare 
a valorilor locale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel 
naţional şi internaţional, a colecțiilor muzeale.  

 
51 Comisia de specialitate pentru digitizare – pilonul tematic „Biblioteci”, Biblioteca Naţională a României, 
Ghid de digitizare – pilonul tematic „biblioteci” – versiunea 01/30.10.2009, p. 21 (http://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf). 
52 Ibidem, p. 21-22. 
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Conform Raportului final privind digitizarea și drepturile de proprietate intelectuală, în 
muzeele europene, realizat în perioada martie-mai 2020 de către un grup de lucru din cadrul 
Rețelei Organizațiilor Europene a Muzeelor (N.E.M.O.), în colaborare cu cercetătoarea Nina Szgos, 
studiul cuprinzând date de la 60 de muzee din Europa, respectiv Austria, Belgia, Croația, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia și Spania, peste 80% dintre 
muzee au indicat ca motivație principală pentru digitizare creșterea vizibilității colecțiilor și a 
accesului la educație, iar peste 65% dintre ele au menționat ca prioritară furnizarea de informații 
cercetătorilor. Studiul s-a axat și pe evidențierea problemelor cu care s-au confruntat muzeele în 
procesul de digitizare a patrimoniului, 3 din 4 muzee declarând că lipsa fondurilor și a personalului 
specializat, apoi lipsa echipamentelor și legislația referitoare la proprietate intelectuală au constituit 
piedici importante. În ceea ce privește gradul de digitizare, acesta se ridică la 43,6%, cu diferențe 
notabile în funcție de specificul muzeelor, în cele de artă – 65%, în cele de istorie și arheologie – 
27%, iar în cele de științe naturale doar 15%, fapt explicabil prin diversitatea obiectelor, ce necesită 
resurse suplimentare. Din păcate, doar 20% din aceste informații sunt prezentate online, în 
principal datorită necesității unor tehnologii performante, a personalului specializat și a unei foarte 
bune cunoașteri a drepturilor de proprietate intelectuală. Pe baza acestui studiu, grupul de lucru 
din cadrul N.E.M.O. a emis o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii procesului de 
digitizare a colecțiilor muzeale, printre acestea regăsindu-se necesitatea asigurării unui cadrul 
legislativ la nivel european și mondial referitor în special la dreptul de proprietate intelectuală, care 
să permită muzeelor să fie întregime vizibile în mediul online, inclusiv cu colecțiile pe care le dețin, 
dar și punerea la dispoziția muzeelor a fondurilor necesare digitizării, atât pentru procurarea 
tehnologiilor în funcție de tipologia obiectelor, cât și pentru instruirea personalului53. Problemele 
identificate au venit în întâmpinarea strategiei Europeana, elaborată în 2020 pentru următorii cinci 
ani. Începând cu 2020, aceasta și-a propus să se concentreze pe sprijinirea transformării digitale a 
patrimoniului cultural al Europei, axată pe trei direcții: consolidarea infrastructurii, prin investiții 
în sprijinirea activităților de inovare care să o mențină aliniată la tehnologiile de ultimă generație; 
îmbunătățirea calității datelor, prin alocarea de resurse în activități legate de metadate și 
upgradarea conținutului; creșterea capacității, prin sprijinirea instituțiilor în transformarea lor 
digitală, în adoptarea standardelor și a celor mai bune practici și soluții comune54. Astfel, 
Europeana va permite instituțiilor de patrimoniu cultural să depășească frontierele culturale și 
naționale și să-și plaseze colecțiile în context european. Digitalizarea, cu difuzarea sa pe scară largă 
și cu evoluțiile sale viitoare, va servi la îndeplinirea misiunii muzeului, de a păstra, proteja și oferi 
acces la bunurile pe care le deține. 

Pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare muzeele, nevoite să își regândească din 
scurt strategiile de a menține treaz interesul publicului. Unele s-au folosit de mediul virtual 
pentru a promova materiale video din arhivă, filme documentare sau serii video create chiar în 
perioada pandemiei cu scopul de a promova instituțiile muzeale, importanța și istoricul lor 
cultural, precum și rețeaua artistică și creativă ce se poate construi în jurul acestor instituții55. 

 
53 http://www.muzeuminbm.ro/nou/wp/2020/07/digitizarea-in-muzee-raport-nemo-2/. 
54 https://pro.europeana.eu/post/europeana-strategy-2020-2025-priority-3-build-capacity. 
55 Vezi: Alin Savu, Bogdan Pălici, Alexandru Mihăilescu, „Cultura în carantină. Impactul pandemiei COVID-19 
asupra domeniului cultural din România”, în Revista arhivelor, nr. 1/2020, p. 9-30; Alexandra Zbuchea, Monica Bira, 
„Muzeele nu sunt o urgență? date și percepții despre cum au traversat muzeele pandemia COVID-19”, în Revista 
arhivelor, nr. 1/2020, p. 39-77; Veaceslav Mir, „Provocările și oportunitățile întâmpinate de instituțiile muzeale în 
contextul pandemiei COVID-19”, în Revista arhivelor, nr. 1/2020, p. 82-89. 



568 

Florina Ciure 

 

Elementele online care au înregistrat cea mai mare creștere au fost, conform studiului N.E.M.O., 
folosirea hashtagurilor în social media, prezentarea colecțiilor online, expoziții online, tururi 
virtuale și competiții/quizuri56. Serviciile care necesită mai multe resurse, timp și cunoștințe, 
precum podcasturile, au crescut în mai mică măsură. Țările europene cu cele mai mari creșteri 
ale utilizării serviciilor online în această perioadă sunt Irlanda, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia 
și Slovenia. Țările care au raportat cea mai mică creștere a activității online sunt Elveția, Belgia, 
Suedia, Franța și Germania. România a confirmat o creștere medie a numărului de servicii 
online, la fel ca Italia, Spania și Marea Britanie57. Prin programul Horizon 2020, Comisia 
Europeană a decis să sprijine inovarea digitală și colaborarea între muzeele și organizațiile 
culturale care au fost afectate profund de criza COVID-19. Apelul pune accent pe rolul 
tehnologiilor avansate ca suport în inovare în sectorul cultural și pe colaborarea între sectoarele 
cultural, creativ și tehnologic58. „M.N.A.R.T. Access” este unul dintre cele 40 de proiecte-pilot 
selectate în cadrul programului european „Doors – Digital Incubator for Museums” (etapa I), 
organizat de Ars Electronica din Linz în vederea implementării unui booster tehnologic care să 
înlesnească adaptarea muzeelor la provocările realității de astăzi și să creeze noi modalități de 
accesare a patrimoniului, constituind unul dintre pilonii principali ai planului de management 
dezvoltat la Muzeul Național de Artă Timișoara, ce include acțiuni precum Re-Connect Deco, 
Sigma Multisensory, Baroque Reloaded cu rol major în remodelarea colecțiilor prin digitalizare, 
dezvoltarea audienței prin strategii participative și integrarea patrimoniului în rețeaua muzeelor 
naționale și internaționale59. Și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi este parte a 
proiectului DOORS – Digital Incubator of Museums Network60. 

Provocarea cea mai mare este dată de generarea din ce în ce mai frecventă a bunurilor 
culturale materiale și imateriale doar în format digital. Pentru intrarea muzeelor românești în 
contemporaneitate se propune includerea digitalizării între funcțiile principale ale muzeului, 
astfel acestea ar fi conservarea, cercetarea și valorificarea prin digitalizare a moștenirii culturale 
și naturale. Acest lucru ar impune și modificarea legislației de specialitate, noul loc și rol al 
digitalizării în planul funcțiilor muzeului va duce la crearea de noi secții, servicii, departamente 
sau chiar direcții, dezvoltarea de competențe și expertiză, dotarea cu echipamente adecvate, 
crearea de conținuturi digitale, toate acestea contribuind la pregătirea muzeului pentru 
îndeplinirea și pe viitor a misiunii sale permanente, de protejare și transmitere a moștenirii 
culturale61. 

 

 
56 Al. Zbuchea, M. Bira, op. cit., p. 41. 
57 Ibidem. 
58 https://www.centruregion.com/apel-european-de-proiecte-pentru-digitalizare-si-colaborare-intre-muzee/. 
59 https://www.goethe.de/ins/ro/ro/kul/mag/21555381.html. 
60 https://www.muzeulhartilor.ro/english-mnhcv-part-of-the-doors-digital-incubator-of-museums-network/. 
61 V. Rus, op. cit., p. 133. 
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Istoria politică este considerată una din „marile istorii”, ale factorilor decidenți ai sorții 
unui stat. Totodată, istoria locală face parte din „mica istorie”, fiind componentă a istoriei 
naționale. Lumea politică românească s-a schimbat mult după Primul Război Mondial, 
traversând diferite regimuri, democratice și totalitare, etape de pluripartitism și de dictatură. 
Partidul Național Liberal (P.N.L.) face parte din galeria partidelor istorice românești, cu activitate 
din anul 1875, fiind atunci înființat de Ion C. Brătianu. Extins și în județul Bihor după Marea 
Unire din 1918 și românizarea administrației, P.N.L. a lăsat urme ale activității sale interbelice și 
postbelice. 

Cartea istoricului Gabriel Moisa marchează centenarul începutului activității partidului în 
Bihor. Chiar dacă titlul ne invită să parcurgem un secol de politică, este de reținut că activitatea 
P.N.L. a fost întreruptă atât în 1938-1940, în timpul regimului autoritar al Regelui României 
Carol al II-lea, cât și între 1948 și 1989, când în fruntea țării s-a aflat regimul comunist. 

Structura volumului respectă două principii de bază: evoluția informațiilor dinspre general 
către particular și cronologia evenimentelor. Înaintea acestora, autorul a prezentat principalele 
considerații metodologice din spatele lucrării, menită să scoată subiectul din sfera „tabuurilor” 
în care sistemul comunist l-a pitit. Volumul nu este exhaustiv și se bazează atât pe lucrări edite, 
cât și pe documente de arhivă și presă, demersul fiind „strict de reconstituire istorică”, după cum 
anunță autorul în prefață. 

Lectura începe cu o incursiune în doctrina liberală, așa cum s-a manifestat în epoca 
modernă la nivel european. Etapele formării acestei doctrine merg până la maturizarea sa în 
finalul secolului al XIX-lea, în începutul celui următor acesta fiind la putere în mai multe state, 
dar și aflat în fața nevoii unei resetări. Urmează un capitol dedicat istoriei P.N.L. din România, 
liberalismul ajungând în țara noastră prin influențele iluministe ale celor învățați și „circulați” 
prin Apus. Consolidarea curentului a dus, în cele din urmă, la înființarea partidului în anul 1875. 
S-a aflat la guvernare în mai multe sufragii, atât în antebelic, cât și în interbelic, reprezentative 
fiind rezultatele privind ridicarea României la rangul de regat (1881), crearea României Mari 
(1918), adoptarea Constituției din 1923, dar și avântul economic din guvernarea 1933-1937, 
ultima până la instaurarea regimului comunist. 

P.N.L. s-a autodizolvat în 1948, iar membrii săi au fost prigoniți de noul regim. Autorul 
nu a intrat în detalii aici, această părticică din subiect nefiind foarte relevantă pentru carte în 
sine, dar ar fi interesant dacă s-ar afla mai multe despre liberalii care au „scăpat” în cele din urmă 
de menghina comunistă și și-au dus viețile mai departe. Se trece direct la reînființarea partidului 
și activitatea sa în tumultoșii ani 1990, până în 2020, mai ales primii fiind de schimbări, alianțe, 
fuziuni și ruperi. 

Se intră efectiv în corpul cărții prin capitolul rezervat P.N.L. Bihor în perioada interbelică, 
unde rolul catalizator l-a avut avocatul Nicolae Zigre. Liberalii au stat, în epocă, mereu în umbra 
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Partidului Țărănist, exceptând alegerile parlamentare din 1927, câștigate de aceștia. Sunt amintiți 
liderii liberali ai Bihorului interbelic, cu unele accente pe filialele din Oradea și Beiuș, interesant 
fiind parcursul electoral al organizației. Sunt prezentate rezultatele liberalilor din Bihor în urma 
alegerilor parlamentare interbelice (inclusiv cu grafice), persoanele alese și momente mai mult 
sau mai puțin plăcute din timpul campaniilor electorale. Aici încă e teren de cercetat, un astfel 
de subiect putând fi încă extins cu date din arhive. De pildă, într-un astfel de capitol s-ar putea 
accentua aspectele privind atmosfera publică din preajma alegerilor, poate inclusiv așteptările și 
dezamăgirile politicienilor vremii, în măsura în care există informații. În fine, o altă parte a 
capitolului este rezervată primarilor liberali ai Oradiei, fiindu-le prezentate mandatele pe scurt. 

Viața liberală bihoreană din perioada de tranziție spre comunism (1944-1947) este 
prezentată în următorul capitol. Ea s-a confruntat cu o forță nouă, care nu-i dorea la putere, 
existând chiar colaborări parțiale cu comuniștii, lucru socotit de autor drept grav. Un important 
aspect pozitiv al capitolului este prezentarea situației acestui „partid istoric” în contextul detaliat 
al vremii, în care regimul comunist se instala treptat în toate colțurile societății. Această parte se 
încheie cu alegerile trucate din 1946 și „autodizolvarea” P.N.L., inclusiv în Bihor. 

Cel mai consistent capitol este dedicat liberalismului bihorean de după 1989. Partidul 
reapare în peisajul politic local în ianuarie 1990, iar de atunci începând referirile în presă sunt 
foarte consistente. Anii până în 2000 au fost complicați, accentul căzând pe organizarea și 
frământările P.N.L. (existând chiar mai multe partide cu pretenții liberale), pe rezultatele 
alegerilor, iar nu și pe campaniile electorale. Abia din anul 2004 partidul a devenit o forță 
relevantă în Bihor, în urma alegerilor locale mărindu-și echipele de consilieri locali, timp în care 
numărul membrilor de partid și ai alegătorilor creștea. Din acel moment, reprezentativitatea 
liberală bihoreană în Parlament a început să crească, iar din 2008 dă fără întrerupere primarul 
Oradiei, inclusiv majoritatea Consiliului Local. După prezentarea președinților liberali ai 
Consiliului Județean Bihor, volumul se încheie cu mai multe anexe constând în afișe și pliante 
electorale ale P.N.L. în perioada post-comunistă. 

Cartea este scrisă într-un limbaj ușor de înțeles, textul este plăcut de citit și conține citate 
și exemple relevante pentru subiect, precum și numeroase ilustrații: fotografii, documente, 
facsimile și afișe. Bibliografia, atașată în ultimele pagini, este consistentă. În general, volumul este 
un bun ghid al activității Partidului Național Liberal în Bihor în interbelic și post-comunism, 
care lasă loc multor cercetări și completări. 
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Vlad Capotescu, Automobile în Timișoara interbelică, ediția a IV-a, Editura 
Waldpress, Timișoara, 2022, 267 p. 

 
Ronald HOCHHAUSER 

 
 
 

În seria recenziilor efectuate de-a lungul anilor de către noi, ne îndreptăm atenția din nou 
către Timișoara, de această dată, către orașul din perioada dintre cele două războaie mondiale1. 
Vorbim despre lucrarea semnată de Vlad Capotescu, Automobile în Timișoara interbelică, 
publicată la Editura Waldpress, cu un Cuvânt înainte semnat însuși de autor. Textul ne introduce 
în tema volumului într-o manieră sensibilă și personală: „În anii copilăriei, mergeam cu bunicul 
meu în satul natal. În casă, exista o fotografie de familie..., iar unchiul Ghiță se afla la volan. 
Automobilul era marca CHEVROLET model Touring... ”. Tot aici aflăm că pasiunea scriitorului 
de a colecționa ilustrații cu automobile a pornit de la această fotografie. 

A patra ediție, apărută în condiții grafice de excepție, este bazată tot pe o serie de fotografii 
și ilustrate cu automobile din Timișoara și din România anilor 1925-1941, iar ea numără peste 
300 de piese. În cuprinsul său, autorul îndeamnă la o incursiune cu referire la recensământul 
automobilelor, la permisele de conducere, la Automobil-Club Regal Român Banat-Crișana și la 
primul concurs internațional de automobile din Banat, la care a participat inclusiv A.S.R. Prințul 
Nicolae Înalt Regent. Textul de bază al cărții propune, cu precădere, cunoașterea caracteristicilor 
tehnice ale unui număr de peste 40 de mărci renumite, de diferite modele, precum: Adler, Audi 
(în 1929 erau două înregistrate), BMW (în 1930 era una înregistrată), Buick (în 1929 erau 28 de 
unități înregistrate), Cadillac, Ford (cu cele mai multe detalii în volum; în 1929 erau înregistrate 
un total de 66 de unități Model T și Model A), Lincoln (un Model L Phaeton a fost utilizat pentru 
transportul Familiei Regale, cu ocazia vizitei din 1925), Mercedes-Benz (în 1929 erau înregistrate 
17 automobile), Pontiac (în 1929 erau înregistrate 3 automobile), Wanderer (în 1929 erau 
înregistrate 2 unități) etc. Față de edițiile anterioare, aceasta din urmă acordă atenție unor noi 
fotografii și informații actualizate referitoare la autovehiculele aflate în circulație în orașul de pe 
Bega și în comitatul Timiș-Torontal: „...în Timișoara în anul 1924 erau înregistrate 133 de 
autoturisme, iar în anul 1929 erau înregistrate 632” și „... în anul 1924 în județul Timiș-Torontal 
erau înregistrate 201 automobile și în 1929, erau înregistrate 1722”. Concomitent, autorul mai 
pune în valoare câteva articole de interes și reclame publicitare din ziarele locale ale epocii, în 
limba română, maghiară și germană, bunăoară: „Câte automobile are Timișoara?”, „Noul 
președinte al Autoclubului din Timișoara”, „Uzinele Române de automobile S.A. cu sediul la 
Timișoara” etc.  

Cartea tehnică sau albumul, denumite așa de autor, nu beneficiază de rezumate în limbile 
de circulație internațională, ceea ce constituie un real dezavantaj cu privire la accesul la 
informație al unui public cât mai larg! Aceasta se încheie cu o bibliografie selectivă care cuprinde 

 
1 O primă lucrare analizată de către noi, cu referințe la Centrala hidroelectrică a Timișoarei, a fost publicată în anuarul 
Crisia, XLII, 2012, p. 204-205.  
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documente din Arhivele Naționale-Serviciul județean Timiș, enciclopedii contemporane, 
ghiduri, anuare și manuale de întreținere din epocă, precum și surse electronice. 

Fără să atingă cotele unei lucrări științifice, cartea este valoroasă în sine, mai ales pentru 
un grup restrâns de colecționari și pasionați de mașini de epocă. Ea are perspectiva de a se 
constiui într-o sursă bibliografică, dar şi într-un instrument de lucru pentru persoanele 
interesate de acest sector al arheologiei industriale, fiind plasată în contextul istoric al unui 
interval de circa 20 de ani de evoluţie socială, economică şi culturală a orașului Timișoara și a 
împrejurimilor sale. 
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Antonio Faur, Ghetoul din Oradea (1944). O scurtă istorie, Editura Mega, 
Cluj-Napoca, 2022, 302 p. 

 
Diana IANCU 

 
 

Recent a apărut, sub semnătura istoricului orădean Antonio Faur, prima lucrare cu 
caracter monografic despre ghetoul central din Oradea, care a funcționat în anul 1944. 
Tragedia care i-a lovit pe cetățenii evrei ai orașului și a părții de nord a județului Bihor, căzută 
sub administrație maghiară horthystă, este o temă de cercetare insuficient cunoscută și, în 
același timp, de o reală actualitate.  

Desigur, în istoriografia română există articole sau capitole din lucrări care tratează 
subiectul pe scurt sau tangențial. Apariția editorială la care ne referim are meritul de a fi pus în 
contextul general faptele și de a realiza o prezentare de tip monografic. Rețin atenția și condițiile 
tipografice datorate prestigioasei edituri Mega din Cluj-Napoca.  

Structura cărții este una logică, având în componență opt capitole, la care se adaugă anexe, 
fotografii.  

Concomitent, cartea are și un evident caracter educațional, util pentru generațiile mai 
tinere în special, care nu cunosc, decât la modul general, evenimentele tragice din anii celui de-
Al Doilea Război Mondial. Aspectul factologic este inevitabil, reconstituirea urmând cursul 
cronologic al faptelor, de la primele manifestări antisemite și până la organizarea ghetoului la 
începutul primăverii anului 1944.  

Prin această carte, ca și prin alte lucrări științifice în care istoricul Antonio Faur a 
reconstituit momente dureroase din trecutul evreilor din Bihor, s-a realizat un evident progres 
în cunoașterea unor asemenea realități semnificative, cu deosebire în direcția actualizării 
efectelor Holocaustului în părțile noastre, care au culminat cu aplicarea, de către fasciștii germani 
și unguri, a Soluției Finale. 

În cel dintâi capitol este explicată, pentru cititorul contemporan, etimologia termenului 
provenit din limba și experiența italiană, deoarece primul ghetou din Europa a fost organizat în 
Veneția. Ulterior, ghetoul a devenit sinonim cu marginalizarea și discriminarea, pentru ca, în 
anii celui de-Al Doilea Război Mondial, datorită politicii antisemite promovate de Hitler și de 
naziști, să apară segregarea și distrugerea fizică a evreilor, ca manifestare a rasismului. 

Cum era și firesc, s-a trecut la prezentarea contextului istoric al organizării de către 
administrația horthystă a ghetourilor în Transilvania de Nord (deci inclusiv în Oradea), teritoriu 
care a fost anexat de Ungaria, în urma așa-zisului „arbitraj” de la Viena (din august 1944), impus 
României de Germania nazistă și Italia fascistă.  

Cel mai consistent și reprezentativ capitol al cărții este cel intitulat Ghetoul central din 
Oradea (mai-iunie) 1944. Acesta este fundamentat pe cercetarea documentelor (edite și inedite), 
pe memorii și jurnale. Nu este ignorată nici bibliografia de referință.  

Ghetoul cel mare din Oradea a funcționat începând cu data de 3 mai 1944. Aici, într-un spațiu 
mult prea mic și insalubru, au fost închiși 30.000 de evrei. Autorul descrie organizarea internă din 
cadrul ghetoului și prezintă prevederile Regulamentului ghetoului, care impunea tăcerea și 
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suportarea oricăror suferințe. În temeiul unor zguduitoare mărturii ale supraviețuitorilor evrei, 
istoricul descrie teroarea și tortura la care au fost supuși evreii, în depozitele fabricii de bere Dreher. 

În relatarea vie și bine documentată a realităților din ghetou, se remarcă profilurile evreilor 
care au lăsat mărturii, spre exemplu supraviețuitoarea Téreza Mózes sau Eva Heyman, copila în 
vârstă de 13 ani, care a consemnat în propriul jurnal ororile din ghetou. 

Autorul prezintă și cazurile fericite, în care evreii au reușit să evadeze din ghetou. Este 
edificator, în acest sens, cazul familiei lui László Steiner și al familiei lui Feldmesser Jenő.  

Interesant este și un episod unic, și anume inițiativa doctorului Miksa Kupfer, care 
inventează povestea unui „focar de tifos”, ce ar fi impus carantinarea ghetoului, ceea ce ar fi 
determinat amânarea deportării. Deși acest plan nu a fost materializat, totuși a fost posibilă 
salvarea unui grup de 29 (sau 30 de persoane). 

Subcapitolul Nu am putut rămâne impasibili în fața suferințelor pricinuite de acțiuni care 
batjocoreau demnitatea omenească aduce, în atenția cititorilor, acei oameni care și-au riscat viața 
pentru a veni în ajutorul locuitorilor evrei. Istoricul Antonio Faur pune în lumină activitatea 
diplomatului Mihai Marina. Subliniază relațiile acestuia cu evreii orădeni. În perioada 1941-
1944, Mihai Marina a fost consul la Consulatul General al României de la Oradea. Aflăm din 
paginile cărții faptul că Mihai Marina a întocmit un Raport, pe care l-a trimis Crucii Roșii 
internaționale de la Geneva, în care informează despre soarta tragică a evreilor din ghetourile 
din nordul Transilvaniei. Raportul a fost întemeiat pe mai multe surse documentare, prezentate 
de autor. Totodată, este ilustrată și activitatea salvatorului de evrei Ieremia Drâmbă. 

Un subcapitol răvășitor al cărții este: Deportarea. Unul dintre factorii responsabili pentru 
aplicarea „Soluției finale” asupra evreilor din Ungaria a fost generalul Döme Stójay – responsabil 
cu ghetoizarea și deportarea a 440.000 de evrei în lagărele morții din Polonia nazistă. Se recurge 
la relatarea scriitorului și jurnalistului Béla Zsólt, care a fost martor al primului transport de evrei 
din Oradea.  

A fost nevoie de 10 transporturi, între 23 mai și 27 iunie, pentru a pustii orașul de evrei. 
Autorul menționează data și numărul de persoane deportate cu fiecare garnitură de tren. La 25 
mai a început evacuarea ghetoului cel mare. Zilnic s-au îndreptat spre lagărele de concentrare, 
în vagoane de animale, între 2.500 și 3.000 de evrei. Mulți oameni au murit din cauza condițiilor 
inumane de transport, a înghesuielii și sufocării, chiar în timpul deportării. Alții, presimțind ce 
se va întâmpla, au preferat să se sinucidă. Drumul avea destinația finală – nu în câmpiile ungare 
de la Dunăre, cum au fost lăsați să creadă, ci lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, 
în sudul Poloniei ocupată de germani. 

În subcapitolul Întoarcerea acasă și numărul supraviețuitorilor orădeni, cititorul ia parte la 
drama sufletească, fizică și materială, a supraviețuitorilor. 

Istoricul Antonio Faur, în mod obiectiv, prezintă principalii responsabili administrativi 
din Oradea pentru ghetoizarea și deportarea evreilor în perioada mai – iunie 1944. Apelează la 
surse documentare, precum lucrarea Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei (volumele 1 și 
2) și descrie comportamentul pasiv al inculpatului Rajnai (Reiner) Károly la condițiile inumane 
din ghetou și la maltratarea evreilor în timpul interogatoriilor de la Dreher. Este reliefată 
implicarea viceprimarului Gyapay László, cel care a avut rolul esențial în operațiunea de 
închidere în ghetou a locuitorilor evrei și deportarea acestora, afirmând cu mândrie în cadrul 
ședinței din 30 aprilie 1944: „Dacă mi se va da mână liberă, în trei zile voi înălța ghetoul, iar în 
alte patru, voi așeza în el pe evreii din Oradea”. Pentru faptele sale, a fost condamnat la închisoare 
pe viață, sentință dată de Tribunalul din Cluj, în anul 1946. Nu a săvârșit această pedeapsă, 
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reușind să fugă, lucru ce provoacă revoltă! Activitate criminală a desfășurat și Péterffy Jenő, 
condițiile din ghetou devenind și mai greu de suportat, datorită acțiunii acestuia. După război a 
fost arestat și s-a sinucis în închisoare. Alți jandarmi au fost condamnați la muncă silnică.  

Asemenea autorului, considerăm că pedeapsa acestor criminali de război, care au maltratat 
evreii, i-au deposedat de bunurile lor, de drepturile lor, dezumanizat și deportat, a fost mult prea 
mică în raport cu gravitatea actelor de cruzime. 

Utilă este și comparația între jurnalul Annei Frank și cel al Evei Heyman, ambele 
documente fiind de o valoare memorialistică deosebită. Indirect, autorul ne invită să le citim, să 
le cunoaștem biografia. Jurnalele fetelor de 13 ani, captive într-un mediu ostil, fără scăpare, ne 
ilustrează o perioadă istorică tragică, greu de explicat, cu cuvintele unor copile care în acele 
pagini tânjeau la libertate, la viață. Prin intermediul acestor jurnale, învățăm să preţuim 
mărturiile victimelor Holocaustului, care ajută la promovarea culturii, respectului şi solidarității. 

Avem datoria civică și morală de a cunoaște paginile întunecate ale istoriei noastre, când 
răul absolut a cuprins orașul Oradea, de a fi empatici cu victimele și supraviețuitorii 
Holocaustului, de a deveni noi înșine mesagerii mărturiilor, fapt pentru care istoricul Antonio 
Faur a inclus în cartea sa capitolul intitulat: Modalități de conservare a memoriei evreilor 
ghetoizați și deportați din Oradea. În acest sens, sunt evidențiate acțiunile Comunității Evreilor 
din Oradea și ale Muzeului de Istorie a Evreilor din Oradea. Notabil este și programul 
expozițional și educativ al Asociației „Tikvah”, care a inițiat și realizat, în parcul Nicolae 
Bălcescu, locul de unde au pornit trenurile morții, Memorialul Eva Heyman, în memoria tuturor 
copiilor evrei deportați din Oradea.  

Departamentul de Istorie, din cadrul Universității din Oradea, a organizat, începând cu 
anul 2010, multiple conferințe internaționale despre istoria evreilor, lucrările conferințelor 
materializându-se în publicarea volumelor de studii cu privire la istoria evreilor, al cărui 
coordonator a fost Antonio Faur. În 2012 a fost inaugurat Centrul de Cercetare a Istoriei Evreilor 
„Eva Heyman”, sub conducerea profesorului universitar dr. Antonio Faur. 

De un real interes sunt documentele publicate în capitolul Anexe documentare. Lucrarea 
se încheie cu bibliografia, urmată de Indice de nume și localități.  

Prin această contribuție istoriografică, de mare valoare, autorul a reconstituit un număr 
însemnat de episoade în care victimele au nume, chipuri și voci. Rezultatul este o carte meticulos 
documentată, emoționantă, în care marea tragedie a Holocaustului devine și mai bulversantă și 
atroce, datorită abundenței de date și evenimente istorice recuperate. 
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Sorin Șipoș, Cosmin Patca, Ioana Blajec, Cuzap: Album istorico-geografic, 
fotografii Florin Șipoș, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2020, 112 p. 

 
Iulia MEDVESCHI 

 
 

Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din jovialitate sau suferință, din aspirațiile 
și dorurile românului, din setea de tihnă sau din dragostea pentru frumos, elementele 
patrimoniului cultural și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între 
generații. Obiceiurile, elementele fizico-geografice și socio-economice, arhitectura tradițională, 
portul popular sunt comori inestimabile, care definesc o comunitate, făcând-o unică, solidă și 
nepieritoare. Importanța cunoașterii reperelor identitare bihorene, la nivel individual, 
comunitar și național este crucială pentru înțelegerea și consfințirea locului lor în lume. Lucrarea 
Cuzap: Album istorico-geografic face parte dintr-un proiect/serie de studii – „de promovare a 
istoriei locale, mai precis a așezărilor de pe valea Bistrei” (2020, p. 3), semnate de Sorin Șipoș, 
Cosmin Patca și Ioana Blajec – începând cu anul 2010. Studiul de față este împărțit în două părți. 
În primul rând, autorii redau cu acuratețe evoluția istorico-geografică a localității Cuzap. Pe de 
altă parte, aceștia își propun demararea unui proces de sensibilizare și conștientizare a elitei 
rurale, a păstrătorilor și continuatorilor tradițiilor asupra nevoii de a transmite propriile savoir-
faire (know-how) – odată cu implicarea activă în felurite activități de promovare a culturii 
bihorene. 

Apărută sub egida editurii Ratio et Revelatio din Oradea, la finalul anului 2020, lucrarea 
Cuzap: Album istorico-geografic a fost tipărită la aniversarea a 90 de ani de la sfințirea Bisericii 
Ortodoxe din Cuzap (16 noiembrie 1930 – 16 noiembrie 2020). Studiul ajunge să vadă lumina 
tiparului datorită colaborării fructuoase cu: Prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga, Universitatea 
din Padova, Italia; Prof. univ. dr. Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova, Republica 
Moldova; Pr. Toma Ioan, părintele paroh al Bisericii Ortodoxe din Cuzap; Dr. Raluca Vereș, 
Centrul de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Oradea, Profesor Dorian Hercuț, și, 
simultan, prin cooperarea directă cu: Asociația socială, culturală și sportivă Palisada, Parohia 
Ortodoxă Cuzap, Primăria Comunei Popești și implicarea domnilor: Dorin Curtean, Traian 
Hercuț, Ioan Blidaru.  

Analiza iscusiților autori ne propune o înțelegere aplicată a izvorului istoric 
documentar și a datelor vizuale în cercetarea istorică, capabile „să reconstituie viața socială, 
structura etnică și confesională, onomastica și toponimia” (Șipos, Patca, Blajec, 2020, p. 27) 
specifică localității Cuzap, județul Bihor. Corpusul principal al expunerii este alcătuit atât 
din textul analizelor puse în pagină, cât și din imaginile alese ca instrument social pentru 
înfățișarea istoriei locale, studiul putând fi cel mai bine catalogat drept un omagiu direct 
„adus locuitorilor care au trăit, au muncit și au făcut posibilă permanența românească în 
aceste locuri” (Ibidem, p. 27). În acest chip, avem un exemplu de succes al modului în care 
fotografiile devin repere indispensabile cercetării istorice, pe de o parte, iar pe de alta a 
importanței surselor narative în observarea și redarea istoriei locale. Drept consecință, 
considerăm că, dincolo de analizele lămuritoare și consistente, albumul deține și o 
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însemnătate metodologică, prin îmbinarea cu măiestrie: document-imagine – imagine-
document (tehnică specifică antropologiei istorice vizuale). 

Cu un plan bine închegat – primul capitol al volumului se deschide cu expunerea cadrului 
geografic în care este situat satul Cuzap. Încă de la bun început, cititorilor li se relevă două aspecte 
esențiale ale lucrării: cel dintâi: rigoarea scrierii științifice; cel de-al doilea: ținuta grafică de 
excepție. Coordonatorii albumului ne semnalează așezarea geografică a localității Cuzap, „în 
partea de nord-vest a României, în jumătatea de nord a județului Bihor, având coordonatele 
geografice 47°12’ latitudine nordică și 22°25’ longitudine estică” (Șipos, Patca, Blajec, 2020, p. 
27). Se constată cu ușurință faptul că – autorii recurg și fac trimiteri înspre teme analizate in 
extenso, în lucrări anterioare, spre pildă: Patrimoniul Țării Bistrei, coordonatori: Sorin Șipoș, 
Gabriel Moisa, Stelian Nistor, Gelu Serea, Cosmin Patca, Ioan Giarca, Ediția a II-a, Editura 
Muzeului Tării Crișurilor, Oradea, 2019; Colinde din Bihor: adunate din Voivozi şi Cuzap de 
George Navrea, coordonare: Sorin Şipoş, Cosmin Patca şi Dan Octavian Cepraga, Ediția a II-a, 
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2016. Într-un registru 
geografic, satul Cuzap este plasat „într-o depresiune de bazinet, peisajul fiind dominat de văi 
puternic încrustate în cristalin, unde Munții Plopiș (situați în extremitatea nord-vestică a 
Munților Apuseni) par a se împleti armonios cu Dealurile Crișene (Dealurile Dernei)” – (Șipos, 
Patca, Blajec, 2020, p. 5). Totodată, în aceeași secțiune, cititorilor nu le este îngăduit să treacă cu 
vederea aspectele ce țin de organizarea administrativă, dispunerea spațială a resurselor naturale, 
încadrarea climatică și hidrografică a localității Cuzap. 

Capitolul al doilea, consacrat istoriei, urmează un parcurs cronologic, dar în același timp, 
în structura sa poate fi descifrată și existența unor grupaje de informații organizate în logica unor 
grile metodologice. Albumul este însoțit și de date statistice, fapt ce conferă studiului calitatea 
unei opere științifice cu elementele necesare documentării, verificării și utilizării corecte a lor. 
Per ansamblu, cercetătorii scotocesc atent și răbdător fiecare mărturie, relatare, pentru a 
recompune evoluția istorică a localității Cuzap în Evul Mediu și în Epoca Modernă. În debut, o 
subsecțiune se concentrează asupra primelor atestări documentare ale localității Cuzap, „prima 
mențiune datând din anul 1406, cu ocazia primei conscrieri a domeniului nobiliar al Cetății 
Șinteului (Piatra Șoimului)” (Șipos, Patca, Blajec, 2020, p. 6). Pe baza documentelor medievale, 
atestărilor cartografice, cercetărilor arheologice, elementelor inedite din secolele XVIII, XIX și 
XX, culese printr-o temeinică muncă de cercetare în arhivă, autorii scot la lumină: conscrierile 
localității Cuzap din anii 1438 şi 1614, prima însemnare ortodoxă din anul 1786 care face referire 
la satul Cuzap, dar și efectele devastatoare ale conflictelor militare austro-turce din perioada 
1685-1692. A doua subsecțiune aduce în prim plan: date privind structura confesională, etnică, 
lingvistică, gradul de educare, tipologia caselor, nume de familii purtate de locuitorii satului (în 
urma recensămintelor din anii 1869, 1880, 1900, 1910), precum și informații despre biserica 
veche de lemn din Cuzap (1726), până la etapa demontării acesteia și ridicarea noii biserici de 
piatră în perioada 1929-1930. Indubitabil, condițiile naturale prielnice vieții oamenilor, cu 
pământuri cultivabile și pășuni mănoase, bogății importante ale subsolului reprezentate de 
cărbune (lignit), lemn, roci de construcție (roci cristaline, pietriș, nisip, argilă), păduri ce 
găzduiesc importante elemente de faună sălbatică: căprioară, cerb, mistreț, vulpe, bursuc, dar și 
activitățile specifice zonei: sticlăritul și mineritul, au asigurat în această regiune o viață sedentară 
și o activitate umană variată din cele mai vechi timpuri. 

Al treilea capitol al albumului este consacrat toponimiei, mai exact stilisticii numelui și a 
numirii, cuprinzând o pluralitate de: toponime legate de activități antropice (Drumul Nou, 
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Drumul Țării, ce lega Cuzapul de fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră; hidronime (Valea 
Cuzap, Valea Vrăjitorului) – înregistrate în arealul satului Cuzap. Cercetătorii nu omit să 
accentueze influența topografiei austriece și austro-ungare specifice secolelor XVIII-XIX în 
procesul de construcție al microtoponimiei locale. Totodată, autorii exemplifică câteva 
microtoponime românești apărute în extremitatea sud-estică a satului și care atestă începutul 
acțiunii de defrișare, spre exemplu: „Runku B (Runcu – lat. rancus, loc despădurit folosit ca 
pășune sau pentru a fi cultivat), Pojana Florij (Poiana Florilor) – ceea ce indică că acțiunile de 
despădurire ar fi fost inițiate de muncitori români, posibili locuitori ai satului Cuzap” (Șipos, 
Patca, Blajec, 2020, pp. 17-18). 

În ultimul capitol, cititorilor li se vor pune la dispoziție o serie de considerații necesare, 
preliminare, prezentându-ne atât cât socotesc de trebuință, Biserica și Școala – ca instituții-
nucleu, necesare pentru afirmarea și dezvoltarea spiritualității locuitorilor din Cuzap. 
Considerațiile finale sunt menite să ne familiarizeze cu specificul arhitecturii tradiționale din 
Cuzap, „casele vechi fiind construite în tehnica pământului, pe o fundație de piatră, observându-
se, în același timp, un interes aparte pentru tehnica bârnelor de lemn rotunjite, dispuse orizontal 
şi fixate la colţuri în chiotori româneşti” (Șipos, Patca, Blajec, 2020, pp. 23-25). Albumul 
cuprinde șase subcategorii înțesate cu fotografii realizate de Florin Șipoș, dispuse în următoarea 
ordine: 1. Cadrul general (cu panorame spectaculoase); 2. Locuri ale memoriei (unde sunt 
cuprinse: Conscrierea urbarială din Cuzap la 1770, Cronica Sfântă a Parohiei Cuzap, vechi 
obiecte de cult etc.); 3. Case (fotografii care scot în evidență detaliile interioare și exterioare ale 
caselor țărănești, piese de mobilier etc.); 4. Ocupații – printre care reamintim: (apicultura, 
cultivarea viței de vie, exploatarea cărbunelui în carieră; obiecte din sticlă și rubin, ceramică 
veche, obiecte de lut, farfurii pictate (blide de perete) aflate în grija Muzeului satului Cuzap); 5. 
Îmbrăcăminte și tradiții (cămașă femeiască cu motive tradiționale, obiceiuri și tradiții de 
Crăciun și sărbătorile pascale) și, nu în ultimul rând, ultima secțiune destinată 6. Topografiei, 
unde cititorilor le este pus la dispoziție planul satului Cuzap, cu cele trei ridicări topografice. 
Având în vedere numai dimensiunile mai sus specificate, ne putem lesne imagina importanța 
cercetărilor întreprinse de Sorin Șipoș, Cosmin Patca și Ioana Blajec. 

Autorii fac dovada priceperii și competenței de a investiga un impresionant material 
faptic, de-a îmbina detaliul cu esențialul, de-a armoniza faptele generale cu cele particulare, astfel 
încât să rezulte o imagine complexă cu nuanțele și fațetele unui microunivers, în care să se 
regăsească și oglindească tot ceea ce a avut și are mai de preț localitatea Cuzap. Sursele 
documentare ne vorbesc, într-adevăr, însă nu de la sine, ci prin deplina dedicație a celor trei 
cercetători, care ne vor oferi, suntem convinși, și alte studii aprofundate și noi trasee de cercetare 
în care imaginile și textele se contopesc pentru a ne ajuta să înțelegem valorile, tradițiile, 
obiceiurile născute în sânul comunității bihorene. 
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Sever Dumitrașcu  

(1937-2022) 

 
Fără îndoială, trecerea la cele veșnice a prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu este o mare 

pierdere pentru învățământul universitar din Oradea și România deopotrivă. Dar și pentru 
domeniul pe care l-a iubit necondiționat, istoria veche. 

 A fost un dascăl apreciat de majoritatea colegilor, dar mai ales de studenți, pentru modul 
sincer în care a știut să își susțină ideile legate de problemele importante ale istoriei României 
din toate timpurile și, mai cu seamă, pe acelea privind mileniul I din această parte de Europa. 
Dar, mai presus de toate, Profesorul Sever Dumitrașcu a fost un model uman care a știut să se 
respecte pe sine și, în egală măsură, pe celălalt. 

Originar din Țara Hațegului, satul Rapoltu Mare, o localitate aflată în inima cnezatelor 
care la începutul Evului Mediu din Europa Centrală și de Sud-Est au susținut afirmarea lumii 
românești din Transilvania, Sever Dumitrașcu nu s-a dezis niciodată de această legătură specială 
cu rădăcinile sale pământene. 

Destinul profesional, atât ca profesor universitar la Universitatea din Oradea timp de peste 
30 de ani, cât și ca director al Muzeului Țării Crișurilor, peste 20 de ani, i-au dat șansa să se 
afirme ca un cercetător științific de excepție, ducând astfel mai departe principiile unei instituții 
academice – Universitatea "Babeș -Bolyai" pe care a absolvit-o în anul 1962 – potrivit cărora 
atașamentul față de înaintași trebuie respectat cu sfințenie. Cărțile și studiile elaborate de acesta, 
expozițiile organizate de-a lungul anilor au demonstrat profesionalismul unui cercetător 
științific onest și corect. Susținerea apariției constante a celor trei anuare ale Muzeului Țării 
Crișurilor (Crisia, de arheologie și istorie, Biharea, de artă și etnografie, Nymphaea, de științele 
naturii), reprezintă de asemenea o realizare importantă în ceea ce privește tipărirea, în vremurile 
în care cenzura și-a făcut simțită prezența apăsător, a numeroase contribuții științifice proprii și 
nu numai, importante pentru cunoașterea istoriei locale și civilizației de aici.   

Săpăturile arheologice de la Biharea, în cetatea lui Menumorut, derulate ani de-a rândul, 
nu au făcut decât să ne convingă că nu a renunțat niciodată la a susține ideea continuității 
românilor în acest areal geografic, întotdeauna însă cu onestitate și din perspectiva unui arheolog 
care s-a dovedit a fi obiectiv în concluziile la care a ajuns în acest caz, aflat într-o permanentă 
dispută între istoriografia, românească și maghiară.  

Iubirea de familie a fost, în cazul Omului Sever Dumitrașcu, mereu vie, fiind din acest 
punct de vedere o pildă de urmat pentru oricine. 
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Domnul Profesor ne-a părăsit fizic, dar a rămas pentru totdeauna în inimile noastre (ale 
iubitorilor de istorie și de adevăr). Va fi mereu prezent în conștiințele celor care l-au respectat ca 
un Dascăl admirat pentru sentimentele frumoase arătate față de semeni și, în egală măsură, față 
de domeniul pe care l-a servit cu întreaga ființă. 

Sit tibi terra levis! 
 

 Aurel CHIRIAC 
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Gheorghe Gorun  

(1949-2022) 

 
Ne-a părăsit recent, în Italia unde locuia cu familia, unul dintre colegii noștri care a 

demonstrat de-a lungul carierei sale profesionale respectul pentru specializarea pe care și-a ales-
o, istoria (respectiv istoria medie și modernă). 

A fost profesor de istorie în Bihor, apoi conservator, muzeograf și șeful secției de istorie 
de la Muzeul Țării Crișurilor, după revoluția română din decembrie 1989, și, apoi profesor 
universitar în cadrul Facultății de Teologie Greco-Catolică Oradea, secție a Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și la Universitatea Creștină Partium, Facultatea de 
Științe Socio-Umane din Oradea. În fiecare post în care a activat s-a remarcat prin modul în 
care s-a implicat, din perspectiva unui specialist doritor să înnoiască. A fost, de asemenea, 
militant recunoscut pentru căderea comunismului și instaurarea unui regim democratic în 
România. 

Ca și istoric, s-a dedicat unor teme de importanță majoră pentru trecutul Transilvaniei și 
Europei Centrale: răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (care a fost și subiectul tezei de doctorat 
susținute în 1997 la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) sau reformismul austriac și 
violențele sociale în Europa Centrală între 1750-1800. Cărțile și studiile științifice semnate de 
Gheorghe Gorun au tratat subiecte diverse, de la probleme de muzeografie la acelea dedicate 
istoriei medii și moderne din Bihor și nu numai. Toate lucrările de istorie având ca autor pe 
Gheorghe Gorun au urmărit să repună în drepturi adevărul istoric, mai cu seamă prin 
valorificarea informațiilor conținute de documentele aflate în arhivele bihorene sau ale Ungariei. 

În calitate de dascăl universitar a susținut cursuri apreciate pentru calitatea lor științifică: 
Istoria religiilor, Istoria Universală Modernă și Contemporană, demonstrând întotdeauna o bună 
cunoaștere a subiectelor respective. 

Gheorghe Gorun va rămâne în memoria noastră ca o personalitate implicată în 
rezolvarea problemelor specifice instituțiilor unde a lucrat, dar mai ales ca un spirit mereu 
deschis spre susținerea ideilor proprii, care stăteau întotdeauna sub semnul implementării 
noilor principii care trebuiau să guverneze realitățile politice, sociale, religioase și culturale din 
România post-decembristă și nu numai. 

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 
 

Aurel CHIRIAC 




