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Studii

COLECŢIA VECHE NEOLITICA
A MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR

(II)

DOINA IGNAT SAVA

Printre numeroasele colecţii care au intrat în patrimoniul secţiei
de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor se numără şi colecţia de material arheologic şi paleontologic colectat aproape în exclusivitate din
aşezarea Oradea-Salca. Materialul palentologic din această colecţie a fost deja publicat 1 , datorită interesului ştiinţific pe care îl prezintă.

Ne propunem în cele ce urmează să prezentăm materialul arheologic aparţinînd epocii neolitice, din această colecţie.
Deoarece materialul a fost colectat fără a avea date despre condiţiile descoperirii, îl vom trata tipologic, în ordinea cronologică a
apartenenţei.

I. 1. Fragment ceramic (inv. nr. 4740) lucrat din pastă fină, de
culoare roşie-cărămizie, cenuşie în interior, decorat cu dungi negre,
lucioase, dispuse în unghi, aplicate pe un fond-angobă de culoare albicioasă, ştearsă de alocuri (Pl. I, fig. 1).
2. Fragment ceramic (inv. nr. 4742) lucrat din pastă fină, de culoare maronie-roşcată, negru în interior, decorat, peste un fond-angobă
de culoare albicioasă, cu linii frînte, negre, lucioase (Pl. I, fig. 5).
3. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină,
de culoare portocalie, avînd în interior, peste un fond-angobă corodat, un decor format din linii frînte, trase cu o pastă neagră, lucioasă.
Exteriorul, foarte corodat pare să păstreze urme de angobă şi vopsea
neagră (Pl. I, fig. 7).
1

Tiberiu Jur c

rilor fosilifere

din

sa k,

Dale paleontologice privind vîrsla teraselor şi a Jocuoraşului Oradea, în Caiel de comunicări nr. 8,

împrejurimile

Oradea, 1970, p. 17, PI. XIII.
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4. Fragment ceramic (inv. nr. 9069) lucrat din pastă fină, acoperit
cu un fond-angobă de culoare albă, lăptoasă, decorat cu o linie simplă, verticală, trasă cu o pastă neagră şi o altă linie, peste care s-au
aplicat din loc în loc puncte negre (Pl. I, fig. 9).
5. Fragment ceramic (inv. nr. 4750) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu benzi verticale şi oblice. Intre liniile
oblice s-au aplicat cerculeţe cu aceeaşi pastă neagră, lucioasă, peste
un fond-angobă de culoare albicioasă, foarte corodat (Pl. I, fig. 12).
6. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie în exterior. Interiorul este acoperit cu un fond-angobă
albidos, relativ bine păstrat, peste care au fost trase linii orizontale
întretăiate de o linie oblică. 1n exterior se păstrează vag urma angobei
şi o bandă neagră frîntă în unghi. Decorul este executat cu o pastă
neagră, lucioasă (PJ. I, fig. 16).
7. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină,
de culoare maroniu-roşcată, decorat în interior, peste un fond-angobă
şters, cu linii negre, care formează triunghiuri haşurate, de culoare
neagră. În exterior vasul a fost de asemenea pictat, dar nu se
păstrează decît urme vagi de angobă şi culoare neagră (Pl. I, fig. 17).
8. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maronie-roşcată, avînd un fond-angobă de culoare albicioasă,
peste care s-a aplicat un decor de linii verticale şi oblice executate cu
o culoare neagră (PI. li, fig. 10).
9. Fragment ceramic (inv. nr. 4745) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii oblice, dispuse în reţea. Decorul, care
cJ fost, de asemenea, executat cu o pastă neagră este şters, păstrîn
du-se sub forma unor linii de culoare maroniu-roşcată (Pl. I, fig.
).
10. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii maroniu-roşcate, dispuse în haşu
ruri (PI. I, fig. 3).
11. Fragment ceramic (inv. nr. 4742) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-roşcată, decorat cu linii oblice, executate cu un lac
negru, lucios (Pl. I, fig. 4).
12. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maroniu-roşcată, decorat cu linii negre, cu aspect mat, dispuse
probabil în formă de patrate (Pl. I, fig. 6).
13. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă comună, de
culoare maroniu-roşcată, decorat cu linii de culoare neagră, mată, dispuse vertical şi oblic (PI. I, fig. 8).
14. Fragment ceramic (inv. nr. 4743) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-roşcată, decorat cu linii oblice şi frînte. In partea suhttps://biblioteca-digitala.ro
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perioară, decorul păstrează lac~l negru: mat, restul fiind. şters, păstrîn
du-se sub formă de „amprente maroniu-roşcate (PI. I, hg. 1O).
15. Fragment ceramic (inv. nr. 4748) lucrat din pastă fină, de culoare roşu-cărămizie, decorat cu linii frînte, dispuse în unghi, de culoare neagră-maronie (Pl. I, fig. 11).
16. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii oblice, întretăiate în formă de reţea
(Pl. I, fig. 13).
17. Fragment ceramic (inv. nr. 4755) lucrat din pastă fi11ă, de culoare portocalie, decorat cu linii maronii-roşcate, oblice, dispuse în reţea (Pl. I, fig. 15).
18. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, avînd buza subţire, dreaptă. Este decorat cu dungi
oblice şi frînte, lacul negru-lucios păstrîndu-se pe alocuri, restul avînd
o culoare maroniu-negricioasă (PI. II, fig. 1).
19. Fragment ceramic (inv. nr. 4744) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii frînte, dispuse în unghi, de culoaremaronii-roşcate (Pl. II, fig. 2).
20. Fragment ceramic (inv. nr. 4752) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii frînte, de culoare maroniu-negricioasă (PI. II, fig. 3).
21. Fragment de picior de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă comună, de culoare portocalie, decorat cu linii negre, paralele, mărginite
de linii oblice (Pl. II, fig. 4).
22. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, poroasă, de culoare portocalie, decorat cu linii negre, care pe alocuri
îşi mai păstrează luciul, dispuse oblic, în reţea (PI. II, fig. 5).
23. Fragment de vas (inv. nr 9068) avînd buza dreaptă, uşor evazată, lucrat din pastă cenuşie, comună, decorat cu o bandă neagră,
dispusă imediat sub buză şi o linie curbă (Pl. II, fig. 6).
24. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii negre, cu aspect mat, dispuse oblic
şi în reţea (Pl. II, fig. 7).
25. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii verticale, mărginite de linii oblice.
Decorul este relativ şters, liniile avînd culoarea maroniu-roşcată
(Pl. II, fig. 8).
26. Fragment ceramic (inv. nr. 4747) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii oblice şi frînte, de culoare neagră, lucioasă, şters pe alocuri (Pl. II, fig. 9).
27. Fragment de strachină (inv. nr. 4734) lucrată din pastă de culoare cenuşiu-roşcată, cu buza subţire, uşor trasă spre interior, avînd
imediat sub buză o proeminenţă aplatizată. 1n exterior vasul a fost dehttps://biblioteca-digitala.ro
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carat cu dungi verticale şi oblice, trase cu o pastă neagră, lucioasă,
pe alocuri (PI. II, fig. 11).
28. Fragment de picior (suport?) de vas (inv. nr. 9068) lucrat din
pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu benzi oblice şi dispuse in
reţea (PI. III, fig. 1).
29. Fragment de picior de vas (inv. nr 9068) lucrat din pastă de
r.uloare cenişiu-roşietică, decorat cu dungi negre, lucioase pe alocuri,
dispuse oblic şi în reţea (PI. III, fig. 2).
30. Fragment ceramic (inv. nr. 4741) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu dungi orizontale, dispuse pe alocuri în reţea, de culoarea maroniu-roşcată (PI. III, fig. 3).
31. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maroniu-roşcată, neagră în interior, hine lustruită, avînd buza
subţire şi dreaptă. în exterior fragmentul are un decor constituit din
linii foarte corodate, precum şi un buton perforat vertical (PI. III,
fig. 4).
32. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din paslă fină, de culoare maroniu-roşcată, aparţinînd probabil unei farfurii sau străchini
cu gura largă. Buza dreaptă este decorată prin crestături verticale,
sub care se află două orificii rotunde, perforate. In interior, fragmentul
păstrează vagi urme de pictură, constînd din linii verticale şi paralele
(PI. III, fig. 5).
33. Fragment de vas (inv. nr. 4737) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, avînd buza dreaptă, decorat cu o linie verticală şi
alte linii oblice şi dispuse în reţea (Pl. III, fig. 6).
II. A doua grupă a materialului arheologic provenit din colecţia
orădeană este constituită din:
1. Fragmente de picioare de vase, scunde sau mai alungite (inv.
nr. 9064, PI. IV, fig. 1, 3, 4, 8) lucrate din pastă de bună calitate, de
culoare cenuşie sau cenuşie-cărămizie.
2. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9064) lucrat din pastă de
culoare cenuşiu-roşcată. Piciorul este scund - gol în interior - iar
vasul are gura largă cu buza dreaptă (Pl. IV, fig. 6; înălţimea 9,4 cm).
3. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă de culoare că
rămizie, avînd buza dreaptă, gîtul înalt, la separarea căruia de corp
este prevăzut cu un buton perforat (Pl. IV, fig. 7).
4. Fragment de ceaşcă (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-cărămizie, cu pereţii subţiri, buza dreaptă, gîtul prelung, drept, corpul sferic şi fundul uşor alveolat (înălţime 7 cm,
PI. IV, fig. 9).
5. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9065) lucrat din pastă cenuşie care păstrează imprimată urma de împletitură, probabil de pe rogojina pe care a fost pus 13. uscat (Pl. IV, fig. 2).
ştearsă
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6. Fragmente de picioare de vase (inv. nr. 9064) lucrate din pastă
sau cărămiziu-cenuşie, scunde şi perforate (PI. V, fig. 2,
4-11, PI. VI, fig. 3).
7. Fragment de suport de vas (inv. nr. 9064) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşiu-cărămizie, perforat. în partea superioară piciorul
este despărţit de suportul propriu-zis printr-un buton ascuţit şi perforat (Pl. V, fig. 12).
8. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, avînd buza dreaptă, uşor evazată, decorat cu un buton
(PI. V, fig. 13).
9. Vas miniatural (inv. nr. 4732) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (Pl. V, fig. 1).
10. Vas miniatural (nr. inv. 4733) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (PI. V, fig. 3).
11. Torţi de vas (inv. nr. 9067) lucrate din pastă de culoare cără
mizie, perforate, simple sau ornamentate cu crestături (PI. VI, fig. 1, 10).
12. Fragment de ceaşcă (inv. nr. 9078) lucrată din pastă fină, de
culoare cenuşiu-cărămizie, avînd fundul plat, pereţii uşor oblici, gura
largă, cu buza subţire şi dreaptă. Un mic buton rotund şi aplatizat
dispus sub buză, constituie singurul elemente de decor (Pl. VI, fig. 2;
înălţimea 4,3 cm).
13. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, în interior avînd culoarea neagră, bine lustruit, cu buza
dreaptă şi subţire, decorat cu un mic buton aplatizat (PI. VI, fig. 4)~
14. Fragment de vas mic (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de
culoare cenuşie-negricioasă, cu pereţii groşi, drepţi, buza dreaptă. La
intersecţia peretelui cu fundul, vasul este pre\·ăzut cu un mic buton
perforat vertical (PI. VI, fig. 5; înălţimea 6 cm).
15. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, cenuşie,
avînd buza subţire şi dreaptă, sub care este dispus un buton perforat
(PI. VI, fig. 6).
16. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşie, decorat cu doi butoni perforaţi dispuşi pe două
planuri (PI. VI, fig. 7).
17. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9064) lucrat din pastă grosolană, de culoare cărămizie (PI. VI, fig. 8).
18. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşie, decorat cu un buton perforat (PI. VI, fig. 9).
19. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie-maronie, avînd gîtul înalt cu buza subţire şi dreaptă,
corpul bombat, ornamentat cu linii scurte, incizate sub care se află
dispus un buton mic, perforat (Pl. VI, fig. 11).
'
III. Idol din lut (inv. nr. 9046) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (Fig. 1). Piesa are forma aproape ovală, capul fiind separat
fină, cenuşie

https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. l.

de trunchi prin două m1c1 adîncituri în dreptul cărora au fost practicate două găuri reprezentînd probabil ochii, iar între acestea, mai jos,
una care semnifică probabil gura. Forma este plată, una din feţe fiind
uşor bombată.

*

I. Materialul prezentat fiind extrem de fragmentar nu ne permite
constituirea formelor decît în cazuri extrem de puţine. 1n general vasele cărora aparţin aceste fragmente sînt de dimensiuni mici, străchini
sau farfurii (PI. II, fig. 11; PI. III, fig. 4, 5) sau vase cu picior (PI. III,
fig. 1, 5).
Pictura a fost aplicată înainte de ardere, uneori atît în exterior
cît şi în interior (Pl. I, fig. 7, 16, 17; Pl. li, fig. ll; PI. III, fig. 5).
Decorul a fost executat cu o pastă neagră bituminoasă, care în
unele cazuri îşi păstrează culoarea şi luciul, iar alteori se prezintă sub
forma unor linii şterse maroniu-roşcate 2 • Motivele decorative sînt formate din linii paralele, oblice, frînte sau dispuse în reţea. Mai puţin
frecvent este decorul fragmentelor din planşa I, fig. 9, 12.
Fragmentele ceramice pictate aparţin fără îndoială culturii Tisa
în cea de a doua fază de dezvoltare, faciesului Herpaly 3 •
Ceramica pictată peste un fond-angobă reprezintă desigur o fază
mai veche a faciesului Herpaly, iar pictura fără angobă aplicată în general pe o pastă mai puţin fină, de culoare cărămizie, aparţine se pare
unei faze mai recente, cînd pictura începe să devină mai simplă, pină
la pierderea treptată a procedeului pictării vaselor. Analogii oferă în~ N, V I as sa, Contribuţii la problema racordării cronologici relative a neoliticului Transilvaniei Ia cronologia absolută a Orientului Apropiat (I), în Apulum,

IX, Hl71, p. 30.
3 Doi n a
I g n a t S ava, Ceramica neoliticd
Repede, în Crisia, 197,1, Oradea, p. 123-125.

pictată
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tregu l material neolitic pictat descoperit la Oradea-Sale a\ de uncie
provin cu siguranţă şi aceste materiale, precum şi în celelalte descoperiri similare din judeţul Bihor 5 •
II. Cea de a doua grupă de ceramică de care ne ocupăm, mai pu\in fra~Jmentară, permite reconstituirea unei game de forme cum sînt:
a) vase cu picior, cu gura largă, buza dreaptă (Pl. IV, fig. 6);
b) ceşti cu corpul bombat (Pl. IV, fig. 9; Pl. VI, fig. 11 );
c) castronaşe sau străchini de dimensiuni mici (Pl. VI, fig. 2, 7);
d) suport de vas (Pl. V, fig. 13).
Decorul vaselor este simplu, fiind alcătuit din butoni mici (PI. VI,
fig. 2, 4) sau butoni perforaţi în formă de „cioc de pasăre" (Pl. IV,
fig. 7; Pl. V, fig. 10, 12, 13; Pl. VI, fig. 1, 5-7, 9, 10) precum şi crestă
turi sau mici linii incizate (Pl. VI, fig. 10, 11 ).
Pasta, forma, decorul cît şi maniera de lucru ne îndreptăţesc să
,atribuim această ceramică culturii Tisa, faza III - Tiszapolgar. Numeroasele descoperiri similare din cuprinsul jud. Bihor 6 , precum şi
descoperirile din Ungaria 7 , furnizează analogii cunoscute în general
pentru grupa Basatanya a acestei culturi.
III. Idolul de lut (Fig. 1) este deocamdată singura piesă de acest
gen, descoperită în jud. Bihor. Tot de la Oradea provin cele două
.,pandantive de aur" păstrate la Muzeul Naţional din Budapesta.
Discutînd originea acestor idoli de lut, Vladimir Dumitrescu 8 arată
că ,, ... între exemplarele anatoliene şi idolii de lut de acelaşi tip
descoperiţi pe teritoriul patriei noastre există o legătură directă, ullimii neputîndu-se explica fără cei dintîi".
Exemplarul de la Oradea îşi găseşte bune analogii în bogatul
material de la Hăbăşeşti 9 (Pl. CXXII, fig. 12, 14; Fig. 36, 8, 9, 15) dar
mai ales în piesa din Fig. 36, 15 modelat doar prin două crestături laterale, considerat de autor pe bună dreptate ca „nesigur".
în aria de răspîndire a culturii Bodrogkeresztur şi a celorlalte
culturi contemporane ei, astfel de piese lucrate însă din aur, sînt destul de fregvente, cum sînt cele de la Hencida (Pl. 6, fig. 2, 3) sau
Tg. Mureş (Pl. VI, fig. 1)1°, sau cele de la Tibava 11 ) Fig. 29, 1-4).
1
·

M.

R u su,

V.

Spoi a I ă,

Ga Ia mb

L.,

Săpăturile arheologice

Sa/ca, în Materiale şi Cercetări Arheologice, voi. VIII, p. 156.
'' Doina Ignat, Repertoriu/ descoperirilor neo/ilice

de Ia

din Bihor, în Crisia,
Hi73, Oradea, p. 7-19.
6
Idem, ibidem, passim; Idem, Colecţia veche neo/ilică a Muzeului Ţării Crişu
ri/or (I), în Crisia, 1975, Oradea, p. 9-14.
7
Id a B o g na r K u t zi an, The Early Copper Age Tiszapolgcir cullures in Ilie
Carpulhian Basin, Budapesta, 1972.
A V I ad im ir Dumitrescu, Hăbăşeşli, 1954, p. 416
~ Idem, ibidem, p. 411, 414.
10
Pat a y Pa I, Die hochkuplerzeilliche Bodrogkereszlur Kullur, în B.R.G.K.,
Band, 55, 1974.
li lda-Bognar Kutzian, op. cil., p. 145
https://biblioteca-digitala.ro
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Cercetătoarea Hortensia Dumitrescu se ocupă pe larg de răspin
direa pandantivelor de aur în culturile eneolitice stabilind legăturile
dintre acestea, pe baza utilizării lor 12 •
Dintre piesele discutate de autoare, ca formă, cel mai apropiat de
exemplarul de la Oradea se pare a fi pandantivul de aur de la f latv an-U j telep 13 •
Idolul-pandantiv de la Oradea, aparţine fără îndoială culturii Bodrogkeresztur, înrudită genetic cu cultura Tiszapolgar, a cărei prezcnt8
este semnalată şi pe teritoriul oraşului Oradea.
Pe baza pandantivelor de aur descoperite în cultura Bodrogkcresztur, M. Garasanin 14 o sincronizează cu limita superioară a c'ullurii
Vinca, contemporană în general cu culturile Bubanj Hum I a, Gumeinita şi Sălcuţa B şi Cucuteni A-B.
Replica în lut a pandantivelor de aur din cultura Bodrogkeresztur
descoperite la Oradea este desigur încă o dovadă a răspîndirii şi utilizării lor în această cultură.

DIE AL TE NEOLITISCHE KOLEKTION VON
MUZEUL ŢARII CRIŞURILOR (II)

Zusammenlassung
Die Arbeit bringt vor Arheologhische Materialen erfindet im Oradea Salcc1, ".""'
abstamen vom eine Koiektion.
Es geben keine Daten iiber erfindnis Kond.itionen, Sie waren behandell Tipologhisch.
I. - Gemalde Keramik (pi. 1-11) gehort zu Tisa Kultur, Grupp Herp,Hy. Dil'
Malerei war executiert mitt eine Schwartze Pasta und im einige falle, direct auf
dem Gefăs, und im andere falie, hatt es eine Angobe Fond mitt eine Weissliche
Farbe.
II. - Die Pasta, die Form, die Ausszeichnung und die Arbeitmaterialen erlauben d,ass Wir die Keramik geben zu Gruppe II Tisa Kultur im die 3-te Dehnung
Faze Tiszapolgar, Gruppe Basatanya (PI. IV-VI).
III. - Der Idol aus Erde (Fig. 1) ist die einzige Erfindung aus Bezirk Bihor
und hatt vergleichnisse im die erfund Materialen aus Hăbăşeşti (PI. CXXII fig. 12,
14, fig. 36, 8, 9, 15).
Das Stiick gehort zu Bodrogkeresztur Kultur. Im diese Kultur sind viell' sokh~
Stiicke, aber ausgearbeit aus Gold.
12
Hortensia Dumitrescu, Connections between the Cucuteni Tripolie cultural
complex and the neighbouring eneolitic cultures in the Jight ol the ulilization oi
golden pendants, in Dacia, N. S., V, 1961, p. 69-75.
13 Idem, ibidem, p. 78.
u M. G ar as a ni n, V inca-Cucuteni relativ chronologische Bel rachtungen, în Sbornic
Narodniho Muzea v Praze, 20/1, 1965, p. 45.
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DESCOPERIRI ENEOLITICE PE V ALEA

CRIŞULUI

ALB

(Ţinutul Zărandului)

FLORIAN

DUDAŞ

Descoperirile arheologice făcute în ultimul timp în vestul şi nordvestul României prezintă o importanţă din ce în ce mai mare pentru
cunoaşterea istoriei vechi a acestei regiuni. Dintre acestea, numeroase aşezări aparţinînd perioadei de trecere de la neo li tic la epoca
bronzului au fost identificate în bazinele celor trei Crişuri, cu precă
dere pe cursul mijlociu şi superior al acestor văi şi a afluenţilor lor
pînă spre culmile Munţilor Apuseni.
ln cele ce urmează încercăm să aducem o modestă contribuţie cu
privire la identificarea şi cunoaşterea unor aşezări eneolitice pe valea Crişului Alb (Ţinutul Zărandului) cît şi pentru a deschide o mai
largă perspectivă viitoarelor
cercetări
arheologice în acest ţinut
(Fig. 1), încredinţaţi fiind că rezultatele acestor periegheze vor susei ta
atenţia cercetătorilor din acest domeniu în vederea elucidării unor
probleme importante ale arheologiei vestului Transilvaniei.
1. Ţebea (or. Brad, jud. Hunedoara). ln anul 1954 au fost descoperite în hotarul muntos al satului, pe „Dealul Ruşti ", vestigiile unei
aşezări aparţinînd culturii Coţofeni. In urma sondajelor intreprinse a
rezultat un bogat inventar ceramic, variat ornamentat (fiind reprezentat atît tipul Furchenstich cit şi Linsenkeramic), topoare de piatră, fusaiole, percutoare şi o roată de car-miniatură - material arheologic
studiat şi publicat de N. Harţuche 1 care-l încadrează cronologic intern
fazei a treia a culturii Coţofeni.
2. Ribicioara (corn. Ribiţa, jud. Hunedoara). în vara anului 1972, cu
prilejul unor periegheze de teren intreprinse în hotarul muntos al satului, la 3 km spre nord, pe locul „La Cărămizi", au fost descoperite
1

N.

Har\ u c he,

Cercetări

arheologice

la

Brad,

p. 439-449.
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de noi o serie de fragmente ceramice aparţinînd neoliticului final şi
probabil începutului epocii bronzului. Din cauza dimensiunilor mici şi
corodării, o încadrare tipologică a materialului ceramic cules este imposibilă. în schimb, se pot face unele precizări de natură stilistică.
Mai multe fragmente ceramice de culoare brună-castanie aparţin unor
\·ase cu buza evazată şi marginea îngroşată pe partea exterioară
(Pl. 1/1 ), iar pe alte exemplare se află, sub buză, proeminenţe-apucă
tori de formă semicirculară alungită, de la a căror bază pornesc in
jos două brîuri mici simple ori crestate (Pl. 1/2-5). Buza unor \'a-;e,
îngroşată la exterior, este ornamentată cu impresiuni drepte sau uşor
înclinate, dispuse orizontal, de la care pornesc linii incizate (Besenstrich) oblice, verticale, paralele, unele formînd unghiuri sau zig-zaguri (Pl. 1/6-10). Un fragment de culoare cenuşie închisă apartinînd
unei ceşcuţe, prezintă chiar sub toartă un şir de impresiuni drepte,
dispuse orizontal (Pl. 1/11).
Cu toate că ceramică ornamentată în tehnica „împunsăturilor succesive" ( dată fiind, credem, cercetarea restrînsă) deocamdată nu s-a
aflat, pe baza similitudinilor ( dacă recurgem la analogii ce Ie găsim
în aşezări contemporane situate geografic cit mai aproape) ce materialul descris îl prezintă cu unele piese de inventar ale aşezării de Ia
Ţebea 2 , încadrăm materialul descoperit la Ribicioara într-o etapă evoluată, tîrzie, a culturii Coţofeni.
3. Baia de Criş (jud. Hunedoara). In secolul trecut în hotarul localităţii s-a descoperit un bogat şi variat material arheologic (preponderent ceramic, fragmentar) artribuit culturii Coţofeni3.
4. Buceava-Şoimuş (corn. Brazii, jud. Arad). Spre sud de Gurahonţ,
în Munţii Zărandului. la confluenţa văii Mădrigeştiului cu valea Şoi
moşului, se află un pinten de deal denumit de localnici „Cetăţeauna",
înconjurat din trei părţi de abrupturi, singura cale de acces reprezentînd-o o mică înşeuare acoperită cu păşune. Pe acest Ioc, în anul
1971, cu prilejul unor desţeleniri au fost adunate de elevi o serie de
fragmente ceramice, unele dintre ele fiind ornamentate prin împunsă
turi succesive. Cunoaşterea locului este sumară 4 • In secolul trecut, Ia
o carieră din apropiere a fost descoperit un topor de piatră;;.
5. Sebiş (jud. Arad). In extremitatea nordică a oraşului, nu departe de „Strîmtură", pe panta estică a dealului „Pleşa" şi locul de
unde locuitorii scot pămînt pentru făcut cărămidă, în toamna anului
1973 au fost găsite la o adîncime de circa 0,60 m urme de arsură, chirpic, cărbune, fragmente ceramice, numeroase aşchii reziduale şi mai
multe unelte de silex şi obsidiană.
2

Idem, ibidem, pi. I-IV.
I. An dr i I oi u, în Sarget ia, VIII, p. 43. Nu-i exclus ca materialul să provină
din aşezarea de la Ţebea, situată în apropiere.
4
Inform. prof. I o an Fi Ii p, Lic. din Gurahonţ (jud. Arad).
5
S. Ma r k i, Aradvcirmegye torlenete (Istoria comitatulul Arad), II, Arad,
1895, p. 13.
3

https://biblioteca-digitala.ro

Descoperiri eneolitice pe va/ea Crişului Alb

3

23

Din materialul salvat de noi notăm: un fragment de cană, de culoare brună gălbuie, cu buza evazată şi îngroşată spre interior, sub
care se află un brîu reliefat simplu, dispus orizontal (Pl. 1/12) alte trei
fragmente ornamentate chiar sub buză cu proeminenţe: una este semicirculară, o alta, dreptunghiulară, prezintă la bază striuri verticale
(PI. I/13), iar a treia înfăţişează un tip cu totul obişnuit în ţinut culLurii Coţofeni (PI. 1/14). Un mic fragment al unui alt vas prezintă chiar
sub buză un brîu alveolar aplicat (Pl. 1/15), iar pe două cioburi se observă un motiv decorativ în reţea (PI. 1/16-17).
Alături de un bulgăre de ocru, mai multe vîrfuri ele săgeţi şi un
răzuitor de silex, pe acest loc a mai fost găsit ele noi un topor ele
piatră perforat, ce înfăţişează un tip nemaiîntîlnit în ţinut (PI. 1/18
a, b, c, d), dar cu o largă răspîndire în neoliticul tîrziu (mai cu seamă
in aria ceramicii ornamentată cu şnur) în Europa centrală, sud-estică.
şi în Balcani 6. Prezintă dimensiuni potrivi te ( 15 cm lungime, 3,5 cm
lăţime), în profil apare uşor curbat înspre interior, în preajma găurii
de înmănuşare relevă o îngroşare vizibilă, tăişul este drept cu muchie
semicirculară, iar capătul opus plat are un profil circular caracteristici ce înswnă tot atîtea calităţi ale unui veritabil (pentru acele vremuri eneolitice) baltag sau topor ele luptă.
6. Clit ( corn. Hăşmaş, jud. Arad). Pe platoul pintenului de deal
„Gureţul Negrilor" din Munţii Codrului, cu prilejul descoperirii şi
cercetării arheologice a cetăţii dacice, au rezultat o serie de fragmente
caracteristice culturii Coţofeni, ornamentate cu incizii, linte şi împunsături succesive. Au fost identificate printre ele şi cîteva fragmente
lucrate într-o manieră Vucedol. Toa.te aceste urme par a semnala la
sfîrşitul neoliticului pe . ,,gureţul" de la Clit existenţa unui restrîns
sălaş păstoresc sezonier 7 •
7. Cuied (corn. Buteni, jud. Arad). în anul 1972, cu prilejul cercetării aşezării neolitice aparţinînd cul1.urii Tisa (varianta sudică-aspec
tul Vărşand) identificată în perimetrul satului 8), la un kilometru spre
vest de localitate, pe partea dreaptă a drumului comunal spre lercoşeni, pe locul denumit „Dulău", în urma desţelenirii unui teren, plugul
a scos la suprafaţă urme de locuire preistorică constînd din fragmente
ceramice, unelte din piatră, chirpic, resturi menajere şi trei figurine
de lut ars.
Dintre fragmentele ceramice adunate de la suprafaţa a terenului,
amintim: buza unui vas, pare-se castron, ornamentată printr-un brîu
M. Ros k a, Az osregeszet kezikănyve, II, Cluj, 1927, p. 133, fig. 65/7. Prepiesă de tip identic.
7
•
S. Dumitra ş cu, Cetăţuia dacică de la Clil, în Lucrări Ştiinţifice (în continuare: L.S.), Seria B, 1970, Oradea, p. 147 sq.
8
F l. Dud a ş, Repertoriul arheologic al Ţării Zărandului în lumina ultimelor
descoperiri, în Revista Muzeelor, VII, 4, 1970, p. 358. Recent, N. Ardeleanu, profesor
în localitate, a descoperit în perimetrul acestei aşezări o cupă de lut cu picior, de
culoare roşie.
6

zintă

o
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crestat (Pl. L/22, 23); alte două buze de vas de dimensiuni mai mici
prezentînd cîte o proeminenţă dreptunghiulară; toarte, unele de factură badeniană (PI. 1/23, 24); fragmente prezentînd
buza crestata
(PI. 1/25, PI. 11/1) sub care se desfăşoară un ornament de linii incizate
(Besenstrich) sau striuri accentuate (PI. II /2--4) ce compun retele, nu
intotdeauna îngrijit reliefate>. Un fragment de ceaşcă, apropiată ca lip
ceştilor din aria culturii Baden-Pecel 9 ), ce prezenta toarta supraînăl
ţată, este ornamentat în întregime prin benzi de linii paralele )i în
zig-zag (PI. II/5).
Unele analogii pentru ceramica de la Cuied - .,Dulău" întîlnim
în inventarul mai multor aşezări eneolitice din Transilvania, inclusiv
în aria culturii Coţofeni, cum este de pildă aşezarea mai apropiată
geografic de la Giriş - .,Rîturi ", de lîngă Oradea, din valea Crişului
Repede, încadrată „primei faze a culturii Coţofeni cu incizii, dar fără
impunsături succesive" 10 •
Cum în cadrul acestei aşezări destul de restrînsă, pare-se de
scurtă durată, urme care să asigure în mod cert pe acest loc vestigii
ale vreunei alte culturi nu s-au găsit, putem admite că cele trei figurime de lut ars (două sînt zoomorfe, iar a treia antropomorfă) aparţin
aceleiaşi aşezări, răstimp şi culturi eneolitice. Figurinele zoomorfe
(PI. IU/6, 8) sînt modelate din lut amestecat cu nisip fin, au o culoare
neuniformă ce variază de la galben la brun-cafeniu şi reprezintă plastic bovine cu bărbia pronunţată, gît scurt, gros şi corp robust, probabil tauri. Figurina antropomorfă feminină (PI. 11/7) este confecţionată
dintr-o pastă identică. Corpul a fost modelat în formă de coloană
(înălţime 9 cm, diametrul 2,8 cm), piesa avea gîtul lung şi subţire, capul lipseşte, membrele n-au fost reliefate, iar ombilicul şi sinii sînt
modelaţi în formă conică. Picioarele de asemeni n-au fost redate, extremitatea inferioară plată dezvăluindu-ne că piesa era aşezară probabil pe un altăraş din lut sau piatră.
Ornamentaţia figurinei este sumară: două linii orizontale paralele
redau schematic - brîul - sub care, pe spate, sînt incizate mai multe
linii în zig-zag. Figurinele provenite din aşezarea de la Cuied - ,,Dulău" sînt cele dintîi reprezentări plastice de lut ars (cunoscute), apartinînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului, descoperite în Crişana 11 •
8. Şilindla - ,,Satul Mic" (jud. Arad). Pe locul descoperirii impresionantului tezaur monetar dacic, în toamna anului 1968, cu pri9
Nando r K <1 Ii c z, Dic P&cc/cr (Badener) Kultur und
Archaeologica, II, Budapesta, 1963, p. 60 sq.
10
S. Dumitraşcu, Aşezarea Cotolcni de la Giriş -

Anatolien,

în Studia

,.Rlturi" i:i L.Ş., 11,
Oradea, 1968, p. 257-264.
11
Pentru alte vestigii apar\inind reprezentării plasticii de lut ars din ,·estul
României, vezi S. Dumitraşcu, Figurine „preistorice" descoperite in Crişana,
in ln Mcmoriam Constanlini Daico\·iciu, Cluj, 1974, p. 129-136.
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lejul unor periegheze de teren la care am participat alături de arheologul S. Dumitraşcu, au fost descoperite urme ceramice prezentînd o
ornamentaţie specifică culturii Coţofeni1~. Cunoaşterea aşezării este
sumară.

9. Desna (jud. Arad). Pe locul „La Vii", situat la circa 1 km spre
nord-vest de ruinele cetăţii medievale, Cornel Balici, profesor în localitate, a găsit un topor de piatră păstrat fragmentar, apropiat ca tip
celui descoperit de noi la Sebiş (PI. IL/9) Cu prilejul unor periegheze
intreprinde în acest loc au fost adunate din albia unui torent de versant fragmente de vase care prin ornamentaţia ce o prezintă par a
se-nscrie în categoriile binecunoscute ale culturii Coţofeni (PI. II/1018). Atrag atenţia între ele: două mici cioburi ornamentate prin împunsături succesive şi buza unui vas a cărei crestături de asemeni au
fost reliefate prin împunsături succesive (Pl. U/19-21 ). Nu-i exclus ca
toporul din cupru descoperit în localitate în secolul trecut 1:1 să provină
tot din acest loc.
10. Moneasa (jud. Arad). în peştera „Hoanca Coului" şi împrejurimi s-au descoperit în secolul trecut vase şi fragmente ale unor vase
cu buza oblică şi toarta supraîncălţată, ornamentate specific, încadrate
as lăzi culturii Coţof eni 14 •
11. Şiria (jud. Arad). în extremitatea vestică a Zărandului, la poalele dealului pe care se înalţă ruinele cetăţii medievale, în apropierea
conacului Bohus, în şanţurile destinate fundaţiei unei clădiri au fost
găsite mai multe fragmente de vase ceramice lucrate cu mina dintr-o
pastă conţinînd mult rnicroprundiş 15 • În grădinile din apropiere a fost
găsit un topor de piatră.
Tot în hotarul localităţii a mai fost descoperit în secolul trecut
un topor de cupru 16 •
12. Susani (corn. Igneşti, jud. Arad). în primăvara anului 1970, cu
prilejul unor cercetări arheologice de teren în hotarul muntos, împă
durit, al localităţii au fost identificate urmele unei alte aşezări apartinînd culturii Coţofeni, situată pe locul „La Rîpi". Panta dealului este
abruptă, puternic erodată şi acoperită în cea mai mare parte de o recentă plantaţie de brazi. Urmele arheologice, predominant ceramice,
ne-au fost dezvăluite cu prilejul defrişărilor desfăşurate în acest sector de versant, tot atunci aflîndu-se în valea pîrîului din apropiere un
topor din piatră. Versantul despădurit a favorizat formarea mai multor torenţi a căror activitate a înlăturat în mai multe locuri stratul
FI. Dud a ş, Re perl. cil., p. 358.
S. Mark i, op. cil., I, Arad, 1893, p. 60.
14
I. Nes tor, Der Stand der Vosgeschichtsiorschung in Rumanien, în B. der
R-G. Kommision (BERRGK), 22, 1933, p. 18.
l'., Inform. prof. I o an
C hi r i Ii u c, Şiria. Materialul ceramic se păstrează la
şcoala din localitate.
11
' E.
Comşa, Ober das neolithicum în \,VestRumănien, în Acta Antique el
!\rc/weologica, XIV, Szeged, 1971, p. 41 sq.
1

~
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arheologic în general subţire, variind între 15-20 cm, fapt datorat cu
precădere, credem, pantei abrupte.
Cu prilejul perieghezelor intreprinse de-a lungul torenţilor r<'cent formaţi şi-n urma executării unui sondaj în sectorul pantei „La
Rîpi", a rezultat o cantitate deosebită de fragmente de vase ceramice,
obiecte din piatră, os şi lut, şi mai multe bucăţi de chiripic purtînd impresiunile nuielelor.
Ceramica. In privinţa calităţii pastei deosebim fragmente ceramice
de aspect şi compoziţie a) comună şi b) fină. Pasta ceramicii comune,
aflată într-un procent redus, conţine degresant cantităţi reduse de nisip şi pietricele care-au determinat obţinerea unor vase de calitate îndoielnică, aspre la pipăit, nelustruite şi, de cele mai multe ori, lipsite
de stratul de slip. Culoarea ceramicii diferă între cărămizie şi brună
castanie. Ceramica fină, predominantă cantitativ, este lucrată dintr-o
pastă bună. Pereţii vaselor erau subţiri şi acoperiţi printr-un strat de
slip.
Forme. Cu excepţia unei ceşti mici, păstrată fragmentar, alte vase
întregibile nu s-au găsit. Starea fragmentară diferenţiată ne permite
să deosebim totuşi, tipologic, mai multe forme principale:
1) vase
scunde cu corpul bombat şi buza răsfrîntă şi îngroşată în afară; 2) căni
cu buza oblică şi toarta supraîncălţată; 3) vase de aspect bitronconic
rotunjit, cu gît zvelt şi buza evazată, cu, marginea îngroşată în af:lră.
Mai deosebim fragmente ale unor mici străchini, boluri, vase pentru
provizii ş.a.
In cadrul materialului cercetat deosebim fragmente cu buza ingroşată pe ambele părţi (PI. IIL/1 ). Fundul mai multor vase este plat
(PI. 111/2). Au fost găsite două fragmente ale unui vas strecurător
(PI. lII/3). Fragmente ale altor vase, cu profil obişnuit şi buza evazată, prezintă sub aceasta sau în punctul de maximă rotunjire torti
tubulare sau late (PI. III/4, 5).
Ornamentarea. O bună parte a inventarului ceramic al acestei aşe
zări îl constituie stilistic fragmentele incizate prin şiruri de alveole,
linii, ciupituri, incizii dezordonate ori brîuleţe alveolare. Se constată
o proporţie egală între ornamentul reliefat şi cel incizat. Fragmentele
vaselor mari sînt ornamentate prin brîie reliefate simple sau crestate,
dispuse pe umăr sau sub buză (PI. 111/6, 7). Alte fragmente prezintă,
cu precădere sub buză, proeminenţe-apucători dreptunghiulare sau
semicirculare, unele chiar alveolate, de la baza cărora pornesc spre
pîntecul vaselor două sau chiar trei brîie simple ori crestate, împreunate terminal printr-un brîu orizontal (PI. Ill/8-13). Tot astfel. fragmentele aparţinînd unor castroane, prezentînd torţi tubulare ori mici
urechiuşe,
sînt ornamentate prin brîie scurte, dispuse vertical
(PI. III/14).
Ornamentul incizat îl întîlnim atît singur cît şi-mpreună cu alte
elemente stilistice. Buza vaselor, cu precădere, este ornamentată printr-o succesiune de unul sau două şiruri orizontale paralele de imprehttps://biblioteca-digitala.ro
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siuni oblice sau drepte, prelungite vertical spre umăr prin linii incizate oblice sau sub formă de benzi haşurate în unghi sau zig-zag
(PI. 111/15-20; Pl. IV/1-3) - caracteristici stilistice cu vizibile identităţi în inventarul majorităţii celorlalte aşezări de acest tip descoperite în Transilvania 17 • Sub buza altor vase sînt dispuse orizontal şiruri
de linii simetric împreunate în motivul „ramurei de brad" (Pl. IV/4, 5).
Pe fragmentele altor vase întîlnim şiruri de impresiuni dispuse orizontal, pe unul şi chiar două sau trei rînduri paralele, pe buză, sub buză
cît şi pe corpul bombat al vaselor, pe umăr (Pl. IV/6, 7).
Un alt element oramantal caracteristic aşezării îl constituie ceramica aparţinînd tipului stilistic „Furchenstich" dintre a cărui motive
ornamentale, obţinute prin împunsături, amintim: benzile oblice sau
în zig-zag, acel motiv al „ramurei de brad", cel în formă de triunghi, etc. (Pl. IV/8, 9), uneori chiar combinate cu haşuri sau romburi,
asemeni stilisticii unor vase ale culturii Turdaş.
Nu numai corpul vaselor ci chiar şi torţile bandate sînt frecvent
ornamentale pe latura exterioară prin realizarea unei benzi alcătuită
din linii paralele cu împunsături. Alături de tipul stilistic al benzilor
de linii din împunsături succesive au fost descoperite - e drept puţine, fragmente ale unor vase (dintr-o pastă şi prezentînd o culoare
identică), caracteristice tipului Linsenkeramic, ornamentate cu pastile
de lut de forma unor boabe de linte aplatizate, aplicate, cu precădere
în grup, pe şi sub buza ori umărul vaselor (Pl. IV/10, 11).
Obiecte de lut şi piatră. Dintre piesele de lut ars amintim: două
fusaiole (Pl. IV/13, 14) şi o greutate de lut (Pl. IV/12). în rîpile create
de torenţi au fost observate urmele a două locuinţe construite din pari
şi nuiele acoperite cu chirpic, iar în preajma lor resturi ceramice, menajere, multă cenuşă şi cărbuni Inventarul litic aflat îl compun: un
topor prezentînd gaură de înmănuşare, numeroase aşchii de silex, un
percutor şi mai multe obiecte de piatră prezentînd vizibile şănţuiri
rezultate-n urma şlefuirii intense. Alăturat acestui material litic amintim un vîrf de lance obţinut prin cioplirea unui bulgăre de minereu
de fier de provenienţă locală (Pl. IV/15)1 8 •
Bazîndu-ne pe descrierea materialului arheologic, în special a ceramicii, încadrăm aşezarea identificată la Susani culturii Coţofeni. Inventarului ceramic prezentat elementele stilistice imprimă cronologic
caracteristici evolutive deosebite ce le dezvăluie însăşi prezenţa, ală
!uri de_ ce~amica i!1cizată, a fragmentelor de vase ornamentate prin
1mpunsatun succesive şi boabe de linte. Greutatea de lut, prîsnelele,
aşchiile de silex, percutoarele şi topoarele de piatră, aflate-n aşezare,
17

Pentru o sinteză asupra acestei culturi, vezi: S. Dumitraşcu, Note asu-

pra culturii Coţoleni, în L.S., I, Oradea, 1967, p. 79-98.
18

Existenţa unor asemenea zăcăminte în acest sector al Munţilor Codrului o
Rusu, în In memoriam Constantini Diacoviciu

confirmă şi lista publicată de M.
cil., p. 358.
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constituie desigur elemente de inventar ce nu diferă mult de cele al<.'
aşezărilor neolitice anterioare, descoperite în Zărand 1 !'.
Dintre obiectele de piatră, excepţie face, totuşi, vîrful de lance
din fier nativ ce trebuie considerat element nou, propriu acestei culturi încadrată unei epoci zbuciumate şi uneori războinice 20 •
Toate aceste fapte documentează pe înălţimile versantului vestic
al Munţilor Codrului-Mama, la Susani, urmele unei aşezări încadrată
cronologic intern fazei a treia a culturii Coţofeni, caracteristică sfirşi
tului perioadei de tranziţie şi începutului epocii bronzului, ce se înscrie în seria aşezărilor ce atestă o cultură deplin formată, situate pe
înălţimi, cum sînt în Transilvania cele de la Boarta 21 , Cîlnic 22 , Măgura
Căpudului2 3 şi altele.
*

Concluziile generale ce se pot desprinde din succinta prezentare
a acestor aşezări şi vestigii arheologice denotă cu destulă certitudine
că în bazinul Crişului Alb există mai multe puncte de interes arheologic.
Marea majoritate a vestigiilor eneolitice prezentate aparţin culturii Coţofeni (cca 1900-1700 î.e.n.) şi, în cadrul acesteia primei (Cuied, Şilindia), dar mai ales celei de-a treia faze de dezvoltare a acestPi
culturi (Ţebea, Ribicioara, Buceava, Sebiş, CJit, Desna, Moneasa, Susani), atribuire ce o facem bazîndu-ne pe similitudinile materialului
preponderent ceramic identificat cu cel al aşezărlor de acest tip cunoscute atît în Transilvania cit şi în Banat şi Crişana.
Topografic, aşezările eneolitice din bazinul văii Crişului Alb sint
situate, de regulă, pe vîrfuri şi boturi de deal, în locuri înalte, împădu
rite, greu accesibile, cu aspect de „cetăţi" naturale, constituind:!\ într-adevăr, şi în aceste părţi cea mai impresionantă urcare spre inăl
ţimi, ca număr şi cutezanţă, a unor grupări umane pînă în vremurile
dacice 25 •
Luînd în considerare faptul că dintre cele 12 aşezări identificate
în Zărand doar două sînt aşezate la un nivel mai coborît, s-ar putea
conchide că, datorită unor împrejurări încă neîndeajuns de bine cuFI. Dud a ş, Reper/ cit., 357-358.
S. Du rn i t r a ş cu, op. cit., p. 82-83.
21 S. Du rn i t r a ş cu G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boari a ( jll(/.
Sibiu), în Acta MN, VIII, 1971, p. 423-436.
22 F. Ro t h, Das nordische Sleinzeildorl von Kel/ing. Ausgrabungen des Forschunginsliluls dei Kelling im Gebiel Bergland, în Deutsche Forschung im Siidosti'n,
2, 1942, Sibiu, p. 199 sqq.
23 S.
Du rn i t r a ş cu, Aşezarea Co/ofeni - ,,Măgura Căpudului", în St. Com.,
13, 1967, Sibiu, p. 157-161.
24 Idem, Note asupra culturii ... cil., p. 90.
25 Stratigrafic, stratul lor de cultură nu suprapune vestigii apartinind unor
culturi preistorice anterioare.
19

20
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noscute, legate eventual de schimbări de climă sau condiţiile de viaţă
diferite, purtătorii acestei culturi au preferat pentru aşezări locurile
înalte, evitînd văile rîurilor.
Descoperirea acestor vestigii completează harta arheologică a zonei Zărandului din extremitatea sudică a Crişanei, în general puţin
cercetată, contribuind totodată la o mai bună cunoaştere a culturii
Coţofeni2 5 •

LES DECOUVERTES ENEOLITHIQUES SUR LA VALLEE
DU CRIŞUL ALB

(Resumc)

L'auteure presente la repertoire des decouvertes eneolithiques sur la vellee du
Alb qui sans celles de la Ţebea, C!it et Moneasa, sont innconnues. Les majorites des vestiges presentees appartenons a la culture de type Colofeni (c>nvirou
1900-1700 av. n.e.) au premiere (Cuied, Şilindia), mai surtout au troisi(•me phase
de developpement de cette culture (Ţebea, Ribicioara, Buceava, Sebiş, C!it, Desna,
Moneasa, Susani). Dix par de ces douze etablissements sont situees au boul de
colline et en lieux montagneux, difficile accessiblc, avec un aspect de „forteresses•
naturelles - fait qui nous determine presumer que, a cause de la conjunctures
encore peu connuees (transformation de climat ou conditions de vie differentes},
Ies groupes humaines qui ont habite en ce intervalle ces contrees), Ies groupes
humaines qui ont habite en ce intcrvalle ces contrees ont prefere Ies lieux hautes, evitant Ies valee de la riviere.
Crişul
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FIBULE ROMANE DE TIPUL CU „CAPETE DE CEAPA u
DESCOPERITE ÎN CRIŞANA
de

SEVER

DUMITRAŞCU

Fibulele de epocă romană şi post-romană au constituit obiectul
mai multor studii ale arheologilor români1. Dintre acestea amintim
studiile monografice dedicate de Gh. Diaconu fibulelor de tipuF „cu
piciorul întors pe dedesubt" (Fibel mit Umgeschlagenem Fuss), fibulelor3 cu „semidisc" (Fibel mit Halbkreisformiger Kopfplate und Rautenfărmigem Fuss) şi lucrările lui P. Aurelian 4 privind fibulele ,,digitate".
1n literatura europeană fibulele de epocă romană şi post-romană
(romane, de influenţă sau origine romană şi neromane) au fost studiate în numeroase lucrări, începînd cu cele devenite clasice ale lui
O. Almgren 5 • Fibulele romane au fost şi ele studiate în repetate rînduri de mai mulţi cercetători, dintre care amintim lucrările arheologilor maghiari I. Kovrig 6 şi E. Patek 7 publicate în anul 1937, respectiv
1 D.
Popescu, Fibules en bronze des colleclions du Musee Naţional des
Anliquites, în Dacia, V-VI, 1935-1936, pp. 239-246; idem, Fibeln aus dem Nationalmuseum Jiir A/tertiimer in Bukarest, în Dacia, IX-X, 1941-1944, pp. 485-505.
2
G h. Di ac o n u, Ober die F ibel mit U mgeschlagenem Fuss in Dazien, în
Dacia, XV, 1971, pp. 239-267.
3
Idem, Ober die Fibel mit Halbkreislărmigcr Koplplalle und Rautenli5rmigcn
Fuss aus Dazien, în Dacia, XVII, 1973, pp. 257-275; el. idem, Nou tip de fibulă în
cuprinsul culturii Sîntana de Mure.ş Ccrneahov, în SC!V, 16, 4, 1955, pp. 819-

823.
4
A. Petre, Fibulele „digitate" de la Histria (I), în SC!V, 16, 1, 1965, pp.
67-91; idem, ibidem, în SC!V, 16, 2, 1965, pp. 275--286; idem, Contribuţia atelie-

relor romano-bizantine la geneza unor tipuri de fibule „digitale" clin veacurile V I V li c.n., în SC!V, 17, 2, 1966, pp. 255-275.
" O. A Im gren, Studien iiber norcleuropăischc Fibellormen cier crstcn nachchristlichen Jarhunderte mit Beriikksichtigung dcr provinzialrămischen und siidrussischen Formen, Stockholm, 1897 (nouă inaccesibilă); ic/cm, Studien iibcr Norcieuropiiische Fibellormen, Mannus, 32, Leipzig, 1923.
6
I. K o v r i g, Die Haupttypen dcr Kaiscrzeillichen Fibcln in Pannonicn, în
Diss Pann, li, 4, 1937, passim.
7
E. Pat ek, Verbreilung und Herkunlt der rămischen Fibellypen in Pannonicn, în Diss Pann, li, 19, 1942, passim.
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1942 şi ale cercetătorului german G. Behrens 8 , lucrări de referinţă inLrate trainic în literatura arheologică. Numai fibulele de tipul „cu piciorul întors pe dedesubt" au fost tratate în mai multe mici „monografii", începînd cu articolul clasic publicat de M. Ebert, la Leipzig.
în 1911 9 şi sfîrşind cu unul1° din ultimele articole cunoscute de noi.
publicat de F. Kuchenbuch în 1954, la Berlin 11 •
Importurile romane 12 în lumea liberă din nord, nord-est şi est11.
imitaţiile după aceste produse sau fibulele neromane 14 din această
arie au făcut obiectul a numeroase lucrări, începînd cu cea amintită
a lui O. Almgren. O menţiune aparte se cuvine cercetătorilor cehoslovaci T. Kolnik 15 şi M. Laminova 16 , care, în ultimele două decenii au
publicat întinse studii, temeinice lucrări monografice asupra fibulelor
de epocă romană şi post-romană descoperite în Slovacia.
Spre deosebire de fibulele romane din secolele 11-111 e.n. ( diferitele variante ale fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt - Fibeln
mit umgeschlagenem Fuss; a fibulelor cu resortul în formă de arbaletă
simplă sau dublă Armbrustfibeln; a celor cu arcul în formă de
vioară Fibeln mit peltafărmig durchbrochener Biigel; a celor de paradă Prunkfibeln; a celor cu arcul în formă de ancoră - Ankerf ibeln sau a celor cu arcul în formă de piuliţă - Scheibenf ibeln etc.),
fibulele romane sau imitaţiile lor din secolul IV e.n. nu au făcut, deocamdată, obiectul unui studiu tehnic, tipologic, stilistic, cronologic şi
cultural-istoric în literatura arheologică românească. In literatura euro8
G. B c h ren s, Rămische Fibeln mit lnschrift, în Reinecke Festschrilt, Mainz.
1950; idem, Zur Typologie und Technik der provinzial-rămischen Fibeln, în Jahrbuch des RGZM, Mainz, 1, 1954.
9 M.
E b e r t, Zur Geschichte dcr Fibel «mit umgesch/agenem Fuss~. în PZ,
III, 3-4, Leipzig, 1911.
10 G.
Mii 11 e r, Die Fibe/ mii umgesch/agenem Fuss in Ungarn und Siebenbiirgen, în Ungarische Jabrbiichcr, XI, 1-2, Berlin und Leipzig, 1931; K. Peschek,
Zur Siidausbrcitung dcr Fibe/ mit umgcsch/agenem Fuss, în PZ, XXXIV,-V, 194!:J.
p. so.
11 F. K u c he n buc h, Die Fibe/ mii umgeschlagenem Fuss, în Sao/burg Jahrbuch, XIII, Berlin, 1954.
12 H. J. E g ger s, Der rămische Import im lreien Germanien, Hamburg, 1951;
K. Majewski, Importy rzymskie w Polsce, Warszawa-Wrac!aw, 1960;
13 A. K. Ambro z, Fibulî iuga evropeiscoi ciasti SSSR (II-IV. e.n.), în Archeo/oghia SSSR svod arheologiceskih istocinicov, D,-30, Moscova, 1966; el. şi
F. Hancar, Kaukasische Sprosslibeln, în ESA, XII, 1938.
14 H.
Pre ide I, Die absolute Chronologie der germanischen Fibeln der lriihrămischen Kaiserzeit, Mannus, 20, 1-3, Leipzig; E. Frischbier, Germanischc Fibe/n
im Anschluss an den Pyrmanter Brunnenlund, în Mannus, 28, Leipzig, 1922; E. Be>ninger, Die Siidausbreitung der Einsprossenlibel, în Sudeta, X, 1934, pp. 92-10-1;
W. Schulz, Ein Fibeltypus der Wandalischen Hasdingen mii Bemerkungen iiber dit'
Prunklibeln benachbarter Fiirstcnhăle der lriihen Vălkerwanderungszeil, in Jahresschrilt liir mitteldeulsche Vorgeschichte, 44, Halle (Salle ), 1960, pp. 298-315.
15 T.
K o I ni k, Neue Einzelunde von Pibeln aus der rămischen und \!ălker
wanderungszeil in der Siidwestslowakei, în S/A, VI, 2, 1958, pp. 386 sqq; idem.

Prunklibeln der jiingeren Kaiserzeil im Lichle der Siidwests/owakischen Funde, în
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s-au publicat în ultimul deceniu studii valoroase în care se anacronologia şi importanţa acestui tip de fibulă - cu capete de
ceapă pentru perioada romană tîrzie, pentru cunoaşterea istoriei perioadei de trecere de la antichitate, - prin epoca migraţiei neamurilor germanice, turcice şi slave, deci vremea formării multor popoare
europene -, la feudalism.
Arheologul iugoslav Z. Vinski, studiind istoria veche a Dalmaţiei
-- la întîlnirea dintre lumea romanică locală şi slavi, a publicat la
Split17, în 1967, printre alte piese de metal din Imperiul roman tîrziu
şi fibulele cu capete de ceapă din Jugoslavia, cu analogiilor lor din
Italia, Asia Mică, România şi Franţa.
Cercetătorii germani care au studiat raporturile lumii locale antice din Bavaria şi Imperiul roman, printre alte materiale de epocă
imperială au publicat şi fibule cu capete de ceapă 18 , discutînd, astfel,
indirect 19 şi originea, evoluţia şi istoria acestui tip de fibulă. O cronologie, pentru 6 tipuri de fibule cu capete de ceapă, a fost stabilită, prin
conexarea descoperirilor de fibule asociate
cu monede, de către
E.. Keller 20 •
în ceea ce priveşte terminologia folosită pentru denumirea acestui tip de fibulă, arheologia românească a întrebuinţat întotdeauna
numirea de fibulă cu capete de ceapă. în Europa, arheologii s-au stră
duit să găsească pentru fibule, terminologia cea mai exactă. K. Ralizează

Sf A, XII, 2, 1964, pp. 439-446; idem, Ein<' ncur Fibe/variante mit peltalărmig
durchbrochencr Biigcl - und Koplplatc, în Studijne Zvcsli AUSAV, 13, Nitra, 1964,
pp. 221-222; el. pentru acest clin urmii tip de fibulă şi studiul A. Alfoldi, Von
Speerallribut dcr allrămischen Kănige zu den Benefiziarierlanzen, în V ort rage des
J. Internalionalen Limes Kongresses in Rheintelden Basci, 1957, Base!, 1959,
pp. 7-11.
16
M. La mi ova Schmiedlova, Spony z doby rimskej na Slovensku (Die Fibeln der Romerzeit im der S!owakei), în Studijne Zwesli AUSAV, 5, Nitra, 1961, p.
32, harta 4; Catalogul descoperirilor (Zwiebelknopffibeln): l. Zitavec; 2. Dewin;
3. Horbanovo; 4. Iza; 5. Klostor; 6. Komarno; 7. Iza-Lccinyvciscir; 8. Levice; 9. Liplovsky Jan; 10. Liptovsky-Mikulas; 11. Ludovice; 12. Stupava; 13 Trencin; 14. Velky
Saris; 15. Ostrovany.
17
Z. Vin s k i, Kasnoanlicki slarosjedioci u salonitanskoi regiji pre ma arheoloslini predslavenskog supstrala ( - Die altsăsige Bevolkerung der Spătantike im

sulonitanischem Bereich gemăss der urchăo!ogischen Hinter!assenschaft des vorslavischen Subslrats), în V jesnik za arheologiju i historiju Dalmalinsku Bui/elin
d'archeologie el d'histoire dalmates, LXIX, Split, 1967, pp. 5-87 (publicat în 1970,
la Split, în I. franceză, în culegerea Disputaliones Salonitanae).
18
Hans
Peter
U e n z e, Vor-und tri.ihgeschichtc im Landkreis Schwabmiinchen, 1971, pi. 21/4, 23/5.
19
G. Kossak, Friihe rămischen Fibeln aus den Alpenvorland und ihre chronologische Bedentung tiir die germanischen Kulturverhăltnisse aus Bayerns Friihzeit, în Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte, 62, 1962, p. 134; el. şi J.
Werner, Pibeln aus Aquileia Origines, în Racolta di scrili in onore di Mons. Giovanni Baserga, Como, 1954, p. 151.
20
E. K e 11 e r, Spătrămische Grablunde ous Siidbayern, Munchen, 1970, fig.
11, 12.
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dalz 21 împarte fibulele de epocă romană în patru mari categorii după
tehnologia şi tipologia lor: fibule lucrate din sîrmă - Spirallibeln;
fibule lucrate din bandă - Scharnierf ibeln; fibule cu arcul în formă
de piuliţe - Scheibenfibeln şi cu arcul în formă de omega - Omegafibeln. In prima categorie, alături de fibulele de tip noric-pannonic,
de cele cu piciorul întors pe dedesubt, cu resortul în formă de arbaletă, introduce şi grupa cu capete de ceapă Zwiebe/knopff ibe/n.
Un alt cercetător, E. Meyer foloseşte, pentru multe tipuri de fibule cu
capete de ceapă numirea de Biigelknopff ibeln 22 • Cercetătorii cehoslovaci, T. Kolnik 23 şi M. Lamiova. folosesc denumirea de Zwiebe/kopff ibeln şi respectiv Zwiebelknopff ibeln.
1n ce ne priveşte vom folosi denumirea de fibulă cu capete de
ceapă în sensul de fibulă lucrată din bandă (nu din sîrmă) deci Scharnierf ibeln, fără să excludem derivarea fibulei cu capete de ceapă din
fibulele lucrate din sîrrnă de tipul cu piciorul întors pe dedesubt (de
altfel tipul piciorului se păstrează într-un fel), varianta Zwiebelkopffibel (nu Zwiebelknopffibel). Apartenenţa fibulei cu capete de ceapă
la grupa - Scharnierf ibeln - varianta Zwiebelkopffibe/n, îl dă sistemul de prindere a acului de resort ( tehnologic) şi capetele de la
resort în formă de mici sfere (tipologic). Tipurile se stabilesc şi în
funcţie de alte detalii, mai ales ornamentarea (stilistic). 1n unghiul de
vedere al celor de mai sus, fibulele cu capete de ceapă, descoperite
în Crişana, contribuie la cunoaşterea istoriei epocii romane tîrzii în
aceste părţi locuite de daci şi elementele migratorii pătrunse aici,
după retragerea administraţiei civile şi militare romane din Dacia.

*

în
s-au
cum

colecţia

păstrat

arheologică

şase

a Muzeului Ţării
fibule cu capete de ceapă,

Crişurilor
încă

din Oradea
nepublicate, după

urmează:

1. Fibulă de bronz cu capete de ceapă 24 (PI. 1/1)

Muzeul

Ţării Crişurilor,

Oradea, Inv. Nr. 1263.
j. Bihor.
lmprejurările descoperirii: necunoscute.
Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
Provenienţa: Mişca,

asamblate

după

şi

turnare.

" 1 K.
Rad a t z, în Bericht des Saalburg museums, Saalburg Jabrbuch, XVI,
1957, tabelul tipologic.
2~ E.
Meyer, Die Biigel/,:nopllibel, în Arbcils - und Forschungsbcrichlc zur
Săch.~i~clien Bodendenkmalplllege, 8, Leipzig, 1960, p. 216.
23 T. K o I ni k, op. cil., în SJ A, VI, 2, 1958, p. 386.
~• Aducem şi pe această cale multu miri colegului N. C hi di o ş an care ne-a
furnizat date privind provenienţa acestor fibule şi care ne-a oferit pentru consultare fişa privind lucrarea lui E. K e 11 e r (v. n. 20 supra).
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Descrierea:

1. Arcul şi resortul
bară de bronz. Resortul
de tijă într-o mică nişă

au fost turnate, obţinîndu-se apoi o piesti din
are canal pentru tija acului. Acul este prins
a resortului. La capetele tijei resorlului s-au
fixat bulbii (sferele, capetele de ceapă) prevăzuţi cu _manşon ~entru
mascarea îmbinării cu bara resortului. La capetele barei resortului s-au
lăsat, de asemenea, manşoane pentru mascarea îmbinării. La baza arcului, deasupra barei resortului, fibula este prevăzută la cap cu al
treilea bulb ( capăt de ceapă). Arcul este ornamentat în partea superioară cu trei grupuri de cîte trei linii incizate.
2. Piciorul fibulei este drept. Se păstrează fragmentar, observîndu-se însă liniile incizate cu care a fost ornamentat. Are jghiab pentru prinderea acului.
3. Acul este simplu, neornamentat. Din el s-a mai păstrat numai
un mic fragment.

-

Dimensiuni:

Lungimea actuală - 5,3 cm (lipseşte o parte din picior).
Lăţimea resortului - 5,4 cm ( cu bulbii de ceapă).
Diametrele arcului a) 3,3 cm.
b) 2,2 cm.
Grosimea barei arcului - 0,6 cm.
Greutatea actuală - 22,20 gr.
2. Fibulă de bronz cu capete de ceapă (PI. 1/2)
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, Inv. Nr. 1269.
Provenienţa: Mişca, j. Bihor.
lmprejurările descoperirii: necunoscute.
Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
asamblate după turnare, sau în cazul piuliţelor, prin modelare.

-

şi

Descrierea

1. Arcul a fost turnat împreună cu resortul. Pe partea superioară
a barei resortului s-au lăsat, prin turnare, ornamente în relief. Arcul
nu a fost ornamentat, dar se observă, spre locul de asamblare cu piciorul, urmele unei piuliţe. Bara resortului are canal pentru tija acului. La capetele tijei şi ale resortului s-au prins cei doi bulbi. Locul
de îmbinare a resortului cu bulbii (micile sfere) a fost marcat, de o
parte şi de alta, cu cîte o piuliţă simplă de sîrmă.
https://biblioteca-digitala.ro
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:2. Piciorul esle drepl, cu jgheab pentru ac. Este ornanwntal cu
linii incizute la cele două capC'te.
3. Acul lipsPşte.
Trebuie rPmarcat că în mod ideal (rc'al în antichilatP) fibulc>le> se>
compuneau din următoarPle piPse: arcul şi r<'sortul, piciorul, acul,
trei sfere - bulbi de ceapă, tija (axul) de fixare a acului şi bulbilor
de resort, două şaibe pentru mascarea îmbinării bulbilor elf' resort şi
o şaibă pl'ntru masnrea îmbinării arcului cu piciorul.

-

Dimensiuni

7,4 cm.
5,3 cm.
a) 3,8 cm.
b) - 3,1 cm.
Grosimea barei arcului - 0,8 cm.
- 51,00 gr.
Greutatea actuală

Lungimea acluală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului

-

-

6. Fibulă de bronz cu capete de ceapă? (PI. 11/3)
Ţării Crişurilor,

-

Muzeul

-

Provenienţa:

Oradea, Nr. inv. 8991.
Provine din colecţia veche a Mu-

necunoscută.

zeului. Probabil din jud. Bihor.
-

lmprejurările descoperirii:

-

Descrierea

necunoscute.
arcul, piciorul şi resortul au
fost turnate. Resortul are •canal pentru axul acului şi bulbilor?
Tehnica în care a fost

lucrată:

1. Arcul este de formă semicirculară turnat împreună cu resortul
piciorul. Piciorul are jgheab scurt pentru cui. Nu s-au păstrat bulbii.
2. Acul lipseşte.
şi

-

Dimensiuni:

Lungimea păstrată
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

4,9 cm.
0,7 cm.

11,80 gr.

In colecţia arheologică a Muzeului din Săcuieni, s-au păstrat, de
asemenea, cinci fibule cu capete de ceapă, încă nepublicate 25 , după
cum urmează:

7.

Fibulă

de bronz cu capete de

ceapă

(?)

Săcuieni, Inv. Nr. 975.
Provenienţa: Cheşereu, jud. Bihor

Muzeul din

lmprejurările descoperirii:

necunoscute
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4.

Fibulă

-

Muzeul

de bronz cu capete de

ceapă

Crişana

(Pl. 11/1)

Ţării Crişurilor, Oradea, Inv. Nr. 1300.
Provenienţa: necunoscută. Probabil Dacia romană.

colecţia

41

Provine din

veche a Muzeului.

-

lmprejurările descoperirii:

-

Dimensiuni:

necunoscute.
din piese turnate separat şi asamblate după turnare. Nu se observă dacă îmbinarea arcului cu piciorul
fibulei s-a făcut prin sudare. Se pare, însă, că au fost turnate separat.
1. Arcul de formă semicirculară a fost turnat împreună cu resortul. Arcul este ornamentat cu incizii în formă de brăduleţ, iar resortul cu două crestături în partea superioară. Bulbii de la capete sînt
montaţi pe tija acului (ax) şi direct pe capetele barei resortului. Marcarea îmbinării se face cu ajutorul unor manşoane obţinute, probabil,
la turnare. Are bulb şi la capul fibulei.
2. Piciorul este drept, cu jgheab pentru ac. Este ornamentat cu
două linii incizate pe mijloc şi la capete cu un grup de patru cerculeţe dispuse simetric.
3. Acul lipseşte.
lucrată:

Tehnica în care a fost

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Lungimea piciorului
Diametrele arcului
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

5.

Fibulă

7,4 cm.
4,4 cm.
3,2 cm.
a) - 3,4 cm.
b) - 2,7 cm.
- 0,7 cm.

-

36,50 gr.

de bronz cu capete de

ceapă

(Pl. Il/2)

Ţării Crişurilor, Oradea., Inv. Nr. 1301.
Provenienţa: necunoscută. Probabil Dacia romană.
colecţia veche a Muzeului.

-

Muzeul

-

-

separat

-

Provine din

lmprejurările descoperirii: necunoscute.

Tehnica în care a fost lucrată: cu piese turnate sau modelate
şi

asamblate

după

turnare sau modelare

(piuliţele).

Descrierea:

1. Arcul de formă semicirculară a fost turnat împreună cu resortul. Resortul are canal pentru tija (axul) acului şi pentru fixarea
„bulbilor" la capetele barei. La capătul arcului (al fibulei) se păstrează
gaura celui de al treilea bulb, azi pierdut. Resortul este ornamentat
în partea superioară cu ochiuri. Îmbinarea bulbilor cu bara resortului
$-a marcat cu două piuliţe (şaibe) în formă de rozetă (,,filigranate").
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2. Piciorul fibulei este drept, cu jghiab lung pentru prinderea acului. Este ornamentat în partea superioară cu trei grupuri de incizii.
3. Din ac s-a păstrat numai un fragment.

-

Dimensiuni:

7,3

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului

a)
b)

Grosimea barei arcului
Greutatea actuală
3.

Fibulă

de bronz cu capete de

ceapă

(Pl. I/3)

Ţării Crişurilor,

Oradea, Inv. Nr. 7051.
Oradea, j. Bihor.
-- lmprejurările descoperirii: necunoscute.
- Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
-

Muzeul

cm.
cm.
3,7 cm.
2,7
cm.
0,8 cm.
51,90 gr.
5,4

~ Provenienţa:

asamblate

-

după

şi

turnare.

Descrierea

1. Arcul de formă semicirculară a fost lucrat, împreună cu resortul prin turnare. Resortul este ornamentat în partea superioară cu
„ochiuri". Are canal pentru tija acului. La capetele tijei şi ale barei
resortului au fost fixaţi bulbii (sferele). Marcarea îmbinării (nu exclus
a sudării?) s-a făcut cu cite o piuliţă ornamentată în formă de rozetă
(dă impresia că este „filigranată"). Arcul este ornamentat cu un şănţu
leţ în partea superioară, iar la capătul dinspre picior, la locul de
asamblare a fost prinsă o piuliţă de sîrmă în formă de rozetă (,.filigranată").

2. Piciorul fibulei are jgheab pentru prinderea acului. Este ornamentat cu un şănţuleţ. La capătul dinspre arc este decorat cu motive
în formă de -semilună, iar spre capăt cu alte două motive de acelaşi fel.
3. Acul este simplu, neornamentat.
Şi la această fibulă se observă locul bulbului de ceapă de la capăt, care însă nu s-a păstrat.

-

Dimensiuni:

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

7,7 cm
5,8 cm.
a) 4,1 cm.
b) 2,6 cm.
0,8 cm.
62,00 qr.
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-

Tehnica în care a fost
şi

parat

-

lucrată:

Crişana
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din piese, pare-se turnate se-

asamblate.

Descrierea:

S-a păstrat arcul semicircular şi resortul.
Piciorul îl are drept cu jgheab pentru cui.
La capetele resortului şi la capul fibulei s-au păstrat bulbii (micile sfere), pare-se turnate odată cu arcul şi resortul (?). Fibula nu
a fost restaurată şi în situaţia actuală nu se văd ornamentaţii.

-

Dimensiuni:

Descriera s-a
8.

Fibulă

făcut după

o fotografie. Nu

de bronz cu capete de

Muzeul din

cunoaştem

dimensiunile.

ceapă 25

Săcuieni,

Inv. Nr. 976
jud. Bihor
lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica in care a fost lucrată: din piese turnate
turnare.
Provenienţa: Cheşereu,

după

-

şi

asamblate

Descrierea:

Fibulă de bronz cu capete de ceapă. S-a păstrat arcul semicircular
resortul. Resortul este ornamentat cu proeminenţe, iar arcul cu motive incizate. Se păstrează bulbii de la capetele resortului. Piciorul
este drept şi neornamentat, cu jgheab mare pentru ac.

şi

9.

-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

cunoaştem.

de bronz cu capete de

Săcuieni, Nr. Inv.
Provenienţa: Cadea, j. Bihor.

Muzeul din

ceapă

(?)

973

lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare?

Descrierea:
Arcul este semicircular, resortul scurt şi piciorul drept. Pe arc
este ornamentată cu o proeminenţă. S-a păstrat şi un fragment de
cui.
25

Aducem
tile\ea cu care
S. Dumitra ş
în C:ri.~ana?, în
n. 65, 66.

şi pe această Cille mulţumiri colegului Z. N ă. n ă. s i pentru qenne-a furnizat date privind fibulele de la Muzeul din Săcuieni·1
şi
cu, Există cultura Sini ana de Mureş - Ccrncahov şi tipul Presov
Studii şi Cercetări Şliinţfiice, Istorie-filologie, Bacău, 1974, p. SO,

v.
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-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

1O.

cunoaştem.

de bronz cu capete de

Muzeul din

10

ceapă

(?)

Săcuieni,

Inv. Nr. 977
din jud. Bihor
lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare?
Provenienţa:

Descrierea:
S-a păstrat arcul şi piciorul turnate într-o
are jgheab mare pentru cui.

-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

11.

singură piesă.

Piciorul

cunoaştem.

de bronz cu capete de

ceapă

(?)

Săcuieni, Inv. Nr. 978.
Provenienţa: loc necunoscut din judeţul
lmprejurările descoperirii: necunoscute

Muzeul din

Bihor

Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare (?)

Descrierea:
S-a păstrat arcul semicircular şi piciorul cu jgheab pentru cui. Se
gura pentru axul pe care se fixa cuiul.

observă

- Dimensiuni: Nu le cunoaştem.
Pentru întregirea tabloului cunoştinţelor despre fibulele de tipul
cu capete de ceapă, dăm mai jos repertoriul descoperirilor din Ro111ânia:
1. Alba Iulia (Apulum)
La Alba Iulia au fost descoperite, printre alte piese romane din
seeolul IV. e.n. (o monedă a lui Conslantinus II (317-340), lucen:P
de lut, dintre care una cu semnul crucii creştine, un pahar de sticlă)
trei fibule de bronz cu capete de ceapă, de tipul 4, după clasificarea
lui E. Keller (deci datînd cu aproximaţie dintre 350-380).
BIBLIOGRAFIE:

K.

Hore d t, Voievodatul de la
p. 490, fig. 1/1, 2,8.

Bă/grad

-

Alba Iulia, ln SCIV, V,
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2. Apahida, jud. Cluj
Fibulă de aur cu capete de ceapă descoperită într-un mormînt al8Luri de alte piese de aur, printre care şi două căni somptuoase de argint. Analoagă cu fibulele descoperite la Roma-Palatin, Reggio-Emi-

lia, Tournai, Tenes, Desana, Blucina.
BIBLIOGRAFIE:

H. Fin a I y, Az apahidai le/el, în Arch Ert, IX, 1889, pg. 305-320, pi. I-IV.
J. Hampe I, A rcgibb kozcpkor (IV-X. szci.zad) emlckei Magyarhonban, Budapesta, 1894, p. XXXII-XXXVI.
r-. P u I s z k y, Magycuorszci.g Archaeol6gici.ja, II, Budapesta, 18!J7, pi. CXXVCXXVIII.
J. Hampe I, Allarlhiimer des lriihen Miltela/ters in Ungarn, III, Oraunschwcig,
1905, pi. XXXII-XXXVI.
N. Fettich, în Arcl1 Hung, 31, 1951; idem, în Arch I-lung, 32, 1953, pi. 22-25.
Z. \' i ns k i, Die allsă.ssige Bevălkerung dcr spă.tanlike im salonilanischen Bereich
gemă.ss der arhă.ologischen Hintcrlassenschalt des vorslawischen Subslrats, în
Bullelin d'archcologie et d'hisloire dalmates, LXIX, Split, 1967, pi. VI-VII.
S. Dumitraşcu, Tezauru/ de la Tăuleni - Bihor, Oradea, 1973, pi. XXII.

3. Balta Verde, jud.

Mehedinţi

Cu ocazia săpăturilor arheologioe din anii 1949 şi 1950 au fost
descoperite în teritoriul localităţii Balta Verde două fibule romane
imperiale, dintre care una este de tipul cu capete de ceapă.
BIBLIOGRAFIE:

D.

E. Comşa, Săpăturile arheologice de la
(1949 şi 1950), în Materiale, II, Buc., 1956, fig. 131/2.

Berci u,

4. Bihor -

teritoriul

Balia

Verde

şi

Gogoşu

judeţului

În Muzeul Ţării Crişurilor se păstrează o fibulă de bronz de tipul
cu capete de ceapă? provenind, foarte probabil, dintr-o localitate a
judeţului Bihor (v. supra, Nr. 6).
In Muzeul din Săcuieni se •găsesc două fibule de bronz, de tipul
cu capete de ceapă; găsite, foarte probabil, într-o localitate din bazinul hidrografic Barcău-ler, din judeţul Bihor (v. supra, Nr. 10, 11 ).
Lipsindu-le resortul nu se pot încadra mai precis în tipologia fibulelor de acest tip.
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BIBLIOGRAFIE: Inedite

5. Cadea, jud. Bihor
In muzeul din Săcuieni se află o fibulă de bronz de tipul cu cape:te de ceapă? (v. supra, Nr. 9). Şi acestei fibule îi lipsesc, după
descrierea informatorului, capetele de ceapă pentru a putea fi încadrată mai atent.
BIBLIOGRAFIE:

S. Dumitra ş cu,

Există cultura Sintana de Mureş Cerneahov şi lipul Prefov
în Crişana, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 50, n. 66.

6.

Cheşereu,

jud. Bihor

In hotarul localităţii s-au găsit două fibule de bronz care se păs
în Muzeul din Săcuieni (v. supra, Nr. 7 şi 8). Prima dintre ele
tNr. 7, supra) s-ar putea încadra în tipul 1 al tipologiei cronologice
stabilite de E. Keller, iar cea de a doua în tipul 2 al seriei stabilite de
trează

acelaşi cercetător.

BIBLIOGRAFIE:

S. Dumitra
în

ş

cu,

Crişana,

7. Dacia

Există

în Studii

romană

cultura Sintana de
şi

Cercetări

Mureş

Ştiinţifice,

-

Cerneahov

şi

lipul Prefov

Baciiu, 1974, p. 50, r. 65.

(fosta provincie)?

Două din fibulele colecţiei arheologice a Muzeului Ţării Crişuri
lor din Oradea au ca loc de provenienţă probabilă teritoriul Daciei
romane, fosta provincie (v. supra, Nr. 4 şi 5). Provenienţa lor din
Dacia romană este de admis, cu o localizare şi mai precisă la Turda
şi împrejurimile Turdei, deoarece în colecţia veche a f\.luzeului din
Oradea au ajuns piese romane, printre care şi trei opaiţe de lut de
factură creştină. Piesele au ajuns în Muzeul orădean de la un anrnlor
orădean de antichităţi care le-a achiziţionat prin 1925-30 din fosta
colecţie a lui St. Teglas de la Turda. Fibulele se încadrează în Tipul
4 al cronologiei lui E. Keller.

BIBLIOGRAFIE:

I.

I.

Rus su, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania, în Studii Teologice, II, X, 5-6, Bucureşti, 1958, pp. 321-322.
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8. Histria, jud.

47

Constanţa

Printre piesele de inventar descoperite în mormintele necro~olei
din sectorul bazilicei „extra muros" de la Histria, alături de alte piese,
printre care şi fibule de bronz sau de fier de tipul cu piciorul î~to!s
pe dedesubt, s-au găsit şi trei fibule de tipul cu capete de ceapa (m
M - 6, 12, 26), încadrîndu-se după cîte se pare, în tipul 2 (?) al lui
E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:

H.

N

li bar,
Contribuţii la topografia cetăţii Histria în epoca romano-bizantină.
Consideraţii generale asupra necropolei din sectorul bazilicii „extra muros",
în SC/V, 22, 2, 1971, pp. 199-215, fig. 5/3, 8, 9.

9.

Mălăeşti

(Moldova de sud)

Gh. Diaconu, cu ocazia publicării fibulelor de tipul cu semidisc,
o fibulă cu capete de ceapă de la Mălăeşti.

aminteşte şi

BIBLIOGRAFIE:

G h.

li,
Uber die Fibel mit Halbkreis Jărmiger koplplalte und Raulenlormigem Fuss aus Dazien, în Dacia, XVII, 1973, p. 272, pi. VIII.

Di ac o n

10.

Mişca,

jud. Bihor

La Mişca, într-un loc neprecizat din hotarul localităţii s-au descoperit două fibule de bronz (v. supra Nr. 1, 2) ce s-ar putea încadra,
una, în tipul 2/B al tipologiei cronologice stabilite de E. Keller şi a
doua în tipul 4/B. Remarcăm că în hotarul localităţii (în partea de
hotar numită S6skut) au fost descoperite fragmente ceramice dacice
de epocă romană şi ceramică post-romană. Fibulele se păstrează în
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea (lnv. nr. 1263, 1269).
BIBLIOGRAFIE: Inedite

11. Obreja, jud. Alba
In cunoscuta aşezare daco-romană de la Obreja ( căreia i s-a cercetat între timp şi cimitirul) a fost descoperită, cu ocazia cercetărilor
arheologice şi o fibulă cu -capete de ceapă, pare-se de tipul 4/C, după
E. Keller.
https://biblioteca-digitala.ro
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BIBLIOGRAFIE:

pro tu s c, Problema conlinuilă/ii în Dacia în lumina arheologici .';,i numi\malicii, Buc., 1966, p. 123, fig. 41.
Idem, Aşezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja (Trnnsilvania), în Acto MN,
VIII, 1971, p. 145, fig. 9/2.

D.

12. Oinac, jud. Ilfov
Gh. Diaconu publicînd fibulele cu semidisc de pe teritoriul Daciei
o fibulă cu capete de ceapă găsită la Oinac.

aminteşte

BIBLIOGRAFIE:

G h.
D.

Di ac o nu,

Uber die Fibel mit Halbkreislormiger Kaplplalle und Rautc11hirmigem Fuss aus Dazien, în Dacia, XVIII, 1973, p. 272, pi. VIII.

Berci u,

S.

Săpăturile

Do 1 i nes cu

-

Fer k e,

G h.

Răa

u 1 e s cu,

M.

I o nes c u

de la Oinac 1960-1962, în SCIV, 17, 2, 1966, pp. 375-382.

13. Oradea, jud. Bihor
La Oradea, a fost descoperită, în împrejurimi necunoscute, o fide bronz de tipul 4/B după E. Keller. Remarcăm că în actuala
vatră a oraşului, în cartierul Saka se află o întinsă aşezare dacică de
epocă preromană, romană şi post-romană. In colecţia arheologică VC'che a Muzeului orădean s-au păstrat numeroase piese arheologic~
provenind de ~ici (din diferite epoci istorice). N-ar fi exclus ca şi
această fibulă să parvină din această staţiune arheologică.
bulă

BIBLIOGRAFIE:

14. Piatra

Frecăţei,

Inedită

j. Tulcea

In cunoscutul cimitir aparţinînd culturii Sîntana de Mureş-Cc•r
neahov s-au găsit două fibule de bronz de lipul cu capete de ceapă.
Prima se încadrează în tipul 1/B al lui E. Keller. Cea de a doua fJc e
parte din inventarul M-312 şi este de tipul 2./B după E. Keller. Fibu' 1
a fost găsită pe clavicula stingă a mortului. Are capătul unui brat (,d
resortului) şi piciorul, rupte. Se observă cele şase faţete ale bulbill)r
(din capăt şi de pe celălalt braţ al resortului) şi ornamentarea cu cerculeţe a părţii superioare a piciorului. Menţionăm descoperirea în
cadrul mormintelor aceluiaşi cimitir şi a unor fibule de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi fibule de tipul cu semidisc.
https://biblioteca-digitala.ro
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BIBLIOGRAFIE:

A.

Petre,

Săpăturile

de Ia Piatra

Frecăţci

(GAS Salcia, r. Măcin, r. Dobrogea},

în Materiale, VIII, 1962, pp. 565-589, fig. 11/1 şi 13/2.
Idem, Cîteva mărturii ale culturii Sînlana de Mureş nor, în SC/\', XV, 1, 1964, p. 66, fig. 5/2.

15. Sacidava, jud.

Cerncahov în Scythia Mi-

Constanţa

Intre localităţile dobrogene Raşova şi Dunăreni (fostă Mîleanu),
în aşezarea de la Sacidava, cu ocazia săpăturilor arheolo~Jice din anii
1969, 1970, 1971, a fost descoperită şi o fibulă de bronz din sec. IV.
S-a păstrat numai arcul şi piciorul de unde se vede că este o fibulu
de tipul - Scharnierfibel - şi pare-se că a avut şi capete de ceapă.
BIBLIOGRAFIE:

C.

Scor pan, Săpăturile arheologice de Ia Sacidava 1969, 1970, 1971, în Pontica.
VI, 1973, fig. 38/2.

16. Sucidava, jud. Dolj
în cunoscuta aşezare romană şi romano-bizantină, cu ocazia numeroaselor campanii de săpături arheologice s-au descoperit mai multe
fibule de tipul cu capete de ceapă. Astfel, amintim două fibule de
tipul 1/A după E. Keller, două fibule de tipul 4/A şi C şi două fibule
de tipul 6 după acelaşi autor.
Ultimele două fibule (Tipul 6) sînt, de fapt, fibule cu capete de
ceapă, tipul pentru paradă (Prunkfibel) şi au analogii în descoperirile
de la Degoj, Ljubljana, Sisak, Dalj, Dalmaţia loc neprecizat ele
pe teritoriul Jugoslaviei, a fibulei de la Tenes şi a fibulei descoperite
de Poitou pe teritoriul Franţei.
BIBLIOGRAFIE:

D.

Sucidava, IV. Campania a şaptea (1946) şi a opta (1947) de săpături
arheologice în cclă/uia de la Celei, reg. Craiova, raionul Corabia, în Materiale, I., Buc., 1953, fig. 9/r, s; el. idem, Dacia, XI-XII, p. Hl7,

Tudor,
şi

cercetări

Nr. 47-48.
Vin s k i, Die

allsăssige Bevolkerung dcr Spălanlike ... , în
logie ci d'Jri.5loirc dalmates, LXIX, Split, 1967, pl. IV/3, 4.
D. Tudor, s~cidava, Craiova, 1974, fig. 36/4, 5, 6, 7.

Z.

17.

Şimleu!

Silvaniei, jud.

Bullelin

c/'archeo-

Sălaj

Una dintre fibulele cunoscutului tezaur (al doilea tezaur sau partea a doua a tezaurului) descoperit pe Măgura Şimleului conţine, ală4 -

Crisia '76
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luri de alte piese, printre care mai multe fibule de lipul cu semidisc
o fibulă de tipul cu capete de ceapă (de fapt este o fibulă cu arcul
în formă de piuliţă mare - Sch<'ibenfibel - , tipul cu capele de ceapd).
Şi aceasta este o fibulă de paradă (Prunkfibel).
şi

BIBLIOGRAFIE:

P u I s z k y, A Szilrigysomly6i kincs, în Arch Ert, IX, 1889, pg. 233-238.
Ha rn pe I, A regi/Jb kăzepkor (IV-X. szcizad) em/ekei ... , Budapesta, 1894,
pi. XX-XXX.
N. Fel t ic h, Der zweile Schatz von Szilcigysom/y6, în Arch Hung, VIII, 1932.
G y. L â. s z 16, în Kăzlemenyek, I. Cluj, 1941, pp. 122-125.
S. Du rn i t r a ş cu, Tezaurul de la Tduteni, Oradea, 1973, pi. XXX.
F.
J.

18.

Tîmăvioara (fostă Proştea Mică)

j. Sibiu

Intr-un mormînd de inhumaţie, în care s-a descoperit şi un antoninian de la Filip Arabul (244-248) a fost găsită şi o fibulă, datată
în sec. III. e.n., care este, pare-se, o fibulă de tipul cu capete de
ceapă, tipul 1/A după E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:

D.

Pro tase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Buc. 1971, pp.
fig. 40/1; cf. şi N. Lupu, în FVL, 5, 1961, p. 162, pi. 1-111.

128-129,

19. Turda -Potaissa, j. Cluj
O fibulă de tipul cu capete de ceapă a fost descoperită într-un
mormînt de înhumaţie, cu „coşciug" de cărămidă. Fibula este din
argint (lungime 5,8 cm; lăţimea resortului 4, 1 cm şi diametrul 3,3 cm).
Arcul este ornamentat cu triunghiuri incizate, înlănţuite, lucrate în
tehnica niello.
BIBLIOGRAFIE:

I. Mitro fan, Descoperiri arheologice la Polaissa (Turda), în Acte ,'ll.1N VI, 1969,
pp. 517-523, fig. 6.

20.

Veţel

-

Micia, j. Hunedoara

In anul 1865 s-a descoperit la Veţel (Micia) o fibulă de argint de
lipul cu capete de ceapă. Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj,
lnv. Nr. 5 855. A fost identificată de I. I. Russu, care apoi a şi publicat-o, dîndu-i următoarele elemente: din fibulă s-a păstrat numai arcul
propriu zis ( care într-o epocă necunoscută a fost prefăcut în inel).
Dimensiuni: lungimea 8,6 cm şi grosimea barei 0,7 cm. Pe două feţe
laterale se păstrează inscripţia QVARTINE VIVAS (litere adîncite şi
https://biblioteca-digitala.ro
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umplute cu smalţ - niello). Pe mijloc este ornamentală cu mici triunghiuri (v. mai sus şi cea de la Turda). Dedicaţia are caracter creştin,
iar tipul şi ornamentarea corespunde sec. IV. e.n. Pare a fi fost purtată
de un localnic care putea să fie creştin cum admite şi K. Horedt.
O fibulă de aur de tipul cu capete de ceapă din sec. IV. e.n 1.,
lungă de 6 cm, se păstrează şi în Muzeul de antichităţi (de arheologie)
din Torino (lnv. nr. 5 485). Fibula de la Torino poartă, de asemenea, o
inscripţie. Dăm descrierea acestei fibule după C. Carducci 26 „Scharnierfibel, im Typus des lateinischen Kreuzes mit zwei knăpfen au cien
Ende des Querbalkens. Bogenkărper und flacher Fuss mit Flechtband
geschmilckt. An beiden Seiten des Ililgels lnschrift: CONSTANTINE
CAES VIVAS; HERCVLI CAES VINCAS". Fibulele de tipul celei de
la Torino şi Micia, cu inscripţie şi respectiv cu insemne cieşlin'e
(chrismon) au mai fost descoperite la Salona 27 , Osijek 28 şi Drnovo 29
tn Jugoslavia şi o piesă în Asia Mică 30 . Tipologic, majoritatea dintrC'
ele se încadrează în tipul 5, după E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:
C. Tor ma, A K
CIL, III, 6298.

ă

z I, VI, 1865, p. 150.

B eh ren s, Rămische Fibeln mii
p. 1-12.
K. Hore d t, Ţinutul hunedorean în
pp. 101-116.
I. I. Rus su, Materiale arheologice
logice, II, X. 5-6, Buc., 1958, pp.
G.

Din cele 20

Inschrift; în Reinecke Festchrilt, Mainz, 1950,
secolele IV-XII, în Sargelia, III

Deva, 1956,

paleocreştine

din Transilvania, în Studii Teo316-317, fig. 3.

localilăţi

cu descoperiri de fibule de tipul cu capele de
Cheşereu, Mişca, Oradea, Bihor (socotind o
pentru cele două fibule păstrate în Muzeul din Să
cuieni şi una în Muzeul din Oradea, descoperite pe teritoriul judeţului) din cele cunoscute de noi pînă în prezent, se află în Crişana,
reprezentînd 25,00 % din aceste descoperiri. De asemenea, din numărul
total de ::;5 fibule (din cele 20 descoperiri amintite), 9 fibule cu capete
de ceapă provin din Bihor şi reprezintă 25,00 % din totalul pieselor descoperite şi publicate pînă în prezent (v. şi fig. I).
Exceptînd Crişana, teritoriu care nu a făcut parte din Dacia romană, fibulele cu capete de ceapă de pe teritoriul României au fost
descoperite, mai ales în aşezările şi cimitirele rurale sau urbane dacoceapă, 5 localităţi,
singură localitatea

2

Cadea,

r; C.
Cardu cc i,
1962, pi. 64/b.
27
Z. Vinski, op.
28
Idem, ibidem, pi.
29
Idem, ibidem, pi.
30
Idem, ibidem, pi.

Gold und Silberschmuck aus dcn Anliken Ualien, Milano,

cit., loc. cit., pi. 1/la-lb.
11/la-lb-lc; pi. III/l?
III/2.
1/2.

4•
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Fig. I. Tabel sinoptic cu descoperirile rle fibule cu capete rle

după

Tipul fibulelor
Nr.

crt.

Localitatea descoperirii

Tipul 1
(290-320)

I

A

1,
2,
3,
4,
,_

B

A

5,
6,

Cheşereu

~
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

Dacia romană
(fosta provincie)
Histria
Mălăieşti
Mişca

Obreja
Oinac
Oradea
Piatra Frecă ţei
Sacidava
~
16, Sucidava-Celei
77.""" Şimleu) Silvaniei
18,
19,
20,

Tîrnăvioara

Turda-Potaissa
Veţel-Micia

TOTAL
TOTAL
TOTAL GENERAL

--

--

--

-- -

--

-- --- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- - - -- --- - -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --

•••

•

•

•

••
•

3

3
6

3

2

5

E. Keller

A

['

c:J

~

-

I BI C

••• =I--

-- --

-.?

·:.;

:::,
Tipul 6
Tipul 5
c..Q,
~ i:-:
(370-400) (400-409/410) ~ z N

Tipul 4
(350-380)

IBIC Ai BI C

Alba Iulia- Apulum ____
-- Apahida
__
Balta Verde
-- ---- Bihor (judeţ)
---- Cadea

.?
.?

Tipul 3
(340-360)

Tipul 2
(310-350)

de pe teritoriul României.

-

•

-

- -

-

-- ---

-

- -

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

- - -

-

•

-

•••
-

--

-

-

-- -

-

-

-

--

-

- - -

- - - - - - - - -

-

-

-

-

.?
•

-

- ---

--

-

--

-

•
-

--

--

-

--

-

--

- - -

-

.?

- - - - - - - 1
1

--

--
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geto-romane de pe teritoriul fostei provincii Dacia şi din teriloriul
Moesiei Inferioare: la Alba Iulia, Obreja, Tîrnăvioara, Potaissa-Turdu,
Micia-Veţel în Transilvania; la Balta Verde, Sucidava-Ce/ei în Ollenia; la Piatra Frecăţei, Sacidava şi Histria (extra muros) in Dobrogea;
la Oinac în sudul Munteniei şi la Mălăieşti în sudul Moldo\·ei.
In afară de teriloriul Dobrogei, al Olleniei de sud, Munteniei şi
Moldovei de sud (nu cunoaştem încă situaţia din zona dunăreană a
Bănatului) care au făcut parte din Imperiul romano-bizantin, respectiv
Dacia Constantiniană, se conturează, pentru vestul României un drum
comercial şi cultural-istoric, cel cunoscut şi pentru monedele romane
republicane şi imperiale, de la Adriatica spre Crişana. Descoperirile
jalonează o astfel de pătrundere: din Italia, Roma-Palatin, Regio-Emilw; în Jugoslavia, Degoj, Ljubljana, Sisak, Dalj, Dalmaţia, Desana,
Blucina, în România pe Dunăre, Balta Verde, Sucidava şi de aici pe
Mureş, cu descoperirea cunoscută de la Micia şi mai spre nord, în
leritoriul dacilor tîrzii (teritoriu al dacilor liberi de epocă romanăf de
pe Crişuri şi Barcău: Bihor, Cadea, Cheşereu, Oradea. Această constatare arată, după părerea noastră, apartenenţa comunităţilor locale din
Crişana la lumea romanică a fostei provincii şi gravitarea. în continuare a acestor comunităţi spre lumea latină, spre Imperiul roman
tîrziu. In părţile de nord, nord-est şi est predomină fibulele de argint
cu semi disc, caracteristice şi culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov 31 •
Fibulele cu capete de ceapă nu apar în descoperirile din sec. III-V e.n.
din Cehoslovacia 32 de vest şi Polonia 33 decît sporadic. ln partea de
sud-vest a U.R.S.S. cu legături reale prin Crimeea şi Dobrogea cu
! mperiul romano-bizantin în epoca constantiniană şi mai apoi, pe întreg
parcursul secolului IV. e.n. şi începutul sec. V. e.n., apar descoperiri
de fibule cu capete de ceapă 34 •
Caracteristice Ilaliei 35 şi provinciilor romane 36 , fibulele cu capete
de ceapă pătrund şi în lumea din imediata vecinătate a graniţelor
31
G h. Di ac o nu, op. cit., în Dacia, XVII, 1973, pp. 257-275; I. Ioni\ă, Conlribufii cu privire la cullura Sinlana de Mure.ş Cerncahov pe lcriloriul R.S.R.,
în Arheologia Moldovei, IV, Buc., 1966, pp. 18'.J-259; Gh. Diaconu, Tirgşor, necropola din secolele III-IV. e.n., Buc., 1965, passim; B. Mitrea, C. Preda, Necropole
din secolul al IV-iea e.n. în Muntenia, Buc., 1966, passim; el. şi K. Horedt, Unele
probleme privind răspindirca cullurii Sînlana de Mureş Ccrneaho\' in România,
în SCIV, 18, 4, 1967, p. 575 şi urm. unde se dă şi primul catalog al fibulelor cu

semidisc descoperile pe teritoriul R.S.R.
32
C/. B. Svoboda, Cecily v dobe slehovcini ncirodu, Praga, 19G5, pc:ssim.
33
C/. K. God I o w s k i, The Chronology of thc Laie Roman and carly migra/ion period.~ in Central Europe, Cracovia, 1970, pi. I-XXII; şi K. Tac k e n b erg,
Die Wandalen în Nordschleisen, Berlin, 1925, passim.
34
CI. K. Ambro z, op. cil., loc. cil., passim.
35
Z. Vin s k i, op. cit., pi. VI/1 şi VII/1.
36 Idem, ibidem, pi. I/1-7; pi. II/1; pi. Illil-5 ş PI. IV/1-6; pi. \·., pi. \'I.3---1;
pi. VIII/4; K. Sagi, Die spalrămiscl1c Bevălkemng der umgebung \'CJn Kesztely, in
Acte Arch, XII, 1-4, Budapesta, 1%0, pp. 187-256, fig. 12/1.
https://biblioteca-digitala.ro

Sever Du mii raşcu

21

55

Imperiului roman 37 şi chiar la căpeteniile germane sau negermane
aflate în slujba imperialilor sau tinzînd spre modul de trai roman. Este
C'Xemplul fibulelor de tipul 6 (E. Keller), descoperite la Sucidava:is pe
Dunăre, în Franţa la Poitou 39 şi a fibulei de pe „mantaua" de comandant a lui Stilicho 40 , datate la sfîrşitul secolului IV şi începutul, prima
decadă a sec. V. e.n. Legăturile aristocraţiei „barbare" cu Imperiul
roman sînt şi mai evidente în cazul descoperirilor de fibule de paradă
(Prunkfibeln) de tipul Roma-Palatin-Reggio- Emilia-Tournai-Tenes-Desana-Blucina41, în cazul descoperirilor de la Apahida 42 şi Şimleu] Silvaniei43, unde fibulele de aur cu capete de ceapă apar alături de vase romane somptuoase de argint, în primul caz, şi alături de medalioane romane de aur, în al doilea caz (Şimleul Silvaniei). Sînt fibule (lipul 7 la
noi) care, spre deosebire de tipul 5 a lui E. Keller (fibule cu monograme creştine de tipul Osijek, Drnovo, Velika?, Salona?) deja creştini
zate evident, mai păstrează „păgînismul" tradiţional roman în ornamentaţie dezvelînd, eventual, foarte discret unele simboluri ale noii gîndiri din secolul IV. e.n.
Tipologic, fibulele cu capete de ceapă sînt - în seria evolutivă a
fibulelor romane imperiale - o derivaţie terminală, dar bine consolidată în secolul IV. e.n. a fibulelor de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi cu arbaletă 44 • Sînt însă produse de serie ale unor ateliere
mult specializate, faţă de secolele II-III e.n., în cazul fibulelor de
tipul cu piciorul întors pe dedesubt.
în ceea ce priveşte atelierele care le „fabricau" va trebui să admitem, pentru cele pătrunse în vestul Daciei, pe lîngă oficinele din
7

E. K el le r, op. cil., M. Lamiova Schmiedlova, Spony z doby rimskej na
SJovensku (Die Fibeln der Romerzeit in der Slowakei), în Studijne Zvesli AUSAV,
J

5, Nitra, 1%1, pl. VIII.
38
R. Har ho i u, Unele observaţii în legătură cu fibula cu butoni în formă ele
ceapă, în SCJV, 24, 2, 1973, pp. 321-322, cu o bună argumentare a datării fibulelor
de tipul 6, cronologie ce nu a fost stabilită de E. K e 11 e r. ln ce priveşte terminologia, deşi aduce argumente de ordin lingvistic (preferînd Zwiebelknop!Iibel în loc
de ZwiebelkopJlibel) şi de autoritate ştiinţifică (G. Behrens), va trebui să accept[1111
numirea tradiţională, încetăţenită în literatura arheologică românească, de fibule cu
capete de ceapă - Zwiebelkopffibel, pentru a nu produce confuzii.
00
Z. Vi ns k y, op. cil., pl. IV/7.
40
K. B oh ne r, D. EI Imers, K. W ei dema n n, Das Friihe Mittelalter,
1, Mainz, 1970, p. 25.
41
Z. Vin s k i, op. cil., pl. VI-VII.
42
S. Dumitra ş cu, op. cit., pl. XXII.
43
Idem, ibidem, pl. XXX.
41
ci. fibula descoperită în cimitirul de la Soporul de Cîmpie, de tipul cu piciorul întors pe dectesubt, arbaletă şi butoni (nu capete de ceapă) la capul fibulei
şi. ex~ren:iitiilile r~sortului, arbaletei, D. Pro tase, Şantierul arheologic So porul de
Cimp,e, m MalenaJe, VIII, 1962, pp. 527-536, fig. 6/9; ci. şi H. Crişan, Le tresar
ci' Atei ci se relalions balkano-danubiennes, în Dacia, III, 1959, pp. 353-367, fig.
2/1, fibulă găsită cu o alta de tipul cu arcul în formă de ancoră şi caracterizată
astfel: .. Fibule en forme d'arbalete (Armbrustfibel). Le corps ct Ies brns, en de
croix, se tuminent par un bou ton spherique".
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Fig. 3. Diptichonul lui Silichon (Monza, 396)
Mantaua ( - pelerina) este prinsă pe umărul drept cu o fibulă cu capete de ceapă.
după K. Bohner, D. Ellmers, K. W0idemann, Dos Friihe Millelaller (Fiihrer durch
das Romisch - Germanische Zentralmuseum in Mainz), I, Mainz, 1970, p. 25.
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llalia şi pe cele din Dalmaţia 4 ;; şi eventual pe cele din Pannonia, din
zona Dunării Centrale, mai ales în cazul descoperirilor din Slovaciarn.
ln ce priveşte fibula descoperită la Oradea (Inv. Nr. 7 051) şi a
uncia din cele de la Mişca ( 1 269), ele sînt de tipul 4 al cronologiei
tipologice stabilite de E. Keller, avîndu-si analogii . directe în desc:Jperirile din Dacia romană (lnv. Nr. 1 300-1 301) de~1va~e, de fapt, ?1~1
fibulele creştine de tipul Osi jak 47 -Sisak 48 de pe ten tonul Juqosla.v1e1.
Fibulele descoperite în Bihor, dovedesc, după opinia noastră, permanenţa comunităţilor locale ( daci lîrzii) intrate în sfera de viaţă a
lumii romane provinciale (a Daciei, Pannoniei şi Illyricumului roman),
rnre în secolul IV. e.n. îşi menţin nu numai tradiţionalele legături
culturale cu lumea romană 4 (), ci continuă să graviteze spre modul de
viaţă al romanităţii orientale, alături de romanicii din Transilvania şi
Bănat (spre est şi sud, respectiv spre Apuseni şi Mureş).
4 ,, z.
Vin s k y, op. cil., pi. I-VIII, reeşind evident că pe teritoriul Jugoslaviei apar toate tipurile şi un număr ridicat de piese.
46 M.
La mi ova, op. cit., pi. VIII şi catalogul, de unde reiese c:-1 cele mui
multe descoperiri s-au f[1cut în zona cotului Dunării, legate de staţiunea arheologicii de la Iza - Leanyvâr.
47
Z. Vin s k y, op. cit., pi. 11/1.
4 b Idem, ibidem, pi. IV /5.
4D Există informaţia că „lntr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului (Şiclău
n.n.) s-au găsit circa 90 fibule cu capete terminate în formă de ceapă care se datează în aceeaşi vreme (dintre acestea cîteva exemplare se află în Muzeul Regional Arad), ci. S. Mark i, în Ar. fvlon, II, 1, p. 16", în M. Rusu şi E. Dă r ne r,
Săpătura de salvare de la Şiclău, în Materiale, VIII, Buc., 1962, p. 710, n. 4, asupra cărei note ne alrăgea aten\ia colegul A. Bej an - Timişoara, c[1ruia îi mulţumim şi pe această cale. Fiiră să negăm valoarea informaţiei, care ne arqumentează şi mai concret existenţa unui drum comercial dinspre M. Adriatică în Crişana, atragem atenţia că în vara anului 1974, cu ocazia unei documentări în Muzeul din Arad, cu ajutorul amabil al Tov. E. Dă r ne r, asupra dacilor din zona
Aradului, nici în depozit şi nici în expoziţie nu am putut studia fibulele cu capete
de ceapă. Amintim, de asemenea, existenţa a 10 fibule cu capete de ceapă, numă
rate de noi în expozi \ia de bază a Muzeului Banatului - Timişoara, fără indicaţii
asupra locului de provenienţă, din care pricină nu le-am putut utiliza în articolul
nostru, care, subliniem se referă la materialul publicai şi controlabil. Aşteptăm,
astfel, cu nerăbdare publicarea numeroaselor fibule cu capete de ceapă existente
în muzeele noastre şi care nu fac decît să confirme continuitatea de viaţă autohtonă, daco-romană, pe întreg cuprinsul Daciei şi totodată să ilustreze în mod concret puternicele legături ale Daciei cu Imperiul roman în sec. IV, stăpînirea romanct
la nordul Dunării în vremea lui Constantin cel Mare şi mai apoi şi astfel continuarea procesului de romanizare şi după anul 271/275, aşa cum de altfel a încercat, cu ajutorul fibulelor cu capete de ceapă, să sugereze concret acest lucru, şi
articolul de fată.
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ROMAN FIBULAE OF THE „ZWIEBELKOPFFIBELN"
TYPE FOUNDED IN CRISANA

(summary)
Author presents the fibulae of the „Zwiebelkopffibeln" type founded in Criby the Museum of „Ţării Crişurilor• in Oradea. He presents also
of this type, inserted till now, with the aim of calling attention on
the publication of the fibulae by the museums where those are held, attachinq importance to the knowledge of the IV-th century of our era in the territory of the
Socialist Republic of Rumania.
The fibulae direct attention also to the relations maintained by the late Roman Empire with the whole territory of the early Dacia.
şana and held
il fibula-index
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PLANŞA I. Fibule de bronz cu capete de ceapă:

1-2 Mişca, i, Bihor. 3. Oradea.
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Cri.ş(Ina
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l
PLANŞA

t-2. Dacia

romană (judeţ)

II. Fibule de bronz cu capete de ceapă:
localitate incertă; probabil Turda Potaissa?;
- provine dintr-o localitate necunoscută.
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INSTITUŢII SĂTEŞTI DIN COMIT ATUL BIHOR ÎN

SECOLUL AL XVIII-LEA
de

ANA ILEA

Pornind de la rolul preponderent al maselor populare în făurirea
istoriei, se impune cu necesitate cunoaşterea vieţii lor obişnuite, a
muncii lor cotidiene, a aspiraţiilor, a luptei şi năzuinţelor lor.
Oprindu-ne asupra orînduirii feudale, este bine ştiut că ţărănimea
liberă şi în cea mai mare parte aservită a fost principala forţă făuri
toare de bunuri materiale. Cercetarea mai aprofundată a unor izvoare
documentare din trecut ne înlesneşte pătrunderea în viaţa satului iobăgesc, în comunitatea sătească cu instituţiile, obiceiurile şi modul ei
de viaţă.
ln Transilvania încă din timpul organizării societăţii în obştii
săteşti, documentele îi atestă pe juzi şi cnezi ca prime instituţii săteşti
în fruntea acestor obştii1.
în părţile Bihorului, în secolele XIII-XIV sînt pomeniţi cnezii şi
voievozii în frunLea obştiilor româneşti. în anul 1274 este amintit voievodul Nicolae; fiul lui Paul (Nicolaus Waywoda iilius Pauli), iar la
1345 încă patru voievozi în părţile sudice ale BihoruluF. Pentru multiplele servicii aduse regelui şi Episcopiei romano-catolice de OradC'a
mulţi dintre voievozii români au fost înobilaţi şi au primit danii. Menţionăm între aceşlia pe voievodul Gheorghe din Gepiş, pe voievodul
Mihai din Cociuba, Vasile din Vintere şi Ioan din Cărand 3 • Obţinînct
astfel privilegii sau acte de danie voievozii intră în rîndul nobilimii
mici sau mijlocii, mai rar în rîndul marii nobilimi, asimilîndu-se clasei
stăpînitoare. Are loc deci un proces de diferenţiere a acestor reprezentanţi ai obştilor româneşti, formîndu-se două categorii; a celor care
1
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Editura Dacia, Cluj,
1972, p. 203; V a Ieri u Şot ro pa, Districtul grăniceresc năsăudean, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1975, p. 29.
2
Const anti n Pa v e I, Şcoalele din Beiuş 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 39,
51-52.
3
Ibidem, p. 66-68.
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păşesc în rîndul nobilimii şi a celor care rămîn fruntaşii obştiilor şi
luptă împotriva forţelor feudale pentru apărarea intereselor acestora.
Tendinţa de pătrundere în rîndul nobilimii este realizată de puţini dintre ei, majoritatea contopindu-se treptat în rîndurile ţărănimii, ajun-

gînd în cele din urmă simpli juzi sau oameni de rînd4.
Existenţa voievozilor este atestată documentar pînă în prima jumătate a secolului al XVII-iea în părţile Bihorului. La 1623 cu ocazia
punerii în stăpînire a lui Gavril Movilă asupra domeniului Şinteului
sînt menţionaţi voievozii din Ţeţchea, Chistag, Aştileu de Sus şi Peş
tera". În Bihor, alături de voievozi şi cnezi sînt amintiţi şi crainicii.
Primul crainic este amintit în anul 1442 în districtul Beiuşului, iar mai
tîrziu la 1582 în registrele de dijmă ale domeniului Cetăţii Orăzii sînt
menţionate
trei crăinicii în districtul Beiuşului (ale lui Petru Banda;
Matei Frise şi Nicolae Groza), unul în ţinutul Beliului (a lui Ştefan
Coma) şi patru în pertinentele româneşti ale Suplacului, Cărandului,
Cărăsăului şi Rogozului 6 •
Urbariul Cetăţii Orăzii din anul 1600 îi înscrie ca fruntaşi ai satelor şi tîrgurilor bihorene pe juzi. Spre exemplu la Episcopia Bihor
apare un jude prim şi un jurat, la Biharea un jude ,şi la Uileac un
jude prim 7 • În anul 1655 în ·scrisorile de punere în stăpînire a lui Ioan
Tărăk asupra unei curii nobiliare din Tile1gd sînt amintiţi judele
George Tărăk. şi juratul Ştefan Kocsis din Tileagd, judele Ştefan Turnezi din Tilecuş, Ioan Gacza din Poşalaca şi Ioan Turculy din Borşa 11 •
ln perioada stăpînirii turceşti probabil că au fost păstrate cel puţin
instituţiile cnezilor ,şi juzilor, dat fiind că turcii n-au perturbat vechea
organizare băştinaşă 9 •
Incepînd cu secolul al XVIII-iea documentele vremii vorbesc numai despre juzi, juraţi şi notari ca fruntaşi ai satelor din Bihor. ln
recensămintele populaţiei din comital (a capilor de familie) din anii
J 712-1714, 1719 precum şi în conscrierile tuturor bunurilor capitalului
din 1/722 şi ale episcopiei din 1721 primul dintre iobagi, înscris în
cadrul fiecărei localităţi este judele satului.
Judele, suprema autorit.ate locală sau mai marele satului apare
în documente, sub denumirea de iudex, făbiro şi bir6. Autoritatea ju4 Ştefan Pascu, op. cil., p. 209; V ale r i u
Şot ro pa, Districtul grdniceresc ndsdudean, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 31; Mari a Holba n, Măr
turii asupra rolului cnezilor de pe marile domenii din Banat în a doua jumdlate a
sec. al XIV-iea, ln Studii şi materiale de istorie medie, vol. II, 1957, p. 413.
5
Virgil Maxim, Contribuţii Ia geografia istoricd a comitalului Bihor în
a doua jumătate a sec. al XV /-/ea, în Crisia, Oradea, 1974,
6
Ibidem.
7
David Pro da n, lobdgia în Transilvania în sec. al XV 1-/C'a, Editura Aca-

demiei R.S.R. Bucureşti, 1968, p. 781.
8
Arhivele Statului Oradea, (Arh. St. Oradea), fond Capillul episcopiei ram.
cal. Oradea, Registre, nr. 1, p. 208-203.
9
L i v i u Bor c e a, Unele aspecte ale sldpinirii otomane 1n Bihor şi nord\'eslul României în secolele XV I-XV li, ln Crisia, 1974, p. 210.
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delUii este prezentă în toate actele de interes comun ale satului, el
administrează veniturile comune, poartă grija lucrărilor de interes
obştesc, ia măsuri pentru paza şi liniştea satului, suprav~g~ează morala şi toţ el este în acelaşi timp şi judecătorul satulm fie pentru
10
. •
•
•
pricini de interes comun, fi~ ind~vid~al~ •
Judele avea deci largi atnbuţmm admm1strahve, fiscale, economice, judecătoreşti şi gospodăreşti pe care le exercita în_ limitele comunităţii săteşti, a obiceiurilor pămînteşti şi a legilor scnse.
în mod obişnuit judele era ales de către comunitate, pe un an,
dintre sătenii care se bucurau de cea mai mare autoritate şi cei mai
înstăriţi din punct de vedere economic. Funcţia de jude deşi nu era
plătită aducea iniţial însemnate beneficii din judecăţi, daruri, drepturi
comune şi deaceea era mult rîvnită. In exercitarea atribuţiunilor judele
era ajutat de juraţi, sfatul bătrînilor şi de micii slujbaşi ai satului1 1.
Indată ce comunităţii săteşti i s-au suprapus cele două puteri, cea
de stat şi cea feudală au avut loc aclînci transformări în situaţia organelor locale. Juzii şi juraţii devin subalternii acestor două puteri, reducîndu-li-se autoritatea şi atribuţiunile de pînă acum, dar adăugîn
du-li-se în schimb un şir nesfîrşit de noi sarcini şi sporindu-le responsabilitatea12.
În perioada de care ne ocupăm instituţiile comunităţii săteşti sînt
tot mai mult subordonate organelor administrative ale puterii de stat
şi reprezentanţilor stăpînilor de pămînt în scopul menţinerii ordinei
şi stoarcerii feluritelor dări. Cresc mereu sarcinile în interesul celor
două puteri şi mai puţin pentru satisfacerea necesităţilor comunităţii.
Prin diferite regulamente şi instrucţiuni se urmăreşte uniformizarea
muncii celor care stau în fruntea comunităţilor săteşti. Judele este
răspunzător de aplicarea măsurilor şi hotărîrilor prevăzute în diferite
articole de legi, articole dietale şi statute ale comitatului.
După cum prevăd statutele comitatului Bihor din anul 1757, juzii
erau obligaţi să ţină evidenţa contribuţiilor, să repartizeze contribuţia
să o adune şi să o verse la timp în casa comitatului 13 . In instrucţiunile
speciale pentru juzii satelor elaborate în anul 1783 se revine asupra
acestor prevederi stabilindu-se mai concret obligaţiile juzilor în acest
sens. Printre altele se menţionează că sub numele de contribuţii se
înţeleg nu numai acelea cuprinse în conscrierile dicale care se varsă
în parte la casa de război, (Cassa Bellica) şi în parte la casa comitalului (Cassa Domestica), ci juzii trebuie să aibă în vedere şi acea
cantitate necesară localităţii pentru plata lor, a notarilor, a altor slujbaşi ai satului precum şi pentru alte che'ltuieli. Juzii trebuie să delişi

10
David Pro da n, Judele salului iobăgesc în Transilvania în secolele XV ll
XV III, în Anuarul Inslilutului de Istorie din Cluj, voi. IV, 1961, p. 217.
11
Ibidem, p. 218.

12

Ibidem.

13

Arh. St. Oradea, fond Primăria oraşului Oradea, Inv. 141, dosar 7.
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mitc>ze luate acC'sle con Lributii, să aducă la cunoştinţa locui lorilor carf'
C'ste siluaţia lor, mărimea lor, cînd se încasc>ază şi pc>nlru ce. Judc>le
se va servi de doi perceptori în fiecare loc, unul care se ,·a ocupa ci(•
conlribuţiile faţă de slat şi unul de conlributiile ordinare 14 .
Alît statute!<> din 1757 cît şi inslructiunile din 1783 consf'mnC'a/ă
obligati\·itatea juzilor de a întocmi socotelile sau buqeteJeVi săt<>şti
(rationes iudicis, bir6 szci.mad6.sa) pe care urmează apoi să le prC'zintc>
spre verificare oficialilor slăpînilor de pămînl (provizori şi şpani). In
cazul că stăpînii de pămînt ar neglija să le verifice, atunci să fie trimise magistraţilor comitalului. Bugetele săteşti consemnau în general
toate veniturile şi cheltuielile (perceptio et erogatio) salului, de care
judele dădea socoteală şi în faţa comunităţii. Jn aceste însemnări apare
încasarea contribuţiilor faţă de stat, a celor pentru necesităţile> localităţii uneori şi a celor faţă de stăpîn, vărsarea la casa comitalului
precum şi diferite cheltuieli pentru comunitate.
Astfel de mărturii ale activităţii juzilor satelor bihorene se
păstrează din prima jumătate a secolului al XVIII-iea în număr mai
restrîns, crescînd însă considerabil numărul lor în a doua jumătate a
secolului şi în prima jumătate a secolului următor. Cele mai vechi
bugete pe care le avem la îndemînă sînt din 1734, ale localităţii Biharea situată în apropiere de Oradea, pe atunci ridicată la rangul de
tîrg (oppidum) 16 • Acestea cuprind un tabel nominal al tuturor contribuabililor împărţiţi în patru subunităţi (tizedek), specificîndu-se desigur
şi cuantumul contribuţiei fiecăruia. După cum rezultă din aceste tabele,
localitatea -era supusă în anul respectiv la o contribuţie (portio) de
1975 florini ungureşti şi la o taxă de 492 florini ungureşti faţă de
comitat. Urmează apoi evidenţa veniturilor, a intrărilor băneşti realizate din contribuţii, crîşme, mori, servicii făcute locuitorilor etc. Pentru a putea da socoteală de modul cum a administrat banii intraţi,
judele a întocmit în continuare şi evidenţa cheltuielilor din care consemnăm: vărsări la Casa comitatului, cheltuieli ocazionate de încartiruirile militare, pentru diferite cumpărături în folosul comunităţii.
pentru plata salariilor etc.
După cum reie,se din însemnările judelui, în acest caz, el era ajutat
de doi perceptori (portio-perceptor, ad6-szedo), fapt constatat numai
la unele localităţi, în -general la cele cu o populaţie mai numeroasă
şi cu o putere economică mai mare.
Bugetele săteşti, alături de alte materiale documentare, sînt ,·aloroase izvoare pentru reconstituirea vieţii satului feudal, pentru cunoaşterea apăsătoarelor obligaţii ale locuitorilor faţă de stat, a evo14

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 5, p. 107-116.
te fan Im re h, C. Mure ş an, Un nou izvor pentru cunoaşterea \'ie/ii
salului din Transilvania la slîrşilu/ sec. XV lll, în Aci a Musei Napocensis, V, 1968,
p. 215.
16 Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dosar
15 ş

4194.
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luţiei raporturilor organelor locale, pe de o parte cu comunitatea iar
pe de alta cu autorităţile cărora le erau subordonate.
De cele mai multe ori bugetele erau întocmite de notarul satului,
aceasta datorîndu-se în parte şi faptului că mulţi dintre juzi erau
neştiutori de carte.
Nu în toate cazurile însă juzii se îngrijeau de întocmirea bugetelor, de asemenea nici autorităţile nu le verificau întotdeauna la timp.
Acest lucru este confirmat şi de actele vizitaţiilor decenale ale capitlului din anii 1769-1770 17 • lată cîteva din punctele urmărite cu
această ocazie: dacă judele încasează contribuţia de la populaţie şi
dacă pentru aceasta a întocmit socoteli (rationes), pe cîţi ani, dacă
acestea au fost revizuite, cînd şi de către cine, pe cîţi ani n-au fost
întocmite şi revizuite?
Vom menţiona cîteva din localităţile unde se consemnează lipsa
bugetelor pe anumite perioade. Spre exemplu, în localitatea Măgeşti
în anii 1765-68 cei doi juzi, Petru Haneş şi Gabriel Flore n-au întocmit bugetele şi acum a fost însărcinat notarul cu întocmirea şi prezeniarea lor 18 • In Dumbrăviţa de Codru nu s-au putut prezenta bugetele
pentru că juzii, neputînd justifica unele cheltuieli în faţa comunităţii,
,,au rupt actele" 19 . In Felcheriu deasemenea bugetele nefiind întocmite,
i s-a dat judelui un termen de 10 zile pentru a le prezenta 20 • La 1786
locuitorii din Episcopia Bihor se plîng că timp de 10 ani juzii n-au
întocmit bugetele, fapt ce aduce prejudicii comunităţii 21 •
Bugetele sînt mai bogate în informaţii spre sfîrşitul secolului al
XVIIl-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-iea. Uneori mai cuprinzătoare, alteori mai sumare bugetele săteşti rămîn preţioase izvoare
ale vieţii materiale şi spirituale a satelor iobăgeşti, putîndu-se citi
printre rînduri nemulţumirile, frămîntările şi năzuinţele acestor oameni.
Judele era obligat prin lege să asigure o utilizare cît mai raţională
a proprietăţilor comunităţii, să aşeze crîşmele în locurile cele ma'i
potrivite pentru a aduce venituri cît mai mari şi să se îngrijească de
sporirea tuturor beneficiilor localităţii.
O sarcină grea pentru juzi era aceea de a indica locul unde se
găsesc cei care şi-au părăsit pămînturile, adică cei fugiţi şi de a-i
urmări pe tîlhari, pe dezertorii din armată şi pe complicii lor 22 • Intr-o
circulară din anul 1757 se aduce la cunoştinţa juzilor şi locultorilor
din satele Mişca, Chişlaz, Chiraleu, Tăut, Bistra, Chiribiş, Popeşti,
Varviz, Borumlaca etc., ca în fiecare noapte un jurat cu 6 oameni
17
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înarmaţi cu puşti şi furci să stea în mijlocul salului şi doi dintre ei să
fie tot timpul treji. Ungă clopotniţă de asemenea să fie un om care să
tragă clopotele în caz de nevoie şi toţi locuitorii să fie pregătiţi pentru
a-i prinde pe tîlhari. Dacă aceste măsuri nu \'or fi luate şi tilharii \ or
putea pătrunde în sate, judele şi doi dintre juraţi vor fi întemniţaţi
la Oradea 23 • In anul 1791 se atrage atenţia provizorului de Vaşcău că
juzii cîtorva sate de aici n-au executat dispoziţiile în legătură cu urmă11irea tîlharilor şi că ar fi putut fi prevenit şi jaful de la PetrilenF 4 •
Judele trebuia să ţină evidenţa tuturor sătenilor, inclusiv a celor fugiţi
şi să supravegheze ieşirea şi intrarea în sat pentru a preveni furturile.
După cum precizează instrucţiunile, judele era obligat să obser\'e
regu'.lile de prevenire a incendiilor care se puteau naşte din uscarea
cînepii şi păstrarea în fiecare casă a lămpilor 2 ·'.
Intrucît atît statul cît şi stăpînul feudal urmăreau o evidenţă cit
mai clară a capacităţii de plată a supuşilor şi îndeplinirea obligaţiilor
mereu crescînde, funcţia .de jude devine tot mai grea. Judele se gă
seşte între mai multe puteri, între propia-i obşte, care cere sarcini
publice şi feudale cît mai puţine, puterea publică sau militară şi stă
pinul feudal care cer tot mai multe sarcini, fiecare tinzînd să-l acapareze pe jude în serviciul propriilor interese 26 •
Ca oameni de încredere ai comunităţii de cele mai multe ori îi
întîlnim pe juzi ca purtători de cuvînt şi a'părători ai intereselor acesteia în faţa oficialităţilor.
Grăitor este .în acest caz exemplul juzilor celor 39 de sate din
districtul Lunca cu ocazia nesupunerii şi rezistenţei acestora la plata
dijmei. La anul 1715 episcopia de Oradea, a pornit două procese împotriva acestor juzi care s-au situat în fruntea mişcării satelor împotriva dijmei. Remarcăm între aceştia pe judele Gheorghe Ciontoş din
Sîrbi 27 •
In districtul Vaşcău juzii susţin plîngerile locuitorilor în ce priveşte cărăuşia lungă, transportul lemnelor, a minereului şi a cărbu
nelui28. Tot în numele comunită~ii juzii înaintează plîngeri împotriva
abuzurilor şi pagubelor săvîrşite de armatele încartiruite pe teritoriul
comitatului29 • Cu ocazia reglementării urbariale din 1769-1772 juzii
şi juraţii tuturor satelor din comitat au avut un rol deosebit în stabilirea avantajelor şi neajunsurilor locurilor (beneficia et malei ici a Jo23

24

Arh. St. Oradea, Colecţia de documente foi ,·o/ante, dosar 41, fila 1.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice. dosar

3501.
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Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 5, p. 133.
Da v i d Pro d an, op. cit., p. 221-222.
27 Virgil
Maxim, Mişcări sociale la românii de pe Valea Barcăului şi
districtul Luncii (comit. Bihor) 1n primele decenii ale sec. al X\'1/1-lea, ln manuscris la Arh. St. Oradea.
28 Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 159, fila 114.
29 Ibidem, dosar 81, fila 18.
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corum) pe baza cărora s-a întocmit clasificatorul celor 464 de localităţi

în vederea elaborării noilor urbarii 30 .
Cele mai apăsătoare sarcini pentru jude erau însă cele venite
din partea stăpînului feudal, al cărui supus era dealtfel şi el ca şi
ceilalţi iobagi ai satului. Judele era principalul colaborator al dregă
torilor stăpînului, urmărea executarea de către iobagi a tuturor sarcinilor, supraveghea respectarea monopolurilor stăpînului, fiind obligat
să-i denunţe pe contravenienţi, pe cei care se sustrag de la îndatoriri,
participă la măsurarea băuturilor pentru crîşmărit, la măsurarea grînelor pentru sămînţă, ern prezent deci în toate acţiunile legate de
stăpînirea şi gospodărirea moşiei stăpînului3 1 . După cum reiese din
bugetele săteşti în sarcina judelui cădea de multe ori, strîngerea censului, a taxei de ghindărit, a daturilor, precum şi a ,diferitelor taxe de
arendare.
Juzii erau obligaţi să ia parte la st-rîngerea dijmei. în registrele
de dijmă, la sfîrşitul tabelei fierărei localităţi, juzii atestă că dijmuirea s-a făcut în prezenţa lor şi nu s-a luat nici mai mult nici mai
puţin decît atît cît este consemnat, semnează judele, un jurat şi notarul
localităţii 32 .

Din nenumăratele plîngeri ale locuitorilor reiese că una din sarcinile complicate ale judelui era scoaterea iobagilor la robotă şi cărău
~ia lungă pentru stăpîn. La 1758 spre exemplu, locuitorii din Olcea
declară că uneori juzii au aplicat pedepse pentru neexecutarea la timp
a muncilor pentru stăpîn, printre care transporturile la fabrica de
bere din Beliu 33 .
Tot prin intermediul juzilor se făceau cunoscute în mijlocul să
tenilor toate dispoziţiile venite atît din partea ,comitalului cît şi din
partea stăpînului.
Reducerea autorităţilor judelui, accentuarea subordonării lui se
răsfrîng şi asupra alegerii persoanei acestuia. Dacă înainte era ales de
către comunitate, acum judele este tot mai mult impus de către puterile
sup-rapuse, conform intereselor lor 34 • Alegerea judelui este reglementată şi prin urbariul de la 1772 care prevede ca stăpînul de pămînt să
numească 3 persoane din care comunitatea să aleagă una pentru
funcţia de jude. Notarul şi juraţii însă sînt aleşi de comunitate fără
aprobarea stăpînului. Se specifică în continuare că stăpînul îl poate
indepărta şi chiar pedepsi pe judele care nu are o comportare cores30 An a
I le a, Vero ni c a Co v ac i, Reglementarea urbarială din Bihor de
la 1769-1772, în manuscris la Arh. St. Oradea.
31 D a vi d P rod an, op. cit., p. 220.
32
Arh. St. Oradea, lond Capitlul episcopiei rom. cal. Oradea. Socotelile oficiilor economice, F. CUV., nr. 375, F. XCIII, F. XCII.
aa Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
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punzătoare. Juzii, pentru
scutiţi de prestaţii3 5 •

serviciile pe care le fac

stăpinilor

nu sint

în mod obişnuit judele se alege pentru un an de zile, putîndu-se
realege aceeaşi persoană mai mulţi ani la rînd. După cum deducem
din bugetele săteşti în prima jumătate a secolului al XVIII-iea erau
mai frecvente cazurile cînd acelaşi jude să se fi menţinut în funcţie
doi-trei ani sau chiar şi mai mult. Spre sfîrşitul secolului însă astfel
de cazuri sînt tot mai rare, judele schimbîndu-se de la an la an, fapt
ce denotă că funcţia nu mai era rîvnită şi că judele nu-şi putea duce
la bun sfîrşit toate sarcinile nici în interesul localităţii şi nici faţă de
stăpîni.
Comunităţile opuneau o puternică rezistenţă încercărilor stăpînilor
de a le impune juzii, ba mai mult îşi alegeau juzi fă·ră consimţămîn
tul stăpînului. Spre exemplu în anul 1758 locuitorii din Olcea, adunîndu-se în casa unui iobag, l-au ales jude pe Sudrigean Crăciun şi au
refuzat să plece la Beliu pentru confirmarea lui. Provizorul îl propusese
pe fostul jude Balia On, care după cum declara el băuse deja „aldă
maşul" la Beliu. Cu ocazia cercetărilor au .declarat locuitorii că nu-l
vreau jude pe cel propus de stăpîn pentru că acesta nu are preocupări
în interesul localităţ.ii la fel ca şi cei doi juraţi din anul trecut. Propun locuitorii în continuare ca înafara acestor trei persoane provizorul
să numească încă un jude pe lingă cel ales de comunitate iar dintre
aceştia va rămîne cel care va întruni mai multe voturi. Printre altele
locuitorii au declarat că nu pleacă la Beliu pentru confirmarea judelui
întrucît şi în anul trecut au fost în aceeaşi situaţie şi la Beliu au fost
bătuţi3 6 •

Locuitorii din Episcopia Bihor se plîng de asemenea împotri\·a juzilor impuşi de către stăpînul de pămînt şi cer juzi care să urmeze
adevărul, calea cea dreaptă în folosul celor trei părţi (comitat, stăpin
şi localitate), iar juzii de pînă acum să dea socoteală de greşelile lor
în faţa comunităţii 3 i. Observăm deci că erau unii dintre juzi, desigur
puţini la număr, care se ataşau intereselor stăpînului şi îşi uitau situaţia de iobagi şi obligaţiile faţă de semenii lor.
Conlcurenţa între stat şi stăpînii feudali în a-i atrage pe juzi şi
întreaga masă iobăgească de partea unuia sau altuia se adinceşte ~i
mai mult în perioada absolutismului luminat cînd statul caută să-l scoată
de iobag de sub arbitrariul stăpînilor de pămînt şi să curme abuzurile
acestora. Nu întîmplător statutele comitatului şi instrucţiunile pentru
juzi subliniază că încasarea contribuţiei faţă de stat şi depunerea ei
rămîne în sarcina comunităţii şi a judelui iar magistraţii comitalului
a:; Arh. St. Oradea, fond Capitlul episcopiei rom. cal. Oradea. Acta A.nliqua,
F.L.
26
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să aibă grijă ca în aceasta să nu se amestece stăpînii de
pămînt şi dregătorii lor. De asemenea stăpînii de pămînt să nu-şi
strîngă dările deodată cu cele faţă de stat, iar executorii comitatului
să nu fie deranjaţi cu această ocazie de către dregătorii stăpînului3 8 ,
Pe lîngă alte măsuri bine cunoscute în acest sens, în anul 1781 într-un
intimat al Consiliului locotenenţial se arată că pînă acum juzii şi notarii satelor au depus jurămîntul în faţa preoţilor ( de aceeaşi confesiune), dar se dispune ca de acum înainte jurămîntul să se depună
în faţa unui magistrat al -comitatului 39 •
Ca o consecinţă a sporirii sarcinilor judelui a fost şi instituirea

trebuie

ajutoarelor lui în primul rînd a judelui mic sau vicejudelui (subiudex,
kisbir6, iudex minor). în funcţie de mărimea localităţilor, de multitudinea sarcinilor numărul juzilor mici ajunge pînă la 3-4 într-o localitate. în registrele de dijmă la 1747 localitatea Văşad este înregistrată cu un jude prim şi doi juzi mici, iar Şilindru cu un jude
prim şi un jude mic 40 • La 1764 în localităţile Dumbrăviţa de Codru,
Suplacul de Tinca, Căpîlna şi Dumbrăviţa Mică alături de jude apar
cite un jude mic şi unul sau doi juzi ai morii (malom bir6) 41 • Conscrierea posesiunilor episcopiei din anul 1791 înregistrează 37 localităţi dintre care 22 aveau jude prim şi cîte un jude mic, 10 cîte un
jude prim şi doi juzi mici, 3 cite un jude prim şi 3 juzi mici, una
4 iuzi mici iar una numai cu jude prim 12 • Juzii mici erau aleşi
dintre juraţii locului. Numărul juraţilor de asemenea P.ra diferit ajungînd în unele localităţi pînă la 8.
Judele morii, care apare în unele localităţi, era în general o
funcţie economică în cadrul domeniului feudal şi deservea interesele
stăpînului în ce priveşte supravegherea morilor, luarea vămii etc.
Alta era situaţia acestor juzi în satele care aveau mori proprii sau
în jumătate. în acest caz judele morii avea sarcini atît din partea comunităţii cît şi din partea stăpînului.
Pentru toate serviciile pe care le făcea, judelui îi revenea o parte
din veniturile comunităţii nefiind plătit însă nici de către stat nici de
către stăpînul de pămînt. în bugetele săteşti la capitolul „erogatio"
este consemnată o sumă oarecare pentru plata salariilor, fără a se face
nominalizări de cele mai multe ori. Spre exemplu în satul Archiş pe
anul 1785-86 pe lîngă alte cheltuieli ale comunităţii apar şi 5 fi.
pentru plata judelui 43 •

c.u

38
39
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Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Biliar, Inv. 41, dosar 5, fila 123.
Arh. St. Oradea, fcnd Episcopia rom. cal. Oradea. Acte ecleziastice, dosar
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Arh. St. Oradea, fond Capii/ul episcopiei rom. cal. Oradea. Socotelile oficiilor ecrmomice, F. XCII. nr. 272/a.
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Ibidem.
Arh. St. Orodea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
Ibidem, dosar 4169.
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Din partea stăpînului e răsplătit doar prin anumite scutiri parţiale
sau totale de prestaţii iobăgeşti. Scutirea juzilor însă nu era o regulă
generală, depindea de bunăvoinţa stăpînului. Situaţia era foarte diferită de la un domeniu la altul şi de la un sat la altul chiar în cadrul
aceluiaşi domeniu. După cum ne indică jurnalele de rabotă şi conscrierile urbariale juzii şi uneori chiar şi juraţii, de cele mai multe ori erau
scutiţi de rabotă, apar totuşi uneori scutiţi de cens. Spre exemplu,
în conscrierea posesiunilor episcopiei din 1791 alături de crîşmari,
paznici de cîmp, dogari şi alţi angajaţi domeniali apar şi judele prim
şi judele mic scutiţi de obligaţii.,
lntîlnim cazuri cînd însăşi comunitatea sătească intervine pe lingă
stăpîn pentru a-i scuti pe juzi de obligaţii. Revelatoare sînt în acest
sens cererile localităţilor Bicaciu, Dumbrăviţa de Codru, Suplacul de
Tinca, Ineul de Criş, Miersig şi Forasig prezentate în şedinţele capitulare din anul 1771. S-a aprobat scutirea juzilor pentru anul în cursH.
Tot în şedinţele capitulare se precizează că juzii locului în raport cu
munca pe care o prestează în folosul domeniului vor fi scutiţi de
dijmă jumătate sau în întregime la aprecierea dijmuitorilor, cu condiţia
să fie serioşi şi cu credinţă faţă de stăpîni 45 • Se desprinde de aici o
mare relativitate a scutirii de dijmă după cum ne demonstrează şi
registrele de dijmă. 1n 1799 spre exemplu juzii primari şi juzii mici
ai celor nouă sate din raţionistatul Cheşa sînt scutiţi de rabotă şi unii
dintre ei sînt scutiţi total sau parţial de dijmărn.
In concluzie, scutirea juzilor de obligaţii urbariale era lăsată la
latitudinea stăpînilor ,de pămînt şi în consecinţă foarte diferită de la
sat la sat şi de la un an la altul.
Observăm o diminuare şi o îngrădire tot mai accentuată a surse,lor de venit ale judelui. Pe aceeaşi linie se înscrie şi restrîngerea
dreptului de judecată asupra sătenilor. După cum precizează şi statutele comitatului judele poate judeca numai pricini care să nu depă
şească un florin i,ar pedeapsa corporală să nu depăşească 12 lovituri.
intrucît s-au observat abuzuri din partea juzilor, stăpînii de pămînt
trebuie să vegheze ca gloabele să nu fie excesive. Toate pricinile care
presupuneau gloabe mai mari au fost acaparate de scaunul de judecată
al stăpînilor, mai ales pentru veniturile ce le implica acest drept, iar
gloabele mici au fost convertite în pedepse corporale pentru a nu
scăde,a capacitatea de plată a supuşilor 47 •
Alături de juzi şi juraţi un alt demnitar al satului feudal era
notarul. In decizia urbarială a s•caunului domenial al episcopiei din
anul 1751 şi în cea pentru domeniul cameral din 1753 se arăta că
notarul este foarte necesar supuşilor pentru a fi prezent la judecăţile
H
1
"
46

47

Arh. St. Oradea, fond Capitlul episcopiei rom. cot. Oradea, registre, nr. 69.
Ibidem, nr. 77, p. 91.
Idem, Socotelile oliciilor economice, F. CLIV, nr. 375.
David Pro da n, op. cit., p. 220-221.
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lor, pentru a face cercetări, pentru a le scrie pasualele pentru că aceştia
sînt simpli, necunăscători de carte şi fără notar nu pot face nimic.
Pe notar îl vor plăti locuitorii după cum vor conveni, iar persoana
aptă pentru a1ceasta slujbă va fi numită de stăpîn~ 8 •
Comisia imperială instituită în Bihor, în anul 1757 a dispus ca
notarul să nu fie impus satelor de către stăpînul de pămînt ci locuitorii
să-şi aleagă notar pe cel ce ei îl vor socoti potrivitrn. Dealtfel şi urbariul de la 1772 dă drept liber comunităţii de a-şi alege notarul. Numai
localităţile
mai mari îşi aveau fiecare notarul ei, majoritatea însă tot
dte 2-3 sau chiar şi patru sate aveau un notar. Spre exemplu la
1768 aveau acelaşi notar Sititelecul cu Miersigul, Cărăsăul cu Petidul,
Cacuciul Vechi cu Măgeşti, Gălăşeni şi Josani5°.
Notarii erau plătiţi la înţelegere cu comunitatea, de aceea plata
lor diferă de la caz la caz. Notarul din Alparea primea anual 8 florini,
pentru cumpărarea şi repararea încălţămintei încă 1 fi. şi 6 mariani,
mai primea apoi 3 cîble de grîu şi 4 cible porumb. Uileacul de Criş
plătea notarul cu 20 fi/an, 4 fi. pentru ÎI1Jcălţăminte, 8 cible de grîu,
50 libre sare şi 12 care lemne de foc. În cazul Suplacului de Tinca se
menţionează că notarul nu are nici o plată dar este scutit de daturi şi
românii în zi'lele de sărbătoare, de bună voie, îi prestează cite 1/2 zi
de muncă. Locuitorii din Cărăsău .şi Petid dădeau notarului de fiecare
casă cite 4 cr. iar comunitatea întreagă cite 5 cîble griu, o zi de ară
tură pentru porumb şi o zi de sapă 51 •
Notarii erau indispensabili ,comunităţii atît pentru interesele generale ale locului cit şi pentru necesităţile personale ale sătenilor ei
fiind în multe cazuri singurii în măsură să s:crie şi să citească. Intîlnim şi aici cazuri cînd stăpînul feudal încearcă să impună notarii în
diferite localităţi. Spre exemplu la 1795 juzii şi locuitorii din Nermiş,
Groşeni, Cărand, Bîrzeşti şi Sălişte de Beliu declară că nu se pot înţelege cu noul notar şi nici nu cunosc cum a ajuns acest notar aici
întrucît ei n-au fost consultaţi 52 •
înafara juzilor satelor în cele trei districte, Beiuş, Beliu şi Vaşcău
au existat juzii supremi sau districtuali, urmaşi ai vechilor cnezi. în
decizia urbarială a episcopiei din 1751 se menţiona că juzii supremi
vor fi reduşi la 3 în domeniul Beiuş şi la 2 în domeniile Beliu şi Vaş
cău continuînd să fie scutiţi de taxele şi robotele domeniale şi publice
întrucit nu au altă plată 53 • Comisia imperială, în 1757, ordonă însă ca
48
49

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, nr. 41, dosar 162, fila 112.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar

2324.
50

Arh. St. Oradea, fond Capillul Episcopiei rom. cal. Oradea. Acta Anliqua,

F. 8.
51

Ibidem, nr. 14 (Alparea), nr. 29 (Uileacul de Criş), nr. 8 (Suplacul de Tinca),
nr. 10 (Petidul).
52
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
4404.
53
Ibidem, dosar 2324.
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să nu fie scutiţi de contributii, subliniind că problema
nu aparţine urbariului şi prin urmare numai autoritatea imperială poate să hotărească în acest sens 54 . Peste un an comitatul revine la această problemă specificînd că deşi nu este prevăzută
în legi scutirea de contribuţii a juzilor, date fiind serviciile pe care
le-au adus şi le aduc stăpînilor de pămînt, se va interveni pe lîngă
,curtea imperială pentru ca această scutire să fie menţinută în continuare5''.
Socotelile provizoratelor din cele trei domenii atestă existenţa a
patru juzi supremi în domeniul Beiuş şi cîte doi la Beliu şi Vaşcău.
Juzii supremi se îngrijeau de strîngerea gloabelor, de bunul mers al
lucrărilor agricole, de gospodă1lirea raţională a pămîntului alodial, de
îndeplinirea obligaţiilor urbariale controlîndu-i pe juzii sateior şi
răspunzînd în acelaşi timp în faţa provizorilor. Spre sfîrşitul sec, al
XVIII-lea juzii supremi au încetat de a mai funct.iona, atribuţiile lor
fiind preluate de cJ.tre şpanii dome,iiali.
In concluzie, putem spune că vechea autonomie a obştei săteşti
cu instituţiile ei este ştirtlită de ,către autoritatea de stat şi puterea
stăpînului feudal. Funcţia de jude, cea mai înaltă demnitate a satului
feudal, dintr-o distincţie rîvnită de toţi iobagii se transformă treptat
într-o serviitute. o sarcină deosebit de grea, de la care toţi caută să
se sustragă.
Judele era pasibil de pedeapsă în cazul că locuitorii satului nu-şi
îndeplineau la timp obligaţiile publice şi feudale. Făcînd o privire de
ansamblu asupra tuturor obligaţiilor la care era supusă o localitate
în decursul unui an şi avînd în vedere restanţele care sînt fren·ente,
înţelegem de ce func~ia de jude devenise o povară, acesta ne mai
putînd păstra un echilibru între interesele obştei din care el însăşi
făcea parte şi a celor două puteri cărora le era supus.
Sursele de venituri ale judelui au fost mult diminuate, el fiind
supus la obligaţii atît de stat cîte şi faţă de stăpînul feudal, ca şi
ceilalţi iobagii, în conformitate cu legile în vigoare, scutirea acordată
de către stăpîn fiind foarte relativă.
Juzii în majoritatea lor rămîn ataşaţi comunităţii, apără interesele semenilor lor, dînd curs plîngerilor şi nemulţumirilor acestora în
faţa apăsătoarelor obligaţ!i'i şi a abuzurilor dregătoreşti. Pînă la sfîrşitul sec. al XVIII-lea îi întîlnim pe juzi fă:cînd parte din scaunul de
judecată al episcopiei, avînd posibilitatea deci să ia poziţie în interesul comunit8.ţLi.
Deşi ştirbită autonomia instituţiilor săteşti în cadrul administraţiei
feudale cu un sistem centralizat în care legea cîştigă prioritate faţă
de dreptul cutumâar, regulamentul faţă de obicei, se păstrează totuşi

juzii supremi

contribuţiilor

5~
55

Ibidem.
Ibidem,
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formele tradiţionale, metodele înrădăcinate ale guvernării locale, legea
neputînd realiza o preponderenţă absolută 56 • Atît statul cit şi stăpînii
feudali în concurenţa lor de a-şi atrage masa iobăgească erau nevoiţi
să fa,că unele concesii, să se abată de la litera legilor scrise.

L'INSTITUTION RURALE DE LA COMTE DE BIHOR
DANS LA XVIII-IME Sll:CLE

Resumc

S'appuyant sur des documents inedits des archives, le travail presente l'evolution des institutions des villages du departament de Bihor dans le XVIII-e siecle:
le juge et le notaire, L'auteur en examine l'election, la confirmation Ies obligations,
du juge envers le seigneur feodal et l'Etat et Ies reglementation de l'activite du
juge. Le trnvail s'acheve sur quelques appreciations concernant l'atitude des juges,
envers Ies revendications des serfs.

,u

Ştefan Im re h, C. M u re ş an, op. cil., p. 225.
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MANUFACTURA DE STICLĂ DIN DELIU
INA DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA
de
VERONICA COV ACI

Manufactura de sticlă (huita vitriaria) înfiinţată în anul 1741 la
înfruntînd greutăţile începutului, păşeşte în a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea, cu o producţie mărită, punîndu-se în
conlinuare un accent tot mai mare pe vînzarea produselor în vederea
obţinerii de venituri băneşti.
Această manufactură nu a rămas definitiv în această localitate.
Ea a fost mutată în localitatea Beliu 2 în jurul anilor 1780-1783. Anul
exact al mutărti nu s-a putut stabili, întrucît din această perioadă
lipsesc atît socotelile hutei cît şi ale provizoratului de Beliu. Avîndu-se în vedere însă că, printr-un act din anul 1783, se stabileşte distanţa dintre „Huita vitriaria Beliensis" şi posesiunile domeniului, care
trebuiau să efectueze transporturi de lemne pentru necesităţile manufacturii3 se poate trage concluzia că la data respectivă manufactura
de sticlă era deja transferată în localitatea Beliu.
Scopul mutăriii hutei în localitatea Beliu a fost apropierea de sursele de materii prime, precum şi de drumul de acces spre comitalul
Arad, aşa după cum rezultă dintr-un registru de conscriere a veniturilor din anul 1787, urmărindu-se atît menţinerea veniturilor realizate,
cît şi asigurarea unei mai bune desfaceri a produselor 4 •
în registrul amintit mai sus sînt descrise imobilele aparţinătoare
hutei cu menţionarea valorii lor estimative\ după cum urmează:

Hăşmaş 1 ,

1
V. Co vaci, Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a sec. al
XVlll-lea, în Crisia, Oradea, 1973, p. 220.
2
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dos. 3929,

p. 99.
3

Ibidem, dos. 3708, p. 65.
Ibidem, dos. 3929, p. 99.
5
Ibidem, p. 97-103. lnzestrarea tehnică a acestei hute este asemănătoare cu
a celorlalte manufacturi de sticlă ridicate în această epocă. Vezi Bujor Surdu,
4

Cont ribu/ii la problema naşterii manufacturilor din Transilvania în secolul al XV llllea, în Anuarul lnslitutului de Istorie din Cluj, 1964, VII, p. 173-174.
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principală a hutei sticlăria
propriu-zisă condin material lemnos, acoperită cu şindr,ilJ., avînd lungimea de
6,3/6 stînjeni şi lăţimea de 5 stînjeni fiind evaluată la 180 florini
rhenani (fl. rh.). în interiorul acestei clădiri erau 4 cuploare construite din cărămidă. Primul se folosea pentru topirea materialului
,(fornax in qua materia liquef it), al doilea pentru răcirea obiectelor de
sticlă terminate (fornax ref rigeratoria), al treilea pentru uscarea lemnelor (fornax ubi lique exiccantur), iar al patrulea pentru arderea
oalelor de topit şi de rădit sticla (fornax pro exiccatione o/Jarum).
- Clădirea cuptorului de desfăşurare a geamurilor (domo explanatoria), construită tot din material lemnos şi acoperită cu şindrilă,
avînd lungimea de 5,3/6 stînjeni şi lăţimea de 5 stînjeni, fiind evaluată la 196 fi. rh.
- Clădirea în care se prepara potasa (cinerum clavellatorum,
flusz, hamuzsir) necesară în procesul de producţie. Şi aceasta a fosl
construită din material lemnos, acoperită cu şindrilă, avînd lungimea
(mercenarii) hutei, fiind evaluate toate la numai 15 fl. rh.
- Clădirea destinată depozitării produselor finite (conservatorium), avind lungimea de 12 stînjenJ, lăţimea de 4,4/6 stînjeni, fiind
evaluată la 360 fi. rh.
- Clădirea pentru depozitarea paielor, folosite la împachetatul
sticlei, estimată la 20 fi. rh. şi 3 case cu pereţi din nuiele bătute cu
pămînt şi acoperite cu paie, în care locuiau o parte din lucrătorii
(mercenarii) hulei, fiind evaluate toate la numai 15 fi. rh.
- Grajdul şi şopronul pentru căruţe, avînd lungimea de 7 stînjeni şi lăţimea de 2,3/6 stînjeni, evaluat la 8 fi. rh.
Toate aceste imobile se aflau în localitatea Beliu. De hulă aparţinea însă şi moara de zdrobit piatra de cuarţ (mola contusoria buffonidum) şi locuinţa morarului (molitoris buffonidum domus) care au
rămas şi pe ma.ii departe în localitatea Hăşmaş, unde se găseşte şi în
anul 18006 • Moara propriu-zisă a fost evaluată la 60 fi. rh., iar locuinţa
morarului la 12 fl. rh.î,
Această evaluare, care se ridică la suma de 1 004 fi. rh., este doar
parţială, avîndu-se în vedere că registrul de conscriere nu se ocupă
şi cu evaluarea utilajelor tehnice şi a
instrumentelor din dotarea
hutei.
Nu cunoaştem din ce cauză nu sînt amintite în acest inventar atelierul de şlefuit şi gravat sticlă fină şi nici cel de confecţionat iale
pentru cuptoarele de topit şi de răcit stic.la. Probabil nu era destinată
pentru aceste ateliere cite o clădire separată, ci au funcţionat în
cadrul unora din clădirile amintite. Dealtfel existenţa lor era determinată de procesul de producţie, iar în ce priveşte instalaţiile tehnice şi

-

slruită

6
7

Arh. St. Oradea, Jonci Episcopia rom. cal. Oradea, dos. 3708, p. 82.
Ibidem, dos. 3929, p. I 01.
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instrumentele folosite în ateLierele respective au fost descrise împreună
cu altele într-un inventar întocmit în anul 1789.
Din inventarul anului 1789 rezultă că în acea perioadă cuptorul
de topit sticlă funcţiona cu opt oale confecţionate din argilă. Deşi numărul oalelor nu reiese în mod direct din inventar, acesta poate fli
dedus totuşi cu exactitate din alte menţiuni consemnate în inventar.
Astfel, la cuptorul de topit existau 8 buc. fier laminat pe care se aşe
zau oalele. De asemenea, de-a lungul pereţilor, în faţa fiecărei oale,
se găseau 8 buc. dispozitive din fier pe care lucrătorii aşezau ţevile
de ~uflat cu ocazia scoaterii din oală a sticlei topite în vederea prelucrării (in circumferenţia fornacy, ferri frusta fistula girant vitrum - acto).

in quo sodales cum

În faţa oalelor maii existau un număr de 9 buc. plăci din fier, pe
care se învîrteau şi formau obiectele din sticlă în timpul suflării (ante
quemvis sodalem, ferri frustum, in quo girat vitrum extra fornacem,
no,·em).

Sticla fluidă, care deja primise forma sa brută
aşeza în diferite forme confecţionate în acest scop.
zultă existenţa unui număr de 16 buc. de astfel de
9 buc. din aramă, iar 7 buc. din fier.

prin suflare, se
Din inventar reforme, din care

În clădirea în care era instalat cuptorul de desfăşurat sticla,
existau două mese din lemn pe care se întindea sticla suflată iniţial
în formă cilindrică, după ce în prealabil s-a procedat la reîncălzire şi
tăiere.

Pentru prepararea potasei, huta a fost dotată cu 8 cazane şi 23 de
necesare la fierberea cenuşei ( coc tura cinerum), precum şi un
cuptor pentru calcinarea potasei (clave/Jatura cinerum).
La moara de măcinat piatra de cvarţ exista un cuptor în care se
ardea piatra şi o instalaţie de măcinat compusă din 8 şteampuri, a,cţionaţi cu forţa apei.
Atelierul de şlefuit sticla era compus - la 1789 - din două încăperi, din care una destinată pentru şlefuitul propriu-zis, iar a doua
pentru gravarea sticlei. Dintre instrumentele de şlefuit (instrumenta
politoria) cel mai important era maşina de şlefuit (fabrica) înzestrată
cu două roţi şi forme rotunde (rotulae) pentru polizat, mari şi mici,
d,in fier şi piatră. Pentru gravarea sticlei se întrebuinţa maşina înzestrată cu o roată şi forme pentru gravat, rotunde, din aramă (fabrica

căzi,

scisoria cum rota, rotulae scissoriae, aeneae).

Manufactura de sticlă de la Beliu, ca şi celelalte din epoca resa fost înfiinţată într-un loc unde erau asigurate principalele

pectivă,

*
8

Ibidem, dos. 3640, p. 9-10.
https://biblioteca-digitala.ro

7R

Veronico Covnci

4

materii prirne 9 • Piatra de cuarţ - materia de bază - era extrasă din
carierele de piatră din jur, iar materialul lemnos ce se consuma în
cantităţi foarte mari, atît la prepararea cenuşei cît şi la ardere şi topit,
se tăia din pădurile apropiate ale domeniului. Cu ocazia mutMii hulei
din localitatea Hăşmaş la Beliu s-a avut în vedere apropierea de sursele noi de materii prime, care se epuizaseră în jurul Hăşmaşului la
mai puţin de jumătate de secol de exploatare.
Ca un avantaj trebuie subliniat şi faptul că în condiţiile relaţii
lor feudale - atît carierele de piatră, cît şi pădurile aparţineau aceluiaşi proprietar, care deţinea şi huta 10 • Mai mult, Episcopia rom. cat.
din Oradea, proprietarul hutei, fiind stăpînul de pămînt al locului.
folosind la maximum forţa de muncă iobăgească a putut să aprovizioneze manufactura cu aceste materii prime.
Dacă în primii ani de funcţionare a hutei extragerea şi transportarea cuarţului, tăierea lemnelor şi arderea în vederea obţinerii cenuşei, transportarea acesteia, de asemenea şi a lemnelor de foc pentru
cuptoare, a fost asigurată nu numai prin munca gratuită a iobagilor,
ci şi pentru plată, se observă în a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea generalizarea efectuării fără plată a acestor munci, în contul
obligaţiilor urbariale. Urmărind socotelile atît ale hutei, cit şi ale
provizoratului din această perioadă -, se constată că pentru acc>sle
munci nu sînt înregistrate cheltuieli. în unele cazuri chiar_ se menţionează, în mod expres, că ele s-au efectuat în contul robotei. Astfel,
în anul 1788 s-au transportat de către iobagi în contul robotei
1 028 stînjeni de lemne de foc (lignorum orgialium) şi 783 căruţe de
lemne ce proveneau din căzături (lignorum ordinarium communium) 11 •
în contul obligaţiilor urbariale mai sînt efectuate o serie de alte
·cărăuşii, executate tot cu muncă iobăgească. Argila necesară pen trn
confecţionarea cărămizilor refractare şi a oalelor de topit şi răcit a
fost transportată cu muncă iobăgească din Vadul Crişului. asigurată
fiind doar întreţinerea animalelor şi plata diurnei însoţitorilor trimişi
pentru preluarea materialului. ln anul 1773, cu ocazia unui transport
de argilă cu 73 de cai s-au plătit 5 fl. rh. şi 31.1/2 cr. pentru înlretinerea cailor şi 51 cr. pentru însoţitori' 2 •
Tel k e s Simon, Ovegiparunk. /pari monogrcilia, kiilănăs tckintctte/ a l<'r·
vcim es kiilkereskede/mi viszonyokra. (Industria de sticlă.
Monografie industrială ... ), Budapesta, 1895, p. 21; M. Bunt a, P. Gyula i, Batiz. Monografia manulacturii de laianfă lină, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj, p. 91.
10
M. B u n ta, P. G y u l ai, op. cit., p. 21.
11
Ibidem, dos. 3696, p. 7 verso. Această constatare o găsim şi în lucrarea autoarei H. Bal a z s Ev a, A vciradi piispăkseg jobbcigyainak megmozdulcisa a 18
szcizacl kăzepen (Mişcările iobagilor episcopiei de la Oradea la mijlocul secolului
al XVIII-iea), în Szcizadok, 1950, nr. 1-4, p. 323-324.
12
Ibidem, dos. 3637, poz. 140 (pro 73 egvis argillam pro necesitatibus huila
ex Rev ad ferrenti) şi poz. 141 (haidoni pro viaticis expensis argillam ad ducenU
ex Rev).
9

melesre, munkcis -
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Celelalte materiale care se mai foloseau în procesul de producţie
nu se găseau pe teritoriul domeniului - cum sint: arsenul, (arsenium), salpetrul (salis nitri), sarea (salis communis), manganul (lapis
niger, braunstein) şi ceriul (color cerulens) - au fost procurate, ca şi
în prim:ii ani de funcţionare ai hutei din diferite părţi. Salpetrul se
cumpăra de la oficina de salpetru din Kallo (R.P.U.), cu 30 fl. rh. maja,
manganul din localitatea Kisocsa (R.S.C.) cu 25 fl. rh. o căruţă (currubus)1-1, iar arsenul şi ceriul din farmaciile din Oradea, la un preţ de
25 fi. rh. maja 14 , respectiv la 54 cr. libra 15 • Sarea se cumpăra din Hăl
magiu şi Săvîrşin la preţul de 3 fl. rh. şi 13 cr. maja 16 • Transportul
acestor materiale s-a as:igurat în continuare cu muncă iobăgească.
Astfel, în anul 1773 cu ocazia cumpărării din Kallo a celor 6 măji de
salpetru cu 180 fl. rh., s-a mai achitat suma de 5 fl. rh. şi 30 cr., pentru însoţirea transportului, fără însă să rezulte vreo plată şi către cei
care au efectuat transportul respectiv 17 •
Deseori, pentru asigurarea unei mai bune aprovizionări cu materiale, se dădeau diferite obiecte din sticlă, sub formă de cadou, celor
de la care se procurau materialele. Asemenea cadouri au fost trimise
de mai multe ori stăpînului de pămînt din Kisocsa, de unde se aducea
manganul1 8 , provizorilor din Vadul Crişului şi Buteni, de unde se
cumpăra argila şi varul1 9 , inspectorului domenial din Kallo 20 , oficialilor de sare din Hălmagiu şi Săvîrşin 21 , precum şi oficialului de la fierăria din Moneasa, de unde se procura fierul ne.cesar pentru confecţionarea diferitelor instrumente 22 •
Ca materie primă erau folosite şi cioburile de sticlă, încă din
primii ani ai funcţionării hutei. Conducerea tehnică în continuu a insistat în această privinţă, deoarece cioburile puteau fi retop'ite fără
adăugirea altor materii prime şi se puteau prelucra într-un timp mai
scurt.
Cele mai însemnate cantităţi de cioburi au fost procurate de Ia
negustorii de sticlă, care venind la hută să cumpere diferite obiecte
din sticlă, aduceau cu ei şi cioburi, preţul de procurare fiind de 1 fi. rh.
maja 23 •
şi

*

Procesul de producţie era a,sigurat în tot cursul anului, în afara
perioadelor de reparaţie a cuptoarelor. Perioada de efectuare a repa13
14

15
16
17

18

19
20

21
22

23

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dos.
dos.
dos.
dos.
dos.
dos.

3637,
3638,
3639.
3638,
3637,
3632,

poz. 150 şi poz. 173.
p. 5.
poz. 79, 80.
poz. 150.
p. 1.

dos. 3637, poz. 210.
poz. 211.
dos. 3642, poz. 39.
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raţiilor se poate constata din rapoartele de producţie lunare sau căr
tile de lucru ale sticlarilor, din care rezultă stagnările de producţie,
cît şi din chitanţele de plată a salariilor. ln acestea din urmă, în mulle
cazuri sînt menţionate cauzele pentru care producţia a fost oprită.
De exemplu, într-o chitanţă întocmită în anul 1791, cu care a fost plă
tit lucrătorul care efectua amestecul materiilor prime (schmeltzer, materia csin6.16), se menţionează în mod expres că munca la hută a fost
oprită pentru reparaţii, la mijlocul lunii iunie, reluarea făcîndu-se abia
în a treia săptămînă a lunii septembrie 24 •
Din studiul şi a altor documente rezultă în mod evident, că reparaţii se efectuau anual, care de regulă începeau la mijlocul lunii iulie
şi durau pînă la mijocul lunii septembrie. ln această situaţie, în fiecare an perioada de producţie a sticlei era de numai 10 luni. Spre
exemplu, în anul 1788 în hută s-a lucrat 41 de săptămîni2 5 •
De obkei săptămînal se puteau efectua două topiri. Acest inten·a]
de timp însă se scurta mult în cazul folosirii ca materie de bază a
cioburilor, cînd se putea ajunge săptămînal la 3 sau chiar şi 4 topiri.
Toate cele 8 oale cu care cuptorul de topit a fost înzestrat erau
încărcate de îndată după folosirea totală a sticlei topite, asigurîndu-se
astfel ritmicitatea producţiei. Pentru exemplificare amintim o carte de
lucru a unui sticlar din anul 1792, din care rezultă că în zilele de 2,
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 din luna ianuarie s-a efectuat suflarea
sticlei2 6 , iar în intervalul dintre aceste date se proceda la reîncărcarea
oalelor, precum şi la topire.
ln ceea ce priveşte categoriile de produse care se fabricau nu rezultă vreo deosebire faţă de perioada începutuluin. Şi în această perioadă manufactura producea şaibe de sticlă (scheiben, orbiculorum),
care se întrebuinţau pentru geamuri de fereastră, table de geamuri
(tabula), sticlă scobită obişnuită (vitrorum ordinarium) şi cristal (cris-

tallum).
însă volumul producţiei se înregistrează o creştere
de anul 1749, cînd manufactura a realizat o producţie
maximă de 1 689 fl. rh. se ajunge ca după anul 1765 să se înregistreze
o producţie anuală de 4-5 mii fl. rh. sau chiar şi 6 mii fl. rh. Producţia
cantitativ-valorică realizată în această perioadă este ilustrată în tabelul anexă, în care s-a dat pentru comp,1ratie producţia anului 17-19,
an de vîrf din prima jumătate a secolului al XVIII-iea.
Analizîndu-se producţia de sticlă şi pe categorii, rezultă că cele
mai mari cantităţi s-au produs din sticla scobită de calitate obişnuită,
\'olumul acesteia crescînd an de an. Astfel, dacă în anul 1749 din pro-

Cit

priveşte

continuă. Faţă

24
25
~r,
27

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dos.
dos.
dos.
dos.

3642, poz. 12.
3639, p. 7.
3643, poz. 7.
3629.
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dusul respectiv s-au realizat 13 605 legăturF 8 , în anul 1790 se ajunqe
la o producţie de 59 278 legături 29 •
Pe lîngă sticla scobită se produceau cantităţi însemnate şi din
tabla de geamuri. La acest produs, în decurs de numai cîţiva ani, producţia se dublează. în schimb şaiba de sticlă nu se mai fabrică după
anul 1787 decît într-o singură dimensiune (furm scheiben), iar după o
anumită perioadă se reduce şi cantitativ producţia la acest sortiment.
Astfel de la 26 440 buc. şaibe produse în anul 1749 ori 94 750 buc. produse în anul 1768 se ajunge în anul 1793 la numai 409 buc.
Ceea ce trebuie scos în evidenţă este faptul că la această manufactură, pe lîngă sticla de calitate obişnuită se fabrica în această
perioadă şi sticla fină (cristalul), care era de două categorii: cristal
obişnuit (cristallum ordinarium) şi cristal incolor (cristallum incolor),
la cea din urmă finisarea fiind executată prin şlefuire şi gravare.
Sortimentele, atît din sticla scobită obişnuită cît şi din cristal,
erau foarte variate, chiar de la începutul funcţionării hutei. Se fabricau pahare, butelii, carafe, amfore, articole pentru iluminat şi sticlă
rie pentru farmacii, în forme şi mărimi diferite.
Preţul de vînzare al sticlei era stabilit pe categorii de produse.
In cadrul unei categorii de produse, preţul nu era stabilit pe buc:1.tă,
ci pe unitatea de măsură, folosită la categoria respectivă. Astfel, pentru sticla obişnuită preţul era stabilit pe legături, la cristal şi tablă
pentru geamuri pe schok, iar pentru şaibe preţul era stabilit la
100 de buc.
Atît legătura, cît şi schok-ul, erau constituite din cantităţi diferite. Cantitatea ce constituia o legătură sau un schok, dintr-un sortiment sau altul, depindea de felul sortimentului (pahar, butelie, amfore), de gradul de finisare, precum şi de valoarea sortimentului
respectiv.
Preţul sticlei scobite obişnuită a fost de 3 cr. legătura 30 • în această
categorie de sticlă, o legătură a fost constituită din atîtea bucăti de
obiecte de sticlă, indiferent de sortiment, care împreună aveau capacitatea de două medii3 1 • Sticla avînd capacitatea de o medie se vindea
cu o poltură 32 • Excepţie făceau buteliile, din care o singură medie se
vindea cu un groş3 3 ,
•
Şaibele de sticlă, care iniţial aveau preţuri diferite în raport de
f~lul sortimentului, după ce s-au fabricat numai într-o singură dimensmne, pr_eţul s-a stabilit la 6 cr. legătura. în realitate nu s-a produs
vreo schimbare de preţ, deoarece iniţial 100 buc. şaibe (furmscheiben)
28

Ibidem.
Ibidem, dos. 3641.
30
Ibidem, dos. 3636, poz. 19.
31
Media-justa=itze-cca 800 m.1.
32
poltura = 1 1/2 cr. Matt hi as B e I,
cum, Ediţia III-a, Bratislava şi Caşovia, 1779.
aa groş-3 cr.; Ibidem.
29
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aveau valoarea de I fi. rh., iar acum o legătură era formată doar din
1O buc.
Preţul tablei de geamuri pînă în anul 1787 a fost acelaşi ca şi în
prima perioadă, adică 1 fi. rh. şi 30 cr. de un s·chok, de la care de' .
însă se majorează cu 10 cr. Din actele studiate nu rezultă ce cant„
tăţi de tablă constituia un schok, de asemenea nici în ce mărimi s-a
executat acest sortiment.
Preţul cristalului, spre deosebire de prima perioadă, cînd indiferent de calitate, era fixat la 1 fi. rh. şi 30 cr. schok-ul, în a doua perioadă, a fost diferit în raport de calitate şi gradul de finisare. Din
această cauză cantitatea care constituia un schok dintr-un anumit sortiment, era diferită. Cristalul de categoria a doua (cristallum ordinarium) avea preţul de vînzare de 1 fi. rh. şi 15 cr., iar cel de categoria întîia (politum cristallum) avea preţul de 4 fl. rh. de un schok,
care mai tîrziu s-a ridicat la 4 fl. rh. şi 15 cr.
Din cele expuse, rezultă că în privinţa preţului de dnzare al
sticlei, nu s-au produs schimbări esenţiale, faţă de prima jumătate a
secolului al XVIII-iea, intervenind majorări doar la produsele din
cristal unde datorită perfecţionării producţiei apar sortimente de calităţi diferite.

*
Valorificarea produselor fabricate la manufactura de sticlă din
Beliu continuă să fie realizată în cele două direcţii cunoscute din prima
perioadă de funcţionare şi anume: satisfacerea nevoilor domeniului
episcopiei, precum şi vînzarea pentru bani. Analizîndu-se sub acest
aspect socotelile hutei, se observă însă, că an de an se reduc cantităţile destinate pentru nevoile interne ale domeniului, în acelaşi timp
creşte volumul sticlei vîndute. Dacă în anul 1768 s-a dat domeniului
sticlă în valoarea de 345 fl. rh. 27 cr., iar în valoare de 3 723 fi. rh.
a fost vîndută 34 , în anul 1788 s-a dat domeniului numai în valoare de
20 fl. rh. 35 , existînd perioade cînd întreaga cantitate era valorificată
prin vînzare.
In cadrul domeniului s-a dat sticlă pentru geamuri la diferite edificii domeniale nou construite sau reparate ( crîşme, curii domeniale,
clădirile ordinelor •călugăreşti, biserici) şi au fost asigurate din huta
de la Beliu vasele şi alte obiecte din sticlă necesare la rezidenţa
episcopală sau la oficiile economice.
Fără îndoială că şi sticla necesară la construirea catedralei şi a
pala tulul baroc a fost asigurată din producţia acestei manufacturi. Nu
există însă o evidenţă precisă a cantităţilor de .sticlă folosite la aceste
34
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea,
3633, p. 2.
35
Ibidem, dos. 3639.
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edificii avîndu-se în vedere că socotelile hutei menţionează doar în
general ce s-a dat domeniului, iar în perioada 1773-1787, ele lipsesc
în întregime.
1n ce priveşte desfacerea stidei, în socotelile hutei apare doar
vînzarea globală pe ani. Intr-un singur .an, 1765, s-au găsit liste lunare
în care se arată numele cumpărătorului şi localitatea de unde era,
precum şi cantitatea şi sortimentul de sticlă cumpărată. Din coroborarea acestora cu listele datornicilor ne-am putut forma o imagine în
ce priveşte aria de răspîndire a sticlei fabricate la această manufactură. In primul rînd, de aici se aprovizionau locuitorii din localităţile
comitatului Bihor, fiind amintiţi în evidenţele hulei cu numele şi localitatea de unde erau sau sub denumirea generală „pentru români"
(pro valahis).
Însă sticla din huta Beliu, prin negustorii (vitriario) din localită
Moneasa, Sebiş, Hălmagiu, Sîntana, Ineu, Arad, Lipova, Timişoara,
Deva, Caransebeş, Lugoj, Carei. Csaba (R.P.U.) şi Dorog (R.P.U.) 36 a
ajuns în multe părţi ale ~ransilvaniei şi Ungariei. Această arie se lăr
geşte şi mai mult dacă luăm în considerare că sticla, care s-a dat pentru
obţinerea mai avantajoasă a materialelor necesare procesului de producţie, sub formă de cadouri, a ajuns şi la Kallo (R.P.U.) şi Kisocsa
(R.S.C.). Se poate spune că manufactura de sticlă de la Beliu s-a bucurat de aprecierea produselor sale încă în secolul al XVIII-iea.
ţile

*
Forţa de muncă, folosită la această manufoctură, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea nu prezintă nici o deosebire faţă de
prima jumătate a secolului. Se foloseşte în continuare forţa de muncă
neplătită a iobagilor, care în contul obligaţiilor urbariale trebuiau să
efectueze munci auxiliare la: prepararea şi transportarea cenuşei, extragerea şi transportarea pietrei de cuarţ, tăierea şi transportarea lem-

nelor, transportarea argilei şi a altor materiale necesare în procesul
de producţie, precum şi transportarea stidei, executarea lucrărilor de
construcţii şi reparaţii la clădiri.
La muncile interioare din manufactură s-au folosit lucrători plă
tiţi, dintre care unii participau direct la procesul de fabricare a sticlei
iar alţii executau doar munci auxiliare.
într-o schemă de funcţionare (status personalis) din anul 1767 37 ,
întocmit pentru întregul domeniu Beliu, Ia manufactura de sticlă sînt
înscrişi următorii 20 de angajaţi:
un scrib (huttae scriba)
- un conducător tehnic (huttae magister)
JG
J

7

Ibidem, dos. 3631.
Ibidem, dos. 3708, p. 55.
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şapte lucrători

sticlari (sodales huttae vitriariae)

JO
şi

un ucenic

(tyro)

un şlefuitor (polilor vitrorum)
doi paznici (huidone ad huttam)
un topitor (lique factor)
doi calefactori (calefactores)
un topitor (liquefactor)
un lucrător pentru fierberea şi calcinarea potasei (clavellatoun lucrător pentru măcinarea pietrei de cuarţ (buffonidum
contusor)
două

ambalatoare de sticlă (instraminatrices).
Dintre aceştia, cei care participau direct la procesul de fabricare
al sticlei au fost, în primul rînd, cei doi calefactori, care se îngrijeau
de focul de la cuptoare, alimentau cuptoarele cu lemne şi le supravegheau în timpul funcţionării. Apoi era topitorul (liquefactor), care
executa amestecul materiei prime, încărca oalele şi supraveghea procesul de topire. In sfîrşit, mai erau cei 8 lucrători sticlari, care suflau
sticla şi conducătorul tehnic, care pe lîngă faptul că participa la fabricarea sticlei era în acelaşi timp organizatorul întregului proces de
producţie.
Ceilalţi

lucrători executau lucrări auxiliare (măcinatul pietrei de
fierberea şi calcinarea potasei, ambalarea sticlei) sau asigurau
bunul mers al producţiei (scribul, paznicii).
Cu toate că producţia de sticlă în această perioadă a înregistrat
o creştere de două sau de trei ori mai mare, faţă de perioada anteri-

cuarţ,

oară, totuşi numărul lucrătorilor rămîne acelaşi.

Personalul de specialitate calificat a fost adus din străinătate. In
anul 1760 au venit din părţile Boemiei cîţiva lucrători sticlari, fără să
cunoaştem însă numărul lor, socotelile hutei menţionînd numai suma
achitată pentru cheltuielile lor de transport 38 .
La sfîrşitul perioadei analizate se observă însă că, pe lîngă meş
terii aduşi din străinătate, sînt recrutaţi lucrători sticlari şi din rîndul
populaţiei locale, care şi-au însuşit meseria la locul de producţie. Astfel, în anul 1800, pe lîngă lucrătorii sticlari Laurenţiu Hozlinger, Îosif
Hollovics, Ioan Hozlinger, Ioan Szenczli, Iosif Szevold şi Iosif Klasner
mai lucrează la hută Petru Pop, Ladislau Boroş şi George Matei3 9 •
Ceilalţi lucrători plătiţi care efectuau munci mai puţin pretenţioase erau recrutaţi dintre localnici. Astfel, în anul 1791 cei doi calefactori se numeau Avram Ioan şi Avram Luca, cei doi paznici Popa
George şi Kovacs Vasile, iar lucrătorul care măcina piatra de cuarţ
se numea Pok Benedict.
La ambalarea produselor se folosea munca femeilor.
38
Ibidem, dos. 1640, poz. 35 (pro sodali ex Boemia ad ducto viaticum soluti
est 12 fi. rh.).
39
Ibidem, dos. 3645, p. 2.
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sistemul de salarizare, acesta rămîne neschimbat şi
a secolului.
După cum reiese din tabelele de salarizare, din chitanţele de plată
a salariilor şi din schema de funcţiune mai sus amintită, unii dintre
lucrători erau plătiţi în funcţie de producţia realizată, iar alţii în raport de timpul de lucru efectuat. Astfel, lucrătorii sticlari primeau în
bani, a treia parte din valoarea producţiei realizate de fiecare în
parte; şlefuitorul primea 2 fl. rh. şi 30 cr. după fiecare schok de sticlă
şlefuită şi gravată; lucrătorul care fierbea, şi calcina potasa primea
21 cr. după fiecare majă de potasă obţinută, iar cel care ardea şi mă
cina piatra de cuarţ, pentru fiecare metretă de făină de cuarţ primea
12 cr. Lucrătorii care au fost plătiţi după timpul de lucru efectuat
-erau: colecf actorii, care săptămînal primeau cîte un fl. rh., topitorul
care tot săptămînal primea 1 fl. rh. şi 8 cr., iar paznicii şi ambalatorii
primeau lunar cite 2 fl. rh.
Plata conducătorului tehnic era fixată anual şi se compunea din
70 fl. rh., 9 cîble de grîu, 6 cîble de orz, 4 căruţe de fin, 12 urne de
bere, precum şi 10 stînjeni de lemne pentru foc. Pe lîngă aceasta participînd şi la procesul de producţie, obţinea în plus şi o plată corespunzătoare producţiei realizate.
Funcţionarul
care se ocupa de evidenţă şi desfacere (huttae
scriba), de asemenea era retribuit în bani şi în natură.
Din socotelile hutei apare că şi ceilalţi lucrători, care aveau o
plată stabilită în bani, primeau în contul salariului şi diferite produse
ca: griu, băuturi, carne şi altele 40 • Acest sistem de salarizare mixt (în
natură şi în bani) este identic cu cel din prima jumătate a secolului
al XVIII-lea.
În afara salariului obţinut pentru muncile efectuate în procesul de
fabricare a sticlei, lucrătorii sticlari mai erau plătiţi şi pentru muncile
ocazionale ca: repararea sau refacerea cuptoarelor, confecţionarea
oalelor de topit şi răcit şi a formelor pentru sticlă. In anul 1767 ei au
primit suma de 1 679 fl. rh. şi 37½ cr. pentru suflarea sticlei, iar pentru confecţionarea formelor şi a oalelor încă 42 fl. rh. 41 •
Din analiza socotelilor hulei rezultă că suma salariilor plătite reprezenta aproximativ 35-40 % din valoarea producţiei realizate. Spre
exemplu, în anul 1768, producţia realizată a fost de 5 194 fi. rh. şi
21 cr., din care s-a plătit în contul salariilor 2 370 fl. rh. şi 55 cr.4 2 •
În ce
în a doua

priveşte

jumătate

*

în primii ani de funcţionare, huta nu a putut să aducă benefidi
mai însemnate proprietarului, datorită faptului că pe lîngă mîna de
40

41
42

Ibidem, dos. 3630.
Ibidem, dos. 3632, p. 4 verso.
Ibidem, dos. 3633, p. 2 şi 5.
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lucru specializată au mai fost plătite şi muncile auxiliare efectuate de
iobagi. Din această cauză, în prima jumătate a secolului al XVIII-iea
un beneficiu mai însemnat se realizează abia în anul 1749, cînd din
valoarea producţiei de 1 687 fi. rh. şi 10½ cr. s-au efectuat cheltuieli
în valoare de 991 fi. rh., rămînînd un venit net de 648 fi. rh. şi 15 cr.
ln a doua jumătate a secolului, situaţia generală a manufacturii
s-a îmbunătăţit. A crescut volumul producţiei, s-au creat posibilităţi
mai bune pentru valorificarea produselor prin transferarea manufacturii în localitatea Beliu, în apropierea drumurilor mai accesibile.
Toate a•cestea au dus la realizarea unor venituri mai mari. Spre exemplu, în anul 1792 s-au obţinut produse în valoarea de 5 850 fi. rh., din
care, după ce s-au scăzut toate cheltuielile pentru plata muncitorilor
şi procurarea materialelor, în sumă de 3 309 fi. rh. şi 12, 1/ 3 cr., s-a
vărsat la casa provizorală 2 131 fl. şi 13 cr. 43 • După cum reiese din
socotelile hutei, în general· venitul net anual obţinut în cadrul maimfacturii era între 2 000-2 500 fl. rh., la care se mai adăuga şi valoarea sticlei pentru necesitatea domeniului.
Realizarea acestor beneficii, chiar şi în condiţiile achitării unor
salarii ridicate lucrătorilor specializaţi, s-a datorat în primul rînd faptului că majoritatea materiilor de bază erau asigurate din surse proprii, iar pe de altă parte o serie de munci au fost efectuate fără plată
de către iobagii domeniului, în contul obligaţiilor urbariale.
Din cele arătate mai sus, se desprinde faptul că manufactura de
sticlă de la Beliu, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, îşi
menţine caracterul mixt, feud.:1.lo-capitalist, deoarece funcţionează pe
o moşie feudală, dar i se adaugă şi elemente capitaliste. ln primul
rînd, pe lingă iobagii care-şi efectuează prestaţiile faţă de stăpînuJ
feudal, lucrînd pentru manufactură, sînt şi lucrători sp<>daliza(i car<>
sînt plătiţi în bani şi natură. Lucrătorii plătiţi sînt angajaţi dintre localnici, iar o parte - meşterii sticlari - sînt aduşi din străinătate.
La sfîrşitul perioadei însă şi din rîndul populaţiei locale s<> \·or ridica
meşteri sticlari calificaţi. 44
1n ce .priveşte modul de aprovizionare cu materiile prime şi organizarea procesului de producţie nu există nici o schimbare faţă de
prima perioadă de funcţionare a rnanufacturii 45 • ln schimb, asistăm la
mărirea producţiei datorită ponderii unor sortimente şi concomitent la
lărgirea valorificării produselor manufacturii pe piaţă, micşorîndu-se
în acelaşi timp cantitatea produselor date pentru necesităţile dome4a

Ibidem, dos. 3643.
Pentru cunoaşterea istoricului şi activităţii manufacturilor de sticlă in secolul al XVIII-iea mai vezi Bun y i ta y Vin c z e, Ma Ina s i Odă n, A vciradi
piispăkseg tărtenete (Istoria episcopiei din Oradea), Debreţin, 1935, p. 255; Bujor
Surdu, op. cil., p. 173-177; C. Şerban, Ştiri despre o slic/drie la slirşitul secolului al XVJll-lea, în Studii şi MalC'riale de Istorie MC'die, 1956, voi. I, p. 353-361.
4~ B u j o r S u r du, op. cit., p. 149.
44
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Producţia de sticlă la manufactura din Deliu intre anii 1749-1801
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niului. In această situaţie, se realizează venituri mult mai insemnal<'
faţă de prima jumătate a secolului al XVIII-iea, obţinerea acestora
fiind chiar scopul urmărit de stăpînul feudal.

DIE GLASHOTTE AUS DELIU IN DER ZWEITEN HĂLFTE
DES 18-TEN JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
Die im Jahre 1741 in Hăşmaş gegriindete Glashiitte wurde in den Jahren 17801783 nach Beliu iibersiedelt. Diese Obersiedlung wurde wie aus den erforschten Akten hervorgeht aus verschiedenen Griinden veranlasst: erstens, wegen der Annăhe
rung der Glashiitte an die natiirlichen Rohstoffquellen Quarz, Holz u.s.w. zweitens, um eine giinstigere Zufahrt zur Hauptslrasse des Komitatsvorartes zu sichern.
An Hand vorliegenden Belegen wurde ein Vergleich der erslen Hălfte de,;
18-ten Jahrhunderts mit der Zweiten gemacht. Es wurde festgestellt dass in der
Versorgung der Glashiitte mit Rohstoffen und der Organisierung des Produktionsverfahrens keinerlei Unterschiede zu verzeichnen sind. Durch Anreicherung der Sortimente wurde die Produktion erhoht, wodurch ein Hehrverkauf im Freihandel moglich war Gleichzeitig wurden die Abgaben fur Eigenbedarf verringert. Auf diese
Art und Weise erzielten die Feudalherren in der zweiten Halfte des 18-ten Jahrhunderts bedeutend hohere Einkiinfte.
In dieser Zeitspanne beniitzten die Feudalherren billige Arbeitskrăfte der Leibeigenen, die ihre Fronarbeit in der Glashiitte Ieisteten.
Neben den unbezahlten Arbeitskrăften der Leibeigenen, wurden auch Facharbeiter beschăftigt, die Teil's in Geld und Teil's mit Produkten bezahlt wurden. Diese
Arbeiler waren ortsansassig. Die Meister und G!asblăsser wurden aus dem Ausland
gebracht. Gegen Ende des 18-ten Jahrhunderts sind auch aus den Reihen der Ortseinwohhern ausgebildete Glasmeister und Facharbeiter hervorgegannen.
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Despre trecutul cultural al Beiuşului au apărut, cum era şi firesc.
multiple materiale istoriografice şi publicistice, în care au fost reconstituite diferite aspecte ale acestuia. Viaţa muzicală a orăşelului de pe
Crişul Negru, deosebit de bogată şi interesantă, n-a beneficiat cu
toate acestea - de o studiere amănunţită, ceea ce întreprindem noi
acum, scoţînd la iveală o impresionantă informaţie documentară, cu•
prinsă în cele şapte anexe 1 ale prezentei lucrări. Ne vom limita, cu
acest prilej, la datele existente în anexe, fireşte racordîndu-le şi la
nite surse informative ce se referă la problematica de care ne ocupăm.
Primele însemnări despre activitatea corului gimnaziului superior
„Samuil Vulcan" datează încă din anul 1867, deşi putem presupune
că aceasta era ceva mai veche. Manifestările sale erau în strînsă dependenţă de cele ale Societăţii de lectură a elevilor (1862-1918).
Aceasta a organizat numeroase şedinţe publice, în ale căror programe2 figurau şi piese muzicale (corale, instrumentale şi solistice).
Aşa cum am afirmat, ,,corul vocal" ( cum i s-a spus atunci) al elevilor
gimnaziului a interpretat, cu ocazia şedinţei din 25 decembrie 1866,
cîteva „cîntece melodioase" 3 • Aproape în fiec.:1re an acest ~or a fost
prezent în activitatea culturală a oraşului, devenind un factor de
.afirmare a disponibilităţilor tinerelului studios. El a fost dirijat iniţial
de către elevii mai înzestraţi, ca, spre pildă, George Rudeu (în 1867),
M. Ferlievici (1868 şi 1871) şi Ion Grigorovici (în 1870). In anul 1868
autorităţile au interzis elevilor să constituie „deosebită societate" 4 mu1
Precizăm că, întrucît în acestea sînt consemnate şi sursele documentare utilizate, nu le mai cităm pe parcursul reconstituirii noastre, cei interesaţi putînd consulta direct anexele.
2
Vi ore I
Faur, Societatea literară „Samuil Vulcan" din Beiuş, în Crisia,
Oradea, 1914, p. 245-265.
3
Familia, 1866, 2, nr. 44, p. 528.
4
Traian
I.
Farcaş, Istoria gimnaziului gr. cal. de Beiuş (1828-1895),
Beiuş, 1896, p. 88.
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zicală,

aprobînd doar „propunerea cîntului figurat" de către un profesor5. Astfel, această îndatorire a fost prestată, între anii 1873-1884,
de către Ion Butean, ajuns în 1888 director al şcolii. Perioada respectivă a fost neîndoielnic cea mai fecundă, consecinţă a unei bune organizări şi munci intense. în Reportul pe anul 1878-1879 al şcolii
(p. 4) se afirma că profesorii au considerat că este de datoria lor „nu
numai propagarea şi desvoltarea culturei ştiinţifice, ci pre lîngă formarea minţii se adoperase excepţionale şi spre nobilitarea inimei.
A putea nimeri aceasta cu rezult,1t bun i se păru că instrucţiunea
în cîntul figurat ar fi mediul cel mai eficace; căci este necontestabil,
că prin cîntare sufletul se cultivă, se nobilitează, se mîngîie în supă
rare ... ". Acesta a fost motivul pentru care s-au făcut cite două ore
de cor pe săptămînă, iniţiindu-se membrii „în hori şi cîntece naţio
nale tot după note". În anul 1880 corul avea 32 de membri 6 , înconjuraţi fiind cu multă simpatie de către publicul local. Din numeroşii săi
dirijori am reuşit să mai identificăm pe profesorul Traian Farcaş (în
anul 1889) şi elevii G. Pop (în 1890), Victor Mărcuş (în 1896) şi
V. Olaru (în 1905). De altfel, consideraţiile noastre se întemeiază doar
pe 35 din programele (vezi Anexa I) muzical-declamatorice ale Societăţii de lectură la care a participat şi corul şcolii. Intre anii 18671913 au fost cîntate 34 de piese corale ale compozitorilor români. dintre care ne-au reţinut atenţia cele ale lui C. Porumbescu (Imnul unirii),
G. Musicescu, I. Vidu şi Francisc Hubic. Acesta din urmă şi-a dirijat,
ca profesor al şcolii, propriile compoziţii, inspirate din creaţia populară Io.cală (FrW1ză verde şi Cîntece populare din Bihor). De notat
melodiile unor compozitori străini, relevabile fiind cele ale lui Verdi,
Bach, Wagner, Schubert şi Donizetti.
Un alt notabil factor cultural beiuşean a fost orchestra elevilor
gimnaziului, care s-a constituit tot în deceniul al Vii-lea al veacului
trecut, cea dintîi menţiune documentară despre ea fiind din 31 iulie
1867 (vezi Anexa II), cînd - sub conducerea juristului orădean I. Cîmpean - a interpretat melodiile Ardeleana şi Adio. Dispunem de date
despre activitatea ei. cu anumite intermitente (explicabile), între anii
1867-1913, deci pînă în preajma izbucnirii primului război mondial.
Am depistat 32 de programe la care a colaborat, întregind astfel conţinutul lor educativ. Orchestra a avut dirijori elevi (pînă în 1877), pe
care-i amintim: P. Geran (în anul 1867), Alex. Cîmpe1n (în 1870 şi
1871), Victor Manu (în 1870). A urmat profesorul A. P. Balas (1877!884), bun interpret la violină, precum şi maestrul de capelă Şt. Na~y
(din 1889). N-am găsit informaţii despre dirijorii orchestrei în ultimele
două decenii investigate de noi. Andlizînd repertoriul orchestrei. constatăm că acesta a fost în esenţă patriotico-mobilizator. Accentul a fost
5
Abia în 1879 a fost acceptată suma de 50 fi. ca
de „cint figurat• (Ibidem, p. 104).
8 Familia, 1880, 16, nr. 50, p. 325-326.
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pus pe marşuri (Marşul lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Avram
Iancu) şi alte piese de efect similar (Braţul tău plin de putere, Dormiţi în pace umbre, Doina Horii, Hora lui Buteanu, Bălcescu murind,
Deşteaptă-te române, Asaltul Griviţei, Luarea Plevnei, Hora curccinilor etc.). Sensul şi finalitatea acestui repertoriu sînt uşor de descifrat.
Prin intermediul lui, orchestra elevilor a beneficiat de o binemerilală
receptivitate publică, contribuind - alături de cor - la formarea şi
consolidarea unor convingeri de factură naţională, mai cu seamă în
rîndurile tirenetului şcolar. N-au fost ignorate nici creaţiile unor compozitori străini, care au fost incluse în majoritatea concertelor elevilor şcolilor secundare din aşezările transilvănene, în acest caz fiind
vorba de dorinţa de a le face cunoscute şi de o utilă experienţă interpreta tiv ă.
Dintre membrii Societăţii de lectură unii s-au remarcat prin interpretări solistice (vezi Anexa III) şi instrumentale (vezi Anexa IV),
care au avut o destinaţie identică.
Spre sfîrşitul veacului al XIX-lea şi-a făcut debutul în viaţa muzicală a Beiuşului corul Şcolii civile de fete aşezămînt întemeiat în
anul 1896 (de cărturarul Mihail Pavel) - , care a colaborat, uneori, în
momente mai importante, cu cel al elevilor gimnaziului vulcanian.
Programele cultural-artistice ale elevelor, susţinute pe parcursul anilor şcolari, au fost publicate în anuarele şcolii, existînd astfel posibilitatea de a le cunoaşte. Intre anii 1897-1917, deci în două decenii,
corul elevelor a figurat în 51 de programe, număr impresionant, depunînd el însuşi mărturie elocventă despre configurarea unei importante tradiţii muzicale. Zecile de melodii cîntate de acest cor au constituit puncte de atracţie pentru localnici, care Ie-au apreciat adeseori.
Ele răspundeau unui gust mediu, completînd repertoriul corului elevilor, mai dens şi de un mai profund ecou în conştiinţa ascultătorilor.
Pregătirile concertelor au fost făcute în internatul şcolii, unde existau
condiţii propice în acest sens. De remarcat împrejurarea că Bartok
Bela a armonizat pentru corul elevelor cîteva Colinde din Şebiş (pe
care le-a cîntat în 24 decembrie 1910, deci pentru prima dată), precum
şi Două cîntece din Bihor (interpretate în 15 iunie 1911). Acest fapt a
rămas necunoscut. Melodiile de provenienţă populară sînt destul de
frecvente în repertoriul corului (vezi Anexa V).
Cu prilejul amintitelor programe au fost interpretate compoziţii
la instrumente (pian, violină şi „cimbal"), elevele arătînd un interes
special pentru acestea. Este, de.sigur, vorba de o anume concepţie, la
mare respect pe-atunci, care nu admitea ca o tînără instruită să nu
cînte la vreun instrument, de preferinţă la pian. Ca atare, repertoriul
interpretat de elevele şcolii este cel obişnuit în epocă, preponderent
străin. Deci, o altă componentă a vieţii muzicale beiuşene, care se armoniza cu celelalte despre care am scris deja, evidenţiind o lăuda
bilă diversitate de preocupări şi o sigură capacitate de asimilare a
creaţiei muzicale străine (vezi Anexa VI).
https://biblioteca-digitala.ro

92

V iorcl Faur

Interpretările solistice ale
preferinţă asupra pieselor
manţelor (vezi Anexa V II).

elevelor, nu atît de multe, s-au oprit
inspirate din muzica populară şi a ro-

de

't

Desigur, au fost organizate în Beiuş şi alte manifestări muzicale,
de către studenţii din oraş şi împrejurimi, despărţămîntul local al
,,Astrei "i, filiala beiuşeană a Societăţii pentru fond de teatru român"
şi Casina română. Se adaugă concertele susţinute de solişti de prestigiu, cum au fost Theodor Burada 9 , Aurelia Cionca 10 , Irina Vlădaia 11 ,
Ştefănescu şi Simionescu SimiceJ1 2 , care au stimulat mişcarea muzicală
beiuşeană. De asemenea, un rol însemnat l-a jucat Reuniunea de cîntări „Lira" 13 , înfiinţată în 1905, precum şi profesorii I. Buşita şi Francisc Hubic, acesta din urmă începîndu-şi în anii respectivi activitatea
de compozitor şi dirijor 14 , impunîndu-se în perioada interbelică.
înfiripate în deceniile VI-VII ale veacului precedent, tradiţiile
muzicale beiuşene constituie un capitol de neignorat al vieţii culturale a românilor bihoreni, care şi prin intermediul acestora şi-au afirmat potenţialul creator şi voinţa de a-şi impune un repertoriu propriu,
naţional în conţinut şi variat ca formă de exprimare artistică. Este, de
fapt, unul dintre aspectele majore ale luptei lor pentru emancipare
spirituală şi unitate, fiind necesară includerea sa în istoria culturală
a românilor transilvăneni.

SUR L'HISTOIRE DE LA VIE MUSICALE DU

BEIUŞ

(1866-1918)

Resume
L'auteur donne, avec un petit commentaire, quelques listes (voir lc>s annexes
I-VII) completant presque tous Ies concerts entre 1866-1918 peu Ies formations chorales et instrumentales de Beiuş; le choeur des ele\·es du gymnase „S. \'ulcan", le
choeur des eleves de l'Ecole civile des jeunes filles, /'orchestre des elc\·cs du gymnase et /'orchestre de J'Ecole de jeunes filles. 11 s'agit, par consequent, d'une activite musicale, dans Ies ecoles, assez sautenue et particulicrement interessante. On
analyse Ies repertoire de ces formations musicales et, en m(•me temps, on fait remarquer la portee educative-patriotique de celui-ci. Le sens esthelique des conccrls
n'est pas neglige non plus, ces concerts ayant jouer d'un chaleureux accucil de id
part du public de Beiuş et des environs.
7
Despre aceasta vezi Vi ore I Faur, Pagini din \'iaţa muzicală a
între anii 1848-1918, în Centenarul corului „Hi/aria", Oradea, 1975.
6
Raf i I a Faur, Societatea pentru land de teatru român şi Bihorul,
narul Socielăfii pentru crearea unui land de teatru român, Oradea, 1972 p.
9 A Ie x. V., Concertele lui Theodor Burada, în Crişana, 1974, 29, nr.
10 Idem, Concerte la sl1rşitul veacului trecut în Bihor, în Crişana,

Bihorului

în Cente128-129.
301. p. 2.
1974, 29,

nr. 307, p. 2.
11
Idem, Trina Vlădaia la Beiuş (1902), în Crişana, 1975, 30, nr. 8, p. 2.
1
~ Idem, Concerte la liceul „Samuil Vulcan", în Crişana, 1975, 30, nr. 14. p. 2.
13
Despre aceasta vom scrie un articol separat.
14
Vezi monografia Francisc Hubic (1883-1947), Oradea, 1973, p. 215-223.
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ANEXE DOCUMENTARE
I. MELODII INTERPRETATE DE CORUL ELEVILOR GIMNAZIULUI
„SAMUIL VULCAN" DIN BEIUŞ•, CU PRILEJUL ŞEDINŢELOR FESTIVE
CU PUBLIC ALE SOCIET A ŢII DE LECTURA
(perioada 1867-1913)

I. 12 mai 1867
1. Răsunetul (Deşteaptă-le

române); text A. Mureşan; corul compus din~
N. Mitrofanovici, A. Ghelesianu, A. Palievici, I. Hocman (Familiu, 1867,
nr. 18, p. 218; Concordia, 1867, nr. 34, p. 136).
2. Ura; text G. Sion; acelaşi cor (Ibidem).

II. 31 iulie 1867
3. Astăzi să ne bucurăm; corul format din N. Mitrofan(ovici), A. Palievici,
Dem. Ghelesianu, I. Hocman, I. Bădescu, Em. Pop, Arc. Popian, Şt. Rednic şi Ant. Grama. (Familia, 1867, nr. 31, p. 374-375; Concordia, 1867,
nr. 54, p. 216).
4. Cînlecul vînătorilor; acelaşi cor (Ibidem).
III. 25 decembrie 1867„
5. Veniţi muze odată (Concordia, 1867, nr. 94, p. 74).
6. Dormiţi în pace umbre (Familia, 1867, nr. 49, p. 585-586).
• Cercetările efectuate pină la această dată au ca rezultat descoperirea unor materiale
documentare din care am extras majoritatea programelor şedinţelor festive ale societăţii
(închinate memoriei fondatorului şcolii, cărturarul iluminist Samuil Vulcan), care se organizau periodic - la data de 25 decembrie a fiecărui an -, cu o neabătută consecvenţă. N-am
depistat lncă programele şedinţelor respective pentru anii: 1862-1865; 1873; 1875-1876; 18851887; 1891-1892; 1894-1895; 1897-1898; 1901; 1904; 1906-1910; 1914-1918. ln programul şedinţei
festive din 25 dec. 1866 apare doar o formulare generală: .,tn intervaluri corul vocal (a) intona(t) clntece melodioase" (Familia, 1C67, nr. 44, p. 528). Expresii asemănătoare sînt înserate
şi în programele şedinţelor festive din 25 dec. 1868 (Ibidem, 1869, nr. 1, p. 9-10)
şi 25 dec.
1869 (Ibidem, 1870, nr. 1, p. 9-10). A se observa că membrii societăţii au aranjat şi şedinţe
publice, acele „concerte cu declamaţiune", în anii 1867, 1869-1871, 1873 şi 1912. Nu avem certitudinea că acestea au fost singurele. Cercetarea viitoare are şi datoria de a scoate la lumină noi date documentare. Este necesar să precizăm şi faptul că întilnim, pentru
prima
dată, denumirea de cor gimnazial ln anul 1888. Este vorba, probabil de corul elevilor şcolii
din care făceau parte şi membrii societăţii literare. Sînt folosite şi alte denumiri: cor de
băieţi şi cor bărbătesc. Deosebite, în ce priveşte componenţa, au fost corurile mixte (în care
intrau şi eleve de la şcolile bieuşene). ln acestea din urmă preponderenţa o aveau, dup&.
convingerea noastră, membrii societăţii de lectură. Odată cu preluarea instruirii şi pregătirii
corului de către profesorul Francisc Hubic, acesta măreşte considerabil corul, creîndu-i
posibllitatea de a interpreta - pe mai multe voci - piese muzicale dintre cele mai dificile .
.. - Cărturarul iluminist orădean Samuil Vulcan, întemeietorul - în 1828 - al gimnaziului din Beiuş, a murit la 25 decembrie 1839. ln memoria sa, ca fundator al şcolii. au fosl
organizate numeroase spectacole muzical-declamatorice de către membrii societăţii ce-i poartă
numele.
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IV. 25 dec. 1868
în „pauze" a cînlat corul condus de M. Ferlievici; format din: A. Rubenescu, I. Lucuţa, I. Grigorovici, D. Pop, T. Maior şi L. Duda ( Familia,
1869, nr. 1, p. 9-10).
V. 1 august 1869
7. Barcarola

veneţiană, arie de I. Vorobchievici (pe un text de V. Alecsandri)
(Familia, 1869, nr. 28, p. 334).
8. Cîntec voinicesc (Ibidem).
9. Românul către tătar, de Alexandru Flechtenmacher; text de ,·. Alecsandri (Ibidem).

VI. 25 dec. 1869
10. corul a cîntat „în pauze• (Ibidem, 1870, nr. l, p. 9-10).

VII. 14 iunie 1870
11. Coroana Moldovei, .,piesă naţională" (Ibidem, nr. 20, p. 238).
12. Deşteaptă-te române (Ibidem)
VIII. 25. dec. 1870
13. Eterna-ţi suvenire; conducătorul corului Ion Grigorovici (Ibidem, nr. 50,
p. 598).
14. Intru suvenirea apărătorilor de naţiune; text de M. Toma (Ibidem).

IX. 23 iulie 1871
Arcaşul, arie de Vorobchievici; text G.
322); corul condus de M. Ferlievici;
16. Păsărica; text D. Bolintineanu (Ibidem).
17. Marşul ostaşilor români (Ibidem).

15.

Tăutu

(Ibidem,

1871, nr. 27, p.

X. 25 dec. 1871
18. La umbrele eroilor, arie de M. Ferlievici; text I. Bosco; corul condus de
M. Ferlievici (Ibidem, nr. 50, p. 598).
19. Noapte de vară, arie de Vorobchievici; textul unei traduceri de I. Vulcan după H. Heine (Ibidem).

XI. 25 dec. 1872
20. Nepoţii romanilor (Ibidem, 1872, nr. 51, p. 607).
21. Variaţiuni, de Donizetti (Ibidem).
22. lnlrăţirea (Ibidem).
XII. 9 iunie 1873
23. Clntec de primăvaril., arie de Vorobchievici; text V. Bumbac; corul condus de prof. Ioan Butean (Ibidem, 1873, nr. 20, p. 239--240).
24. Barcarola veneţiană, arie de Vorobchievici (Ibidem).
25. Drum bun (Ibidem).
XIII. 25 dec. 1874
26. CJnlec funebru (Ibidem, 1874, nr. 49, p. 593).
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27, Român sini (Ibidem).
28. Marş naţional (Ibidem).
XIV. 25 dec. 1877
29. Rugăciune, arie din opera Nabuco, de Verdi; corul condus de prof. Ioan
Butean (Ibidem, 1877, nr. 50, p. 599).
30. Cintec funebru (Ibidem).
31. Tătarul, de ŞI. Nosievici (Ibidem).
XV. 25 dec. 1878
32. Patria română; corul condus de prof. Ioan But•!an (Ibidem, 1878, nr. 93,
p. 595).
33. Cinice funebra[ (Ibidem).
34. Cinlecul gintei latine, transpus pe muzică de Marchelti; text V. Alecsandri (Ibidem).
35. Ştefan Vodă (Ibidem).
XVI. 25 dec. 1879
36. Barcarola veneţiană, de Vorobchievici; corul condus de prof. Ioan Butean (Ibidem, 1879, nr. 97, p. 624-625).
37. Păstorita (Ibidem).
38. Este o noapte viforoasă, arie de Mendelsohn; text Iustin Popfiu (Ibidem).
XVII. 25 dec. 1880
39. Luarea Plevnei, arie de Kratochvill; corul condus de prof. Ioan Butean
(Ibidem, 1880, nr. 95, p. 593-594).
40. Cînlec românesc (Ibidem).
41. Naţionala (Ibidem).
XVIII. 25 dec. 1881

42. Pescarul (Report despre gimnaziul sup. din Beiuş pe anul şcolar 1881-2,
Gherla, 1882, p. 62).
43. Cinlec funebru (Ibidem).
44. Barcarola

veneţiană,

de I. Vorobchievici (Ibidem).

45. Vivandiera (Ibidem).

XIX. 25 dec. 1882
46. Cunoaşteţi ţara; corul condus de prof. Ioan Butean (Familia, 1883, nr. 3,
p. 35).
47. Adio llorei (Ibidem).
4i.

Luntraşul

(Ibidem).

49. Cintecul gintei latine, de Marchetti (Ibidem).
XX. 25 dic. 1883
50. Cinlec românesc; corul condus de prof. Ioari Butean (Ibidem, nr. 51, p.
620).
51. Ca şi leutropul (?) (Ibidem).
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XXI. 25 dec. 1884
52. Latina gintă; corul condus de prof. Ioan Butean (Ibidem, 1884, nr. 51.
p. 630).
53. Tragedie, piesă de Mendelsohn Bartholdy (Ibidem).
54. Pairia (Ibidem).
55. Cinice bălrin (Ibidem).

XXII. 25 dec. 1888
56. Cinlec sicilian, arie de Ciprian Porumbescu; text V. Alecsandri; execută
corul gimnazial ~em, 1888, nr. 3, p. 33-34).
57. Iarna, arie de ,' ... orumbescu; text N. Xenopol; execută corul gimnazial
(Ibidem).
58. Cintec bachanal, arie de I. Vorobchievici; text I. C. Caragiali (Ibidem).
',
XXIII. 25 dec. 1889
59. Marşul cintăretilor, de C. Porumbescu; corul condus de prof. Traian Farcaş (Ibidem, 1889, nr. 51. p. 61 O).
60. Serenada, de Tudor Cav. de Flondor; text de M. Eminescu (Ibidem).
61. Jale, de Iacob Mureşan; tett D. Bolintineanu (Ibidem).
62. Noaptea, piesă de F. Schubert (IL:idem).
XXIV. 25 dec. 1890
63. Serenada, de Marthner; corul condus de elevul G. Pop (Ibidem,
nr. 51, p. 614-615).
64.

Creangă ruptă,

1890,

de I. Vidu (Ibidem).

XXV. 25 dec. 1893
65. La o

viorică,

de Tudor cav. de Flondor (Ibidem, 1893, nr. 51, p. 610).

XXVI. 25 dec. 1896
66. Taci
67.
68.

bărbate,

de I. Vidu (Ibidem).
de Ilie Pop (Ibidem).

Lelişoara,

Moţul

la drum, de I. Vidu (Ibidem).

69. Serenada; corul condus de V.
70.

Marşul cintăreţilor,

Mărcuş

(Ibidem, 1896, nr. 51, p. 61-t).

de C. Porumbescu (Ibidem).

XXVII. 25 dec. 1899
71. 1n memoria lui S. Vulcan (Ibidem, 1899, nr. 51, p. 615).
72. Sentinela
73.

Puişorul,

păzind

stindardul (Ibidem).

de I. Costescu (Ibidem).

XXVIII. 25 dec. 1900
74. Mu/l e dulce şi frumoasă; executat de corul gimnazial pe 3 voci (Ibidem, 1900, nr. 50, p. 598).
Tătarul,

de

Şt.

Nosievici; executat de corul gimnazial pe 4 voci (Ibidem).
76. Ardeleana; executată de corul „mai mic• al gimnaziului (Ibidem).

75.
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XXIX. 25 dec. 1902
77. Acuma ora sună, de Gavriil Musicescu; executată de corul de copii
(Ibidem, 1902, nr. 51-52, p. 615).
78. Coroana cufundată, de Boeniche; executată de corul bărbătesc (Ibidem).
79. Cornul şi stejarul, de G. Musicescu; executată de corul mixt gimnazial
(Ibidem).

XXX. 25 dec. 1903
80. Mult e dulce; text de Sion; melodie cintată de corul de copii (Ibidem,
1903, nr. 49-50, p. 591 ).
81. Cu ce dor te-am aşteptat, de Codrescu; interpretatii de corul de voci
bărbăteşti

(Ibidem).

XXXI. 25 dec. 1905
82. Stîng, drept, de Teodorescu; cor mixt (Ibidem, 1906, nr. 1, p. 9-10).
83. Deşteptarea păsărilor, de L. Wiest; cor de băieţi (Ibidem).
84. Andaluza, de Vidu; cor bărbătesc (Ibidem).
85. Eu mă duc, codrul rămîne; cor mixt (Ibidem).
86. Românaşului îi place; cor mixt (Ibidem).
87. Imnul unirii, de C. Porumbescu; cor bărbătesc, condus de elevul Vasile
Olariu (Ibidem).
XXXII. 25 dec. 1911
88. Imnul patronului (a lui Samuil Vulcan), de Francisc Hubic; cor mixt cu
dcompaniament de pian (Anuarul gimnaziului pe anul 1911-12, p. 136139).
89. Dulce Bucovină, de G. Teodosiu; text M. Eminescu; cîntatii de corul bărbătesc (Ibidem).
90. Frunză verde, de Fr. Hubic; cîntată de corul bărbătesc (Ibidem).
91. Cucule, peană galbenă, de T. Popovici (Ibidem).
92. Puişorul, de I. Costescu; cor de copii, acompaniat la pian (Ibidem).
93. Die Meistersinger von Nu.rnberg, arie de operă de R. Wagner; cintată
de corul mixt acompaniat la pian (Ibidem).
94. Bubue tunul, de I. Costescu; cor bărbătesc, acompaniat la pian (Ibidem).

XXXIII. 1 iunie 1912
95. Pasăre galbenă; cor mixt (Ibidem).
96. Cînd m-am dus (Ibidem).
97. ln pădure, de C. M. Weber (Ibidem).
XXXIV. 25 dec. 1912
98. Psalmul XLI, de Seb. Bach (Programul serbării).
99. Ce-am greşit, de I. Costescu; cor mixt (Ibidem).
100. Cîntecul miresei, de Kiriac; cor mixt (Ibidem).
XXXV. 25
101.
102.
103.

dec. 1913
Codrul, de Mendelsohn, cor mixt (Anuarul gimnaziului pe 1913-14, p. 53).
Cîntece populare din Bihor, de Fr. Hubic; cor mixt (Ibidem).
Mincinosul, de Cucu, cor mixt (Ibidem).

7 - Crisia '76
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li. PIESE MUZICALE INTERPRETATE DE ORCHESTRA ELEVILOR
GIMNAZIULUI „SAMUIL VULCAN" DIN BEIUŞ, CU OCAZIA ŞEDINŢELOR
FESTIVE ŞI PUBLICE (PE PERIOADA 1867-1913) ALE SOCIETĂŢII DE LECTL'RA

31 iulie 1867
Braţul tău

plin de putere; orchestra condus;} de I. Câmpean (jurist) ~i fordin: N. Mitrofan(ovici), A. Palievici, Dem. Ghelesian, I. Hocman, I.
Bădescu, Em. Pop, Arc. Popian, Şt. Rednic şi Ant. Grama (Familia, 1867,
nr. 31, p. 374-375).

-

mată

-

Ardeleana (Ibidem)
Adio (Jbiclem); a fost cîntalZ1

şi

de cor.

25 dec. 1867
-

Jn planul cel secret, text V. Alecsandri; orchestra condusZ1 de P. Cl'ran
(Ibidem, 1867, nr. 49, p. 585-586; Concordia, 1867, nr. 94, p. 74).
Braţul tău plin de putere; text D. Bolintineanu (Ibidem).
Dormiţi în pace umbre; text A. Mureşanu (Ibidem).
Marş funebra/ (Ibidem).

25 dec. 1868
-

-

Marş naţional (Familia, 1868, nr. 43, p. 512)
Un „marş jalnic"; orchestra compusă din: M. Ferlievici, A. Rubenescu, A
Câmpean, A. Drăgan şi I. Paladi (Ibidem).

aug. 1869
-

Marş naţional

-

O

(Ibidem, 1869, nr. 28, p. 334).
(Ibidem).

„piesă naţională"

14 iunie 1870

-

Marşul lui Ştefan cel Mare (Pe o
dem, 1870, nr. 20, p. 238).
Doina Horii (Ibidem).
Ardeleana (Ibidem).
Marşul studenţilor (Ibidem).

stîncă

neagră);

text D. Bolintineanu (Ibi-

25 dec. 1870
-

Marş

naţional

(Ibidem, 1870, nr. 50, p. 598). Orchestra

condusă

de Alex.

Cimpian.
-

-

Copiliţă

de la munte; text V. Alecsandri (Ibidem).
nat ional (Ibidem).
O „piesă" de Offenbach (Ibidem).

Marş

23 iulie 1871
-

Marşul

lui Mihai (Viteazul); orchestra condusă de Victor Manu (Ibidem,

1871, nr. 27, p. 322).
-

Trei lloricele Marş naţional

,,piesă

nationald 0 (Ibidem).

(Ibidem).
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25 dec. 1871
Marş naţional;
orchestra
p. 598).
Hora lui Buteanu (Ibidem).

-

oiţă

Bir

condusă

Alex.

de

Câmpian

(Ibidem,

nr.

50,

(Ibidem).

Marşul ostaşilor

români din Basarabia (Ibidem).

25 dec. 1872
Marş naţional

(Ibidem, 1872, nr. 51, p. 607).
(Ibidem).
Copiliţa (Ibidem).
Marşul lunebral al eroului Avram Iancu (Ibidem).

-

-

O

-

„doină"

9 iunie 1873
-

Marşul

lui Mihai; orchestra formată din: P. Gheran, A. Balaş, I. Pulade,
Drăgan şi M. Petruş (Ibidem, 1873, nr. 20, p. 239-240).
Imnul polonez (Ibidem).

G. Pop, I.

-

Bălcescu

murind; a cîntat solo M. Ferliescu, avind şi acompaniament or-

chestral (Ibidem).
Ardeleana (Ibidem).

-

O

„schiţă"

din opera Robert diavolul (Ibidem).

25 dec. 1874
- Ce ai zice, o, copilă! (Ibidem, 1874, nr. 49, p. 593).
- Şi oare te-am pierdut? (Ibidem).
-

Marş naţional

(Ibidem).

25 dec. 1877
-

Deşteaptă-le române; orchestra condusă de prof. Aug. Ildlaş (Ibidem,

1877,

nr. 50, p. 599).
-

Trei lloricele; potpouriuri de Keln (Ibidem).
Mult păreau frumoase (Ibidem).
Marşul lui Mihai eroul (Ibidem)

25 dec. 1878
-

Bucuria; conducătorul orchestrei prof. Aug. P. Balaş (Ibidem, 1878, nr. 93,

p. 595).
-

Fiică

de român sini (Ibidem).
Asaltul Griviţei, de Franz Lorenz (Ibidem).
Arie din opera Marta, de Flotow Beyer (Ibidem).
Marş naţional (Ibidem).

25 dec. 1879
-

Crişana;

orchestra

condusă

de

prof.

P.

Balaş.

(Ibidem,

p. 624--625).
-

Orpheus, piesă muzicală de Offenbach (Ibidem) .
.,Schiţă" din opera La lille du regiment, de Donizetti (Ibidem).

-

Doi ochi; romanţă de G. Ventura (Ibidem).

7•
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Luarea Plevnei; marş de Kratochwill (Ibidem).
Hora lui Balint; din gura lăutarilor (Ibidem).
Drum bun (Ibidem).

25 dec. 1880
-

Luarea Plevnei, de Kratochwill; conducătorul orchestrei prof. Aug. P. 13dltt 1
(Ibidem, 1 880, nr. 95, p. 593-594).
Marş de victorie, de Louis Wiest (Ibidem).
Trecerea Dunării, arie de Ialovitzky (Ibidem).

25 dec. 1881
-

Griviţa; marş (Programa gimnaziului din
România (Ibidem).
Hora curcanilor (Ibidem).
Trăumarin polca (Ibidem).
Au revoir (Ibidem).

Beiuş

pe 1881/2, p. 62).

25 dec. 1882
Ştefan cel mare şi mama lui; conducătorul orchestrei prof. Aug. P. Bdlaş
(Familia, 1883, nr. 3, p. 35).
- La fii/e du regiment, de Donizetti (Ibidem).
- Ardeleana (Ibidem).
- Marş de victorie (Ibidem).
- Hora curcanilor (Ibidem).
- Ln revedere (Ibidem).

-

25 dec. 1883
-

Firsch in's eld, arie de Johann Strauss; orchestra condusă de prof. Aug. P.
(Ibidem, nr. 51, p. 620).
Vivandiera (Ibidem).
Aurora (Ibidem).
Vorbă multă (Ibidem).
Vialitatea (Ibidem).
Adieu de la Beiuş; după F. N. de A(ug). B(alaş) (Ibidem).
Balaş

-

25 dec. 1884
Beiuş;

piesă muzicală

-

Adio la

-

Cadril românesc (Ibidem).

-

Polca lrancaise (Ibidem).

-

Luarea Plevnei (Ibidem).

de A. P.

Balaş

(Ibidem, 1884, nr. 51, p. 630).

25 dec. 1888
-

Potpouriuri

bănăteneşti;

.,aplicate- de

Şt.

Nagy (Ibidem, 1888, nr. 3, p.

33-34).
maghiară; .,aplicată"

de

Şt.

Nagy (Ibidem).

-

Arie

-

Garcon-leben; polcă de Filip Fahrbach (Ibidem).

-

Suspinul, vals de I. I. Ioanovici (Ibidem).
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Decker; orchestra condusă de Şt. l\'aqy
sub supravegherea prof. V. Borlan (lbicicm,

Potpouriuri bănăţene; ,.depuse pe note" de Şt. Naqy (lbiclem).
Sarolta csârdâs; melodie de Şt. Nagy (Ibidem).
Marşul lui Mihai; .,depus pe note" de Şt. Nagy (Ibidem).

25 dec. 1890
- Marşul lui Mihai;
,.pus pe note• de ŞI. Nagy
(lbiclem,
p. 614-615).
- Steaua visurilor mele; melodie de Ani. Cirilla (Ibidem).
- Luna doarme; ,.pusă pe note" de Şt. Nagy (Ibidem).
- Ziua laşului; cadril naţional de C. Decker (Ibidem).
- Nincs cserepes tanyân; ,.depusă pe note" de Şt. Nagy (Ibidem)

1890. nr. 51,

25 dec. 1893
- Marş, de Glogovanu (Ibidem, 1893, nr. 51, p. 610)
- Haţegana, de I. Mureşan (Ibidem)
- Csârdâs, de Şt, Nagy (Ibidem)
- Stănchen, de Forbach (Ibidem)
- Păcurarul român, melodie de S. F. (Ibidem)
- Marşul lui Mihai eroul (Ibidem)
23 dec. 1899
- Bienen-Haus; marş (Ibidem, 1899, nr. 51, p. 615)
- Temetoben zug bug a szel (Ibidem)
..:.... Potpouriuri româneşti (Ibidem)
- Marş (Ibidem)
25 dec. 1900
- Marş (Ibidem, 1900, nr. 50, p. 598)
- Potpouriu românesc (Ibidem)
- Potpouriu românesc (Ibidem)
- Marş (Ibidem)
25 dec. 1902
- La Romanesca (Ibidem, 1903, nr. 51-52, p. 615)
25 dec. 1903
- Marşul marinarilor, de M. Millo (Ibidem, 1903, nr. 49-50, p. 591)
- Ardeleana, melodie de Francisc Hubic, elev în cls. a VIII-a (Ibidem)
- Şi oare te-am pierdut?, melodie de F. Silvian (Ibidem)
- Marş de încheiere (Ibidem)
25 dec. 1905
- Marş, (Ibidem, 1906, nr. 1, p. 9-10)
- Hora, de Ştefănuţ (Ibidem)
- Marş (Ibidem)
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25 dec. 1911
- Ave Marfo, de F. Krenn (Anuarul gimnaziului din
p. 136-139)

Beiuş

pc anul 1911-1912.

iunie 1912
-

Marşul studenţilor

(Ibidem)

25 dec. 1912
-

Requiem, Jia halcilcira, quartet de Bihari (Programul
de Haydn (Ibidem)

manifestării)

Militărsimlonie,

25 dec. 1913
-

Beiuş

Requicm, quartet de Bihari Bloc ( Anuarul gimnaziului din
1913-1914, p. 53)
Fuga, quartet de Mozart (Ibidem)
Marşul călăraşilor, de C. Porumbescu (Ibidem)

pc anul

III. DIN MELODIILE INTERPRETATE DE DILETANŢII BEIUŞENI
CU PRILEJUL ŞEDINŢELOR FESTIVE ŞI PUBLICE ALE SOCIET A ŢII
DE LECTURA „SAMUIL VULCAN"
12 mai 1867
-

Suvenirul portii, de Georgescu; solo: Maria Drăgan (Familia, 1867, nr.

18.

p. 218)
-

Doină
Fiică

din Bucovina; solo: N. Mitrofanovici (Ibidem)
de român; text D. Sfura; solo: Irena Antal (Ibidem)

31 iulie 1867
-

Soldatul viteaz; interpretare solo: I. Bădescu, acompaniat de
dem, 1867, nr. 31, p. 374-375)
Mi-ajungă zile triste; solo: N. Mitrofanovici (Ibidem)
Dormiţi în pace umbre; solo: Maria Drăgan (Ibidem)

orchestră

(/11i-

aug. 1869
-

Românul; text G. Tăutu, cîntat: M. Ferlievici
1869, nr. 28, p. 334)

şi

Iustin

Varga

(Ibidem,

14 iunie 1870
-

Cînlece poporale; solo: Iacob Onea (Ibidem, 1870, nr. 20, p. 238)

23 iulie 1871
-

Suspinul; text Filipescu; solo: M. Ferlievici (Ibidem, 1871, nr. 27, p. 3221

-

Bălcescu murind, arie de I. Vorobchievici; text V. Alecsandri; solo: M. Ferlievici (Ibidem, 1871, nr. 50, p. 598)
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9 iunie 1873
Bălcescu murind; solo: M.
1873, nr. 20, p. 239-240)

Ferlievici,

acompaniat

de

orchestrZ't

(l/1idcm,

25 dec. 1882
Păcurarul,

-

interpretat de I. Milian, R.

Iorgovici, A.

Kien

şi

A. P.

Bal,1-;;

(Ibidem, 1883, nr. 3, p. 35)

2.3 dec. 1890
Rugăciunea,

-

duet ele C. Porumbescu;

interpretat ele

G.

Pop

şi

G.

Crc'\

(Ibidem, 1890, nr. 51, p. 614-615)

2.5 dec. 1893
Mt!reşan )Î I. Clinloc (Ibidem, 181!3,
nr. 51, p. 610)
Haimana, cîntecel comic de V. Alecsandri; solo: I. Clinloc (Ibidem)

Jale, de Auncr; duel interpretat ele A.

-

25 dec. 1895
Rugăciunea;

-

-

interpretu.re: V. Mărcuş şi I. Maiorescu (Ibidem, 1895, nr. 51,
p. 614)
Tu erai încînlăloarc; solo: V. Mărcuş (Ibidem)
Ce le legeni codrule? interpretare V. Başli, C. Sleer, A. Macrie şi P. Maier (Ibidem)
Sandu Napoi/ă; solo: V. Cristea (Ibidem)

2:'.i dec. 1913
-

Dulci cînlări, de Ki.icken; interpretat de R. Fersigan şi Tr. Columba (Anuarul gimnaziului din Beiuş pc 1913-1914, p. 53)

IV. INTERPRETĂRI INSTRUMENTALE LA ŞEDINŢELE FESTIVE ŞI PUBLICE
ALE SOCIETĂŢII DE LECTURA „SAMUIL VULCAN" DIN BEIUŞ
12 mai 1867
- O „melodie", executată la „fortepiano• de Laura Porţia (Familia, 1867,
nr. 18, p. 218)
- Polpouriuri, executate la tambură de A. Ghelesian, acompaniat la ghitară
de Hocman şi A. Drăgan (Ibidem)
- Ardeleana, de Şt. Perian; executată la „fortepiano" de Laura Portia (Ibidem)

-

Mioara; text de V. Alecsandri; cîntat de I. Iuga (Ibidem)

31 iulie 1867
O „doină", executată la flaut şi ghitară de I. Iuga şi I. Hocman (Ibidem,
1867, nr. 31, p. 374-375)
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-

Quodlibet, executat la tambur<1 de D. Ghelesian (Ibidem)
Hora; la violină: I. Câmpian (Ibidem)

aug. 1869
- Cimpoaiele; la violină: Alex. Câmpian; acompaniat la
gan şi Ion Clintoc (Ibidem, 1869, nr. 28, p. 334)

ghitară

de Alex. Dr.i-

25 dec. 1890
-

Aş vrea, duet de C. Decker; interpretare la violine: F. Simai
(Ibidem, 1890, nr. 51, p. 614-615)

şi

S. P0p

25 dec. 1893
-

Hora

păcurarului,

de T. Burada; solo la

violină:

S. Pop (Ibidem, 1893, nr. 51.

p. 610)
25 dec. 1905
Faust fantastico, de Gounod (Ibidem, El05, nr. 2, p. 9-10)

-

25 dec. 1911
- Menuelle, de G. Rosetti (?) (Anuarul gimnaziului din Beiuş pe 1911-1912,
p. 136-139)
- Mori;:caux caracteristique, de Mendelsohn (Ibidem)
- A la Hongrois, de Hubay Jeno (Ibidem); quarteturi de violină.
iunie 1912
-

Quartete de violine, de Pleyel (Ibidem)

25 dec. 1912
-

Sonalina (f dur), de Kuhlan;
(Programul manifestării).

executată

la pian de G. Cosma

şi

G. Szirmai

V. MELODII INTERPRETATE DE CORUL ELEVELOR ŞCOLII CIVILE DE FETE
DIN BEIUŞ, CU OCAZIA PROGRAMELOR CULTURAL ARTISTICE
SUSŢINUTE DE ACESTA f1897-1917)

19.Xl.1897
-

-

Imn ocazional, de I.

Mureşan

(Programa

şcolii

1897 /8, p. 79)
Ce/alea /uminei, de I. Costescu (Ibidem)
Drum bun, de I. Costescu (Ibidem)
Multi ani, de Vorobchievici (Ibidem)

25.1.1898
-

Multi ani (Ibidem, p. 83-84)
Noaptea; cor în 3 voci (Ibidem)
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Doină zic, de I. Costescu; în 4 voci (Ibidem)
Imn festiv; cor în 3 voci (Ibidem)
Mulţi ani (Ibidem)

-

9.IV.1898
Imn poporal (Ibidem, p. 51-52)
Doină, de Costescu (Ibidem)

-

I 3.\'1.1898
şcolarilor, de Vorobchievici; cor de 3 voci (Ibidem)
Steaua noasl ră, de Wiest; cor de 4 voci (Ibidem)
Drum bun, de I. Costescu; cor de 4 voci (Ibidem)
Doina, de I. Costescu; cor pe 4 voci (Ibidem)
Mulţi ani, de Vorobchievici (Ibidem)

-

Imnul

-

20.XI.1898
Imn, de Costescu (Programa şcolii civile de
p. 99-100)
Surorii mele, de Costescu (Ibidem)
ln natură, de Costescu (Ibidem)
Mulţi ani, de Vorobchievici (Ibidem)

-

fete

din

Beiuş

pc

1898/9,

15.VI.1899
Cintec de primăvară, de Ciprian Porumbescu (Ibidem, p. 77-78; p. 102-103)
Despărţirea vinătorului, de Mendelsohn (Ibidem)

-

l0.XI.1899
-

Imn, de Mureşan (Programa şcolii civile de fete din

-

p. 60, 77-78)
La carita, de Rossini; şi solo, acompaniat la pian (Ibidem)
Mulţi ani, de Musicescu (Ibidem)

-

Beiuş

pe 1899/1900,

l l.IV.1900
- Imn poporal (Ibidem)
- Despărţirea vinătorului; cor pe 4 voci (Ibidem)
- Serenada, de Marschner; cor pe 4 voci (Ibidem)
- Mulţi ani; cor pe 4 voci (Ibidem)

I 7.Vl.1900
- Surorii mele, de Costescu; cu acompaniament la pian (Ibidem, p. 63-64;

79-80)
-

-

-

-

tinereţii, de Lorenz (Ibidem)
Cuvine-se, de Musicescu (Ibidem)
Credinţa, de Rossini; cor pe 3 voci, cu acompaniament de pian (Ibidem)
1n natură, de Costescu; corul tinerimii (Programa şcolii civile de fete din
Beiuş pe anul şcolar 1900/1901, p. 71-73)
Triumful sionului, de Abt (Ibidem)
La riul Babilonului; cor mixt (al tinerimii şi cn cel al elevelor) (Ibidem)
Mulţi ani, de Musicescu (Ibidem)

Timpul

https://biblioteca-digitala.ro

106

Viorel Faur

18

22 aprilie 1901
-

Multi ani (Ibidem, p. 74-75)
Noup/cu, de Schubert (Ibidem)
Fetele casnice, de T. Popovici (Ibidem)
Multi uni (Ibidem)

15 iunie 1901
-

Dorintă, de Costescu (Ibidem, p. 76-77; 93-94)
Tertelul îngerilor din Elia, de Mendelsohn (Ibidem)

21 nov. 1901
-

Imn arhiereului, de Musicescu (Programa <;colii civile de fete din
pe anul şcolar 1901/1902, p. 159-160)
Hora, de Şorban (Ibidem)
Rugăciune, de Hauptmann (Ibidem)
Multi ani, de Musicescu (Ibidem)

Beiuş

21 martie 1902
- Imn, de Musicescu (Ibidem, p. 115-116)
- Cintec de primăvară, de Musicescu (Ibidem)
- Ziua a opus (Ibidem)
11 aprilie 1902
-

Multi ani (Ibidem, p. 113-115)
Ziua a apus, de Popovici (Ibidem)
Cintec de primăvară, de Popovici (Ibidem)
La multi ani (Ibidem)

3 mai 1902

-

Salut, de T. Popovici; corul elevilor din gimnaziul inferior (Ibidem, p. 116-

-

Imnul arhiereului; cor mixt (de elevii şi elevele şcolilor beiuşene) (Ibidem)
Corul fetelor, de Ceaicovski (din Oneghin); corul elevelor din internatul
Pavelian ( I bidc m)
Cine va sui muntele Sionului, concert I. _de Musicescu; corul mixt (Ibidem)
Noapte de mai, de Abt; corul tinerimii gimnaziale (Ibidem)
Multi ani (Ibidem)

118; 160-161)

-

21 ianuarie 1903
-

Multi ani (Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe anul şcolar 1902/3.

p. 154-155)
-

-

Lacrimi şi suspine (Ibidem)
Nu-i dreptate, de Dima (Ibidem)
Multi ani (Ibidem)

iunie 1903
- Cu su/Ielele drep/ilor, de Şerban (Ibidem, p. 129-130; 155)
- Dimineata, de Kiriac (lbic/em)
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Blanche de Provence, de Cherubini (Ibidem)
Imn şcolar, de Costescu (Ibidem)

-

15 iunie 1904
Ave Maria, de Strassky (Programa

şcolii

Beiuş

civile de fete din

pe anul

şcolar

1903/4, p. 90-91)
Anotimpurile, de Petz; cu soli,
moniu (Ibidem)

-

declamaţii

şi

acompaniament la pian

şi

ar-

7 nov. 1904
-

Imn, de Podolean (Programa şcolii civile de lele din
1904/5, p. 138)
Prietenia, din Titus, de Mozart (Ibidem)

Beiuş

pe anul

şcolar

Multi ani (Ibidem)

3! mai 1905
Rosa în spini, de Poldini (Ibidem, p. 138-139)
Evangelimann, de Kienzl; acompaniament de harmoniu (Ibidem)

-

15 iunie 1905
-

Rugăciune,

Jiingst (Ibidem, p. 108-109)
Rosa în spini, de Poldini (Ibidem)
Evangelimann, de V. Kienzl (Ibidem)
Cheruvicu/, de C. Buşiţia (Ibidem)
Mulţi ani (Ibidem)

7 nov. 1905
-

Multi ani, de Buşi\ia-Nicola (Programa şcolii civile de lele din Beiuş pc
anul şcolar 1905/6, p. 142)
Toate Ielele se duc, de N. Ştefănescu (Ibidem)
Foaie verde de bujor, de Buşiţia-Nicola (Ibidem)

iunie 1906
-

14 iunie
-

Dimineaţa,
Ţara

de Kohen Linar (Ibidem, p. 145-146)
mea, de Kiriac (Ibidem)

1906
Rugăciune

(Ibidem, p. 115-116)
de Cohen-Unar (Ibidem, p. 115-116)
Ţara mea, de Kiriac (Ibidem)
Drapelul şcoalelor, de Ştefănescu (Ibidem)

Dimineaţa,

Pe tine te lăudăm, de Ştefănescu (Ibidem)

iunie 1907
-

Drapelul şcoa/elor, de Kiriac (Ibidem)
Doina, de Costescu (Ibidem)

16 iunie 1907
-

Imn şcolar, de Kiriac (Ibidem)
Doina, de Costescu (Ibidem)

-

Marş festiv, de Costescu; acompaniament la pian (Ibidem)
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iunie 1908
-

19 iunie
-

Ridicat-am ochii mei la munţi, de Mendelsohn (Programa
fete din Beiuş pc anul şcolar 1907/8, p. 120)
Marş Jcstiv, de Coslescu (Ibidem)

şcolii

ci1;i/e de

1908
Tertelul îngerilor din Elias, de Mendelsohn (Ibidem, p. 94-95)
Cinice poporal, de Crişan (Ibidem)
Multi ani (Ibidem)

t.Vl.1909
- Deşteptarea păsărilor, de I. Costescu (Programa şcolii civile de fete din
Beiuş pe anul 1908/9, p. 127-128)
- Jnlloriţi, o mîndre văi, de Mendelsohn (Ibidem)
- Niţj şi Florită, de Hummel; piesă teatrală cu cinlciri; corul compus din
21 de eleve (Ibidem)
21.VI.1909
- Hora, de Musicescu (Ibidem, p. 97-98)
- Sună buciumul de alarmă, de Kiriac (Ibidem)
- Adio, de Mendelsohn (Ibidem)
- Nită şi Florită, de Hummel; piesă teatrală cu cîntări (Ibidem)
-

Multi ani (Ibidem)

16.VI.1910
- Mult e dulce, de I. Cart (Programa şcolii civile de fete din Beiuş pe anul
şcolar 1909/1910, p. 92-93)
- Strugurel bătut de piatră, de T. Popovici (Ibidem)
-

Hora ostaşilor, de T. Popovici (Ibidem)

24.XII.1910
- Colinde din Şebiş (Bihor), culese şi armonizate de prof. Bartok (Bela) pentru
corul elevelor internatului Pavelian din Beiuş (Programa şcolii civile de
lele din Beiuş pe anul şcolar 1910/1911, p. 125)

iunie 1911
-

Surorii mele, de Costescu (Ibidem, p. 126)

-

Colinde din Bihor, culese

şi

armonizate de 8. Bartok (Ibidem)

15 iunie 1911
- Carii pe Heruvimi, de M. Musicescu (Ibidem, p. 95-96)

-

Două

-

Surorii melc (de Costescu) (Ibidem)

cîntece poporale din Bihor, de Barlok (Ibidem)

24.XII/4.1.1912(?)
- O ce veste,
-

colindă armonizată de G. Dima (Programa şcolii civile de tece
din Beiuş pe anul şcolar 1911/1912, p. 12~127)
Colo-n sus, de T. Popovici (Ibidem)
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!.Vl.1912
Fetele casnice, de T. Popovici (Ibidem)
Aleluia, de Schubert (Ibidem)

-

17.Vl.1912
Rugăciune,

de Weber (Ibidem, p. 96-97)
Aleluia, de Schubert (Ibidem)
Strugurel bătut de piatră, de T. Popovici;

-

horă.

(Ibidem)

J.\ 1.1913

-

Rugăciune, de Petz (Programa şcolii civile de fete din
lar 1912/1913, p. 141-143)
De la munte, de Costescu (Ibidem)
Hora, de Musicescu (Ibidem)
Rugăciune, de Petz (Ibidem)

Beiuş

pc anul

şco-

1C/.V J.1913
- Renaşte natura, de Weber (Ibidem, p. 112-113)
- Carii de Heruvimi, de G. Dima (Ibidem)
- Hora, de Musicescu (Ibidem)
- Rugăciune, de Petz (Ibidem)

20.Xl.1913
-

Bine ati venit (Biblioteca
Clopotul (Ibidem)
Cintece poporale (Ibidem)

judeţeană

Bihor,

Colecţia

de manuscrise

beiuşene)

1!113/1914
-

Silistra, marş de A. Ciumpe (Ibidem)
Hai la vale (Ibidem)
Stejarul (Ibidem)

-

Dor de sal; soio: Hamsea (Ibidem)

-

Mulţi

ani (Ibidem)

24.XIl/4.1.1914
-

Românaşul,

cîntec poporal (Programa
p. 166-167)

şcolii

civile de Jele din

şcolar 1913/1914,

-

Cel din veci

lăgăduit, colindă

de T. Popovici (Ibidem)

1 iunie 1914
-

Primăvara

-

Noapte

-

Puişorul,

17 iunie 1914
- O, lu
-

(Ibidem, p. 167-168)

bună,

de Kreutzer (Ibidem)

de Costescu (Ibidem)

maică

... {Ibidem, p. 137-138)
de Costescu (Ibidem)
de Costescu (Ibidem)

Primăvara,

Puişorul,
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8.Xl.1914
- Imn român, de Cornea (Ibidem)
- Noi vrem pămînl (Ibidem)
- Cinice poporal (Ibidem)
- Sună buciumul (Ibidem)

21.Xl.l 914
-

-

Trompetele (Biblioteca judeţeană Bihor, Colcc/ia de
Bădi/a (Ibidem)
Ce le legeni codrule (Ibidem)

manuscrise /Jeiu)cneJ

19.XII.1914
- Slîntul Nicolae, de T. Popovici (Ibidem)
- Trompetele, de Musicescu (Ibidem)
-

Pe-al nostru steag, de C. Porumbescu (Ibidem)

-

Foaie verde foi de fag (Ibidem)

-

La Rin, de Csillagh (Ibidem)

-

Molul la

/ară

(Ibidem)

1914/1915
-

-

Primăvara,

de Wiest (Ibidem)
Ţara mea, de Teodorescu (Ibidem)
Ce te legeni codrule?, de Scheletti (Ibidem)
Doina, de Musicescu (Ibidem)

4.Vl.1915
-

Ingerul a strigai, de Musicescu ( Anuarul

şcolii

civile de fete pe anul

şco-

lar 1914/5, p. 43--44)
-

Serenadă,

-

Păstorita,

-

de Bena (Ibidem)

de Bena (Ibidem)
Ce le legeni codrule?, de Scheletti (Ibidem)

21.XI.1915
şi

corul

(Biblioteca

-

Maestrul

-

Imn, de Donath (Ibidem)

judeţeană

Bihor,

beiuşene)

-

Frunzuli/ă

-

1n amurgul serii (Ibidem)

-

Cîntec

-

Cîntece populare (Ibidem)

-

Moara, de T. Popovici (Ibidem)

-

Pioricicd, de Brencean (Ibidem)

(Ibidem)

1916/7
ostăşesc,

de Vorobchievici (Ibidem)
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INTERPRETATE LA INSTRUMENTE DE ELEVELE
CIVILE DE FETE DIN BEIUŞ (1897-1917)

l~.Xl.1897
O felicitare, piesă la pian de Hummel; executată (în continuare: ex.) de
I. Amâczi şi I. Selăgian (Programa şcolii civile ele fete din Beiuş pe anul
şcolar 1897 /8, p. 49-51; 79-80)
Ber{:euse, piesă Ia violină şi pian; ex. de V. Busilla şi I. Bloch (Ibidem)
V ien â mois (de Delacour); ex. de Fr. Erdelyi (Ibidem).
25.!.1898

O

furtună

(de Caudella); voce

şi

pian; ex. de Irina

Bogluţ şi

Irina Bandiciu

(Ibidem, p. 83-84)
Fantasie din Schone Helena (de Offenbach); piesă la pian; ex. de L. Bran,
E. Gera şi Iul. Amaczi (Ibidem)
Fanlesie de cintece româneşti (de V. Pop); piesă de pian şi violină ex. de
I. Boglut şi V. Busilla (Ibidem)
Vogleins Abendlied; piesă de pian, ex. de E. Gera (Ibidem).

-

-

!l.lV.1898
Frohsinn (de W. Schwarz);

-

piesă

de

pian

ex.

de I.

Sălăgian

(Ibidem,

p. 51-52)
Le Troubadour (de Verdi); ,.fantasie" de pian ex. de I.

-

Bogluţ

(Ibidem)

13.Vl.1898
Fesllags-Ouverture (de A. Wunderer); piesă de pian ex. de A. Târziu şi
V. Bussila (Ibidem, p. 56-58)
Tyrolienne (de W. Schwarz); piesă de pian ex. de Margareta Pap (Ibidem)
Chanl du clepart; piesă de pian ex. de Irina Bandiciu (Ibidem)
Ervinnerung an clie Heimal (de Schwarz); piesă de pian ex. de Cornelia

-

Mureşan

(Ibidem)
Hora Pescarilor (de C. Porumbescu); melodie interpretată la pian şi violină de V. Busilla şi Bogluţ (Ibidem)
-- Fala popii (de C. Porumbescu); melodie interpretată Ia pian şi Ia violină
de V. BusiJla şi I. Boglu\ (Ibidem)
- Vergniigen (de W. Schwarz); piesă de pian ex. de Luisa Bran (Ibidem)
- Ai plins şi lu vreodată; piesă de pian ex. de Valeria Andru (Ibidem)
- Fantasie din Norma (de F. Bayer); piesă de pian ex. de Irina Sălăgian
(lbidem)
- Parisienne (de F. Bayer); piesă de pian ex. de Iuliana Amâczi (Ibidem)
- Rapsodie română (ele A. Sequens); piesă de pian ex. de Ileana Gera
(lbidem)
- Erlenkonig (de Schubert); piesă de pian ex. de Frida Erdelyi (Ibidem)

-

20.Xl.1898
-

Sonnlagiriihe (nocturnă de Lichner); ex. la pian de Elena Gera (Programa
civile de fete din Beiuş pe anul şcolar 1898/9, p. 99-100~

şcolii
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---------------

15. VI.1899
- Ouverture (de B. Keler); ex. la pian de V. Busilla, L. Bran, I. Bandici şi
I. Sălăgian (Ibidem, p. 77-78 şi 102-103)
- Rondino (de Streabog); ex. la pian de Aurora Târziu, Marioara Stel"r )i
Aurora Pop (Ibidem)
- Reve d'un Ange (de Ludovico); ex. la pian de Cornelia Mureşan (Ibidem)
- Boboc de roză (de Hofmann); ex. de Elena Cosma (Ibidem)
- Legendă românească (de Braga); ,.fantasie de salon• ex. la pian de Elena
Gera (Ibidem)
- Sonată (de Mozart); piesă de violină - cu acompaniament la pian - executată de Virginia Busilla (Ibidem)
- Capricio F. mol. (de Mureşan); ex. la pian de Frida Erdelyi (Ibidem)
- Grande Marche lriomphale (de Kuhe); ex. la pian de Frida Erdelyi (Ibidem)

10.Xl.1899
Epheublall (de Spindler); ex. la pian de I. Gera (Programa şcolii civile de
Jele din Beiuş pe anul şcolar 1899/1900, p. 77-78)
Intermezzo (de Mascagni), piesă de pian cu acompaniament la „harmoniu •
ex. de Cornelia Mureşan (Ibidem)

-

17.Vl.1900
Le tourbillon (de Gutmann); ,.galoppe" pentru pian ex. de Irina Gera (lbid.,

-

p. 63-64

şi

79-80)

Le deparl (de Streabog); ex, la pian de V. Serbac, A. Târziu şi A. Pop
(Ibid.)
Menuello (de Bloch); ex. la violină de M. Pele (Ibid.)
Lohengrin - Eisa's Traum (de Wagner), piesă pentru „harmoniu" şi acompaniament la pian de Valeria Ştefănică (Ibid.)
Polonaise pentru pian F. dur (de Kirchner); ex. de M. Steer (lbid.)
Les Sylphes lmpromptu Valse (de Bachman); ex. la pian de Cornelia
Mureşan (Ibid.)
Sturmmarche (de Liszt); ex. la pian de I. Bandici; E. Cosma, C. Mureşan
şi I. Sălăgian (Ibid.)

-

-

20.Xl.1900
-

Rigolei to (de Verdi); ex. la violină de Eisa Nemeş (Programa şcolii ci\ ilede fete din Beiuş pe anul şcolar 1900/1901, p. 71-73)
Viorele (de Spindler); ex. la pian de Valeria Ştefănică (Ibid.)
Hora (de C. Porumbescu); ex. la pian de Valeria Şefănică (Ibid.)

15.Vl.1901
-

Vals (de Behr); ex. la pian de S. Stoica, E. Torsan şi C.
p. 76-77 şi 93-94)
Duetto (de Mazas); ex. la violină de M. Pele şi E. Nemes (Ibid.)

-

Bolero (de Lemaire); ex. la pian de Livia Szabo (lbid.)

-

Edlweiss (de Kun);

piesă

pentru „cimbal" ex. de L.
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Moment muzical (de Schubert); ex. Ia pian de A. Lengyel, I. Gera, M. Ardeşi T. Pop (Ibid.J
Ouverlure (de Suppe); piesă „pe violină" ex. de Eisa Nemeş (lbid.)
Chanson russe (de Smith); ex. la pian de M. Steer (Ibid.)
Sonate Re major (de Mozart); ex. la pian de V. Ştefănică (lbid.)

-

lean

-

21.Xl.1901
Loin d'elle (Jungmann); ex. Ia pian de Valeria Ştefănică (Programa şcolii
civile de Iele din Beiuş pe anul şcolar 1901/1902, p. 159-160)
Dansuri româneşti (de Chovan); ex. la pian de M. Ardele,rn şi I. Gera
(Ibidem).

-

21.III.1902
Morgengebel; ex. Ia pian de Maria Ardelean (lbid., p. 115-116)
Serenadă; ex. Ia pian de T. Pap (Ibid.)

-

ll.IV.1902
Barcarola (de Mendelssohn); ex. de L. Szabo (lbid., p. 113-115)
Magyar nepdalok piesă de „chimvală" ex. de Cornelia Pap (lbid.)

-

lVl.1903
-

-

Poveste (de Gurlit); ex. Ia pian de Szabo (Programa şcolii civile de fete
din Beiuş pe anul şcolar 1902/3, p. 129-130 şi 155)
Suvenir (de Beethoven); piesă de „cimbal• ex. de L. Bozac (/bid.)
Dans macabre (de Saint-Săens); ex. la pian de A. Cismaş, A. Drăgan, V. Selagian şi I. Roman (/bid.)
Sonatina nr. 3, part. I (de Kuhlan); ex. Ia pian de M. Ardelean (Ibid.)
Polonaise (de Kirchner); ex. Ia pian de M. Ardelean (Ibid)
Reve d'un Ange (de Cipollone); ex. Ia pian de I. Gera (/bid.)

1904 (?)
-

Alegro (de Vitte); ex. Ia pian de V. Selăgian (Programa
din Beiuş pe anul şcolar 1903/4, p. 121-124)
Viorica (de Spindler); ex. la pian de L. Szabo (Ibid.)

şcolii

civile de fete

15.Vl.1904
-

Ouvertura (de Keller); ex. Ia pian de A. Cismaiu, A. Manta, L. Szabo
V. Selăgian (lbid., p. 90-91)
Ciobanul (de Volkmann); ex. Ia pian de M. Balea şi M. Mosolygo (/bid.)
Viorica (Spindler); ex. la pian de L. Szabo (/bid.)
Bcink Ban (de Erkel); ex. Ia „cimbal" de G. Gherlan (Ibidem.)
şi

-

7.Xl.1904
-

Edelweiss (de Erdelyi); ex. Ia „cimbal" de E. Pap (Programa şcolii civile de
fete din Beiuş din anul şcolar 1904/5, p. 138)
Sonalina 6-a (de Diabelli); ex. la pian de M. Balea şi E. Ciurdar (/bid.)

31.V.1905
-

-

Traumverloren (de Comsac); ex. Ia pian de E. Ciurdar (Ibid.)
Mere cherie (de Alberti); ex. Ia pian de Maria Balea (Ibid.)

8 - Cris!a '76
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15.VI.1905
-

Chanson napolitane (de Slreabog); ex. la
şi A. Birou (lbid., p. 108-109)

pian de V.

Mureşan,

I. \'. Bu-

tean
-

-

Romanţă (de Nador); ex. la „cimbal" de S. Papp (lbid.)
Melancolie (de Reinhold); ex. la pian de S. Petran (lbid.)
Mere chcric (de Reinhold); ex. la pian de M. Balea (lbid.)
Ouvcrlurc din Rosa în spini (de Poldini); ex. Ia pian de El. Ciurdar (lbid.)

7.XI.1905
-

Marlha (de Cramer); ex. la pian de S. Petran şi V. Butean (Programa
civile de lele din Beiuş pe anul şcolar 1905/6, p. 142)
Aranyvircig (de I. Huszka); ex. Ia „cimbal" de A. Pele (lbid).
Heideroslein (de Lange); ex. la pian de E. Ciurdar (lbid.)

şcolii

l.VI.1906
- Elizei (de Beethoven); ex. la pian de R. Erdelyi (lbid., p. 145-146)
- Cucul, prepeliţa, sticletele (de Low); ex. la pian de V. Butean şi L. Serbac
(lbid.)

-

Doina (de C. Porumbescu); ex. la pian de E. Cirudar (lbid.)
Ouverlurc Ia opera Orlando paladino (de Haydn); ex. Ia pian de E. Ciurdar
şi V. Mureşan (lbid.)

14.VI.1906
-

Valsul lebedei (de Erdelyi); ex. la „cimbal" de M. Goron (lbid., p. 115)
Ouverture (de Haydn); ex. la pian de E. Ciurdar şi V. Mureşan (lbid.)
Cucul, prepeliţa, sticletele (de Low); ex. la pian de V. Butean şi L. Serbac
(lbid.)
Elizei (de Beethoven); ex. la pian de V. Butean, EI. Ciurdariu, V. Mureşan
şi L. Serbac (lbid.)

1.Vl.1907
-

Menuet (de Paderewsky); ex. la pian de R. Erdelyi (Programa şcolii civile
de lele din Beiuş din anul şcolar 1906/7, p. 145---146)
Capriciu în Fa minor (de Mureşianu); ex. la pian de Margareta Pop (lbid.)
Noapte de mai; mazurcă ex. la „cimbal" de Z. Sălăgian (lbid., p. 115---116)
Sonalina în Fa major (de Beethoven); e11:. la pian de R. Erdelyi (lbid.)
Intermezzo din Cavaleria rusticană (de Mascagni); ex. la pian şi „harmoniu•
de Z. Bicaz (Ibid.)
Capriciu (de Mureşianu); ex. la pian de Marg. Pap (lbid.)

1.Vl.1908
-

Suspinul (de Ivanovici); ex. la „cimbal" de C. Venter (Programa
de fete din Beiuş pe anul şcolar 1907 /8, p. 120)

-

Două

cîntece

româneşti;

şcolii

civile

ex. la „cimbal" de S. Ardelean (lbid.)

19.Vl.1908
-

Cîntecul ciobanului (de Rădulescu)!

ex.

la

p. 94-95)
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Fantazie (de Mendelsohn); ex. la pian de I. P. Baldi (lbid.)
(de Elinescu); ex. Ia pian de R. Erdelyi (lbid.)

Scenă pastorală

-

1.\'l.1909
Marş

festiv (de W. Schwartz); ex. Ia pian de C. Isac, A. Varju şi E. E. Mathe
(Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe anul şcolar 1908/9, p. 127-128)
Hora miresei (de Tr. Dacker); ex. la pian de E. Holbea (Ibid.)

-

21.VI.1909
Polonaise (de Streabog); ex. la pian de Volumnia Baliban, Ana Diamandi şi
Elvira Hoblea (Ibid., p. 97-98).
Fantasie de concert (de Stavka Atanasievici); ex. la pian de Rozalia Erdely (lbid.)

-

lG.VI.1910
Les jeunes virtuoses (de L. Streabog); ex. Ia pian S. Birăuţiu, E. Suricescu
M. Mureşan (Programa şcolii civile de Iele din Beiuş pe anul şcolar
1909/1910, p. 92-93)
Le Tourbilon (de A. D. Gutman); ,,galop briliant• ex. Ia pian de A. Varju
şi M. Drinca (lbid.)

-

şi

-

1.VI.1911
Gavolle (de Horvath); ex. la pian de E. Suricescu (Programa
de iele din Beiuş pe anul şcolar 1910/1911, p. 126)

-

şcolii

civile

15.VI.1911
-

Cînlec poporal (de Ispirescu) cu acompaniament Ia „cimbal", ex. de E. Papp,
şi L. Andrei (Ibidem, p. 95-96)
Scenă pastorală (de Burgmuller); ex. la pian de E. Ciumpe (Ibidem)
Gavolle (de Horvath); ex. Ia pian de E. Suricescu (Ibidem)

M. Perenyi
-

-

1.VI.1912
-

Galoppe (de Gobbaerts); ex. la pian de Ana Ciumpe
(Programa şcolii civile de fete din Beiuş pe anul

şi

Eleonora Ciumpe
şcolar

1911/1912,

p. 126-127)
-

Jocuri din Banal (de I. Mureşian); ex. la pian de Emilia Suricescu (Ibidem)
Polonaise (O. Schmiedt); ex. la pian de Val. Gomboş, Silvia Bohăţel, Sept.
Cîmpian şi E. Popa (Ibidem)

17.VI.1912
-

Marş (de I. Mureşianu); ex. la pian de V. Radu şi FI. Fulep (Ibid., p. 96-97)
Hora Carmen (de I. Mureşianu); ex. la pian de E. Suricescu (Ibid.)

-

Schiiller concertino; ex. Ia violină de Eisa Radu (Ibid.)
Zbor de rîndunele (de G. Dinicu); ex. Ia pian S. Cîmpian (Ibid.)

1.Vl.1913
-

Gavotte (de Schuster-Kozmar); ex. la pian

de

M.

V. Mosolyg6 (Programa şcolii civile de fete din
1912/3, p. 141-143)
5•
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Lugojana (de Chovan); ex. la pian de V. Bohă\el şi Crisnic (Ibidem)
Pc sub Jcreaslră (de luga); ex. de V. Pele, A. Bolea, acompaniat lu .. , i111bal" de F. Murăşan (Ibidem)
- La perle du Nord (de Tonger); ex. la pian de F. Suricescu (lbid.)
-

1!.J.Vl.1913
- So/veig's hied (de Grieg); ex. la pian de A. Ciumpe şi S. Doh{i\el (Ibidem,
p. 112-113)
- Fantezie (de Kron); cintată la violină de St. Cosma şi E. Radu, cu acompaniament la pian (Ibidem)
- Menuelle (de Haydn); ex. la pian de E. Orian, M. Moldovan şi M. Dalta
-

(Ibidem)
Mililair galopp (de Lichner); ex. la pian de E. Ciumpe (/bid.)

20.XI.1913
-

Bohăţel, A. Seremi şi A. Mihalca (Biblioteca juBihor din Oradea, Colecţia de manuscrise beiuşene)
Romanţă; ex. Ia pian de V. Bohăţel şi M. Lupan (Ibidem)
Duel pentru violină şi pian (de M. Schultze); ex. de S. Cosma şi M. Lupan
(Ibidem)
Viorele (de T. Brediceanu); ex. la pian de E. Miclea (Ibidem)

Rondo; ex la pian de V.

deţeană

-

1913 (?)
-

Ernani (de G. Verdi); ex. la pian de E. Orian şi M. Moldovan (Programa
civile de lele din Beiuş pe anul şcolar 1912/3, p. 141-143)
Ein Traum in der Weinachtsnacht (de C. Mehler); ex. la pian de Eleonora

şcolii

-

Ciupe (Ibidem)
1913 (?)
-

Fable; ex. la

teca

violină

judeţeană

Bihor,

de E. Patachi,
Colecţia

acomponiată

de manuscrise

la pian de E. Radu (Biblio-

beiuşene)

1914

-

Ouverture (de B. Keller); ex la pian (?) de A. Ciumpe şi S. Bohăţiel (Programa şcolii civile de fete din Beiuş pe anul şcolar 1913/4, p. 166-167)
La cascade de Rubiş (de Sydney Smith)i ex. la pian de M. Lupan (Ibidem)

t.Vl.1914
-

Invitaţie

la vals (de Weber); ex. la pian de S.

Bohă\iel

şi

I. Papp (lbid.,

p. 161-168)
-

Entrainante (de Ascher); ex. la pian de M. Lupan (lbid.)

-

Mama, poezie de Maria Cioban, recitată de M. Măndruti şi acompaniată la
pian de E. Radu; acompaniamentul a fost compus de Fr. Hubic (lbid.)

17.Vl.1914
-

Ein lustiger Ritt (de Wenczel); ex.

-

(Ibidem, p. 137-138)
Gondoliera (de Moskowsky); ex. la pian de S.

la

pian de Maria
Bohăţel
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Mazurcu (de Asche:)i ex. la violinii, cu acompaniament lc1 pidn de E. Radu
Elvira Pataki (Ibidem)
E/feureign (de Kafka); ex. la pian de V. Bohătiel şi M. Crăsnic (lbiclcm)
Tiirkischer Marsch (de Mozart); ex. la pian de Irina Papp, A. Ciumpe şi
E. Mureşan (Ibidem)

-

şi

-

-

Mama (de Hubic-Cioban); declamalct ele
de E. Radu (Ibidem)

Măndruţiu

şi

acompaniatct la pian

19.XII.1914
Mauer-bliimchen (de G. Blulhner); ex. la pian de L. Muntean
(Biblioteca judeteană Bihor, Colecţia de manuscrise beiuşenc)

-

şi

V.

Paşca

1~15 (?)
-

-

KindcrquadriJlc (de F. Tutschek); ex la pian de M. Cupcea, M. Iepure şi
L. Cupcea (Ibidem)
Zauberllota (de Mozart-Krug); ex. la pian de A. Mihalca, A. Sabo şi M. Moga
(Ibidem)
Die Miihle im Schwarzvald (de Eilenberg); ex. la violină de Stela Cosma,
acompaniată la pian de A. Mihalca (Ibid.)
Norma (de Bellini); ex. la pian de M. Lupan şi A. Seremi (Ibid.)

4.Vl.1915
- Boneta roşie (de Wenczel); ex. la pian de M. Iepure, M. Cupcea şi L. Cupcea (Anuarul şcoalei civile gr. cat. de tete din Beiuş pe anul şcolar
1914-1915, p. 43-44)
- Lăcrimioarele (Siewerth); ex. la pian de L. Cupşa, E. Ternovan şi A. Stan
(Ibidem)
- Volbura (de Matthes); ex. la pian de C. Burcuşiu şi M. Moga (Ibidem)
- Patinatoarea (de Hackh); ex. la pian de M. Crîsnic (Ibidem)

1917 (?)
-

L.es mascarades (de Van Gael); ex. la pian de M. Raţiu şi F. Hetco (Bibi.
jud. Bihor, Colecţia de manuscrise beiuşene)
La voix du coeur (de Van Gael); ex. la pian de I. Bota (lbid.)

VII. MELODII INTERPRETATE SOLO
DE ELEVELE ŞCOLII CIVILE DE FETE DIN BEIUŞ (1898-1915)

25.1.1898
- Hora codrului (.,cîntec din bătrîni"); solo Irina Sălăgian (Programa şcolii
civile de lete din Beiuş pe anul şcolar 1897 /8, p. 83-84)
- Fantezie (de Gounod); ex. la pian de M. Crâznic, A. Mihalca şi V. Bohă
ţiel

-

(Jbid.)

Intre brazi (de G. A. Dinicu); ex. la pian de A. Ciumpe (lbid.)
https://biblioteca-digitala.ro
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20.Xl.1898
Clwnson napolilaine (de Slreabog), cinlat de Virginia Busilla, Luisa Bran
şi Cornelia Mureşan (Programa şcolii civile de lele din Heiu.~ pe anul 5(()Jar 1898/9, p. 99-100)
A căzui o rază Jind (de C. Porumbescu), cintată de Irina Bandici (lbid.)

-

-

3.V.1902
Carnaval român (de Berlioz); ex. de V. Ştefănică, M. Steer, I. Gera ~i T. Pop
(Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe anul 190112, p. 116--118 şi

-

160-161)
3.V.1905
Ave Maria (de Beniczki); solo acompaniat la „harmoniu", cintat de Silvia
Brelan (Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe anul şcolar 1904/5,
p. 138--.139)

-

16.Vl.1907
- Două cînlece româneşti; cîntate de A. Diamandi şi A. Berariu, acompaniat
la „cimbal" de Z. Sălăgian (Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe
anul şcolar 1906/7, p. 115--116)
!9.Vl.1908
Romanţă

(de Şerban}, cîntată de C. Venter, Z. Sălăgian, acompaniată la
,.cimbal" de E. Popa (Programa şcolii civile de lele din Beiuş pe anul .şco
lar 1907 /8, p. 94-95 şi p. 121)

-

J.Vl.1909
-

Romanţă (de G. Ventura); de C. Venter şi V.
de M. Pop (Programa şcolii civile de lele din
p. 127-128)

Băliban,

Beiuş

acompaniată

la pian

şcolar

1908/9,

pe anul

21.Vl.1909
-

Nu m-abandona; cîntată de Cornelia Venler
Beiuş pe anul şcolar 1908/9, p. 97-98)

(Programa

şcolii

ci\·ile din

16.Vl.1910
-

Cînlece poporale (Satran Slaviansky), cîntate de I.
acompaniate la „cimbal" de L. Andreica (Programa
Beiuş pe anul şcolar 1909/1910, p. 92-93)

Mureşan şi
şcolii

S.

Sălăgian,

civile de lele din

1.Vl.1911
- Doarme

puiuţul; cintat de S. Birăuliu (Programa şcolii civile de lele din
pe anul şcolar 1910/1911, p. 126)
Dansul vrăjitoarelor; melodie cintată de S. Birăutiu (Ibidem)
Beiuş

-

l 5.Vl.1911
- Al. doilea Polpouriu (de I.

Mureşian);

cintat de S.

Birăutiu

(lbid.)

17.Vl.1912
-

Adio (de

Ştefănescu);

pe textul unei poezii de Eminescu; cîntat de G. Lu-

https://biblioteca-digitala.ro

:ll

Din istoricul vietii muzicale bciusenc

pan, V. Fabian
civile de iele din

şi

I 19

Meciu, cu acompaniament de „cimbal" (Programa
anul şcolar 1911/2, p. 96-97)

şcolii

Beiuş

19.Vl.1913
- Ce le legeni codrule (de Scheletti); cîntată de A. Hotea şi V. Pele, acompaniate la „cimbal" de M. Mindruţiu (Programa şcolii civile de fete din
Beiuş pe anul şcolar 1912/3, p. 112-113)
20.XI.1913
-

Negruţă

teca

-

cor vocal cu solo (V. Sălăgean, G. Fazy şi D. Fersigan) (BiblioBihor, Colecţia de manuscrise beiuşene)

judeţeană

1913 (?)
-

Cintecul ciobanului; ex. de S.

Bohătiel

(Ibidem)

1915 (1)
-

Suferinţa

(de Roteanu); interpretată solo de V. Se!egian,
pian de M. Lupan (Ibidem)
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BIBLIOTECILE DESP ARŢ ĂMÎNTULUI BEIUŞEAN
AL „ASTREr (1898---1914)
de
VIOREL FAUR

Pentru o cunoaştere cît mai exactă a felului cum s-au format bibliotecile româneşti din Bihor, precum şi a conţinutului acesto1 a, sînl
necesare investigaţii de dmată în fondurile . documentare existente.
Istoriografia problemei a stabilit faptul că în Bihor s-au constituit, încă
din perioada iluministă, importante biblioteci particulare (de pildă,
cele ale lui Ignatie Darabant şi Samuil Vulcan 1 ), la care s-au adăugat
bibliotecile unor instituţii (Episcopia românească din Oradea, Gimnaziul din Beiuş, Preparandia din Oradea, şcolile confesionale etc.) şi societăţi culturale 2 (Societatea de lectură din Oradea, Societatea „Samuil Vulcan" a elevilor beiuşeni şi Casina română din Beiuş). Acestora
din urmă li se asociază bibliotecile înfiinţate - la finele veacului trecut şi începutul celui contemporan - de către despărţămintele bihorene ale „Astrei", despre care ne-am exprimat şi cu alt prilej3, nu
îndeajuns de cuprinzător însă, ceea ,ce ne determină să reluăm chestiunea, ,pentru a o aprofunda şi trata în mod corespunzător, avînd la
dispoziţie surse arhivistice nevalorificate pînă acum.
Vi ore I Faur, Cărţile româneşti din biblioteca iluministului orădean Samuil Vulcan mărturii inconlestabile ale unităţii noaslrc culturale, în Revisla
bibliotecilor, 1972, 25, nr. 6, p. 350-353.
~ I o n M u ş le a, Contribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor clin Transilvania (pînă la Unire), Cluj, 1935; Idem, Date noi privitoare Ia cunoaşterea bibliotecilor româneşti din Transilvania, în Probleme de bibliologie, Bucureşti, 1967, p. 119-139; Viorel Faur, Istoricul bibliotecii Societăţii de lectură
din Oradea, în Crisia, Oradea, 1975, p. 145-152.
1

3

Prima consemnare a existenţei acestora, însoţită de o scurtă prezentare a

acti_vitălii d~~părţămintelor, în articolul nostru intitulat Astra în Bihor, apărut în
revista Fam1lrn (1973, 9, nr. 3, p. 23), De bibliotecile despărţămîntului din Oradea
ne ocupăm în lucrarea Despărţămintul orădean al „Astrei" (1900-1918), publicată
în Crisia, Oradea, 1975, p. 279-285.
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între principalele forme de activitate promovate dC' importanta
societate culturală „Astra" se aşează, desigur, şi alcătuirea de biblioteci, atît în Sibiu - unde aceasta îşi avea sediul - , cît şi in alte
aşezări transilvănene, extinzîndu-se în permanenţă
reţeaua
acestor
factori culturali 4 • In sudul Bihorului, cuprins în sfera de acţiune a
,,Astrei" ,în anul 1898, iniţiativa în această direcţie a aparţinut despăr
ţămîntului beiuşean, care şi-a exercitat atribuţiile culturalizatoare în
plasele Vaşcău, Beiu.ş şi Ceica. Fiind cel mai puternic bastion al
,,Astrei" în aceste părţi, despărţămintul beiuşean a avut şi o contribuţie notabilă la înfiinţarea de biblioteci, apoi în ce priveşte inzestrarea lor cu cărţi, cele mai multe de ,interes imediat pentru cititori. Tocmai acest efort meritoriu - care s-a concretizat în realizări ce se
înscriu în tradiţiile progresiste ale culturii noastre - îl \·om releva
în prezenta comunicare.
Intenţia de constituire a unei biblioteci este consemnată în materialele documentare care se referă la momentul pregătitor al înfiinţării
despărţămîntului beiuşean. Astfel, în şedinţa Comitetului central de la
Sibiu (din 30 oct. 1897) s-a hotărît ,a se trimite 5 despărţărnîntului beiuşean cîteva exemplare „disponibile" din revista Transilvania, oficiosul
„Astrei", ,,pentru bibliotecă" 6 • La 19 august 1898 era expediată. din
acelaşi loc cartea dr. George Maior Agrologia, ce a fost păstrată,
deocamdată, în „archiva" despărţămîntului. In bugetul acestuia pe
anul 1899 figura suma de 20 fl. pentru „augumentarea bibliotecei "•.
Pe .adresa lui Augustin Antal soseau, la 10 ianuarie 1899, două liste cu
titluri de cărţi 8 , din care conducerea despărţămîntului urma să selecţioneze ceea ce o ,interesa cu deosebire, pentru ca ulterior să-i fie
puse la dispoziţie. De reţinut că pe una dintre acestea se precizează
că despărţămîntul a „primit" deja de la laşi 29 de cărţi şi broşuri apă
rute în „colecţiunea Ş:araga", precum şi din Bucureşti un număr
de 199 • Aflăm dintr-un alt tdocument că de la „D. Sfetea din Bucureşti "10 i-au mai fost transmise în 13 ianuarie 1899 despărţămîntului prin intermediul librarului W. Krafft din Sibiu 14 cărţi. Toate
acestea au fost achitate din fondurile despărţămîntului. Din ele s-a
format o modestă bibliotecă 11 ~ de care se putea „uza", ea stînd la
4

Eugenia Glod ari u,, Biblioteci poporale ale „As/ rci", în Acta Musei .\'aşi 1970, 7, p. 309-328.
5 Acesta a fost, de fapt, răspunsul la
solicitarea lui Ioan Butean, directorul
gimnaziului superior din Beiuş.
6
Arhivele statului Sibiu (în continuare: Arh. St. S.), fond „Astra", dos. 112/1897,
act. nr. 543
7
Arhiva Liceului „Samuil Vulcan• din Beiuş, fond „Astra", dos. 2/1905, filc1 63
8
Ibidem, filele 49-50
pocensis, 1969, 6, p. 347-360

9

Ibidem
Ibidem, fila 51
11
Ibidem, dos 4/1907, filele 17-18
10
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membrilor" 1:!, împrejurare ce a fost adus~ ş~ la c_un?ştinţa
celor din „provincie", adi•că din satele ,plaselor ammt1te. B1bhotecar
era secretarul despărţămîntului, dr. Gavril Cosma 13 . Deci, la începutul
anului 1899 se poate ,vorbi, cu certitudine, de existenţa bibliotecii
(centrale) a despărţămîntului beiuş~an, înzes_trată cu instrume_nte d~
evidenţă şi încredinţată spre orgamzare unm membru al com1tetulu1
cercu al.
în anul 1899 a fost redactat proiectul Regulamentului pentru înfiinţarea şi administrarea bibliotecilor populare ale „Astrei" iar pentru a fi perfecţionat şi a1cceptat ca valabil, acesta s-a discutat în .adunările generale ale ctespărţămintelor din Blaj, Sălişte, Sebeş 14 şi Beiuş
(26 martie). De menţionat că, după o studiere amănunţită a „proiectului
rle regulament" comitetul despărţămîntului beiuşean „l-a aflat în
întreg estensul de convenabil", aplicîndu-1 deja în „administrarea"
propriei biblioteci 15 .
După ce am pus la contribuţie date exacte, uşor verificabile, despre constituirea bibliotecii centrale a despărţămîntului beiuşean, ne
rămîne ide arătat ,cel mai însemnat lucru şi anume ce cărţi au făcut
parte din aceasta. Putem răspunde fără nici o dificultate cerinţei respective, deoarece am reuşit să descoperim Catalogul cărţilor din biblioteca despărţămîntului Beiuş al Asociaţiunei 16 , scris de secretarul
acestuia, profesorul Nicolae Diamandi. Prim ministrul guvernului de la
Budapesta i-a dat prefeclului comitatului Bihor, la 12 decembrie 1903,
dispoziţia de a efectua cercetări în legătură cu bibliotecile „Astrei"
din acest teritoriu. Prefectul i-a ordonat primpretorului de la Beiuş
„să afle pe cale neoficială în care sate din plasa sa au fost organizate
biblioteci populare" ale „Astrei" şi de unde îşi procură ele cărţile 1 î.
S-a întîmplat însă că primpretorul a descins la sediul bibliotecii centrale (din Beiuş) a despărţămîntului, cu care prilej a sechestrat chiar
catalogul de evidenţă a cărţilor, pe care l-a expediat primului ministru18. A fost, desigur, un abuz condamnabil. Cum practica era deosebit de frecventă, nu i-a surprins pe conducătorii despărţămîntului.
De la bibliotecile ambulante ale despărţămîntului - pe care le vom
prezenta în partea a doua a lucrării noastre - au fost preluate listele
„dispoziţia

12
13

Ibidem
Ibidem, filele 15-16

14

Eugenia Glod ari u, op. cil., p~ 357.
Arhiva Liceului „Samuil Vulcan• din Beiuş, fond „Astra", dos. 4/1907, filele 15-16
15

Acesta se află in Arhiva Institutului de Istorie din Cluj, fond Problema Na/ională din Transilvania (1900-1903), dos. XXVIII (neorganizat). L-am xerografiat
în î11lregime, deci dispunem de o copie după original.
16

17

Ibidem

18

Despre acesta am făcui cuvenitele precizări la nota 16.
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originale de înregistrare a cărţilor 10 • Informarea autorităţilor de'>pre
~ituaţia şi înzestrarea bibliotecilor „Astrei" a vizat mai multe de">pcirtăminte din Transilvania şi Ungaria, ceea ce dezvăluie încă o acţiune
a guvernanţilor vremelnici îndreptată împotriva intelectualităţii româneşti, cu scopul de a o impedimenta în eforturile sale de afirmare
~pirituală şi de culturalizare a ţărănimii.
Biblioteca din Beuiş a despărţămîntului dispunea la 6 ianuarie
1904 de 225 cărţi şi broşurF 0 • Conţinutul ei este variat, ponderea detinînd-o cărţile de literatură şi istorie, realitate explicabilă, accentul punîndu-se - în acea vreme de luptă pentru menţinerea limbii şi fiinţei
proprii, pentru fortificarea conştiinţei naţionale - pe istoriografia şi
creaţia beletristică din România, lectură preferată de tineretul, intelectualii şi meşteşugarii beiuşeni. Ca atare, primele 12 poziţii din Catalog
sînt ocupate de Istoria Românilor (voi. I-XII) a lui A. D. Xenopol,
cea dintîi sinteză de mari dimensiuni asupra trecutului poporului nostru, carte de întinsă circulaţie în Transilvania, în paginile ei fiind demonstrată cu argumente multiple originea poporului român,
permanenţa sa în spaţiul carpato-danubian şi contribuţia
adusă de
acesta la apărarea civilizaţiei europene. Consemnăm şi alte lucrări
istoriografice ce s-au bucurat de atenţia cititorilor: Domnii Ţării f\10/dovei (de Gr. Ureche), Letopiseţul Ţării Moldovei (de M. Costin), Cronica scurtă a românilor (de N. Milescu), Elemente de istorie naţio
nală ( de A. Tr. Laurian) şi Istoria românilor sub Mihai Voievod Viteazul (de N. Bălcescu). Literatura populară este reprezentată de cîteva cărţi aparţinînd lui P. Ispirescu, P. Dulfu, I. P. Reteganul, S. FI.
Marian, I. C. Chiriţescu etc. Din cele de literatură sînt de menţionat
- alături de Schiţe din literatum română, vol. I şi II ( de N. Iorga) Fabulele lui Donici, Povestea vorbei (vol. I-III) de Anton Pann,
Poeziile şi fabulele lui Gr. Alexandrescu, cărţile lui Bolintineanu
(Poezii, Proză, Elena, Legende şi balade), drama istorică Despot Vodă
de V. Alecsandri, Mihnea cel Rău de Odobescu, Opere complete (voi.
I-IV) de Creangă, Năpasta şi Note şi schiţe de Caragiale, Paraziţii de
Delavrancea, Nuvele şi Poezii de Al. Vlahuţă, Fire de tort de Coşbuc
şi Domniţa Ruxandw de N. Gane 21 • Deşi fondul de cărţi al bibliotecii
centrale a despărţămîntului din Beiuş nu a fost impresionant sub raport numeric, acesta a avut în epocă o valoare cultural-politică de
excepţie, fiind constituit în principal din cărţi scrise de istorici reputaţi şi clasici ai literaturii române, intermediindu-se cititorilor accesul
la un fond ideatic comun, asigurîndu-se şi în acest fel unitatea spirituală a neamului nostru. Pentru anii de început ai secolului al XX-lea,
cînd campania de deznaţionalizare se accentuează, o asemenea lectură
19 După
20 Vezi

care, de asemenea, am realizat xerografii.

Anexa I (Arhiva Inst. de Istorie Cluj, fond Problema nationald Jn Transilvania, dos. XXVIII; neorganizat)
21 Ibidem
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a avut darul de a mobiliza la luptă pentru păstrarea etnicităţii şi
limbii, de a oferi argumentele necesare polemicilor şi disputei de idei,
în aceasta constînd dimensiunea politică a cărţilor bibliotecii beiuşene,
ca şi a celor din alte biblioteci de factură similară. Datorită acestor
valenţe ale lor, autorităţile le-au apreciat ca fiind factori de propagandă incendiară, antistatală chiar, pentru care fapt au luat măsuri
de control sever şi permanent, completate cu interdicţia în ce priveşte
circulaţia cărţilor din România în Transilvania. Ele n-au reuşit însă
decît să stînjenească desfăşurarea unor fireşti contacte culturale între
români de pe ambele versante ale Carpaţilor, neputînd stăvili un proces istoric obiectiv, de disoluţie a multinaţionalei şi compromisei monarhii dualiste.
Conducerea despărţămîntului beiuşean nu s-a limitat la înfiinţarea
unei singure biblioteci, deşi aceasta a presupus eforturi materiale şi,
după cîte am constatat, chiar riscul de a se expune tratamentului dur
al funcţionarilor statului. A beneficiat, în schi'mb, de sprijinul membrilor mai activi ai despărţămîntului. Astfel, în şedinţa din 3 iunie
1900 a comitetului, N. Fabian informa despre faptul că medicul din
Sîmbăta, I. Comşa ,,care cu zel lucră la înaintarea scopurilor Asociaţiunii " 22 - , a oferit bibliotecii poporale, ce s-ar înfiinţa acolo, căr
ticelele, care din bunăvoinţa Dsale de mai nainte drculează în comună" (subl. nr. V.F.), anticipînd momentul inaugurării bibliotecii
din aşezarea respectivă, pentru care au mai făcut donaţii, cu propriile
cărţi, profesorii I. Keri (Legendar la poetică) şi FI. Stan (Conspectul
limbei germane). Considerînd, pe bună dreptate, că „bibliotecile poporale sînt unul dintre cele mai importante mijloace pentru răspîndirea
culturei în popor" 23 , comitetul despărţămîntului beiuşean a decis să
înfiinţeze ,,două biblioteci ambulante", destinîndu-le 20 fi. şi însărci

nîndu-i pe V. Papp, Dr. Const. Popovici şi N. Fabian să „facă consemnarea cărţilor potrivite pentru acestea" 24 • în adresa ciin 13 iunie 1900
a despărţămîntului către Comitetul Central din Sibiu se intervenea
pentru obţinerea ajutorului a-cestuia: ,,Acuma vă rugăm cu insistenţă
să binevoiţi a ne ajutora cu cîteva cărţi întru înfiinţarea celor două
biblioteci poporale; noi încă facem tot posibilul, ca începutul să fie
bun şi cu apariţiune şi înrîurire cit de cuceritoare. Poporul, adeca în
lanţul silinţelor, încă nedumerit aşteaptă să vadă ce vom face; noi
dară am dori şi cu bibliotecă bună şi cu alte mijloace să-l cîştigăm;
profitînd de împrejurări, mai ales în comunele unde în număr frumos
se află alfabeţi, ca în Sîmbăta-Rogoz şi încă cîteva " 25 • In ziua constituirii agenturii din Sîmbăta-Rogoz a despărţămîntului ( 11 iunie 1900)
a fost susţinută o „prelegere poporală despre însemnătatea şi între22

Arh. St. S., fond „Astra", dos 137/1900, act 363

23

Ibidem
Ibidem
Ibidem

24
25
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buinţarea bibliotecei poporale", înregistrîndu-se totodată noi donaţii
în bani şi cărţi2 6 • Dale noi despre bibliotecile despărţămintului sint
menţionate în raportul de activitate (26 august 1900) al acestuia";. Se
confirmă afirmaţia noastră că despărţămîntul are o „bibliotecă stabilă
în centru, care bibliotecă este pusă la dispoziţia membrilor". Fondul
de cărţi al acesteia n-a mai crescut deoarece s-a hotărîl ca incă două
biblioteci, despre care am referit mai sus, să se întemeieze. Una dintre
acestea s-a alcătuit din 70 de cărţi, transferată fiind agenturii din Simbăta-Rogoz28. Cealaltă este în curs de constituire. ,,Cărţile sint adu-

nate" deja, se precizează în acelaşi raport. Reţinem modul cum urma
să fie utilizate: ,,Aceste biblioteci sînt ambulante, adecă după ce se
cetesc cărţile într-o comună, biblioteca trece în altă comună, astfel
mai multe comune se bucură de ele, iară materialul se variază " 29 • S-a
reflectat şi asupra dificultăţilor intîmpinate, mai cu seamă de ordin
material, în ce priveşte înmulţirea numărului de biblioteci, aşa cum
se preconizase pînă atunci. Această „mişcare", se afirmă în raport,
.,începe a fi sprijinită. Afară de Comitetul Central, mai mulţi particulari din cercul nostru 30 , cît şi din alte părţi, convinşi de marea însemnătate a bibliotecilor poporale, au contribuit parte ( cu) bani, parte ( cu)
diferite cărţi în favoarea acestei biblioteci " 31 .
Din inventarul cărţilor 32 aflate - la începutul anului 1904 - in
biblioteca ambulantă de la Sîmbăta-Rogoz rezultă că aceasta conţinea
69 de poziţii, la care figurau 25 tomuri şi 48 broşuri, prioritatea
avînd-o acestea din urmă. Cele mai multe au fost editate la Bucureşti
(21 bucăţi) realitate ce vorbeşte de la sine - , Sibiu ( 19), Gherla
26

lbidcm, act 407. Gr. Matei a oferit 10 coroane „pentru biblioteca popordlct •
iar I. Comşa Foaia poporului. La 11 iulie 1900 soseau pe adresa despărttlmintului
6 cărţi (în cite 2 exemplare), desigur de la Conducerea centrală, pentru „infiinţindele ... biblioteci poporale"
(Arhiva Liceului „Samuil Vulcan• din Beiuş, fond
,,AMra", dos 4/1907, fila 86)
27 lbidem, dos. 141/1900, act 658
28 Acest lucru s-a întimplat în 2 februarie 1901 (Ibidem, dos. 143/1901).
29 Arh. St. S., fond „Astra", dos. 141/1900, act 658
30 Numele acestora este notat în acelaşi raport.
31
Arh. St. S., fond „Astra", dos. 141/1900, act. 658. O altă ini\iativă demnă de
interes a despărţămîntului a fost aceea de a distribui ţăranilor 27 cărţi şi 17 broşuri,
ca şi in acest fel să se „susţină iubirea de carte•. Motivaţia gestului este completată cu menţiunea: ,,Tocmai pentru aceasta s-a aflat de bine să se împartă cărţi mai
virtos la toţi cei din şcoala repetiţională, ca astfel pe lingă bibliotecile poporale s.1
aibă şi particularii cărticelele proprii" (Ibidem).
32
Arhiva Inst. Cluj,
fond Problema naţionald în Transilvania (1900-1903),
dos. XXVIII, neorganizat; Anexa li. La 20 sept. 1902, preşedintele agenturii ii scria
lui N. Fabian că „biblioteca se foloseşte în comuna Szombatsag şi se citesc cărţile
diligent mai virtos în timp de iarnă• (Arh. Lic. ,,Samuil Vulcan• din Beiuş, fond
,,Astra", dos. 2/1905, fila 76.
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(6). Sînt, în general, cărţi şi broşuri accesibile, anume
pentru cititorii de la sate. Se observă şi de astă dată că subiectele istorice şi biografiile unor personalităţi politice erau preferate de către locuitorii satelor, pentru care se întemeiase această bibliotecă. Aducem, spre argumentare, cîteva titluri edificatoare: Iancu
de Hunfod (de I. Bălan), Revoluţiunea lui Tudor, Războiul de neatîrnare (de G. Coşbuc), Sentinela de la Griviţa (de N. D. Popescu), Avram
Iancu (de I. Şt. Şu]uţiu) şi Istoria Românilor (de Al. Odobescu).
La 14 oct. 1900, într-o şedinţă a comitetului, s-a discutat chestiunea înfiinţării celei de a doua biblioteci amublante pentru agentura
clin Lazuri de Beiuş - Cusîiş 33 • într-o altă şedinţă, din 5 iunie 1901,
notarul raporta că în 5 mai se trimisese agenturii biblioteca, însoţită
de un registru de evidenţă 34 • Primpretorul a făcut, prin oamenii săi,
o cercetare a fondului de· cărţi al acesteia, întocmind o listă cu titlurile lor 35 , document de o reală valoare informativă. La cele 80 poziţii
au fost înregistrate 19 tomuri şi 65 broşuri. După locurile de apariţie,
acestea se prezintă astfel: 29 la Sibiu, 24 la Bucureşti, 6 la Braşov,
6 la Gherla, 4 'la Beiuş, 3 la Caransebeş, cîte 2 la Oradea, Blaj şi Iaşi,
două neavînd trecută editura. Aşadar, majoritatea sînt de provenienţă
transilvăneană, fiind necesar a se releva şi împrejurarea că aproape o
treime 'din acestea au venit de la Bucure.şti, ele fiind mărturii elocvente ale unităţii noastre culturale. Reţine atenţia numărul destul de
mare al cărţilor tipărite pentru ţărani, de o utilitate economică imediată: Buna chiverniseală (de T. Păcăţian), Legea veterinară (de I. Muntean), Cartea stuparilor săteni (R. Simu), Istoria agriculturei (de I. Laser), Grădina de legume (de I. Negruţiu), Ţinerea vitelor (de E. Brote)
şi f-Iigiena copilului3 6 (de S. Stoica).
Prefectul comitatului Bihor îşi aviza superiorul despre faptul că
,.aceleaşi cărţi le are biblioteca gimnaziului şi cea a Casinei (române)
din Beiuş "37 • Cum nu s-au păstrat prea multe informaţii despre acestea,
(11)

şi Braşov

tipărite

33

Arh. St. S., fond „Astra", dos 141/1900, act 705

34

Ibidem, dos 145/1901, act 407

Arhiva Inst. Ist. Cluj, fond Problema naţională în Transilvania (1900-1903),
dos. XXVIII, neorganizat. Anexa III.
35

Această bibliotecă a „sporit" cu următoarele cărţi: Nuvele (de I. P. Reteg,mul), Programa Şcolii civile de lele din Sibiu (pe anul 1903?), Almanahul Vulturului (donaţia lui T. Oancea, notar cercual), Gramatica româească (de N. Piltia), Satul şi comorile, Nuvele ţărăneşti, Pribeagul, Icoane şterse, Poveşti şi anecdote din
popor (Arh. Lic . .,Samuil Vulcan•, fond „Astra", dos. 2/1905, fila 90).
37
Ibidem. La 27 sept. 1902 se preciza într-un document că s-a cheltuit 80 fi.
pentru repararea zarului• de la dulapul cu cărţi, stricat cu ocaziunea perchezitiei
din pricina Cărţii de aur, a lui T.V. Păcăţian• (Arhiva Lic. ,.Samuil Vulcan• din
Beiuş, fond „Astra", dos. 2/1905, fila 87). Aşadar, o altă imixtiune în treburile despăr
\iimintului.
36
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consemnarea documentară în discuţie este unul dintre indiciile sigure
in legătură cu conţinutul lor.
Conducerea despărţărnîntului i-a orientat activitatea, din punctul
de vedere al asigurării accesului la cartea românească a cît mai multi
membri şi locuitori din sudul Bihorului, în trei direcţii: îmbogăţirea
cu cărţi a bibliotecilor existente 38 , împărţirea gratuită de broşuri la
săteni3 9 şi înmulţirea bibliotecilor ambulante 40 • Se proiectase, în luna
septembrie 1902, constituirea unei biblioteci la Vaşcău, procurîndu-se
deja cărţi pentru acest scop. Cu cîţiva ani mai tîrziu s-a încercat înjghebarea de biblioteci ambulante în comunele Finiş şi Mizieş 41 • In ianuarie 1913 membrii comitetului despărţămîntului s-au adresat unor
preoţi şi învăţători din plasele Beiuş şi Vaşcău, în vederea obţinerii
de date despre starea culturală a locuitorilor şi necesităţile lor spirituale. Din răspunsurile primite ne-am oprit asupra acelora care se referă la problematica tratată de 'lucrarea noastră. Cornel Foltuţiu din
Feneriş exprima dorinţa sătenilor de a avea o bibliotecă 42 • Acelaşi
aspect este vizat de Gavril Cristea din Sînmartinul de Beiuş 43 şi Andrei
Popa din Criştior 44 • Ca atare, în 3 februarie 1912 se punea problema
1

38 La 11 iulie 1902 au fost primite de către acesta, din partea Conducerii centrale, nouă broşuri: Biblioteca poporală a Asocia/iunii (Nr. I, II şi III), Poezii (de
Victor Vlad Delamarina), Proverbe (de Elia Cristea), Libertatea, Lupta pentru drept,
Principiile politicei şi Istoria politicei (de T.V. Păcă\ian). ln adresă se menţiona
destinaţia, adică „pentru a fi incorporate bibliotecei despărţămintului • (Arh. Lic.
„Samuil Vulcan", Jond „Astra", dos. 4/1907, fila 222). Din Sibiu se expedia - de la
librăria lui W. Kraftt pentru despărtămînt, la 23 sept. 1902, cărţile: Prăşirea pomilor (de Albani), Foloasele invăţăturei (de Dulfu), Pin/ea Viteazul, Prima cl1iverniseală, Bătăliile românilor (de Bolintineanu). Pentru informaţie vezi Arh. Lic. ,.Samuil Vulcan•, Jond „Astra", dos. 2/1905, fila 80. Remarcabilă este, fără îndoială, hotărîrea luată în şedinţa din 11 decembrie 1904 - a comitetului ,avînd ca obiect
sporirea numărului de cărţi prin ceea ce venea de la „centru•, dar totodată şi prin
solicitarea lor de la Academia Română (Arh. St. S., Jond „Astra", dos, I 59/190-t
act. 285).
39 ln şedinţa comitetului din 22 martie 1904 se aducea la cunoştinţă faptul că
au fost primite 100 exemplare din broşurile editate de „Astra• (cite 13 ex. din
nr. 1-8 ale Bibliotecii poporale şi 2 ex. din nr. 4 şi 5) pentru a fi „împrăştiate• in
popor cu ocazia proiectatei adunări generale de la Criştior (Arh. St. S., fond „Asl ra ··,
dos 157/1904, act. 402). Se aprecia că această modalitate este „singura cale" prin
intermediul căreia „poporul ajunge la carte şi susţine alfabetismul" (Ibidem, dos.
162/1905, act 638). Totodată, se vorbea - în Raportul de activitate pe anul 1903/4de un „depozit de cărţi• ce vor fi „distribuite în popor cu ocaziunea adunărilor
cercuale" (Ibidem, dos 158/1904, act. 1145).
40 Arhiva Liceului „Samuil Vulcan", Jond „Astra", dos. 2/1905, filele 67-68. ln
aceeaşi lună s-a înfiinţat agentura din Vaşcău, urmînd ca biblioteca să-i fie transferată în curînd (Ibidem, filele 82-83). S-a luat însă act, cu regret, de „indolenta
celor chemaţi ca să fie cu interes• faţă de această realizare (Arh. St. S., fond „Astra", dos. 158/1904, act. 1145).
41 Arh. St. S., fond „Astra", dos. 178/1908, act. 1274.
42 Arhiva Liceului „Samuil Vulcan•, fond „Astra", dos. 4./1907, fila 352.
43 Ibidem, fila 359.
44 Ibidem, fila 372.
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constituirii a încă '8 biblioteci poporale 45 • Nu avem posibilitatea, _în
stadiul de acum al cercetărilor noastre, să stabilim dacă această notabilă iniţiativă a fost materializată. Formulăm însă ipoteza că unele
dintre 'bibliotecile ambulante au fost, într-adevăr, duse în alte sate.
Dispunem şi de confirmarea necesară. în raportul de activitate al despărţămîntului pe anul 1912 46 sînt trecute ca fiind biblioteci proprii 47
următoarele: din Beiuş, Pocola (cu 116 cărţi), Feneriş (cu 51 cărţi),
Sînmartinul de Beiuş (cu 51 cărţi) şi Mizieş (cu 51 cărţi). S-a făcut un
pas înainte în ce priveşte org-anizarea de 'biblioteci. Profesorul dr. Alexandru Pteancu a propus înfiinţarea „unei biblioteci sub egida
„Astrei", cu conlucrarea tuturor reuniunilor române de aici" 48 • Ar fi
fost un început de centralizare a cărţilor, ceea ce reprezenta un cert
progres.
După de'Clanşarea primului război mondial activitatea despărţă
mîntului cunoaşte o stagnare justificată, membrii săi fiind mobilizaţi
pe front. Despărţămîntul din Beiuş dispunea în acel moment de 784 de
volume 49 ( din care 601 în Beiuş, 130 la Pocola şi cîte 51 la Feneriş,
Sînmartin şi Mizieş). Acesta a fost rezultatul unor îndelungi şi stă
ruitoare eforturi 50 , depuse în condiţii nefavorabile şi întemeiate exclusiv pe resurse proprii. Bibliotecile „Astrei" din Bihor (1898-1914)
ilustrează politica de culturalizare a
maselor, parte componentă a
programului societăţii transilvănene, şi, prin conţinutul lor, au fost o
expresie a dorinţei de afirmare şi unitate a populaţiei româneşti din
Bihor.

LES BIBLIOTHEQUES DE LA FILIALE DE BEIUŞ D'.,ASTRA"
(1898-1914)
Resume

Le travail met în profit trois documents se rapportant aux bibliotheques de Beet Sînicolaul de Beiuş, fondees au debout de notre siecle dans
d'.,Astra". Ou Ies voit que Ies habitants roumains du Sud du

iuş, Sîmbăta-Rogoz
la filiale de Beiuş
45

Arh. St. S., fond „Astra", dos. 198/1912, act. 283.
Arhivele Statului Oradea, fond „Astra" Beiuş, dos. 5/1912, filele 1-4.
47
Sînt menţionate şi alte biblioteci din Beiuş, mai exact ale Şcolii elementare
confesionale ortodoxe, Corpului profesoral al Liceului „Samuil Vulcan•, Societăţii
literare a elevilor, Gimnaziului „Samuil Vulcan•, Şcolii civile de fete, Internatului greco-ortodox român, Internatului greco-catolic român, Casinei române şi filialei
din Beiuş a Societăţii pentru fond de teatru român (Ibidem).
48
Arh. St. S., Jond „Astra", dos. 400/1913, actele 1828 şi 1935.
49
Ibidem, dos 425/1914, act 468.
5
_
•
C~rti!e bi~liotecii ambu_I~nte din Sîmbăta au intrat, după înfiinţarea despărt~~mtulm dm_ Ce1ca_ al ,_.Astrei , sub autoritatea acestuia, deci nu figurează în stati~llca . noastra (ve~f • V I or ~-I Faur, Inliintarea şi activitatea despărfămîntuiui
din Ceica al „Astrei intre an11 1910-1914, lucrare în manuscris).
46

°

9 -
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Bihor (departement de l'ouest de la Roumanie), se sont efforces, avec l'airle de
l„Astra •, de fonder des bibliotheques, quelques-unes ambulantes. L'anal yse rlP~ fonrls
de celle-ci autorise la conclusion qu'ou lisaient de predileclion, des livres imprimes
a Bucarest, a Jassy et a Sibiu, ce qui fait croire qu'il y avait des rapport<; tres
etruits (signifiants meme de ce point de vue) entre Ies Romains habitant Ies deux
versants des Carpathes. Les livres d'histoire et de litterature roumaine, rle meme
que ceux ayant une utilite practique, ont constitue a n'en pas douter, la lecture
prefere des intellectuels et des villageois des contrees du sud du Bihor, ce qui ressort avec evidence de l'interpretation des documents cites, et d'autres aussi, en rapport avec ceux-ci.
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Fig. I. Raportul prefectului comitatului Bihor către primul ministru (26. ian. 1904\.
prin care il informează despre cercetarea făcută în legătură cu bibliotecile despăr
ţămîntului din Beiuş al „Astrei•.
g•
https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur

132

I!

1·.
1·

I

. - -C!IZt.

tanulo.

~tudcnt 1n clas a a. ..

·•-··~-~----.

.,

--·-

j
ll•at

( l "t . n.:.a.s e lc.n n-d..-e.)

-~

Fig. 2.

Catalogul

cărţilor

din

biblioteca despărţămîntului
(ianuarie 1904).

https://biblioteca-digitala.ro

beiuşean

al

„Astrei•

Bibliotecile

13

despăr/ămîntl'lui

beiusenn ni „Astrei"

133

7,T
~---·
...
~

'/

_lj//,

-,7-

I.

'>

')

.,
,?

"

. "I'/

., -~L~ Î?#·~---•

'// '

.,.

.,

.

,,.

,.,

_.---1.

____ .....,
fi

.

.Jf~1

.,
,,,

',
/

.

f"Pt:.;,,

Jz;Lr- '

~

I

I

~ o/·

·,!'zt~

;:,
:,

.,,,

,,r;,;
'Jo.

/l

•• ,

{ JI,,>"'

Fig. 3. Pagina întiia din Catalogul bibliotecii despărţămîntului beiuşean (1904).

https://biblioteca-digitala.ro

Viare~/ Faur

134

lnventarul

...

.

;/,fi<"'-=

ll.UOl,(U)ah /J; , "'""''

\ H

14

t

r uJ

4

.,
/
..c,

>;~ ..._ ~.,.,, M"' 'I'~'•

/

,,,.<
,

/

Nt:'!/

/

{

r~·

~,
,,,,,_

(

,

;, 1(7

/'

/

,,

4,·

1,.,.'-1, ~t.,.. /

-·

~~{

-;;,

A t1',

c,

.,

rv~

L

'/
f

;

..,,,
J

"

/
;

/

,

,

✓ J-r.#,,,. •.tv ... ~'(<--,,

'

,,.
#.,.

/

/.-.:;...,,

,,
u •

/.:l/1-,,
I

,.

.. /,

'',(

/ _~[~,' ,J

,,

~

• -

J,:
,, .'
I , ,, <.
✓

! '

·•

I

,,.

·Ir/ I , ,,,_, ' "' ,._ "·

1/

c>,

"t1(r I
Fig. 4. Prima

; I' (

., (

1

pagină

a Inventarului

cărţilor

din biblioteca agenturii din

( 1904).
https://biblioteca-digitala.ro

Simbăta

Bibliotecile desl')ăr/ămîn/11/ui beiu-5can al „A<lr0i"

15

135

' I.

I
·-

,,

I

'l

,-'l(i·., '"V,(r V"f' 1 ~
._/

1

f

,

r

,

l

(}J 1' '1.4</VI

'•

I.I

t

•

l/(f1Uf~/(r ra,I/

lltJ.?

' .J,u1i!d
!0,(,,

I
:/,
/ ,

,,

,,

I
·

(J(J/ : f

' (
' /,

/,

,,

I

Fig. 5. Pagina întîia din Inventarul cărţilor existente în biblioteca agenturii din
Lazuri de Beiuş (1904).
https://biblioteca-digitala.ro

ANEXE DOCUMENTARE

I. CATALOGUL
din biblioteca despărţăminlului beiuşean al „Aslrei"
(26 ian. 1904), întocmit de N. Diamandi

cărţilor româneşti

1- 12. A. D. Xenopol, Istoria Românilor, voi. I-XII
13. D. Bolintineanu, Poesii
14. D. Bolintineanu, Proză
15. Elena Sevastos, Anecdote poporene
16. N. A. Bogdan, Şi noutăţi şi vechi (nuvele)
17. A. Donici, Fabule
18. Matilda Cugler - Poni, Poesii
19. Ed. Cruber, Poveşti şi anecdote
20. Ed. Cruber, Stil şi gindire
21. Al. Vlahuţă, Nuvele
22. N. Cane, Domniţa Ruxandra
23. Sofia Nădejde, Nuvele
24. Elena Sevastos, Poveşti
25. Mihai Canian, Poesii populare (doine)
26. N. Cane, Poesii
27- 28. Nicolae Iorga, Schiţe din literatura română, voi. I-II
29- 31. Th. D. Speranţa, Anecdote populare, voi. I-III
32. P. Ispirescu, Basmele românilor
33. I. Ionescu Cion, Portrete istorice
34. Th. D. Spcran\a, Prosă
35. Const. Nottara, De vînzare
36. Dumitru Teleor, Nuvele alese
37. Al. Vlahu\ă, Poesii
38- 39. Ioan C. Turdescu, Basme, oraţii etc., voi. I-II
40. C. Coşbuc, Fire de tort
41. Ernest Legouve, Părintii şi copiii
42. P. Dulfu, Isprăvile lui Păcală
43. D. Bolintineanu, Elena
44. C. Coşbuc, Acneis
45. Th. D. Speranţa, Anecdote afumate
46. Sergiu Cujba, Povestiri din ce,pilărie
47. Ioan P. Reteganul, Poveşti din popor
48- 51. Ioan Barac, Halima (1001 nopţi), voi. I-IV
52. At. M. Marienescu, Topografia Maidan
53. Delavrancea, Parasiţii
54. Carmen Sylva, Nuvele
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71- 74.
75.

George Mazis, Agrologia
George Mazis, Fitotehnica
Elena Sevastos, Nunta la români
Ion. G. Sbiera, Povestiri populare române
Sept. Sever Secuia, Românii în revol. (lui) Dozsa
Simeon Stoica, Dietetica poporală
A. Treb. Laurian, Elemente de istoria românilor
A. W. Grubehar Pehescu (?), Biografii române
Mihai Valean, Educaţiunea de şcoală şi acasj
Ioan Costin, Manual de stupărit
A. Densuşian, Optimi tragedie
G. Vuia, Higiena poporală
Simeon Stoica, Higiena copilului
I. Baronzi, Cheia de aur
I. L. Caragiale, Năpasta
Aron Baca Veheleanul, Liza Sionu/ui
I. P. Reteganul, Poveşti ardeleneşti, voi. I-V
Antoniu Papp, Cu vîrlu/ penei

76.
77- 79.
80.
81.

I. P. Reteganul, Trandafiri şi viorele
George Catana, Poveştile Banatului, vol. I-Di
Aron Boca Veheleanul, Dialogul tiganu/ui
S. FI. Marian, Traditiuni poporale române
- V iota şi pildele lui Esop
I. C. Chiriţescu, Poveştile românilor
I. L. Caragiale, Note şi schite
Grigorie Sima, Isvor de bunăstare
G. Coşbuc, Antologie sanscrită
Petru Prancela (?). Colindele crăciunului
Gr. Sima a lui Ion, Ardeleanul glumeţ
Sandu pungă goală, Moş Stoica
I.P. Reteganul, Bocete la moşi(?)
Silvestru Moldovan, Ţara noastră
Silvestru Moldovan, Zarandul şi Munţii Apuseni
Defoe, Robinson Crusoe
Dumitru Stancescu, Crimpeie
I. P. Reteganul, Opşaguri
- Culegere de istorioare
- Genoveva
- Istoria lui Alexandru cel Mare
Axente Sever, Respuns Ia cartea neagră
V. Alecsandri, Despot V odă
V. Alecsandri, Dumbrava Roşie
Gr. Alexandrescu, Poesii şi fabule
N. Bălcescu, Istoria românilor ... , voi. I-III
Bolintineanu, Legende şi balade
Coresi, Psaltirea

82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103-105.
106.
107.
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108. Miron Costin, Letopiseţul Ţerei Moldovei
l09. N. Milescu, Cronica scurtă a românilor
110. Ion Neculce, Letopiseţul Ţerei Moldovei
111. Const. Negruzzi, Aprodul Purice
112. Al. Obodescu, Mihnea Vodă ce/ Rău
113. Gr. Ureche, Domnii Ţerii Moldovei
114. Varlaam, Pisaniile
115. Andersen, Poveşti alese, Nr. 1
116. S. FI. Marian, Păsurile noastre, Nr. 2
117. M. Zamfirescu, Cintece şi plingeri
118. Herbert Spencer, Despre educaţie, Nr. 4-5
119. AI. Vlahu tă, Icoane şterse
120. Jules Michelet, România, Roma, Pisa
121. Leo Bachelin, Castelul Peleş
122. Alarem Edet Hart (?), Nuvele şi schiţe
123. Andre Theuriet, Din tinereţe
124. M. Demetrescu, Nuvele
125. D. Zamfirescu, Nuvele române
I 26. A. Witkins, Antichitatea română
I 27. Gr. Alexandrescu, Proză şi versuri
128. Anton Pann, Povestea vorbii
129. Dna. Columb, Istorioare
130. D. Teleor, Schiţe umoristice
131. Alfred de Musset, La ce ziseră Ielele
132. D. Bolintineanu, Legende istorice
133. A. Genevraye, Ombra
134. Xavier de Maestre, Călătoria împrejurul odăii mele
135. I. Popovici, Din viata meseriaşilor
13G. Pann, Povestea vorbii, voi. II
137. D. Stîncescu, Biografia oamenilor celebri
138. Mahaffy, Antichitatea greacă
139-144. I. Creangă, Opere complete, voi. I-VI
145. G. I. Ionescu, Istorice
146. D. Stăncescu, La gura sobei
147. Radu Ranetti, Prosă şi epigrame
148. Goethe, Werther
149. Pann, Povestea vorbii, voi. III.
150. Carmen Sylva, De prin veacuri
151-152. - (anulate de N. Diamandi - n.n.) 153. Huxley, Cele din/îi noţiuni asupra ştiinţelor
154. A. Depărăteanu, Doruri şi amoruri (Poesii, voi. I.)
155. Gt'nrge Adam<'scu, Elocventa română
156. A. Depărăteanu, Doruri şi amoruri, voi. II
157. Urechia, Cine-i ucigaşul?
158. M. Zamfirescu, Cîntece şi p/Jngeri, voi. II
159. George Adamescu, Elocventa străină

https://biblioteca-digitala.ro

18

Bibliotecile

desnărtămintului

beiuscan al „Astrei"

Al. Vlahuţă, Din goana vieţii
Pecaut şi Baude, Convorbiri despre artă
Francisc Coppee, Prietene
Wildenbruch (?), Doi trandafiri
Paul Bourdel, Patriotul
Radu. R. Rosetti, Din inimă
E. Pecaut, Convorbiri despre artă, voi. II.
Al. Vlahuţă, Din goana vieţii, voi. II
I. L. Caragiale, Schiţe uşoare
Al. Vlahuţă, Din goana vieţii, voi. III.
Abatele Prevost, Manon Lescaut, voi. I.
D. K. Rosetti, Trotuarul Bucureştiului
Tempson, Durch Ardon (?)
Dem. C. Olănescu, Lăţire
I. Costin, Spre primăvară
Abatele Prevost, Manon Lescaut, voi. 11-111
- Universul şi minunile lui, voi. I-III
P. Dulfu, Legenda ţiganului
C. I. Stancescu, Ce este frumuseţea?
183. G. T. Butoianu, Cugetări asupra popoarelor vechi
184. AI. Vlahuţă, Dan, voi. I
185. Alex. Sihlean, Armonii
186. Al. Vlahuţă, Dan, voi. II
187. E. Augier (?) şi J. Sandeau, Ginerele lui Poirier
188. Pann, Nastratin Hogea
189-191. N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi, voi. I-III
192. G. Adamescu, Din biografiile scriitorilor români
193. Putlitz, Ce povesteşte pădurea
194. G. T. Butoianu, Culegeri asupra popoarelor vechi
195. Alex. Dumas - fiul, Devisa
196. Haralamb G. Lecca, Cinci poeme
197. B. Gastinean, Geniile ştiinţei şi industriei
198. Radu D. Rosetti, Sincere
199-200. Anton Pann, O sărbătoare la ţară, voi. I-II
201. G. T. Butoian, Cugetări asupra popoarelor vechi
202. Bernardi de Se. Reina (?). Paul şi Virginia
203. Artur Stavri, De demult
204. A. Pet6fi, Apostolul
205. Andersen, 100
206. Ovidiu, Metamorfozele
207. Cicerone, Despre prietenie
208. Eugenie Muller, Animalele celebre
209. R. D. Rosetti, Moştenire de la răposata
21 O. D. Stăncescu, Gloriile muzicei
211. Th. M. Stoenescu, Poesii
212. J. Morand, Introducere la ştiinţele fizice

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175-177.
178-180.
181.
182.
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222-223.
224.

Seneca, Lini~tc(I wllctului
D. Telcor, Alic sc/Ji/c umoristice
Al. Vlilhută, Iubire
Vasile Pop, F/c(Icuri
R. D. Roselli, Un Icu şi un zlot
I. L. Caragiale, Notiţe şi frngmentc literare
Maurieri Beck (?), Mamele celebre
Sir. Joan Lubrek, lntrebuin/area vie/ii
Pitarul Kiristrache, Povestea mavroghenească
G. Bălăcescu, Pocsii, voi. I-II
G. Madar, Suspine

Bibliotecii din

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II. INVENTARUL
a despărtămintului
al „Astrei" (ianuarie I 903)

Simbăta-Rogoz

beiuşean

Tit Bud, Viaţa sfinţilor, Gherla, 1897
I. Papiu, Viaţa după moarte, Gherla, 1897
Puricescu (după Legouve), Părintii şi copii, Buc., 1898
G. Simu, Cartea ilustrată, Gherla, 1893
Gavrila Almaşiu, Societăţi de cumpetare, Sibiu, 1898
Simeon Stoica, Higiena copilului, Sibiu, 1895
I. P. Reteganul, Poveşti din popor, Sibiu, 1895
I. Losser, Istoria agricullurei, Sibiu, 1899
- Foişoara Telegrafului, Sibiu, 1876
- Foişoara Telegrafului, Sibiu, 1877
A. Densuşianu, Istoria limbei şi Jiteraturei române, laşi, 1885.
II. Puşcariu, Pedagogia generală, Sibiu, 1880
Teodor Bule, Schiţe din Italia, Gherla, 1898
Teodor Bule, Amintiri din Grecia, Gherla, 1899

15. I. Budai Deleanu,

Ţiganiada, Braşov,

16. Ioan Keri, Legendar la

1900

poetică, Beiuş,

Conferinţei naţionale,

1897

17. -

Actele

18. V.

Dumbravă,

Victor Borlan, Istoria

19. V.

Dumbravă,

Ortografia română, Gherla, 1899

Sibiu, 1891
naturală, Beiuş,

1900

20. I. Ardelean, Istoria diecezei oradane, Gherla, 1883
21. 22. Ilie

Biserica din Şiseşti, Baia Mare
Domşa,

Filotea, Blaj, 18'..'8

23. P. Barcian, Actul festiv (7), Sibiu, 1898
24. Eug. Brate, Ţinerea vilelor, Sibiu, 1891
25. Pann, Povestea vorbii, Bucureşti
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26 B. Gastinean (?), Geniile ştiinţei, Bucureşti
27. V. A. Urechia, Duşmanii noştri, Bucureşti
211. D. Stancescu, lntrebuinţarea \'ieţii, Bucureşti
29. G. Coşbuc, Coroana de otel, Bucureşti, 1899
30. G. Coşbuc, Războiul pentru neatîrnare, Bucureşti, 1899
31. Al. Odobescu, Istoria românilor, voi. I-III, Bucureşti, 1894-96
32. V. Alcsandri, Poesii poporale, Bucureşti, 1890
33. I. Bălan, Iancu de Huniad, Caransebeş
34. - Păcală, Braşov, 1899
35. Defoe, Robinson Crusoe, Braşov, 1891
36. Al. Odobescu, Mihnea Vodă cel Rău, Sibiu, 1894
37. Pann, Nastratin Hogea, Bucureşti, 1897
38. - Făt-Frumos, Bucureşti, 1896
39. P. Ispirescu, Jucării şi jocuri de copii, Sibiu, 1891
40. G. Coşbuc, Blestem de mamă, Sibiu, 1899
Piperuş Petru
I. P. Reteganul, Prietinul săteanului român
C. Negruzzi, Aprodul Purece, Sibiu, 1881
C. Negruzzi, Grădina de legume, Blaj, 1899
I. Şt. Şululiu, Avram Iancu, Sibiu, 1897
- Alexandria, Braşov
I. P. Reteganul, Românul în sat şi la oaste, Gherla, 1899
(Biblioteca Minerva), lsto;ia populară a literaturii române, Buc.
Pierderea Basarabiei, Buc.
Revoluţiunea lui Tudor, Buc.
- Gruia Viteazul
T. V. Păcălian, Buna chivernisire, Sibiu, 1900
T. Muntean, Legea veterinară, Sibiu, 1900
I. P. Reteganul, Pintea Viteazul, Braşov
G. Sima, Felicitări, Gherla, 1894
Tit Bud, Ritual (1), Gherla, 1894
- Bătălia de la Călugăreni, Buc., 1894
R. Simu, Cartea stuparilor săteni, Sibiu, 1897

41. -

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
."1.
54.
55.
56.
57.
58.

59. I. Georgescu, Cartea plugarilor, Gherla, 1899
60. G.

Coşbuc,

Balade şi idile, Buc., 1897

61. Carmen Sylva, De prin veacuri, Buc.
Griviţa,

62. N. D. Popescu, Santinela de la
63. Nordau Max,
64. -

Insula

Buc., 1890

Naţionalitatea,

morţilor

65. F. Breger (1), David baron Urs,

66. B. Bjornson, Taina unei
67. V. Alecsandri,

fj8_ D. Stancescu,

vieţi,

Lăcrimioare,

Poveşti

Braşov,

1898

Sibiu, 1886

Buc.

alese, Buc.

69. V. Alecsandri, Doine, Buc.
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III. LISTA CARŢILOR
din biblioteca agenturii Lazuri de Beiuş a despărţămînlului
beiuşean al „Astrei' (I 904)
I. V. Alecsandri. Poesii poporale, Buc., 1900
2. T. Păcăţian, Buna chiverniseală, Sibiu, 1900
3. T. Muntean, Legea veterinară, Sibiu, 1900
4. R. Simu, Cartea stuparilor săteni, Sibiu, 1897
5. I. Loser, lstoria agriculturei, Sibiu, 1899
6. I. Negruţiu, Grădina de legume, Blaj, 1899
7. Eugen Brote, Ţinerea vitelor, Sibiu, 1891
8. Eugen Brote, Istorioare morale, Braşov, 1892
9. Tit Bud, Viata slintilor, Gherla, 1897
10. M. Poni, S. Nicolau, Sibiu, 1891
11. P. Barbu, Istorioare religioso-morale, Caransebeş, 1899
12. P. Barcian, Cuvint la 25 de ani după moarta lui Şaguna, Sibiu
13. G. Coşbuc, Povestea coroanei de oţel, Buc., 1899
14. G. Coşbuc, Rezboiul pentru neatirnare, Buc., 1899
15. I. P. Reteganul, Românul în sat şi la oaste, Gherla, 1899
16. - Robinson, Braşov, 1891
17. G. Simu, Cartea ilustrată, Gherla, 1893
18. D. Stancescu (1). lntrebuintarea vieţii, Buc.
19. Anton Pann, Nastralin Hogea, Buc., 1896
,.
Povestea vorbii, Buc., 1896
20.
21. Mera, Cenuşotca, Sibiu, 1885
22. Coşbuc, De pe pămintul turcului, Sibiu, 1886
23. Gr. Sima, Din bătrini, Sibiu, 1886
24. Coşbuc, Blestem de mamă, Sibiu, 1899
25. P. Ispirescu, Jucării şi jocuri, Sibiu, 1891
26. B. Viciu, Colăcăritul, Sibiu, 1899
27. Bjornson, Un peţitor îndărătnic, Sibiu, 1899
28. Andersen, Scăpărătoarea, Sibiu, 1899
29. Coşbuc, Draga mamei, Sibiu, 1886
30. Slavici, 100 de ani, Sibiu, 1887
31. Andersen, Carie de chipuri lără chipuri, Buc.
32. E. Novac (?), Cinlece cătăneşti, Caransebeş
33. - Hora lui Pintea, Gherla, 1898
34. - Istoria lui Arghir şi Elena, Sibiu, 1894
35. - Leonat şi Dorolata, Sibiu, 1894
36. I. P. Reteganul, Poveşti din popor, Sibiu, 1895
37. -

Istoria lui Alexandru, Sibiu, 1896

38. D. Budai,
39. 40. I.

Ţiganiada, Braşov,

Pileală, Braşov,
Creangă,

1900

1899

Povestea lui Harap Alb, Buc.
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41.
42.
4].
44.
45.
46.
47.
48.
48.
50.
51.

I. P. Reteganul, Povestiri, Sibiu, 1900
Alecsandri, Ostaşii noştri, Buc.
Alecsandri, Pasteluri, Buc.
Alecsandri, Legende, Buc.
Varia, Buc.
Suveniri, Buc.
Coşbuc, Fire de tort, Buc., 1897
- Cîntare României, Buc., 1900
I. Keri, Legendar la poetica, Beiuş, 1897
- Castelul Peleş, Buc.
N. Popescu, Peneş Curcanul, Buc., 1892
52. N. Popescu, Meşterul Manole, Buc., 1894
53. A. Densuşian, Istoria literaturii române, Iaşi, 1885
55. I. Bălan, lflncu de Huniad, Caransebeş,
54. I. St. Şuluţiu, Avram Iancu, Sibiu, 1897
56. - Istoria românilor, Buc., 1900
57. T. Bule, Amintiri din Grecia, Gherla, 1899
Schiţe din ltalia, Gherla, 1898
58.
59. - Actele Conferinţei naţionale, Sibiu, 1891
60. - Foişoara Telegrafului, Sibiu, 1876
61. - Foişoara Telegrafului, Sibiu, 1877
62. - Universul, Buc.
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA LUI VASILE GOLDIŞ
LA CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA ROMÂNIEI
(1918-1934)
I.
de
GHEORGHE

ŞORA

Unirea Transilvaniei cu România se înfăptuise deci. Se realizase
un deziderat istoric vital: desăvîrşirea unităţii statului naţional unitar român, visul „pentru care au luptat şi s-au jertfit numeroase generaţii de înaintaşi, împlinirea unei necesităţi obiective a însăşi dezvoltării istorice" 1 • Dar Vasile Goldiş considera cu deplină îndreptăţire,
că „un stat nu este numai o ţară şi un popor, el este şi munca, ce o
săvîrşeşte poporul în ţara sa, este societatea, care se produce prin
această muncă, şi în urmă este cultura, prin care statul contribuie la
civilizaţiunea umană" 2 • Acestei trei elemente, munca, societatea, cultura, după părerea lui sînt cele care determină vitalitatea oncarui
stat, dar în acelaşi timp, după felul cum sînt ele soluţionate, un popor
îşi va dobîndi sau nu un loc de cinste în lume între statele civilizate3. ,,Pentru România - scrie apoi, în acelaşi loc, Goldiş - aceste
probleme se pun abia acum în întreg complexul lor", ele „sînt deci
muzica viitorului". înainte de procesul desăvîrşirii unităţii naţionale
statul român nu putea realiza - afirmă Goldiş - progresul său, deoarece „era un stat ciung". El „cuprindea numai o parte din ţara şi poporul care er.au ale lui. Cu ;un picior legat de un stîlp, cu un braţ,
încătuşat de vecin, cu jumătate din plămîni cicatrizate, bietul om făcea
şi el ce putea. Numai acum, liber fiind va fi în situaţia de a face tot
ce poate în temeiul aptitudinilor sale fireşti " 4 • Totodată Goldiş atrage
atenţia că abordarea problemelor muncii, societăţii, culturii înseamnă
de fapt „întrarea în domeniul politicii sociale şi culturale" 5 •
Programul Partidului Comunist Român, Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 20.
V a s i le G ol di ş, Ţard şi popor (mss.), în Biblioteca Municipiului Arad,
Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, Vol. I, dos. nr. 199499/D, fila 294.
3
Ibidem, fila 295.
4
Ibidem.
5 Ibidem.
1

2
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Cu alte cuvinte, Vasile Goldiş îşi exprima opm1a că actul unifinu rezolvă de la sine lotul, că el înseamnă, de fapt, doar începutul unei activităţi serioase şi multilaterale menită a asigura conditiile propăşirii ţării, a consolida continuu statul naţional român unitar, a-l democratiza radical. Ba mai mult: pentru intelectualul ardelean îndeplinirea idealurilor de dreptate socială făcea parte din însuşi actul unificării 0 •
•
1n vederea consolidării unirii, Goldiş va milita pe numeroase căi,
inclusiv ca preşedinte al „Astrei", calitate în care declara că în condiţiile României rostul fundamental al asociaţiei la cîrma căreia se
afla era tocmai acesta 7 • De asemenea, în calitate de vicepreşedinte
al Partidului Naţional Român, atunci cînd va sesiza că respectivul
partid politic sub conducerea şi influenţa nefastă a lui Iuliu Maniu,
cînd acesta „alunecă - cum se exprima un ziar - pe o pantă care
dă o înfăţişare ostilă faţă de fraţii din Vechiul regat" 8 (aceasta din
motive de ambiţii şi calcule personale), fapt care avea să diminueze realizarea unei mai strînse unităţi naţionale, Goldiş va părăsi
Partidul Naţional Român şi va demisiona din funcţia de preşedinte al
„Astrei", după ce o slujise anterior cu atîta devotament şi abnegaţie
peste trei decenii. Faptele au dovedit că ulterior gruparea lui Iuliu
Maniu, dincolo de luptele de partid uzuale, va pactiza, tot în spirit
egoist însă, cu liderii politici burghezi de peste Carpaţi.
Incă din anul 1919, pe cînd era ministru în guvernul central de la
Bucureşti, Goldiş va combate aşa cum o va face de altfel ş1 m
viitor - pretenţiile guvernului burghez maghiar cu privire la revizuirea graniţelor româneşti 9 • E un obiectiv de luptă strîns împletit la el,
în acea vreme, cu interesul pe care-l depune în vederea asigurării
independenţei României faţă de marile puteri. Căci Goldiş cere ieşirea
ţării de sub tutela acestora, suveranitate deplină, promovarea unei politici curajoase, active 10 • In faţa atitudinii indecise a unora dintre
statele Antantei în problema viitorului românilor ardeleni el îşi ridică
glasul de protest, acuzîndu-i pe aliaţi de lipsă de loialitate şi de exercitarea unor presiuni asupra oficialităţilor române în sens contrar
aspiraţiilor legitime ale poporului nostru şi îi îndemna pe conaţionalii
săi la susţinerea în mod neabătut a cauzei lor juste 11 • ,,Orice vor face
cu noi arbitrii de la Paris - proclamă, astfel Goldiş la o adunare din
septembrie 1919 - , noi ne vom cîştiga şi fără voia lor aceea ce este
cării

6

G o 1 di ş, Intrunirea Comitetului judeţean din Arad al Partidului
Român, în Românul, IX, 1920, nr. 82 (20 aprilie), p. 1-2.
Idem, Noi orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.

V as i 1 e

Naţional
7

Ştirea, IV, 1934, nr. 565 (12 februarie), p. 1-5.
Dr. Ar p ad Le b 1, Vasile Goldiş şi problema naţional românească ( 1885--1918) în Lumina, nr. 4-5, 1968, Panciova (R.S.F. Jugoslavia), p. 268.
10 Românul, VIII, 1919, nr. 100 {2 septembrie), p. 1-2.
11 Ibidem, nr. 101 (3 septembrie), p. I.; Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. I.
i i Universul, nr. cit.
8

9
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al nostru " 12 • În acelaşi sens într-un interviu acordat cu o lună mai
tîrziu ziarului „Aradi Kozlony" declară că românii vor subscrie la
pacea de la Saint Germain numai dacă ea va respecta independenţa,
suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării noastre 13 •
Cînd în 1919 România a primit dispoziţii de la puterile Antantei
ca să nu trimită trupe în Transilvania dincolo de localitatea Zam
(lîngă Ilia, azi în judeţul Hunedoara), la Consiliul de coroană, convocat pentru discutarea acestei probleme la palatul de la Cotroceni,
Goldiş, aflat acolo în calitate de ministru al Transilvaniei, a cerut
răspicat neluarea în considerare a acestor dispoziţii. In cuvîntul său,
omul politic ardelean a arătat că adunarea naţională de la Alba Iulia,
votînd Unirea Transilvaniei, Banatului şi a părţilor Ungurene cu Ţara
Veche, trebuie să ofere posibilitatea reală ca românii să intre de drept
în posesia teritoriilor străbune. înaintarea trupelor române şi dincolo
de limita pretinsă de aliaţi, pînă la Arad şi la localităţile din judeţul
Arad, e pe deplin justificată şi legală. Ba mai mult, Goldiş cere să se
urgenteze această operaţie pentru a nu se ivi evenimente care să o
zădărnicească. Ferm pe poziţie, Goldiş declară, totodată, că dacă propunerea lui nu va fi acceptată îşi dă demisia din guvern. Nu a fost
însă nevoie să întreprindă un asemenea gest, deoarece Consiliul de
coroană, în cele din urmă, a fost nevoit să se situieze pe această
poziţie 14 • Pentru independenţa şi integritatea teritorială a României va
milita Goldiş şi ulterior. De pildă, la o întrunire a Partidului Naţional
Român, ţinută la Ineu, în noiembrie 1925, a vorbit în faţa a peste trei
mii de oameni despre necesitatea întăririi capacităţii de apărare a
ţării1 5 , iar prin intermediul presei va motiva această necesitate 16 •
Chiar şi în ultimii ani de viaţă - presimţind parcă vremurile grele ce
vor urma pentru ţară -, va continua să cheme neobosit la apărarea,
cu toată vigoarea, a unităţii şi suveranităţii ţării 17 •
*

In afară însă de această activitate a lui Goldiş, consacrată în mod
direct, explicit, problemelor apărării şi consolidării pe plan politic a
actului de la 1 decembrie 1918, cît şi celor referitoare la asigurarea
independenţei depline a statului român, atenţia lui s-a axat în mare
măsură asupra realizării, pe plan intern, a unor vaste şi multiple reforme democratice. El însuşi le preconizase ipe acestea încă înaintea
Aradi Kăzlăny, XXXIV, 1919, nr. 201 (7 octombrie), p. 1. ln problema acestei
atitu~ini a I1;1i yas_)le Goldiş vezi şi Românul, VIII, 1919, nr. 130 (9 octombrie), p. 3.
~ Arad, Kozlony, XLVI, 1931, 297 (29 decembrie), p. 3.
1, Adevărul, XXXVIII, 1925, nr. 12867 (24 noiembrie), p. 2.
16
Diminca/a, XXI, 1924, nr. 6529 (11 aprilie), p. 7.
17
.
_Ştirea, II, 1932, nr. 229, (4 decembrie), p. 1; Vasile Goldiş, Societatea Naţiunilor ş, Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, în Hotarul I 1933 nr. 7 (noiembrie),
p. 1-2.
'
13

I
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unirii şi asemenea altora (a socialiştilor, în primul rind, ca şi a ma..,elor largi populare) le legase apoi strîns de semnificaţiile momentului
politic consfinţit de adunarea de la Alba-Iulia şi le aşeza"e la temelia
prowamului politico-social adoptat atunci.
Goldiş era convins deci că, pentru ca România după unire să
păşească cu paşi hotărîţi pe calea progresului şi a civilizaţiei, trebuie
să se ajungă la instaurarea unei autentice democraţii. ,.Democraţia este
singura politică în stare să consolideze o ţară" 18 , considera cel care
totdeauna afirma: ,,dezvoltarea societăţii înseamnă şi creşterea bunurilor materiale, uşurarea vieţii omului" 19 , să se slujească în mod consecvent idealurile de libertate şi dreptate, căci, arată el, ,.dacă libertatea şi dreptatea nu sînt principii de guvernare ale unui stat, acel
stat nu poate dura" 20 • Acum nu mai e nevoie - afirmă Goldiş hotărît,
într-o scrisoare din anul 1928 - de schimbarea guvernelor şi a partidelor, ci e necesară o schimbare radicală a societăţii, aşezarea fundamentelor unei lumi noi, de întronare a unei alte concepţii sociale, în
folosul tuturor cetăţenilor ţării, înlăturîndu-se din cale toate forţele
negative şi instaurîndu-se un stat democratic 21 • în aceste condiţii înflă
căratul patriot va fi şi cel dintîi care va milita pentru transformările
a căror importanţă o arătase, aceasta cu atît mai mult cu cit asemenea
aspiraţii i se păreau justificate chiar şi de stadiul atins în evoluţia
omenirii în ansamblu. ,.încetul cu încetul - scria el astfel. încă în
1917, într-un articol în limba maghiară şi intitulat „Antisemitismul" şi cu preţul unor asemenea suferinţe şi lupte, omenirea se trezeşte tot
mai mult la realitate şi cere o nouă organizare socială mai dreaptă " 22 •
După părerea lui Goldiş exprimată în acelaşi loc, ţelul, deci, spre care
trebuie să se tindă era statul democratic, care va schimba totul, va
face să dispară egoismul, lăcomia, interesele individului contopindu-se
cu cele ale colectivităţii, ale întregii societăţi, subordonîndu-se în mod
nemijlocit acestora.
Intelectualul ardelean vedea la conducerea unui asemenea stat, în
care va dispare necondiţionat exploatarea omului de către om, o guvernare populară, care să vegheze asupra drepturilor cetăţenilor, pentru a nu se mai reveni la „mecanismul grozav al asupririi " 23 • Doar
în acest mod, considera el, îmbunătăţindu-se condiţiile de trai pentru
toţi şi dindu-se personalităţii umane posibilităţile de afirmare multila18 Dimineaţa,

19

Arad, Acte
20

XXI, 1924, nr. 6332, (29 iunie), p. 3.
Gol di ş, Principiile sociologiei (mss.), în Biblioteca municipiului
scrisori privind pe Vasile Goldiş, voi. cit., dos. cit., fila 169.

V as i le
şi

Ibidem.

21 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, voi.
cit., dos. cit., fila 226.
22 Vasile Goldiş, Antisemitismul (mss.), în Biblioteca Municipiului Arad, A.ele
~i scrisori privi!'d pe Vasile Goldiş, voi. cit., dos. cit., fila 224-225.
23

Ibidem.
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se va putea ajunge şi la realizarea unui progres rapict al socieîn ansamblul ei2 4 •
Credinţa lui Goldiş în inevitabilitatea transformărilor sociale democratice e totală. Nu exbtă, consideră el, nici o putere lumească
care să împiedice acest pron's, pentru că în lume sînt mai mulţi săraci
decît bogaţi şi cei dintîi unindu-se şi luînd în ,propriile mîini rezolvarea
sorţii lor va înceta orice fel de exploatare 2'i.
Goldiş vedea cu clarviziune că în pragul încheierii primului război
mondial, condiţiile pentru o asemenea schimbare a lumii sînt foarte
favorabile, deoarece, constată el, ,,stîlpurile ordinei vechi se mişcă,
aşteptăm o lume nouă". Şi îşi exprima convingerea că transformări
radicale se vor petrece şi în ce-l priveşte pe poporul român 26 •
După desăvîrşirea unirii, Vasile Goldiş
în dezbaterile Marelui
Sfat Naţional şi ale Consiliului Dirigent va apăra cu fermitate principiile democratice proclamate la 1 decembrie 1918 (votul universal,
egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, reformă agrară radicală
etc.), cerînd totodată traducerea lor în viaţă. Nu după mult timp Goldiş
,·a avea ocazia să remarce cu durere, în mod critic: ,,Constat că C.D.
(Consiliul Dirigent, n.n.) ca şi fiecare dintre membrii săi nu vor să
primească principiile enunţate de Alba Iulia" 27 • Pentru a da o anumită
tărie luptei sale ( aşa credea el), Goldiş ameninţă că, în cazul în care
nici guvernul de la Bucureşti nu va ţine cont de necesitatea înfăptuirii
reformelor democratice, respective „atunci eu nu voi mai face parte
din Constituantă " 28 (pentru care, de asemenea, cere reprezentarea
proporţională a tuturor partidelor, a femeilor ş.a.m.d.).
în august 1919, cînd părăsind pentru un timp Sibiul, Iuliu Maniu,
preşedintele Consiliului Dirigent, lucrările acestui organism sînt prezidate de către Goldiş. El obţine votarea legii electorale democratice pe
care o preconizase cuprinzînd prevederi ca: votul universal, egal, direct
şi secret29 •
În primăvara lui 1919 Vasile Goldiş pleacă la Bucureşti, însufleţit
de aceeaşi dorinţă de a contribui în cît mai mare măsură la o largă şi
grabnică democratizare a ţării. ,,Ştiu că mă aşteaptă acolo o muncă
aproape supraomenească"" - îi scria el episcopului Ioan I. Papp din
Arad la 28 februarie/I 3 martie 1919 - dar îmi voi da tot interesul în
serviciul cauzei ştiute şi nădăjduiesc (... ) că în Constituanta apropiată
ce se va succede să aşezăm pe temeiuri solide scumpa noastră
Românie" 30 • Ulterior, într-o scrisoare din iulie 1919, către acelaşi
tăţii

24
25

26
27

28
29
30

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Patria, l, 1919, nr. 136 (5 august), p. 3.
Ibidem.
Universul, XXXVIII, 1919, nr. 252 (6 august), p. 1.

Arhiva Episcopiei ortodoxe române din Arada, Grupa II, dos. 35/1914, act.
nr. 147/1919, Prezidenţiale.
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Vasile Goldiş - care deja cunoscuse şi unPl<> decepţii, continuă totu~i
să-şi exprime dorinţa „de a efectua toate bunele mele gînduri pentru
binele neamului nostru" 31 • Jar în septembrie 1921 îi scria episcopului,
referindu-se la perioada de la plecarea sa la Bucureşti: ,,Tot timpu I
de atunci am năzuit să contribui la unificarea sănătoasă a noului
nostru stat" 32 • Intelectualul ardelean era pe deplin convins de faptul că
prosperarea patriei se poate realiza în mod optim numai pe baza aplicării principiilor democratice. Aceasta pare a-l fi determinat, după cum
relatează unele organe de presă 33 , ca în perioada de pregătire a încoronării lui Ferdinand I la Alba Iulia, ca suveran al României, să participe la redactarea unui memoriu critic la adresa regelui, prin care se
cerea amînarea solemnităţii proiectate. O asemenea acţiune din partea
lui Goldiş pare verosimilă, ea înscriindu-se firesc în convingerile sale
şi în cerinţa pe care o exprimase alături de alţii înainte de 1 Decembrie
1918.
Ulterior el militează, ca atare, şi la Bucureşti, pentru transpunerea
în viaţă a tuturor principiilor adoptate la Alba-Iulia şi - de asemenea - preconizează încredinţarea destinelor ţării unor conducători
înţelepţi ca şi unirea tuturor cetăţenilor ei sub flamura idealurilor
democratice 34 •
Intr-un articol al său apărut la 25 decembrie 1921 în ziarul de
limbă maghiară „Aradi Hirlap", Vasile Goldiş scria că, în capitală fiind
„creionul meu (e) direcţionat pe o singură problemă" şi anume aceea
a rezolvării sarcinilor nobile faţă de popor în calitate de ministru pe
care o avea 35 • ,, ••• Autorul hotărîrilor de la Alba-Iulia - scria el în
acelaşi loc nu va fi niciodată infidel faţă de acele principii pe care
le-a susţinut în toată viaţa şi activitatea sa", deci faţă de principiile
patriotice şi democratice. Articolul afirmă totodată credinţa în idealul
prosperării poporului român şi mărturisea dragostea pentru adevăr şi
opoziţia faţă de nedreptăţile sociale. încrezător în posibilitatea realizării unor transformări substanţiale în viata ţării, Vasile Goldiş declarase încă din noiembrie 1919: ,,Am convingerea că în scurt timp
România va trăi o viaţă nouă" 36 .
Pe linia ideilor pe care le profesa, Goldiş considera că pentru a
ajunge la o stabilitate politică internă trebuie părăsită ambiţia sectară
a grupărilor politice 37 • De asemenea, pe un plan mai larg, cere cu
insistenţă adoptarea unei alte constituţii, corespunzătoare nu numai
31

Ibidem.
Ibidem, Dos. 4/1919, Actul nr. 2905/1921.
33 Vezi, de pildă, Pairia, VII, 1925, nr. 18 (24 ianuarie). p. 1.
34 Viitorul, XII, 1919, nr. 3513 (7 noiembrie),
p. 3; Aradi Hirlap, V. 1921.
nr. 1100 (6 noiembrie), p. 1.
35 V as i Ie
G o Idiş, Karcicsony es polilika (Crăciunul şi politica) în Aradi
Hirlap, V, 1921, nr. l 135 (25 decembrie), p. l.
38 Viitorul, XII, 1919, nr. 3513 (7 noiembrie), p. 3.
37 Aradi Hirlap, V, 1921, nr. 1100 (6 noiembrie) ,p. 1.
32
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noilor realităţi apărute odată cu unirea, dar şi „spiritului timpului"
schimbat, vechea constituţie reprezentînd, afirmă Goldiş, o frînă în
calea dezvoltării ţării 38 • Trebuie spus că o mare atenţie acordă Goldiş
problemei ţărăneşti, cu alte cuvinte, înfăptuirii reformei agrare (ale
cărui orientări în plan social le cunoaştem bine de acum), într-un
spirit radical, preciza el3 9 • Şi într-una dintre scrisorile amintite, adresate
episcopului Papp, el se arată profund neliniştit: ,.sufăr de nervi cînd
mă gîndesc la mizeria asta", de faptul că aceasta „s-a compromis prin
tărăgănarea fără sfîrşit a executării ei" 40 •
In aceeaşi măsură, însă, omul politic ardelean milita pentru acordarea de drepturi larg democratice şi emanciparea poporului, pentru
participarea la conducerea ţării a reprezentanţilor tuturor stărilor sociale, inclusiv a socialiştilor 41 • (Ţara întreagă trebuie să discute şi să
aprobe constituţia" - arată el dealtfel în 192242 • Şi - de asemenea-,
nu în mică măsură pentru apărarea intereselor muncitorilor 43 (Să rezolvăm problemele ţăranilor şi muncitorilor îndemna el - ca aceştia
să vadă „că-i iubim nu din gură", ci prin acţiuni concrete 44 ). Ca şi ale
altor categorii sociale, el cere, de pildă, îmbunătăţirea condiţiilor de
trai ale funcţionarilor 45 • De asemenea - pornind de la considerentul
că femeile deţin un procentaj ridicat în cadrul populaţiei ţării şi ca
atare e nedrept să fie ţinute departe de viaţa µolitică - milita pentru
egalitatea acestora cu bărbaţii, începînd de la dreptul de vot şi pînă
la ansamblul treburilor publice, egalitatea văzută de Goldiş de-a dreptul ca o necesitate pentru progresul patriei 46 •
Călăuzit de ideea că rolul hotărîtor în evoluţia societăţii îl au
masele populare, care, în „atelierul istoriei", plămădesc destinul fiecărui popor, că, deci, istoria este rezultatul capacităţii creatoare şi a
energiei, vigurozităţii acestor mase 47 , Goldiş va cere ca ele să fie pe
de-a-ntregul şi în mod deschis informate despre politica statului, care
le priveşte în mod direct, încă din faza proiectării unei acţiuni sau
alteia. ,,Nu mi-a plăcut niciodată - arăta el - atitudinea politicienilor, care ţineau în taină chestiunile mari pentru ca publicul să le afle
38

Ibidem.

39

Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2352 (7 aprilie), p. 1-2.
Arhiva Episcopiei ortodoxe române din Arad, Grupa II, Dos. 4/1919, Actul
nr. 2905/1921.
41
Adevărul, XXXV, 1922, nr. 11 641 (19 martie), p. 3; V as i Ie G o Idiş, Noui
orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.
42
Aradi Hirlap, VI, 1922, nr. 1198 (17 martie), p. 1.
43
Erdelyi Hirlap, IX, 1925, nr. 2181 (5 septembrie), p. 1-2.
44
V as i Ie G o Idiş, Noui orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.
45
Dimineaţa, XXI, 1925, nr. 6526 (15 ianuarie), p. 9.
46
Românul, IX, 1920, nr. 22 (3 februarie), p. 1-2 (,,Eu susţin că acordarea acestui drept este o necesitate imperioasă ... • ).
47
Pairia, VI, 1924, nr. 219 (14 octombrie), p. 1.
40
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doar atunoi cînd putea să vorbească despre ele ca de un fapt implinit "48 •
El cerea - de asemenea - într-un spirit aci încă mai apropiat
de cel marxist - aflarea legilor obiective de dezvoltare a societăţii
timpului şi folosirea lor plenară pentru a se asigura „evoluţia prosperă
a naţiunii române", crearea unei noi veritabile societăţi, la baza căreia
Goldiş proiecta, în ultima instanţă, desfiinţarea totală a exploatării
omului de către om 49 , absolut necesar, căci, - arată - exploatarea
produce ură, iar progresul omenesc nu poate rezulta din iubire" 50 •
Pentru a se ajunge la acel moment el considera că e necesar să
fie neapărat rezolvată „contradicţia" (acesta e termenul pe care îl
foloseşte) dintre muncă şi capital, produsă de secolul al XIX-iea, deci
să se înlăture asuprirea de tip capitalist. Trebuie să se renunţe la toate
metodele vechi. la vechiul sistem, consideră intelectualul ardelean 51 •
Indignat de starea actuală precară a poporului. el crede că trebuie să
înceteze „dictaturile economice sau formele noi ale exploatării oamenilor de către oameni"; să se asigure „circulaţia şi distribuirea bunurilor materiale între toţi oamenii". Astfel - arată Goldiş - vom
ajunge la „o nouă treaptă a idealului omenirii "52 • Iată opţiuni ideologice-sociale care merită toată atenţia şi preţuirea, chiar dacă - nefiind
un autentic revoluţionar - el concepe de fapt, realizarea desfiinţării
exploatării pe calea unei evoluţii treptate. Astfel de idei, ca cele de
mai sus, merită apoi a fi luate neapărat în considerare la aprecierea
personalităţii lui Goldiş chiar dacă, în forme radicale, categorice, apar
mai mult în manuscrise rămase în sertar. Fără îndoială aceasta ne dovedeşte încă o dată că intelectualul şi omul politic ardelean, nu a fost
cu adevărat un revoluţionar, că el a şovăit să înfrunte societatea vremii total, rpînă la ultimele consecinţe. Nu e mai puţin adevărat însă
că pînă la un punct sau oarecum atenuate nu toate şi întotdeauna
însă la acest mod, ideile respective au fost împărtăşite şi difuzate de
către Gol1diş în mod public. Ele au stat însă, întotdeauna, la baza
activităţii sale politice concrete. Sînt elemente pe care nu trebuie să le
uităm nici o ·clipă, pentru a defini corect personalitatea luptătorului
democrat ardelean.
La adunarea generală a „Astrei" ţinută la 9 noiembrie 1924 în
Arad, Goldiş, în cuvîntul său de deschddere, exprimîndu-şi speranţa
într-o lume mai dreaptă şi mai bună, în care includea nemijlocit şi
patria sa, critica deschis, totodată faptul că poporul român, singurul
48 Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. 1; Românu/, VIII, 1919,
nr. 101 (3 septembrie), p. 1.
49 V as i Ie
G o Idiş, Societatea de mJine, în Societatea de mJine, I, 1924,
nr. 3 (27 aprilie), p. 57.
50 Idem, Asociatiunea, în Societatea de miine, II, 1925, nr. 34-35 (23 şi 30 august), p. 592.
51 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Go/diş, voi.
cit., dos. cit., fila 349.
52 Ibidem, fila 350.
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care are „1mma iubitoare", (se arată în cuvîntare) este supus unei
munci istovitoare, al cărui rod nu îi aparţine şi declara că această
stare de lucruri (la care mai adaugă şi „robia politică") e „cel mai
mare rău din lume", căci „orice nedreptate săvîrşită altuia - arată
Goldiş cu acelaşi prilej orice hrăpeală, orice cîştig nemuncit, cea
mai minimală exploatare a deaproapelui constituie cîte o crimă la
adresa solidarităţii umane" 33 •
Dorind o pace eternă între clase (despre această idee a sa, cu
aspectele pozitive şi negative, vom avea ocazia să vorbim mai pe larg
puţin mai tîrziu) şi naţiuni nu va putea fi realizată decît în condiţiile
în care omul va primi „rodul integral al muncii sale", cu alte cuvinte
cînd exploatarea socială va înceta, cînd va triumfa dreptatea săra
cului54.
Totodată Vasile Goldiş leagă însăşi prosperarea ţării de desfiinţarea
exploatării, de apariţia acelor timpuri „cînd va stăpîni
dreptatea,
cinstea, morala şi omenia". O asemenea societate trebuie să fie, de
fapt - arată el - ţelul tuturor popoarelor, ea va însemna „atmosfera
înviorătoare a lumii întregi" şi numai atunci „va putea să încolţească
adevărata civilizaţie" 55 •
Interesantă e participarea intelectualului ardelean la suferinţele
pe care le aveau de îndurat moţii şi la revendicările lor juste. Astfel
într-un manuscris datînd din anul 1924 (deci cînd Goldiş a organizat
în calitate de preşedinte al „Astrei", sărbătoarea centenarului lui
Avram Iancu) şi care trebuia să fie discursul celui ce l-a redactat la
adunarea populară din Cîmpeni consacrată „craiului munţilor" (nu ştim
din ce motive, poate tonul lui incendiar, n-a fost totuşi ţinut) se arată:
,,Moţii au rămas pînă astăzi robi ca în 1874, ca în 1848". Şi în continuare: ,,Ei trăiesc astăzi în Ţara Românească, Ţara aceasta e datoare
să le dea dreptate şi libertate. Toate legile şi constituţia şi regulamentele şi cărţile funduare şi sentinţele judecătoreşti sînt petice de
hîrlie, sînt fleacuri, pot să piară, pot :să ardă. Moţii trebuie să trăiască,
fiindcă ei sînt cea mai scumpă podoabă a naţiunii româneşti".
Şi manuscrisul se încheie pe un ton ameninţător: ,,Nu aşteptaţi
a trf.(la revo1uţie a moţilor! Nu aşteptaţi ca acolo lîngă bisericu.ţa
albă de la Ţebea să se scoale Iancu, din umbra gorunului lui Horea
şi să repete în fruntea legiunilor de moţi vorba lui:
Gata mă?
Gata ... I
No, hai ... f " 56
a Tribuna nouă, I, 1924, nr. 118 (11 noiembrie), p. 1; C.f. Societatea de miine,
I, 1924, nr. 31 (16 noiembrie), p. 612-613.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
5
Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş,
~ Bibliote~a r-.:iunicipiului Arad,
voi. _cit., ?os. cit., fila 338-342; Gheorghe Ş or a, Moţii - un manuscris inedit
a lw Vasile Goldiş, în Vatra, II, 1972, nr. 17 (20 august), p. 13-14.
5
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Goldiş cunoştea bine starea în care se aflau masele, nc>cesitatil~
lor - în special ale ţărănimii - căci vizitase numeroase sate din
toate provinciile româneştfi 7 •
Cu neobosită dăruire el îndemna: ,,Trebuiesc oamenii obişnuiţi ca
să nu aibă în vedere numai situaţiunea lor particulară în societale
atunci cînd discută drepturile şi datorinţele lor, ci transpunînclu-se
dornici dimpotrivă în situaţiunea celorlalţi. mai vîrtos în situaţiunea
acelor care sînt mai rău (plină de lipsuri, n.n.) decît <linşii "" 8 • ,.Astfel
- subliniază Goldiş - se naşte conştiinţa, dreptatea »actul social«.
Şi aceasta este primul obiect al educaţiunii sociale"" 9 •
„Natura lucrurilor - atrage atenţia intelectualului ardelean - arată
că e o greşeală a declara, ori a crede că singurul instrument al progresului omenesc este lupta pentru existenţă, concurenţa". ,,Există evidenţiază el o altă putere progresivă a procesului: emulaţiunea",
ceea ce înseamnă „a avea un scop comun şi a ne asocia pentru ajungerea acestui scop comun". Or, ,,a face pe oameni să înţeleagă puterea
binefăcătoare a asocierii, a-i face să prefere emulaţiunea fecundă în
unirea pentru viaţa comună în locul luptei egoismelor, unde cei slabi
sînt striviţi, unde adeseori chiar şi cei tari sucombă în urma rănilor
primite în ciocnire" . .,Acesta este al doilea obiect al educaţiunii sociale"60.
Iată, extrase din nişte însemnări manuscrise ale lui Goldiş, cîteva
dintre principalele idei generale de ordin social (cu laturile lor pozitive
numeroase şi anumite opţiuni criticabile) pe care le-a slujit el cu consecvenţă în perioada de după 1918 şi care vizau în primul rînd o radicală schimbare a situaţiei maselor populare. Acelaşi manuscris conţine
şi alte observaţii demne de interes, circumscriindu-se aceleiaşi sfere
problematice şi axîndu-se pe acelaşi profund democratism. Libertatea
individului - notează, astfel Goldiş - este prima condiţiune a vieţii
şi a progresului". Şi precizează: adică, ,,libertatea vieţii materiale, a
muncii, a cîştigului, a cumpătării, a credinţei, a conştiinţei" 61 . Totodată,
însă, intelectualul ardelean ţine să noteze că „libertatea unuia nu poate
fi folosită ca armă în contra libertăţii altuia". (,,Libertatea egoistă este
contrară libertăţii tuturor" scrie el) 62 •
De asemenea Goldiş se opreşte la problema egalităţii între oameni,
noţiune pe care o socoteşte a fi sinonimă din punct de vedere al conţinutului cu cea de dreptate. Şi notează, referindu-se fireşte, la con07 Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2380, (13 mai), p. 1-4; Transilvania, 59,
1927,
nr. 12, p. 585-590; V as i le Gol di ş, Noui orizonturi, in Transilvania, 56, 1925,
nr. 9-10, P. III; Universul, XLIV, 1926, nr. 66 (28 martie), p. 7, nr. 93 (2 aprilie), p. 7.
58 Biblioteca Municipiului Arad, Acte .şi scrisori privind pe Vasile Goldi.ş, voi.
cit., dos. cit., fila 300.

59

60
61
62

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, fila 301.
Ibidem.
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diţiile vremii sale:

,,în societate oamenii nu sînt egali între ei. De
aceea pentru a face dreptate trebuie să restabilim înainte egalitatea,
echivalenţa "6:i.
Nu-i scapă lui Goldiş nici ideea fraternităţii, ceea ce înseamnă
opinează el ,,solidaritatea, asocierea pentru binele tuturor" 64 • In
continuare autorul manuscrisului, trecînd la alte aspecte sociologice 1ş1
exprimă opinia că „progresul omenesc nu poate rezulta din intoleranţă şi ură" 65 şi în acelaşi timp „nu este politică într-adevăr naţio
nală ... decît politica dreptăţii şi a solidarităţii, căci numai a'ceasta
crează pacea şi buna înţelegere între oameni", şi în acelaşi timp,
„înalţă neamurile" ( ,,Ceea ce întăreşte organismul este reciprocitatea
între părţi", e de părere el, pe urmele lui Rousseau). Or, ,,societatea
nu poate trăi fără echilibru " 66 • Şi dacă ne întrebăm - scrie Goldiş cari sînt obligaţiile pe care trebuie să le satisfacă o societate omenească pentru ca să se susţină în echilibru, trebuie să recunoaşlem
că există un singur cuvînt care exprimă toate aceste condiţiuni: dreptatea"6î. Totodată fiind „un organism contractual" (aici Goldiş pr0ia
din nou o idee rousseauistă, dar prin intermediul lui Fourllee, societatea „are nevoie de asentimentul acelora care o compun", care
"trebuie să recunoască necesitatea şi dreptatea "68 .
Oprindu-se apoi la ideea solidarităţii sociale ca trăsătură sine qua
non a condiţiei umane, Goldiş relevă faptul că „omenirea nu este un
arhipeleag de insule avînd fiecare pe Robinsonul său", că „orice grupare de oameni este un tot solidar" 69 . Altcîndva Goldiş arătase, de
asemenea, că oamenii sînt ca particulele mici, nu pot trăi izolaţi, ci
numai în societate, unde ei muncesc, se cunosc mai bine şi se înalţă
pe treptele civilizaţiei, care - sublinia el - nu e produsul insului izolat, ci al indivizilor uniţi în obşte 70 • De asemenea, în spiritul convingerii care i-a caracterizat ,permanent propria sa viaţă, el e de părere că
„libertatea omului se începe deodată cu plătirea datoriei sale faţă de
societate"il.
Fără îndoială, nu trebuie să vedem în aceste consemnări, făcute
la Arad în perioada 1927-1933, neapărat o mare originali ta te de
gîndire. De altfel, Goldiş însuşi notează în manuscris numele a o
serie de gînditori care l-au inspirat şi influenţat, mai mult sau mai
puţin, adesea substanţial, în meditaţiile sale. Printre aceştia pe lîngă
Rousseau şi Fourllee, despre care am amintit deja, se înscrie şi Leon
63

Ibidem, fila 300.
Ibidem.
65 Ibidem, fila 302.
66 Ibidem.
67
Ibidem, fila 303.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Românul, IX, 1920, nr. 242 (12 noiembrie}, p. 1-2.
71 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, vol.
cit., dos. cit., fila 305.
64
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Bourgeois (cu a sa lucrare Solidarite), M. Gide, Spencer etc. Importante ni se par două lucruri: pe de o parte că intelectualul ardelean
a reţinut din scrisul respectivilor autori, în gc:>neral, elementelP cPlr
mai valoroase, ca poziţie progresistă, şi obiectivitate ştiinţifică. Iar pP
de altă parte, că le-a subsumat unui tot organic, le-a pus sub un
numitor comun, care însemna interesul pentru propăşirea patriei şi
schimbarea condiţiilor de existenţă ale maselor. Nu trebuie să uităm
apoi faptul că Vasile Goldiş nu s-a rezumat la a aborda teorPlic problemefe respective, ci a fost şi neobosit luptător pentru soluţionarea lor,
în sensul aspiraţiilor sale democratice.
Se poate spune că din dorinţa lui de a putea contribui în cît mai
mare măsură la înfăptuirea unor transformări substanţiale în viata
ţării, aşa cum de fapt el însuşi o arăta, a acceptat, .alături de prietenii
săi Ion Lupaş şi Alexandru Lapedatu, să facă parte în 1926, din guvernul lui Averescu. El era convins că în acest fel, participînd la conducerea treburilor statului, va putea aduce servicii patriei şi poporului
pe linia crezurilor ce îl însufleţeau. Pe de altă parte, constatase cu
îngrijorare că Partidul Naţional Român, prin tactica pe care i-o imprimase preşedintele său, Iuliu Maniu, îşi diminuase continuu şansele
de a .guvernai2. Or, opinia lui Goldiş fusese tot timpul că Partidul
Naţional Român trebuie să tindă spre a lua cît mai grabnic conducerea ţării, pentru ca apoi deţinînd această poziţie, să poată impune
reformele aşteptate de popor. A sta în opoziţie - arăta el - înseamnă
a fi reduşi la reclamarea unor revendicărF 3 •
Intrînd în guvernul Averescu, Goldiş va declara de la bun început
că va lucra în spiritul principiilor şi dezideratelor democratice adoptate la Alba-Iulia şi anume: respectarea drepturilor şi libertăţilor
maselor, a naţionalităţilor conlocuitoare, realizarea unei guvernări în
spirit democratici 4 , împroprietărirea ţăranilor cu pămîntul pe care-l
muncesc 75 , etc. De asemenea mai declarase că nu-l interesează altceva
decît să lupte activ pentru uşurarea situaţiei poporuluF 6 •
E adevărat: strădaniile lui Goldiş, concrete în aceste direcţii, ca şi
singurele în interiorul şi în climatul vieţii politice burgheze, au dus
la rezultate insignifiante. Şi nici nu se putea întîmpla altfel în condiţiile date. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să-l suspectăm pe omul
72 Despre toate acestea vezi: Erdelyi Hlrlap, X, 1926, nr. 2329, (9 martie), p. I,
nr. 2349 (4 aprilie), p. 11; nr. 2352 (7 aprilie), p. 1-2; nr. 2385 (21 mai), p. 3--4;
Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 12981 (10 aprilie), p. 2; nr. 12999 (4 mai); nr. 13086
(15 august), p. 1., Dimineaţa, XXII, 1926, nr. 6981 (5 mai), p. 5; Pairia, VIII, 1926.
nr. 75 (8 aprilie), p. 1-2; Cuvintul poporului, VIII, 1926, nr. 21 (6 mai), p. 1; nr. 22
(8 mai), p. 1-2; Tribuna nouă, III, 1926, nr. 71 (31 martie), p. 1.
73
Ibidem.
74
Ibidem.
75
Ibidem; C.f. Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2393 (l iunie), p. 2.
76 Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 13104, (5 septembrie), p. 4, nr. 13105 (7 septembrie),
p. 4; Iirdel)fi J-tlrlcip, X, 1926, nr. 2349 l2 aprilie), p. 1-2; nr. 2305 (3 ciprilie),
p. 1-2; nr. 2552 (7 aprilie), p. 1-2.
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respectiv de demagogie, de nesinceritate. Împiedicat de o serie de
factori şi în primul rînd de limitele concepţiilor sale ideologice nu s-a
ataşat cu totul în mod consecvent, revoluţionar, luptei clasei muncitoare, a partidului ei. Merită însă însemnat faptul că ulterior, în 1931,
la venirea la putere a guvernului prezidat de Nicolae Iorga (din care
nu făcea parte), Goldiş, în spiritul aspiraţiilor pe care le slujise, îi
rlorea acestuia să găsească cele mai bune mijloace pentru prosperarea
tării (inclusiv pentru rezolvarea în condiţii echitabile a situaţiei naţionalităţilor conlocuitoare) 77 •
Se poate spune deci, că intelectualul ardelean aspira spre o ţară
într-adevăr a tuturorî 8 , exemplară ca organizare demorcatică. ,,Din
nednicia neamului nostru - arăta el în 1926, evocînd actul unirii din
rlecembrie ·1918 - a răsărit România nouă, ca un scut desăvîrşit al
fiiţei noastre româneşti, ca un far de lumină şi nădejde al dreptăţii
şi libertăţii înspre soare apune şi răsărit " 79 •
Să reţinem şi faptul ( descifrabil, de altfel, ca manifestare implicată
şi în citatul reprodus mai sus) că aşa cum se întîmplaseră lucrurile
şi înainte de 1918 Goldiş leagă strîns idealurile sociale de cele naţionale. Vizînd în permanenţă o serie de transformări democratice, el
fixează totodată ca ţel fundamental spre mai bine al tuturor cetăţe
nilor ţării, înflorirea patriei lor. Iar pe de altă parte, după cum am
văzut deja, e pe deplin conştient de realitatea că patria ideală va fi
cea a deplinei solidarităţi a fiilor ei, prin democratizarea totală a vieţii
publice şi înlăturarea exploatării omului de către om. în acest sens
trebuie citată şi o afirmaţie a lui Goldiş ca cea potrivit căreia patria
este un singur popor, unit prin comunitate.a de interese, de idei, afecţiuni, aduceri aminte şi nădejdi spre mai bine, ca şi îndemnul său la
o împreună lucrare .şi luptă pentru binele ţării, la o existenţă lipsită
de egoism, fiecare trăind şi fiind gata să moară pentru fericirea concetăţenilor lui 80 •
77

Kăzlăny,

VI, 1931, nr. 89 (21 aprilie), p. 2.
XXII, 1926, nr. 7112 (15 septembrie), p. 3.
79 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 29 (5 decembrie), p. 2.
80 V as i le Gol di ş, ,,Discursuri rostite în preajma unirii şi la Asociatiunea
culturală „Astra", Bucureşti, Cultura naţională, 1928, p. 46. In acest sens Vasile Goldiş îi scria, la data de 30 octombrie 1933, lui Ioan Leric, din Dumbrăviţa, judetut
Arad: ,.Să ştii că totdeauna mă gîndesc cu drag şi multă iubire la dumneata şi la
familia cinstită a dumitale şi pînă la sfîrşitul vieţii mele nu voi uita niciodată luptele ce le-am purtat împreună nu pentru binele nostru, ci pentru fericirea neamului
nostru românesc. Noi am rămas tot săraci, dar bogăţie mare sufletească ne-am adunat ştiind că am făcut totdeauna tot ce am putut să facem în vremile vechi luptînd
cu neclintită credinţă împotriva duşmanilor de moarte ai românilor şi acum în vremile din urmă pentru Ţara Românească, cea dulce, pe care mila lui Dumnezeu ne-a
învrednicit s-o vedem mare şi tare şi pe care am dori s-o vedem şi mulţămită şi
fericită. Eu am mare nădejde că aşa va fi ( ... ) Odată şi
odată copiii şi nepotii
dumitale vor fi fericiţi (.. . t (Muzeul judeţean Arad, fond Muzeul oraşului, nr. 1042t
scrisoare inedită a lui Vasile Goldiş către Ioan Leric, ţăran român din Dumbrăviţil,
maltratat de jandarmii austro-ungari în 1904).
Aradi

78 Dimineaţa,

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe

158

In ce îl
problemele

Şora

14

priveşte

pe el însuşi, Vasile Goldiş, a rămas preocupat de
pe linia convingerilor sale democratice pinci la
Astfel nu cu mult timp înainte de a muri, in Yara
anului 1933 - deci încă în perioada violentei crize economice insoţite de puternice lupte ale proletariatului şi in general ale maselor
populare - el declară redactorului unui ziar că organizarc>a internă
trebuie schimbată grabnic, esenţial, că se cere îmbunătăţite puterea
economică, traiul păturilor populare 81 •
Am privi foarte simplist lucrurile, însă, dacă am considera că pe
parcurs, însufleţirea şi dăruirea faţă de problemele social-politice care
l-au caracterizat pe Goldiş n-au cunoscut şi momente de criză. Astfel,
în 1931, bolnav fiind, el se destăinuia cuiva: ,,Iţi mărturisesc că sînt
foarte sceptic în descifrarea viitorului. Asistăm zilnic la un faliment
dureros şi aproape ireconciliabil, la un divorţ tragic, între mase şi
pătura intelectuală ( citeşte mai mult: politicieni, n.n.). Şi mă întreb
deseori cine e de vină: poporul sau conducătorii lui?" Şi Goldiş î5i
răspundea singur, imediat, la întrebare pe acelaşi ton pesimist: ,,Eu
cred că ,pătura conducătoare, care n-a ajuns să se ridice la înţelegerea
vremurilor", reprezentanţii acesteia continuînd „să rămîie preocupaţi
de stabilirea ierarhiei "82 •
Trebuie remarcat însă că entuziastul patriot democrat a reuşit să
treacă peste asemenea momente de descurajare şi să le depăşească.
Şi că totodată nici chiar clipele de oboseală şi deprimarea nu au
ţională înainte şi în timpul Marii Adunări de la Alba-Iulia. Incă în
articolul său Antisemitismul, redactat în 1917 şi despre care am mai
sus) numai pe calea criticării unor stări de lucruri condamnabile.
obşteşti
sfîrşitul vieţii sale.

*

Nu putem vorbi de ideile ce l-au caracterizat pe Vasile Goldiş
1918 fără a ne referi şi la problema naţionalităţilor conlocuitoare.
de acum prea bine care au fost poziţiile lui în problematica natională înainte şi în timpul Marii adunări de la Alba-Iulia. încă în
articolul său Antisemitismul, redactat în 1917 şi despre care am mai
avut ocazia să vorbim, Goldiş meditînd asupra lumii postbelice, o
vedea eliberată de asuprirea unei naţiuni de către alta 83 • Mai tîrziu,
în septembrie 1918, în studiul său publicat în limba maghiară „Alkotmany reforrn Ausztriaban" 84 (Reforma constituţională în Austria), el
după
Ştim

81 Adevărul,

XXXXVII, 1933, nr. 15161 (10 iunie), p. 6.
V. Munteanu, lnlerview cu d. Vasile Goldiş, în
1931, nr. 14665 (22 octombrie), p. 6.
83 Biblioteca Municipiului Arad, Acle şi scrisori privind
cit, dos. cit., fila 221-229 (.,Acel care urăşte pe alt om (... )
mele de om"), fila 229.
84 V as i Ie G o Idiş,
Alkalmciny relorm Auszlriciban,
1918, nr. 256 (29 septembrie), p. 1-2.
82
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combătea cultivarea de către capitalismul monopolist a asuprim naţio
nale în vederea realizării propriilor interese economice şi politice
(.,Din această subjugare natural, nu trage foloase acel popor, ci a_cee_a
clasă, care domină"). Goldiş atrăgea atenţia asupra caracterulm diversionist şi dăunător pentru mase a unei asemenea politici (.,s-a adeverit că clasa dominantă foloseşte puterea materială cîştigată <lin exploatarea altor popoare pentru a putea întări dominaţia şi asuprirea
propriului său popor", deci „dominaţia unui popor peste alt popor este
izvorul propriei servituţi") şi îndemna chiar ca popoarele „asupritoare"
(am arătat mai sus accepţiunea ce trebuie dată acestui termen) să treacă
la „răsturnarea de la puterea politică" a conducătorilor clasei ce le
asupreşte în fond şi pe ele însele.
Apoi cum bine ştim, în cuvîntarea sa de la 1 Decembrie 1918,
precum şi în proiectul de rezoluţie a Adunării Naţionale, Goldiş cerea
ca să fie asigurate naţionalităţilor conlocuitoare din România, după
unire, aceleaşi drepturi integrale pe care le va avea şi poporul român 85 •
In discursul rostit la 14 decembrie 1918 cu prilejul predării actului
unirii la Bucureşti, îmbinînd obiectivele general democratice cu cele
privind problema naţională el arată: ,.Această unire a românilor pe
de o parte va trebui gradat să înfăptuiască egalitatea condiţiunilor de
viaţă pentru toţi indivizii, care o alcătuiesc, pe ,de altă parte ea va
trebui să se întemeieze pe principiul libertăţii şi egalei îndreptăţiri a
neamurilor" 86 •
Spre cinstea sa, ulterior, Vasile Goldiş n-a părăsit aceste poziţii,
ci a rămas pe ele, ducînd o luptă susţinută ,pentru apărarea şi afirmarea lor. Probabil că, în bună măsură, experienţa pe care a acumulat-o în timpul luptelor parlamentare de dinainte de 1918, a fost cea
care i-a imprimat pentru totdeauna an cuget adevărul exprimat
limpede de către clasicii marxismului - că nu poate fi liber un popor
care asupreşte alte popoare.
Ca atare, în 1918, cerind reprezentarea proporţională în adunarea
constituantă, a tuturor păturilor şi categoriilor sociale, el nu uită să
arate necesitatea luării în considerare din acest punct de vedere şi a
naţionalităţilor conlocuitoare87 • Poziţia sa în problema respectivă şi-o
va expune Goldiş şi în cadrul lucrărilor Consiliului Dirigent, atunci
cînd acesta, în august 1919, va lua ,în dezbatere şi va vota noua lege
electorală 88 •
85

Marca Unire dela 1 decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 95-109. L. Bănyai,

făgaşul tradiţiilor lrăţeşli, Bucureşti,

1971, p. 118.
V as i le Gol di ş, Societatea Naţiunilor
Alba-Iulia, în Hotarul, I, 1933, nr. 7, 1933, nr. 7, p. 2.
87 Patria, I, 1919, nr. 136 (5 august), p. 3.
88 Ibidem.
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Intr-o declaraţie acordată în octombrie acelaşi an ziarului ,.,\radi
Hirlap" 89 omul politic ardelean preciza că populaţia maghiară de pe
teritoriul României va avea dreptul de a-şi alege fie deputaţi români.
fie de o naţionalitate cu ea, după .cum va dori. Şi cu acelaşi prilej,
făcînd o profesiune de credinţă, mărturisea că în ce îl priveşte a apărat
întotdeauna cererile juste şi drepte ale naţionalităţilor maghiare, nefiind şovinist, ci, din contră, un partizan al apropierii româno-maghiare.
(Despre faptul că el a militat pentru drepturile naţionalităţilor conlocuitoare - pe care le-a respectat şi pentru armonia dintre
acestea şi români, va vorbi Goldiş cu îndreptăţire şi într-un interviu
din 192590 , ca şi în 1927 91 •
La 28 octombrie 1919 Vasile Goldiş va declara aceluiaşi ziar, de
data aceasta însă, cu referire la toate naţionalităţile conlocuitoare, că
acestea se vor bucura de toate drepturile şi libertăţile democratice.
Totodată Goldiş îi îndemna atît pe români cît şi pe maghiari la buna
înţelegere 92 •

Apelurile lui la colaborarea din partea populaţiei maghiare şi la
participarea acesteia în opera de dezvoltare a ţării, sînt destul de numeroase. Asemenea chemări frăţeşti sînt adresate de către Goldiş,
astfel, şi la 2 octombrie 1919, într-o declaraţie afirmînd că românii şi
maghiarii trebuie să trăiască în pace, pe baza respectului reciproc şi
a intereselor comune 93 • De asemenea şi la 7 mai 1920, cînd, adresîndu-se populaţiei maghiare, el îi cerea să respingă propaganda cercurilor naţionaliste revizioniste din mijlocul ei, să privească în moci
obiectiv necesitatea şi legitimitatea actului unirii cu România şi să le
sprijine pe acele partide care îi vor asigura mai multe drepturi şi
libertăţi în spiritul rezoluţiei de la Alba-Iulia 9 ~. In felul acesta, e
limpede, Goldiş pleda, totodată, în favoarea P.N.R., dar nu de pe o
platformă meschină, egoistă.

Lupta lui Goldiş pentru asigurarea de drepturi egale, larg democratice naţionalităţilor conlocuitoare va continua şi ulterior ( ca
dealtfel şi chemările lui adresate naţionalităţilor conlocuitoare de a
pune umărul, alături de poporul român, cu care convieţuieşte de secole, astfel ca, prin efort colectiv, să i se smulgă naturii bogăţiile, în
vederea ridicării nivelului de trai şi civilizaţie al tuturor, a înfloririi
României!.> 5 •
69

Aradi Hirlap, III, 1919, nr. 528 (2 octombrie), p.
Erdelyi Hirlap, VIII, 1925, nr. 1990 (9 ianuarie),
91 Ibidem, XI, 1927, nr. 2727 (21 iulie), p. 7---8.
92
Ibidem, III, 1919, nr. 551 (29 octombrie); p.
nia pe drumul desdvîrşirii construcţiei socialismului,
90

reşti,

1-2.
p. 1-2.
1; Nicolae Ceauşescu, Româvoi. 3, Editura politică, Bucu-

1969, p. 700-701.
Aradi Hirlap, III, 1913, nr. 528.(2 omtombrie), p. 1-2.
94 Ibidem, IV, 1920, nr. 685 (7 mai), p. 1.
95
Erdelyi Hirlap, XII, 1928, nr. 2861 (1 ianuarie), p. 3.
93
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Toate acestea în ciuda faptului că burghezo-moşierimea română,
cum bine se ştie, n-a rezolvat nicicînd această problemă, aşa cum
ea n-a fost rezolvată niciunde altundeva în condiţiile orînduirii capitaliste.
În 1922 Vasile Goldiş cere, în repetate rînduri, respectarea intetereselor şi drepturilor acestor naţionalităţi, arătînd că este în interesul
naţional, să nu se creeze animozităţi, ci, din contră, populaţia din rîndul naţionalităţilor conlocuitoare să fie atrasă total şi integral pentru
cauza propăşirii statului român, încrederea ei urmînd a fi obţinută
prin luarea în considerare a intereselor .sale juste şi cinstite, a drepturilor legitimate de condiţia de cetăţeni ai României 96 . La fel şi în
1924 Goldiş pretinde din nou: ,,Dreptate 1 şi libertate dar şi faţă de
români şi faţă de celelalte naţionalităţi" 97 • In ,acest sens, el se declară
de acord cu fuzionarea Partidului naţional român cu Partidul naţional
ţărănesc a lui Mihalache numai în condiţiile în care noul partid astfel
creat va milita, ,pe lingă alte revendicări democratice, pentru drepturile minorităţilor şi se va strădui să asigure buna convieţuire a
acestora cu poporul român 98 •
De asemenea, la o adunare a P.N.R. ţinută în noiembrie 1925 la
Ineu (judeţul Arad) şi la care au participat peste trei mii de oameni,
el revendică iarăşi ca „minorităţile să se bucure de aceleaşi drepturi
ca şi membrii naţiunii dominante" 9 fl.
Foarte interesante sînt opiniile exprimate de omul politic ardelean în februarie 1926, prin intermediul ziarului „Adevărul" 100 • Astfel,
Goldiş atrage atenţia că, dacă nu li se vor respecta drepturile conform
hotărîrii luate la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, naţionalităţile conlocuitoare „nu vor putea .să aibă nici o înţelegere luminoasă a situaţiei lor în statul român şi nici siguranţa drepturilor la care pot aspira "101. Pe de altă parte adresîndu-se acestor naţionalităţi, Vasile
Goldiş le îndemna să nu ·se încreadă în acele partide „naţionale" reacţionare, care nu le reprezintă de fapt interesele. Din contră arată
cel .în cauză - acestea se unesc cu organizaţii politice româneşti
reacţionare, ca să-şi apere interesele comune de clasă. In această situaţie, Goldiş opina, în mod just, că masele populare aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare trebuie .să-şi afle „altă orientare în politica ţării" şi anume, apropierea de forţele şi partidele democratice.
În cursul anului 1926 Vasile Goldiş va mai face şi alte declaraţii
în sprijinul doleanţelor juste ale naţionalităţilor conlocuitoare (totodată cerînd ataşamentul acestora faţă de 1statul român), accentuînd
de fiecare dată faptul că în ceea ce îl priveşte el se situează cu condupă

6

Aradi Hirlap, VI, 1922, nr. 1275 (27 iunie), p. 1-2; nr. 1334 (12 septembrie), p. I.
Dimincata, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
~A Erdelyi Hirlap, VIII, 1924, nr. 1828 (14 iunie), p. 1-2.
!l~ Adevărul, XXXVIII, 1925, nr. 12867 (24 noiembrie), p. 2.
100
Ibidem, XXXIX, 1926, nr. 12933 (12 februarie), p. 2.
101 Ibidem.
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secvenţă pe platforma hotărîrilor luate la Alba-Iulia . (Aceeaşi poziţie
o reflectă 102 şi rezoluţia adoptată la 2 mai 1926 la Sibiu de către partizanii lui Goldiş întruniţi în acel congres, ,despre care am mai vorbit.
menit a da naştere unui nou Partid naţional, ca şi discursul rostit cu
acel prilej de cel la care ne referim 103 ). ln spiritul a,cestor hotăriri Goldiş considera că „minorităţile" au dreptul de a vorbi, scrie, a se cultiva în limba lor, de a dispune în mod liber de cultul pe care-l doresc,
deziderate pentru respectarea cărora neobositul democrat se obligă a
lupta fără încetare 104 .
Intrînd, în acelaşi an, în guvernul Averescu, intelectualul ardelean îşi exprima speranţa că va fi lichidat şovinismul şi antisemitismul105. Nu vrem să asuprim pe nimeni ~ declara el - ci să trăim în
pace cu minorităţile. ,,V rem ca să fie înscris în istorie că a fost o naţiune

care nu a vrut să asuprească un alt popor şi această naţiune este

naţiunea română" 106 •

în cursul .anului 1926 - convins că rezolvarea acestei chestiuni
„nu mai poate întîrzia" 10 i, intenţiona chiar să elaboreze un program
care să rezolve integral şi maximal - în concepţia lui - problema
naţionalităţilor conlocuitoare 108 , pe care o privea, cu îndreptăţire, ca
problemă de stat 109 . în acest scop el şi-a propus să se sfătuiască cu
toate partidele, şi desigur cu reprezentanţii naţionalităţilor respective110.
Declaraţii în sprijinul drepturilor celorlalte naţionalităţi Ya face
omul politic ardelean şi în anul 1929 111 . De asemenea în 1930, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de către Barabaş Bela, preşedintele Partidului
maghiar din Arad, Goldiş îi trimite acestuia o scrisoare prin care-l felicită şi chemîndu-1 să desfăşoare şi pe mai departe activitate în
slujba patriei comune, România - îşi exprimă încă o dată sentimentele de stimă şi respect pentru naţionalitatea maghiară, căreia îi recunoaşte indiscutabilele virtuţi 112 • în 1931, la venirea la putere a guvernului Iorga, fruntaşul politic ardelean îi recomanda acestuia, prin
intermediul presei, găsirea celor mai eficace metode pentru antrenarea
minorităţilor în munca de edificare a ţării 113 •
102 Adevărul,
103
104

XXXIX, 1926, nr. 12999 (4 mai), p. 4.
Cuvîntul poporului, VIII, 1926, nr. 22 (6 mai), p. 1-2.
Ibidem, XXXIX, 1926, nr. 12933 ( 12 februarie), p. 2.

brie), p. 1-3; nr. 2513 (22 octombrie), p. 1-3.
105 Ibidem, nr. 2360 (13 mai), p. 4.
106 Ibidem, nr. 2384 (20 mai), p. 5.
107 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 6 (27 iunie), p. I.
108 Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 13040 (23 iunie), p. 3.
109 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 6 (27 iunie), p. 1.
110

111
112
113

Ibidem.
Aradi Kăzlăny, XXXXIV, 1929, nr. 290 (20 decembrie), p. 4.
Ibidem, XXXXV, 1930, nr. 282 (11 decembrie), p. 3.
Ibidem, VI, 1931, nr. 89 (21 aprilie), p. 2.
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Trebuie, fără îndoială, să-i dăm dreptate lui Vasile Goldiş, atunci
cînd declara unui ziarist maghiar că el susţine drepturile „minorită
ţilor" (Goldiş se referea în cazul dat, în special la cel de a-şi putea
folosi limba maternă în oficiile publice şi în consiliile municipale) nu
numai cu vorba ci şi cu fapta şi că la fel va proceda şi în viitor. Reamintind cu aceeaşi ocazie că pe poziţii favorabile naţionalităţilor conlocuitoare s-a situat şi la 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia, politicianul
ardelean arăta că, în asemenea condiţii, adoptarea din parte-i a unei
alte atitudini ar însemna negarea integrală a propriului trecut 114 .
Este important de relevat faptul că Vasile Goldiş nu a avut în vedere numai problemele naţionalităţii maghiare. Fără îndoială că
acestea au constituit în preocupările sale un loc de seamă, dat fiind
faptul că era vorba de minoritatea naţională cea mai numeroasă şi în
rîndul căreia propaganda naţionalistă reacţionară-revizionistă acţiona
cu o intensitate de loc neglijabil5..
În intenţia lui Vasile Goldiş au stat şi celelalte naţionalităţi conlocuitoare. Cea germană, de pildă, la care se referea el şi în discursul
său ca preşedinte al „Astrei", ţinut în 1928 (lectura a aparţinut însă
vicepreşedintelui societăţii, Gh. Preda, Goldiş fiind bolnav), ca şi în
faţa participanţilor la Congresul al X-lea internaţional al profesorilor
secundari din Bucureşti, care se aflau în vizită la Sibiu. în acest
discurs se vorbea despre viaţa şi munca comună a românilor şi germanilor, care, se arăta cu satisfacţie, ,,îşi împletesc rosturile vieţii
spre a-şi găsi bunăstarea şi mulţumirea" 115 •
Desprindem de aici încă un element de mare importanţă: a1cela
prin care Vasile Goldiş constata şi evidenţia faptul că dincolo de manevrele naţionaliste ale reprezentanţilor claselor exploatatoare (fie ei
români, maghiari, saşi etc.) masele populare trăiau în general înfră
ţite, în bune raporturi de colaborare.
Românii sînt în majoritate - va afirma el, astfel, în acest sens
şi într-un discurs din 1922 dar ei respectă celelalte naţionalităţi,
ctorinţele lor ca şi principiile de egalitate şi libertate. Cu un an înainte,
deci în 1921, Goldiş îşi exprima într-un articol convingerea că poporul român, de-acum liber în întregime, va şti preţui dreptatea şi liber~atea _şi nic~odat~ nu _va îmbrăţişa ideea asupririi altor popoare, nu va
mrobi pe cineva 16 • Şi cu aceeaşi ocazie, el preciza - lucru foarte important - că tr~buie să se facă o categorică deosebire între greşelile
m proble1!1a ~aţ10nală pe care le săvîrşesc guvernanţii şi - în general - toţi cei care se opun progresului şi „bunele intenţii ale românilor" 117, (adică ale maselor populare româneşti).
114

Erdelyi Hirlap, XI, 1927, nr. 2824 (16 noiembrie) p. 2.

115

Transilvania, 59, 1928, nr. 7---8, p. 689.
V as i Ie G o Idiş, Karcicsony es politika în Aradi Hirlap, V., 1921, nr. 1135

116

(25 decembrie), p. I.
117

Aradi Hir/ap, VI, 1922, nr. 1275 (27 iunie), p. 1-2.
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In spiritul acestei atitudini a poporului, de egalitate ~i frăţietate,
sub influenţa ei se constituiseră, de fapt, putem afirma, şi modu I în
care privea Goldiş însuşi problematica respectivă, obiectivele de luptd
în această direcţie pe care şi le fixase înflăcăratul patriot.
Activitatea lui Goldiş, după 1918, pe linia strîn9erii legăturilor de
prietenie şi stimă reciprocă între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare precum şi în sensul acordării de drepturi şi libertăţi democratice, egale acestora din urmă şi-au găsit aprecieri binemeritate
în epocă. Unul dintre cei ce au evidenţiat, astfel, meritele luptătorului
democrat în a-ce-a·stă direcţie a fost ziaristul şi publicistul ardelean
Ion Clopoţel1 18 •
Ca şi în perioada precedentă orientările pe care le putem numi
ale lui Vasile Goldiş s-au îmbinat în permanenţă cu un fierbinte patriotism. Atrăgînd mereu atenţia asupra angajamentelor solemne în
privinţa naţionalităţilor conlocuitoare luate la Alba-Iulia şi asupra
necesităţii ca ele să fie respectate în întregime, Vasile Goldiş nu uita
niciodată să sublinieze că „ţara noastră este un stat naţional unitar"
şi aceasta, .arăta el, nu din dorinţe arbitrare, ci pentru că din cele
17 milioane de locuitori doar trei milioane de locuitori nu erau d('
şi

naţionalitate română 119 •

De asemenea, în 1927, Goldiş se va ridica împotriva unor deputaţi
maghiari care, în temeiul dreptului de a folosi limba maternă, propagau de fapt naţionalismul şi şovinismul, îndemnîndu-şi conaţionalii la
boi-cotarea limbii române 120 .
Atitudinea sa se exprimă însă şi invers. De pildă, într-un discurs
parlamentar, arătînd că „statul român este un stat naţional deci prima
grijă a lui este de a se îngriji de soarta românilor", atrăgea imediat
atenţia că acest lucru .să se facă fără şovinism, fără discriminări naţionale. La baza guvernării ţării, consideră Goldiş, trebuie să stea
libertatea şi dreptatea „şi faţă de români şi faţă de celelalte naţio
nalităţi", care trebuie să se simtă şi ele bine în cadrul României. Pe
„minoritari" - afirmă el cu acelaşi prilej - trebuie să-i protejăm, nu
să-i persecutăm". Şi Goldiş lansa un sincer apel (lucrurile se petreceau în 1924): ,.să ne dezbrăcăm deci de atmosfera aceasta şovinistă
~are în timpul din urmă a apucat să arunce nori asupra sufletului
nostru" 121 •
118
Aradi Kăzlăny, XLVI, 1931, nr. 290 (18 decembrie), p. 5; Cf. I o n CI op o te I, Amintiri şi portrete, Editura „Facla", Timişoara, 1973, p. 53.
119 Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. I.
120
Erdelyi Hirlap, IX, 1927, nr. 2819 (10 noiembrie), p. I.
121
Dimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3; Patria, VI, 1924, nr. 13G
(1 iulie), p. 1; nr. 192 (10 septembrie), p. l; nr. 193 (11 septembrie), p. 1-2; nr. 194
(13 septembrie), p. 1; nr. 195 (14 septembrie), p, 1-2 (ln discursul său, Goldiş
critica proiectul de reformă a invăţămintului primar a\'ansat de liberali in 1924,
care a pus in practică, pe lingă alte daune, ar duce la jignirc>a populaţiei de dlle
naţionalităţi şi la invrăjbire intre acestea şi români).
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In condiţiile de astăzi, cînd drepturile naţionalităţilor conlocuitoare din ţara noastră sînt cu adevărat şi pe deplin respectate, ideile
generoase în problema naţională ale lui Vasile Goldiş reprezintă un
patrimoniu de mare interes şi Yaloare.
*

O

bună

parte din activitatea politicianului ardelean pe linia asiunor transformări democratice în ,-iaţa ţării s-a îndreptat - inclusiv în ceea ce priveşte drepturile naţionalităţilor - spre problemele culturale.
Cum era şi firesc, în primul rînd, după încheierea războiului, Goldiş s-a arătat prC'oc1pat de reconstruirea a ceea ce existase în perioada
antebelică, pe acest plan, desi9ur, ţinîndu-se cont de noile condiţii
create acum şi în primul rînd în domeniul învăţămîntului. Astfel, în
calitatea sa de şef al resortului cultelor şi instrucţiunii publice în Consiliul Dirigent el adresează, deja la 30 decembrie 1918, o scrisoare
oficială consistorului ortodox român din Arad, prin care cere să se
ia măsuri urgente în ,·ederea funcţionării normale a şcolilor inclusiv
a celor săteşti (,,Venindu-ne la cunoştinţă faptul regretabil, că în multe
comune şcolile nu funcţionează fie că îm-ăţătorii au fost alungaţi fie
că însăşi (sic!) au părăsit posturile ocupînd alte slujbe, ne luăm voie
a vă ruga cu toată străduinţa, să întrebuinţaţ.i şi în afara D-voastră
oficială toate mijloacele pentru curmarea acestei stări anarhice" se
spune în respectiva adresă 122 ).
Incă din această perioadă Goldiş se arată preocupat şi pe plan
cultural, inclusiv de realizarea unor schimări în spiritul ideilor care-l
însufleţeau. El colaborează de pildă în 1919, la un proiect de sistematizare (îmbunătăţire, n.n.) a salariilor învăţătorilor, gîndindu-1 totodată
pe acesta doar .ca pe un „început modest" şi exprimîndu-şi speranţa
că „în Constituantă se va succeda să asigurăm şi mai efectiv starea
învăţătorilor". Intr-o altă scrisoare din 5 iulie 1919, adresată episcopului din Arad, Vasile Goldiş se angaja ca, dacă va ajunge ministru al
cultelor şi instrucţiunii publice în guvernul de la Bucureşti, să majoreze salariile profesorilor şi învăţătorilor şi să ia măsuri ca acestea să
fie plătite cu regularitate 123 •
Concentrarea interesului lui Goldiş în mare măsură asupra învă
ţămîntului {dintre ele cele de ordin cultural) este pe deplin explicabilă, ţinînd cont de formaţia sa iniţială de dascăl. în acest domeniu
prezenţa lui va fi activă şi în anii ce au urmat. Astfel, după cum am
mai arătat şi în acest context, el va lua parte, în mod energic, la discutarea în Cameră, în 1924, a proiectului de reformă a învăţămîntului
gurării

122

Arhiva Episcopiei ortodoxe din Arad, Adresa nr. 10/1918.
Ibidem; Scrisoarea lui V as i 1 e G o 1 di ş, din 5 iulie 1919, către episcopul
Aradului, Grupa I. dosar Prezidenţial, act. nr. 236/1919.
123
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primar, prezentat de către guvernarea liberală a lui Ion Brătianu şi
în legătură cu care Goldiş va rosti un memorabil discurs de orientare
critică. Să amintim şi aci cîteva dintre ideile fundamentale cuprinse
în această cuvîntare 124 •
Goldiş considera legea supusă discuţiei ca nesatisfăcătoare pe mă
sura marei importanţe a problemei pe care îşi propusese s-o soluţio
neze. Aducînd soluţii lipsite de realism şi eficacitate legea nu corespunde intereselor poporului şi în primul rînd - subliniază Goldiş celor ale ţărănimii (de unde şi posibilitatea ca să provoace la revoltă).
în discursul său fruntaşul politic democrat arăta că nu e suficient să
se prevadă „cu atîta străşnicie" obligativitatea învăţămîntului primar.
ci „e nevoie ca obligativitatea să poată fi aplicabilă, de posibilitatea
săteanului de a-şi trimite copii la şcoală" 125 • Ceea ce înseamnă a avea
unde să-i trimită ( deci local de şcoală, existenţa învăţătorilor calificaţi) şi cu ce să-i trimită (rechizite şcolare, cărţi, haine, încălţăminte
etc.).
Aprobînd apoi ideea gratuităţii învăţămîntului primar: ,.învăţă
mîntul pentru popor trebuie să fie gratuit, pentru că instrucţiunea poporului este un interes de stat, este interesul nostru al tuturor, este
interesul cu deosebire al neamului nostru românesc, ca poporul de la
ţară, masele largi populare, acest izvor nesecat al tuturor energiilor
naţionale, în sfîrşit să ajungă odată la lumină" 126 , Goldiş constată imediat în continuare că de fapt, prin proiectul în cauză „învăţămîntul
nu-i gratis", căci toate cărţile, rechizitele etc. costă scump, o adevă
rată avere pentru omul sărac. Or, ,,gratuit arată el este învăţă
mîntul atunci cînd părinţii şcolarilor nu trebuie să contribuie în mod
direct, absolut cu nimic la spesele necesare instruirii copiilor lor". Şi
Goldiş propune: ,,Să ne îngrijim ca toţi copiii să aibă gratuit, la indemînă toate cărţile, toate rechizitele"l:!i_
Democratul ardelean constată apoi cu indignare că instrucţia copilului de ţăran se opreşte oricum, la şcoala primară, ceea ce nu e
bine. Absolventul acestei prime trepte - opina el cu dreptate - trebuie să aibă acces spre cultură. Numai astfel se poate realiza acea
continuitate necesară în educarea şi instruirea cetăţenilor, .. numai astfel cu adevărat un popor poate spune că e un popor cultural". Căci,
„dacă absolventul nu mai poate pune mina pe carte uită totul şi se
poate considera ca analfabet" 128 •
Vasile Goldiş, critică, de asemenea, obligativitatea la care urmau
să fie supuşi ţăranii de a-şi zidi singuri şcoala şi de a o întreţine, din
m Patria, VI, 1924, nr. 136 (I iulie), p. l; nr. 192 (10 septembrie). p. l; nr. 193
(11 septembrie), p. 1-2; nr. 194 (13 septembrie), p. l; nr. 195 (14 septembrie), p. 1-:2;
ve:zi şi Dimineaţa, XXI. 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
125
A<levăn:l, XXXVII, 1924, nr. 12397 (30 iunie), p. 2.
126
Putria, VI, 1924, nr. 193 (11 decembrie), p. l.
121
Ibidem, JJ. ?.
128

Ibidem.
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puţinele
arăta el

lor venituri. Intr-un stat democratic, cum ne pretindem
- nu este aidmis ca un guvern şi ministrul învăţă:mîntului să
impună asemenea cheltuieli arbitrare, samavolnice, pe seama populaţiei de la sate obligînd-o pe aceasta prin forţa împrejurărilor să-şi
vîndă şi ceea ce mai au (vile, păsări, cereale etc.). Se calcă în picioare,
în acest fel - afirma în mod deschis Goldiş - cele mai elementare
drepturi ale maselor. Şi exclamă: pînă cînd ţăranul va fi batjocorit?
Nu locuitorii - consideră el - ci „statul e dator să întreţină
şcoala, căci ea nu e de folos numai cetăţenilor ci statului în general 1112 n, iar contribuţia prin impozite în acest scop trebuie să-i vizeze
pe toţi proporţional în funcţie de venit şi avere. .,Este de mirat s-a adresat Goldiş membrilor guvernului - că dumneavoastră, în faţa
acestei lumi noi, cutezaţi a ne prezenta un proiect de lege, care aruncă
toată sarcina învăţămîntului primar în circa săracilor şi scutiţi de
aceste sarcini pe arhimilionari, pe cei îmbogăţiţi din munca altora,
care îşi plimbă lenevia şi nemernicia în automobilele lor noi şi încăpătoare11130. De asemenea este criticată intenţia guvernului de a
lăsa în seama comitetelor şcolare lipsite în realitate de fonduri rezolvarea problemelor privitoare la ajutorarea copiilor săraci, sarcină ce, consideră vorbitorul revine tot statului1 31 .
în continuare, Goldiş se referea în discursul său la viaţa de mizerie şi privaţiuni a învăţătorilor, identică - arată el - cu a ţăranu
lui sărac, la tratamentul ce li se ecordă acestor veritabili apostoli ai
neamului dedicaţi unei nobile cariere. Dascălul e prost plătit, trăieşte
în condiţii nesatisfăcătoare, e lipsit de cele mai elementare necesităţi
pentru trai (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă etc.). Obligaţiile sale, .,se
cuprind în pagini întregi, iar în ce priveşte drepturile sale, un rînd 11 . Proiectul noii legi de-a dreptul îl dispreţuieşte - consideră Goldiş. Pentru
orice fleac e sever pedepsit, iar judecarea lui urmează să se facă cu uşile
închise, ca în Evul Mediu, fără posibilitatea unui apărător. De asemenea e pus la discreţia şi batjocura a tot felul de organe care n-au
nimic cu învăţămîntul şi obligat să facă propagandă partidului aflat
la putere. Acest tratament - afirmă vorbitorul - e degradant, înjoseşte personalitatea umană, e „în contrazicere cu dreptatea şi mai vîrtos cu demnitatea corpului profesoral 11 , didactic. Şi, pornind de aci,
în discurs se propunea, introducerea, ca şi în ţările apusene dezvoltate, a autonomiei şcolare 132 .
Critici vehemente conţinea discursul la adresa prea puţinei importanţe pe care o acorda Camera dezbaterii acestui proiect (,,biată
lege batjocorită 11 - care arată ironic Goldiş - .,prevede numai viitoDimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
Patria, VI. 1924, nr. 194 (13 septembrie), p. 1.
131
Ibidem, nr. 193 ( 11 septembrie), p. 1.
132
Dimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3; Adevărul,
nr. 12397 (30 iunie), p. 2; Patria, VI, 1924, nr. 194 (13 septembrie), p. 1.
1 9
~
130
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rul unui neam", di<icutii le asupra lui fiind veşnic aminate, iar apoi
acordîndu-li-se ca planificare in timp, un climat ingrat de grabă şi
superficialitate. Prin contrast Vasile Goldiş simţea nevoia să aducă,
cu acel prilej, elogii pentru opera lor de organiz,Jre a învăţămînlului
primar, pentru dăruirea cu care au înţeles să se consacre acestei probleme lui Spiru Haret şi Simion Mehedinţi, foşti la vremea lor miniştri
ai instrucţiunilor publice.
Jmportanţa discursului rostit de Vasile Goldiş în Camera deputaţilor, are o înaltă semnificaţie: spiritul său democratic, clarviziunea
ce-l caracterizează, faptul că intuieşte necesităţile ţării şi mai ales a
ţărănimii, corelate cu dezvoltarea societăţii contemporane în întreaga
lume etc. Prin poziţia adoptată în parlamentul ţării faţă de acest
proiect de reformă şcolară, Vasile Goldiş se face exponentul marii
mase a poporului, în special al ţărănimii, el dovedind mai degrabă o
atitudine de opoziţie faţă de poliUca oficială <lecit de adeziune la
această politică.

In perioada aceasta, cînd Partidul Comunist Român se afla în ilegalitate, cînd forţele progresiste în general nu aveau posibilitatea să
desfăşoare o activitate politică, atitudinea lui Vasile Goldiş
demonstrează curajul şi onestitatea în înaltul simţ cetăţenesc şi patriotic,
apropiindu-I pe autorul ei de militantismul revoluţionar caracteristic
proletariatului, clasei noastre muncitoare 133 •
1n paralel discursul aducea în discuţie, după cum ştim şi alte
probleme de ordin cui tur al. De pildă, construirea din banii statului,
de biblioteci săteşti. De asemenea înfiinţarea, în mediul rural, de că
mine şi societăţi culturale, care să aibă la bază tradiţiile şi preocupă
rile locale mai vechi ale locuitorilor de aici. Cu alte cuvinte, Goldiş
cerea ca fiecare sat să dispună de toate mijloacele necesare ridicării
spirituale a locuitorilor săi, aici incluzîndu-se creşterea gradului de
cultură şi civilizaţie, precum şi nivelului lor politic tot mai combativ.
Preocupările de ordin cultural din afara celor legate în mod direct de învăţămînt sînt prezente la Goldiş şi în alte ocazii. El sesizează de pildă, necesitatea unui program naţional de culturalizare a
maselor 134 , care să aibă drept ţeluri educaţia în spirit patriotic şi scoatere.a poporului din incultură. De asemenea într-un articol publicat în
1925, în „Societatea de mîine" revine asupra necesităţii înfiinţării de
biblioteci în mediul rural - acţiune gîndită de către Goldiş la pro133 lncă din perioada studentiei, Goldiş a
imbrătişat cauza celor asupriţi şi
-exploataţi. Acest interes a fost la el constant pină la sfirşitul vieţii (,,M-a durut
inima, văzindu-i pe săracii liamali care din zori pină-n seard card la saci şi nu
primesc nici măcar at1ta ca să se sature. Doamne, ce egoistă e lumea şi ce imperfect i
este"). Vasile Goldiş, Jegyzetek, 1880 (VII osztaly), însemnarea din 1886, p. 99).
134 Vezi pentru comparaţie Programul Partidului Comunist Român, Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 45-90.
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porţiile

unei largi campanii; şi în general asupra importantei care treîn plan cultural satului românesc 135 •
Sînt obiective pentru realizarea cărora, mai ales în calitatea sa
de preşedinte al „Astrei", Vasile Goldiş a acti\-at în mod foarte susţinut în ciuda greutăţilor şi adversităţilor întimpinate - şi nu fără
rezultate demne de a fi consemnate. Dar despre aceasta am vorbit
destul de pe larg într-un articol precedent şi nu credem că e necesar
să repetăm cele spuse acolo. Ceea ce Yrem totuşi să mai subliniem
încă o dată aici e că Vasile Goldiş concepea activitatea asociaţiei pe
care a condus-o ani la rînd nu numai pe planul emancipării culturale
a poporului, dar şi pe cel al emancipării sociale, deci - cum el însuşi spunea a eliberării „în aceeaşi măsură a omului de sub exploatarea prin semenii săi" 136 • De fapt, o permanentă orientare spre obiective şi ţeluri social-politice a caracterizat şi fertilizat în întregime
ideile şi acţiunile în plan cultural ale lui Vasile Goldiş 137 •

buie

acordată

AUS OEM WIRKEN VON VASILE GOLDIŞ UM DIE FESTIGUNG
UND DIE ENTWICKLUNG RUMĂNIENS (1918-1934)

Zusamme niassung
Vasile Goldiş (1862-1934) ist einer der hervorragenden Fuhrer der Generation
von 1918, welche fur die am 1. Dezember 1918 geschehene Vereinigung Siebenbi.irgens mit Rumănien eingetreten ist.
Der Verfasser hebt die Bemuhungen Goldiş' nach 1918 um die Festigung und
Entwicklung Rumăniens hervor. Goldiş war fur die Verteidigung der Staatsunabhăngigkeit und der Integrităt des Landes, fur die soziale und nationale Emanzipation
des rumănischen Volkes, fi.ir Frieden und Zusammenarbeit mit den Nachbarlăndern
un<t mit allen Staaten der Welt aufgrund der Respektierung der nationalen
Unabhăngigkeit und Souveranităt und des gegenseitigen Voteils bestrebt.

135

(23

şi

V as i Ie G o 1 di ş, Asociaţiunea, în Societatea de mHne, /1, 1925, nr. 34-35

30 august), p. 592.
136
Transilvania, 59, 1928, nr. 7-8, p. 690.

ln acest sens a se vedea lucrarea Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi
Jil~rare (Ediţie îngr_ijită, studiu introductiv, tabel cronologic şi bibliografie de
M 1 r ce a P o Pa ş1 Gheorghe Ş or a.
Cuvint înainte de acad. prof. Ştefan
Pascu), Editura „Facla", Timişoara, 1976.
137
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DEZVOLTAREA JUDEŢULUI BIHOR
ÎNTRE CONGRESELE AL IX-LEA ŞI AL XI-LEA ALE P.C.R.
de

OCTAVIAN NAZADT

Istoria milenară a poporului român reprezintă un impresionant
tablou al unui popor în permanentă luptă pentru independenţă şi
suveranitate, pentru dezvoltare şi progres social. In acest tablou istoria contemporană ocupă un loc restrîns - în timp - dar de o concentrare nemaiîntîlnită, cuprinzînd zorile socialismului iar după nici
treizeci de ani înfăţişîndu-ne o nouă istorie, istoria socialismului. Victorioasa insurecţie naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din
august 1944, proclamarea Republicii au deschis noi perspective maselor de oameni ai muncii, le-a descătuşat energiile şi le-a orientat spre
înfăptuirea unor idealuri pentru care au luptat şi s-au jertfit cei mai
buni fii ai neamului.
După cucerirea întregii puteri de către clasa muncitoare, în alianţă
cu ţărănimea muncitoare, Partidul Comunist Român, călăuzindu-se
după învăţătura marxist-leninistă, pornind de la realităţile ţării noastre şi sprijinindu-se pe forţele poporului român, a pus în centrul politicii sale industrializarea ţ_ării ca bază a progresului economiei şi
culturii, ridicării nivelului de viaţă al poporului, dezvoltării multilaterale a societăţii, asigurării independenţei şi suveranităţii rraţionale 1 •
Succesele obţinute au însemnat pentru toţi locuitorii judeţului
Bihor saltul la dezvoltarea planificată, organizarea şi conducerea ştiin
ţifică a producţiei şi a muncii, înaltă calitate şi eficienţă, a însemnat
alăturarea judeţului Bihor în rîndul judeţelor dezvoltate ale ţării, cu
un profil şi contribuţie importantă în economia naţională, cu minunate
perspective ce-i deschide noul cincinal 1976-1980.
Formarea şi perfecţionarea relaţiilor de producţie de tip nou în
agricultură, socialiste, a zdruncinat din temelie vechile relaţii de
inechitate şi exploatare. Eliberată prin luptă de sub jugul moşierimii
Programul Partidului Comunisl Român de făurire a socieU/ii socialiste mullilaleral dezvollale şi înaintare a României spre comunism, E. P., Bucureşti, 1975, p. 57,
1
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şi a grofilor. ţărănimea, sprijinită îndeaproape de clasa muncitoare in
frunte cu Partidul Cominust Român, a putut să obţină recolte tot mai
bogate, în condiţiile unei agrotehnici moderne.
Politica partidului în domeniul ştiinţei, artei şi culturii a determinat o profundă revoluţie în conştiinţa maselor. Toate aceste domenii
au devenit în zilele noastre un bun al întregului popor, în folosul întregului popor. Pe această bază a apărut şi s-a dezvoltat o nouă conştiinţă socialistă a maselor.
Dezvoltarea econonuca, socială, culturală a însemnat în mod implicit, ridicarea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al
maselor.
în această uriaşă activitate constructivă, desfăşurată de toţi oamenii muncii din judeţul Bihor, într-o frăţească unitate, clasa muncitoare şi-a afirmat cu putere rolul ei conducător în societate, iar aliata
sa de nădejde, ţărănimea, devenită o clasă nouă, omogenă, a pus în
evidenţă marele său potenţial revoluţionar. In deplin consens cu clasa
muncitoare şi ţărănimea cooperatistă, intelectualitatea a adus şi îşi
aduce o contribuţie valoroasă la făurirea noii societăţi.
Este meritul incontestabil al Partidului Comunist Român că a reuşit să declanşeze asemenea forţe, să le canalizeze într-un torent unic,
către un viitor de mult visat, că a reuşit să devină forţa de coeziune
a unităţii poporului român cu naţionalităţile conlocuitoare, formînd
marea familie a constructorilor socialismului, că a asigurat continua
dezvoltare şi perfecţionare a democraţiei stimulînd afirmarea plenară
a energiilor creatoare ale oamenilor muncii, intensificarea participării
tuturor categoriilor de cetăţeni la elaborarea şi înfăptuirea întregii
sale politki.

I. Dezvoltarea economiei între 1966-1975
Ca urmare a aplicării consecvente a politicii economice şi sociale
a partidului şi statului nostru de repartizare echilibrată a forţelor de
producţie pe teritoriul ţării, dezvoltarea armonioasă în ritm susţinut
a industriei în toate zonele, spre o deplină valorificare a resurselor
naturale şi de forţă de muncă, spre înscrierea localităţilor şi judeţe
lor în noul puls constructiv, economia judeţului Bihor a cunoscut în
perioada ultimelor două cincinale o dezvoltare nemaiîntîlnită în istoria sa. De la o economie slab dezvoltată din anii de înainte de răz
boi, reprezentată doar de cîteva mici ateliere, fabrici, cu tehnici rudimentare cu producţii scăzute cum erau firmele „Turnătoria Ivan
,, Uzina Ph oe bus Intreprinderea metalurgică „Halasz ,,Carmen Intreprinderi le chimice „Zankl ,,Esta-Sun sau „Vesta" şi „Bihortex t
dteva guri de exploatare a cărbunelui - configuraţia economică a
11
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judeţului Bihor înseamnă azi peste 80 de întreprinderi republicane,
locale şi ale cooperaţiei meşteşugăreşti, înseamnă un detaşament muncitoresc înaintat, oraşe noi. De la produse rudimentare, fără înglobarea tehnicii, sobe de gătit, şi potcoave, la maşini universale, strunguri
de comandă automată, de la cămăşi şi şepci de tîrg la tricotaje şi
confectii aşteptate şi purtate în zeci de ţări din Europa, Asia, Africa,
de la aspirină la substanţe organo-fosforice şi medicamente, de la că
rămidă şi scîndura gaterului la ciment, beton autoclavizat şi mobilă
de stil, de la broaşte de uşi şi ciocane la subansamble pentru autoturisme şi pentru locomotive etc. Mai pe scurt, de la foarte puţin 'la
producerea şi desfacerea unei game foarte variate de produse industriale expediate în zeci şi zeci de ţări de pe toate continentele.
A. -

Politica de

investiţii

La baza acestei dezvoltări a stat politica Partidului Comunist Român de industrializare a ţării în ritm susţinut, folosind tehnica modernă şi dezvoltînd cu precădere industria grea, în special industria
constructoare de maşini. In acest scop judeţul Bihor a beneficiat de
o neştere considerabilă a fondurilor de investiţii.
În cifre absolute şi în procente, volumul investiţiilor pe ramuri
ale economiei realizate în judeţul Bihor se prezintă astfel:2
Nr.
ni.

1966--1970
Ramuri

Cifre
absolute

1. Industrie

2. Construcţii
3. Agricultură
4. Silvicultură
5. Transporturi
6. Telecomunicaţii
7. Circulaţia de mărfuri
8. Gospodărirea
comunală,
de locuinţe şi alte prestări
de serv. neproductive

1971-1974
Ol
/O

4 349 075 43,52
90 278 0,92
1 810 275 23,54
59 741 0,77
361 967 4,70
46 635 0,60
197 249 2,56

558 907

mii lei

7,26

Cifre
absolute

%

4 365 OOO 55,00

223 OOO 2,80
1 453 OOO 18,30
60 OOO 0,75
554 OOO 6,98
65 OOO 0,81
289 OOO 3,64

699 OOO

8,80

2
Datele sînt extrase din Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România,
1971, p. 494-495 (referitor la anii 1966, 1967, 1968, 1969, 1970) şi Paşaport economic
,ri/ Jude/ului Bihor {Directia Judeţeană de Statistică, capitolul „Investiţii").
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1966--1970
Nr.
crt.

Ramuri

9. Invăţămînt,

10.

Ştiinţă

şi

cultură,

Cifre
absolute
artă

asistenţă

sănătăţii

Cifre
absolute

o•
/O

110 084

1,43

117 OOO

1.47

4 238

0,05

4 OOO

0,05

172 526
24 218
3 139

2,24
0,31
0,04

98 OOO
6000
3 OOO

1.23
0,07
0,03

şi

socială

12. Administraţie
13. Al te ramuri ale economiei

TOTAL

%

deservire

ştiinţifică

11. Ocrotirea

1971-1974

JUDEŢ

7 689 432 100

7 936 OOO

100

După preliminările
ţiilor

din 1 octombrie 1975, volumul total al investipe cincinalul 1971-1975 vor depăşi suma de 8 484,3 milioane

lei3.
Considerăm demn de reţinut faptul că numai m ultimii cinci ani
investiţiile realizate în judeţul Bihor, de peste 8 484,3 milioane lei,
au depăşit cu peste 750 milioane lei totalul investiţiilor realizate în
cincinalul 1966-1970, în timp ce în anii 1948-1965 judeţul Bihor a
beneficiat de o investiţie de 10 miliarde lei, din care 5 miliarde lei

pentru industrie şi 3,8 miliarde pentru agricultură, arătînd preocuparea permanentă a partidului şi statului nostru pentru dez,·oltarea armonioasă a tuturor judeţelor ţării, pentru o eficientă folosire a forţei
de muncă existente, a rezervelor materiale de care dispunem.
De asemenea, considerăm raţional şi vizînd asigurarea unei dezvoltări continue într-un rilm rapid, cu efecte direct pozitive asupra nivelului de trai, modul de repartizare a fondului general de investiţii.
Astfel, industria - ca ramură conducătoare - a utilizat partea principală ( circa 50 %) din fondul de investiţii. In cadrul celorlalte ramuri
ale economiei s-a acordat întîietate agriculturii, care a beneficiat de
importante investiţii. Luată în ansamblu, producţia materială a primit
pentru dezvoltare 75 % din fondurile centralizate ale statului, restul
fiind folosite în ramurile sferei neproductive.
Investiţiile realizate în aceşti zece ani s-au concretizat în modernizarea capacităţilor existente şi construirea de noi capacităţi la peste
80 obiective economice. De fapt, nu există unitate economică a judeţului care să nu fi beneficiat, corespunzător nevoilor şi posibilităţilor
3

de

Informare privind realizarea planului cincinal 1971-1975 (Direcţia Judeţeană

Statistică

Bihor).
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de realizare, de fonduri de investiţii. Ca urmare a acestor preocupări
ale statului au apărut noi obiective industriale, agrozootehnice, noi
construcţii de locuinţe, şcoli, spitale, policlinici, aşezăminte culturale,
noi construcţii şi modernizări de şosele, străzi, trotuare, alimentări cu
apă şi canalizare, noi obiective turistice, noi oraşe şi centre muncitoreşti. În locul lui „Carmen" Fabrica de încălţăminte „Solidaritatea"
reprezintă o marcă de prestigiu în domeniul încălţămintei; în locul
halelor „Ph oe bus" - Uzinele metalurgice „înfrăţirea" de azi se află
la dimensiuni de prim rang în construcţiile de maşini unelte.
Pe harta judeţului au apărut noi zone şi centre industriale: Aleş
dul şi împrejurările sale constituie azi o citadelă a cimentului, oraşul
dr. Petru Groza a devenit un puternic centru industrial de prelucrare
a metalului şi a lemnului, zona Suplacului cu Schela de extracţie şi
Rafinăria „Crişana" a devenit un pilon al extracţiei şi prelucrării ţi
ţeiului. Toate aceste obiective şi multe altele din Municipiul Oradea - ca „Uzina de Alumină", .,C.P.L.-ALFA", I.A.M.T., Fabrica de
Confecţii Oradea şi Marghita, de textile Salonta, platforma industrială
ce se conturează la Vaşcău, obiectivele realizate în sectorul social-cultural - au schimbat radical înfăţişarea de ieri a judeţului, într-un
judeţ în care pulsează industria, pulsează o viaţă muncitorească.
B. -

Factori sociali ai

dezvolt.ării

Judeţul Bihor, unul dintre judeţele ţării cu o industrie dezvoltată,
a cunoscut în a,ceşti ani profunde mutaţii din punct de vedere al populaţiei. In primul rînd s-a înregistrat o creştere numerică, de peste
17,5 % faţă de populaţia judeţului dinainte de război. 1n al doilea rînd,
ca o consecinţă firească a fenomenului de migrare a populaţiei din
mediul rural spre centrele urbane, tot mai industrializate, şi a apariţiei unor noi centre urbane polarizatoare, populaţia urbană a judeţului
a crescut faţă de anul 1930 cu peste 118%, ceea ce înseamnă practic
mai mult decît dublarea populaţiei urbane, cu consecinţe pozitive din
punct de vedere al optimizării folosirii resurselor umane existente 4 • 1n
prezent din totalul de 625 970 cetăţeni 36,06 % locuiesc în mediu urban
şi 63,94 % în mediu rural.
In condiţiile judeţului nostru, populaţia urbană în împrejurările
ce au avut loc, a crescut în 1973 cu peste 121 mii persoane, faţă de
1930 şi cu peste 120 mii persoane faţă de 1948.
Din totalul populaţiei 59,5 % (369 343 locuitori) îl formează populaţia ocupată, din care salariaţii deţin o -pondere de peste 55 %
(147 800 locuitori).

David, Efectele relatiilor dintre migraţiile interne urbanizare
lor/ei de muncă în judeţul Bihor, în Trei decenii de afirmare a judeţului
Bihor pe coordonatele socialismului, Culegere editată de Secţia de Propagandă a
4

Nic o I a e

şi creşterea

Comitetului

judeţean

Bihor al P.C.R., Oradea, 1974, p. 172.
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Populaţia judeţului

pe sexe

şi

medii"

Medii
inlrunile

196 6
15 martie

TOTAL

%
Masculin
Feminin

1970

1 iulie

TOTAL
O'

'/o

Masculin
Feminin
1974

TOTAL

1 iulie

%
Masculin
Feminin

Mediul
uri.Jan

Mediul
rurdl

586 460
100
288 808
298 652

251 443
42,87
124 614
126 829

335 017
57,13
164 194
170 823

604 605
100
298 232
308 836

191 640
31,69
96 097
99 128

408 18]
68,31
202 097
207 246

625 970
100
309 147
316 823

219 505
36,06
107 850
111 655

406 465
63,94
201 297
205 168

Modificările cantitative au fost însoţite şi de modificări calitative
în structura populaţiei judeţului. Ca urmare a industrializării asistăm
Ia o tot mai accentuată profesionalizare, calificare, creşterea nivelului
general de cultură a noi contigente din forţa de muncă care a migrat.
Numărul lucrătorilor a crescut numai în ultimii cinci ani cu aproape
20 %, în timp ce numărul cadrelor calificate cu 18,6 % ceea ce înseamnă că aproape integral creşterea numărului lucrătorilor a însemnat tot atîtea cadre calificate pentru industria judeţului Bihor. Trebuie
menţionat că în acelaşi timp cu creşterea numărului cadrelor pe bază
de absolvire a unor şcoli profesionale, tehnice, a unor institute de
învăţămînt superior, a căpătat o largă răspîndire ucenicia la locul de
muncă, însuşirea din mers a tehnicii şi a noilor profesii. Fabrica, uzina,
şantierul au devenit şcoli de pregătire profesională sau de reciclare.
5

Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România, 1968, p. 68, (pentru anul
1970) şi Paşaport economic al judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capitolul „Populatie" (pentru anul 1974).
- Dorim să menţionăm faptul că totalul populaţiei din mediul urban din judeţul Bihor, in anul 1966, cuprinde, conform recensămintului din 15 martie 1966, un
număr mare de muncitori care lucrau la Intreprinderi Miniere, precum şi populaţia
unui număr de comune mari care erau asimilate ca urbane iar populaţia comunelor
înainte asimilate ca oraşe era recenzată ca populaţie din mediul rural; ca suburbane
fiind recenzate comunele Sinmartin, Sintandrei şi Aştileu. Acest lucru explică. sc.iderea populaţiei urbane din 1970 fată de 1966 cu aproape 10~~1966

şi
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Un rol important în această activitate, desfăşurată în fiecare întreprindere, l-au avut sindicatele, organizaţiile de tineret, cabinetele tehnice, cadrele tehnice de bază ale întreprinderilor care au desfăşurat
o largă şi susţinută muncă pentru ridicarea calificării masei de muncitori, pentru pregătirea de noi cadre, răspîndirea cuceririlor tehnice
înaintate, a experienţei şi iniţiativelor în producţie. Acest lucru a a\·ut
consecinţe asupra schimbării în structura socio-profesională a populaţiei. în perioada 1966--1973 ponderea muncitorilor în totalul populaţiei active a crescut cu 16,6 % în timp ce a ţăranilor cooperatori a
scăzut cu 7,1 %. Evoluţia structurii socio-profesionale a populaţiei pe
6
teritoriul judeţului Bihor se prezintă în perioada urmărită astfel :

1973

1966

- - 1975

------------ -------O/
Total
Total
,o

Populaţia:

-

,o

586 460
328 007
258 453

100,0
56,0
44,0

620 606
369 343
251 263

100,0
59,5
40,5

muncitori
101 760
34 533
intelectuali
ţărani cooperat. 139 435
40 557
ţărani individ.
mici meşteşug.
11 574

31,0
10,5
42,5
12,4
3,5

123 014
40 161
99 750
30 123
2 500

48,4
16,0
35,4
8,3
0,6

din care:
ocupată

neocupată

Din

01

populaţia ocupată:

-

Populaţia

de

vîrstă

de

muncă

335 806

357 926

Primul feno1;1en, acela al migraţiei populaţiei săteşti spre oraş,
est~ contracarat mtr-o oarecare măsură de faptul că, într-un număr tot
mai mare de comune există unităţi industriale, care contribuie la
atragerea forţ~i. de muncă disponibile din agricultură şi constituie un
fact~r de stab1htate a populaţiei din localităţile rurale ale zonei respective. De asemenea, mulţi din locuitorii satelor din apropierea ora0

12 -

Nic o I a e David, op. cil., p. 173.
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şelor

sau a comunelor cu activitate industrială fac zilnic naveta în
aceste centre unde îşi au locul de muncă.
Continua întărire a unităţii social-politice a poporului român în
anii construcţiei socialiste şi mai ales după Congresul al IX-iea şi
X-lea al P.C.R. a stimulat manifestarea opiniei public<', ca factor important al progresului social, ridicarea conştiinţei civice şi a responsabilităţii cetăţenilor pentru bunul mers al treburilor obşteşti. Perfecţionînd continuu relaţiile socialiste de producţie, noile raporturi sociale, promovînd ferm normele eticii socialiste, societatea noastră a
cimentat şi mai puternic alianţa dintre muncitori, ţărani şi intelectuali,
prietenia frăţească dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare.
Campaniile electorale pentru alegerea, la 2 martie 1969 şi 7 martie
1975, a deputaţilor în M.A.N. şi consiliile populare, a însemnat tot
atîtea prilejuri de manifestare hotărîtă a ataşamentului faţă de politica
partidului şi statului nostru, de activitate efervescentă pentru obţinerea
de noi succese în toate sferele de activitate.
Adunările populare care au avut loc în oraşele, comunele şi satele
judeţului pentru desemnarea candidaţilor de deputaţi, întîlnirile alegătorilor cu propuşii lor, s-au desfăşurat sub semnul profundului democratism, au dat prilejul tuturor oamenilor muncii să-şi afirme
capacitatea creatoare în elaborarea programului dezvoltării activităţii
economice şi social-culturale a judeţului şi a ţării.
Din acest dialog fructuos au reieşit mii de propuneri privind dezvoltarea oraşelor, comunelor şi satelor, mii de angajamente de a muncii
cu hărnicie sporită pentru a da greutate de fapt împlinit multiplelor
sarcini economice, sociale şi culturale.
C. -

Industria

Partidul Comunist Român situează în centrul programului construceconomice din România, industrializarea socialistă a ţării, crearea
unei puternice industrii, capabilă să asigure valorificarea superioară a
bogăţiilor naturale, înflorirea economico-socială a patriei noastre, a
tuturor zonelor şi judeţelor ţării.
In conformitate cu acest principiu anii construcţiei socialiste au
determinat şi pentru judeţul nostru profunde schimbări în viaţa economică, ridicarea gradului de industrializare la nivele incomparabile
·cu trecutul. Investirea unor însemnate fonduri materiale şi financiare,
îndreptarea lor, îndeosebi spre ramurile producţiei materiale, au făcut
ca pe harta judeţului să apară o puzderie de obiecth·e industriale noi
iar altele să se transforme, primind contururi tot mai clare.
ţiei
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Dacă industria judeţului Bihor în anul 1938 însemna un număr de
2 486 de unităţi mici, amplasate mai ales în oraşul Oradea, care produceau în special bunuri de larg consum, folosind mîna de lucru a
3 110 persoane, .astăzi, de la est la vest - şi de la nord la sud, în
întregul Bihor, pulsează industria, pulsează viaţa muncitorească. La
sfîrşitul perioadei studiate (1975) dezvoltarea puternică a forţelor de
producţie a făcut ca judeţul nostru să aducă o contribuţie esenţială
la realizarea producţiei totale a ţării. Astfel, aici se realizează în prezent aproximativ 2,5 % din producţia industrială a ţării, circa 95 % din
producţia de alumină calcinată, 13,1 % din maşinile unelte de prelucrarea metalelor, 42,2 % de ciment, 11,0 % la încălţăminte cu feţe de
piele, 13,8 % de tricotaje, 8 % din producţia de cărbune a ţării, 22,4 %
din producţia naţională de lacuri şi vopsele 7 • Dezvoltarea producţiei
ramurilor industriei este elocvent ilustrată de tabelul de mai jos. 8

Nr.

Ramura

crt.

Energie

1

U.M.

Ind.

kW
Mii kWh

extractivă

Mii lei
1963

preţ

Industria chimică
Ind. constr. maşini
şi prelucr. metalelor
Ind. de expl. şi
prelucr. lemnului
Ind. mat. de con-

3
4

5
6

"

strucţii

Industria
Industria

7

8

1970

1974

electrică

Putere instalată
Prod. de energie
2

1966

256 783
289 379

450 724
533 160

405 188
999 662

581 264 1 028 074 2 011 029

"

336 378

"

alimentară

122 720
165 916
691 282 1 084 231

"

"

uşoară

68 768
190 437

"

502 488

708 395

198 566
275 687
916 168
1 070 182 1 552 002 3 173 099
1 457 022 1 815 532 2 455 352

Du mitru
Vi c a ş,
Dezvoltarea şi profundele schimbări structurale ale
industriei jude/ului Bihor în anii construcţiei socialiste, în Trei decenii de afirmare ... , p. 130.
8
Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capitol
7

,,Producţia industrială

-

pe ramuri").
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Dezvoltarea economiei naţionale in ritm susţinut a cerut in mod
obiectiv creşterea continuă a bazei enPrgetice, a producţiei de energie
electrică. Contribuţia judeţului Bihor la satisfacerea acestor nevoi sporite în cincinalul 1966-1970 şi 1971-1975 a fost din ce in ce mai
considerabilă. Astfel, dacă în anul 1938 se producea in judeţ 17,8 milioane k\i\Th energie electrică, adică 32,3 k\lvh pe cap de locuitor,
astăzi producţia de energie pe cap de locuitor trece de 1 200 k\Vh,
producţia marcînd un spectaculos salt de peste 57 ori. Concludent eslr
din a·cest punct de vedere şi faptul că, dacă în 1945 judeţul Bihor
avea doar 7 sate electrificate, în prezent la peste 410 din cele 435
:existente în judeţ sînt consumatoare de energie electrică.
O considerabilă dezvoltare cunoaşte în aceşti ani industria extractivă9. Resursele de materii prime de care dispune judeţul nostru,
bazate pe situaţia centralizată a rezervelor geologice de substanţe
minerale utile, au dus la dezvoltarea valorificării acestora pe plan
superior în domeniile industriei miniere, petroliere, materialelor de
construcţii, metalurgice, dezvoltarea şi modernizarea unităţilor existente şi construirea de noi obiective industriale, în domeniul extracţiei
·cărbunelui de la 250 OOO tone cărbune cît produceau minele de 1a
Dema-Tătăruş la o producţie de 8 % din totalul producţiei naţionale 10 •
în această perioadă au apărut pe harta judeţului gurile de exploatare
a bauxitei de la Dobreşti, Lunca Sprie, Chistag, puternica platformă
industrială de la Suplacu de Barcău, Combinatul de lianţi şi azbociment
de la Chistag-Aleşd.
Alături de industria extractivă şi industria chimică a înregistrat
salturi calitative şi cantitative. Dacă înainte de 1944 această ramură
era reprezentată de cîteva mici firme ca „Vesta", ,,Zankl" sau ,,EstaSun", în aceşti ani a apărut şi s-a dezvoltat pe harta economică a
judeţului puternica întreprindere „Sinteza" îng lobînd în cadrul platformei un număr de fabrici de vopsele, medicamente, antidăunători
şi pigmenţi. Ca premiere industriale consemnăm intrarea în funcţiune
a fabricii de prelucrare a bauxitei „Alumina" din Oradea şi platforma
,de la Supla cu de Barcău cu „Schela" şi Rafinăria „Crişana". în cei
zece ani valoarea producţiei globale a industriei chimice din judeţ a
înregistrat o creştere substanţială de la 289 379 OOO lei în 1966 - la
suma de 405 188 OOO lei în 1974, ceea ce înseamnă un procent de
aproape 10% din producţia globală industrială a judeţului1 1 • Bihorului
Cu toate că nu tratează problemele dezvoltării industriei extracli\'e din judeBihor în perioada tratată de noi, semnalăm un articol interesant şi foarte bogat
în documentaţie în legătură cu această problematică, semnat de Ioan Golban şi intitulat Unele aspecte privind industria extractivă în rcg. Crişana in Rc\·ista Ar/Ji\·clor,
Hl62, nr. 2.
10 Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 8, 11.
11 Paşaport economic al Judetului Bihor (Direcţia Judeţeancl de Statisticei, capi:tol „Producţia industrială - pe rnmuri").
9
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re\·enindu-i, din acest punct de vedere, un loc de seamă în ace.:istă
ramură a economiei naţionale.
în strînsă legătură cu nevoile diferitelor ramuri ale economiei judeţului şi ţării şi ca urmare a unei politici consecvente, ştiinţifice, de
industrializare socialistă, s-a dezvoltat şi modernizat continuu, înaintea
celorlalte ramuri, industria construcţiilor de maşini .5i prelucrării metalelor. 1n anul 1975 această ramură deţinea aproape 20% din producţia
globală industrială a judeţului. Comparativ cu 1950, în anul 1966
producţia acestei ramuri a fost de 11,9 ori mai mare, de 32,2 ori în
1970 şi de aproape 60 de ori în 1975. Aceste producţii se realizează în
întreprinderi mari, moderne, bine echipate din punct de vedere tehnic,
capabile să realizeze un volum sporit de producţie de înaltă tehnicitate,
ca Intreprinderea „lnfrăţirea" Oradea, Intreprinderea Mecanică clin
Petru Groza, I.A.M.T., Intreprinderea Mecanică şi Intreprinderea Metalică din Oradea. Aşa s-a ajuns ca Intreprinderea „Infrăţirea" să producă peste 17 % din maşinile unelte de prelucrarea metalelor realizate pe ţară, 1.M. din oraşul Petru Groza să producă o serie de
maşini de transport uzinal, utilaje pentru ridicat în agricultură etc., iar
I.A.M.T. din Oradea, o gamă variată de subansamble şi piese pentru
U.A.P. Piteşti etc.
Priceperea şi hărnicia constructorilor de maşini din judeţul nostru
este răsplătită de performanţele produselor lor, recunoscută şi apreciată
de numeroasele colective din intreprinderile beneficiare din industria
prelucrătoare a metalului, industria minieră, agricultura, sau de şan
tierele de construcţii, se oglindeşte în succesele de care se bucură la
tîrgurile şi expoziţiile internaţionale, cît şi în cererile tot mai mari la
export.
Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului ocupă un loc important în cadrul industriei judeţului Bihor. Lemnul şi priceperea maiştrilor care prelucrează „aurul verde" constituind o bogăţie de mare
preţ. Pădurile ocupă la sfîrşitul perioadei urmărite o suprafaţă de
190 400 ha, din care, fond de producţie de 182 OOO ha, reprezentînd peste
26 % din suprafaţa judeţului şi peste 30 % din fondul funciar 12 • Alături
de exploatarea pădurilor a cunoscut o însemnată dezvoltare subramura
industriei de prelucrare a lemnului. Astfel, producţia industrială şi
exploatarea lemnului a ajuns la un volum cte la peste 336 milioane
lei în 1966, la peste 708 milioane lei (preţuri comparabile - anul
1963), ceea ce înseamnă o creştere de peste 100 % şi o creştere de
peste 3,1 ori faţă de anul 1960. 1n domeniul prelucrării constatăm pe
lingă prezenţa atelierelor de tîmplărie şi de mobilă de interes local şi
ale cooperativelor meşteşugăreşti, apariţia şi dezvoltarea fabricii de
mobilă „Alfa" din Oradea, a fabricilor de mobilă din oraşul Beiuş, şi
comuna Tileagd şi a secţiei de binale din oraşul Petru Groza, cu o
12

Ibidem; capitol „Industria şi exploatarea lemnului".
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care răspunde pe deplin exigentelor celor mai pret<.>ntioase
interne şi externe.
O altă ramură industrială importantă, legată de intensa activitate
a sectorului de construcţii industriale şi social-culturale, este industria
materialelor de construcţii. In judeţul Bihor se produc azi cărămizi de
diferite tipuri din argilă şi argilă refractară, elemente prefabricate din
beton, teracotă, materiale speciale tuburi de beton de diferite
dimensiuni. Ca premiere industriale în domeniul materialelor de construcţii din judeţul nostru consemnăm darea în folosinţă şi continua
dezvoltare a platformei industriale de lianţi şi azbociment de la Aleşd
Chistag, respectiv Intreprinderea de prefabricate din beton din Oradea,
care a realizat în ultimul cincinal prima producţie de blocuri de beton
celular autoclavizat etc. In perioada 1966-1974 producţia acestei ramuri a industriei a înregistrat o creştere de peste 5 ori. de la 198 556
milioane lei producţie globală, la peste 916 milioane lei. Aceste obiective şi realizări au facilitat creşterea necontenită a construcţiilor industriale şi de folosinţă îndelungată în beneficiul cetăţenilor, schimbarea aspectului edilitar gospodăresc a judeţului.
Tradiţională pentru meleagurile bihorene, industria uşoară a cunoscut în această perioadă o dezvoltare impetuoasă, prin asigurarea
unui volum tot mai sporit şi diversificat de produse de consum şi
folosinţă. Fondurile de investiţii în această ramură a economiei judeţului Bihor a cunoscut o creştere substanţială, atît ca volum total, cit
şi producţie faţă de celelalte ramuri din această grupă.
în virtutea acestei politici producţia industriei uşoare a cunoscut
o creştere considerabilă, ajungînd la sfîrşitul anului 1974 la o producţie anuală de peste trei miliarde lei, ceea ce înseamnă o creştere
de 3 ori faţă de 1966. Faţă de 1950, industria textilă şi confecţii a
crescut de peste 16 ori. respectiv 20 ori, pielărie, blănuri şi încălţă
mine de peste 15 ori etc. 13 • Au fost reutilate majoritatea întreprinderilor, au fost construite hale şi secţii de fabricaţie noi. Unele întreprinderi de industrie uşoară, ca cea de confecţii din Oradea, de încălţăminte
„Crişul" şi „Solidaritatea" Oradea, şi Fabrica de blănuri „ 1 Mai" şi-au
dublat şi triplat capacitatea, au apărut noi obiective ca Intreprinderea
de Confecţii Marghita, Incălţăminte „Record" Marghita, Intreprinderea
Textilă Salonta etc. Articolele de confecţii şi tricotaje, de încălţăminte
şi blănuri, de marochinărie şi de sticlărie produse în judeţul Bihor
duc faima meşterilor pricepuţi în acest domeniu în întreaga ţară şi în
zeci de ţări din întreaga lume.
Ceea ce caracterizează în prezent industria uşoară bihoreană, pe
lingă gradul înalt de tehnicitate şi aspectul modern al unităţilor sale,
este diversitatea ramurilor pe care le cuprinde şi varietatea produselor.
ale

pieţii

ia

Dumitru

Vicaş,

op. cit., p. 131.
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Multe din ele deţin o pondere importantă în producţia respectivă la
nivelul economiei naţionale.
Ca activitate tradiţională, industria alimentară a cunoscut în aceşti
ani o vertiginoasă dezvoltare. în prezent industria alimentară deţine o
pondere de peste 20 % în industria judeţului, cu o structură diversificată, cuprinzînd subramurile: industria pîinii, a cărnii, a laptelui, industria produselor zaharoase, a berii şi alcoolului, concentrate în mari
unităţi modernizate.
În perioada 1966-1974 această ramură a industriei s-a dezvoltat
din punct de vedere a valorii producţiei globale de la 1 454 milioane
lei în 1966, la peste 2 455 milioane lei, creşteri mari înregistrîndu-se
la producţia de carne şi preparate de carne, brînzeturi, unt şi bere.
A1ceste producţii în continuă creştere asigură aprovizionarea ritmică şi de bună calitate a populaţiei cu produse alimentare, aducînd
Producţia globală

Anii

U.M.

1966

Carne

Tone
Mii HI

-

Preparate de carne
Conserve de carne
Lapte de consum
Brînzeturi
Zahăr, produse
zaharoase
Bere
Uleiuri şi gră·simi
vegetale
Unt

li

a industriei alimenlarcll

1970

19 747

28 536

37 183

2 260

3 485

4 024
1 445
187
767

li

"
li

166, 1
364

li

"

150,5
306

215

14 402
235

39 266
362

21,192
572

22 294
976

24 383
1 073

li
li

1974

şi un aport însemnat la satisfacerea nevoilor tot mai crescînde a populaţiei ţării.

Analizînd structura producţiei globale a industriei socialiste în
greutatea formelor specifice de proprietate din
Judeţ este necesar să subliniem ideea că pe lîngă industria republicană, la făurirea bunurilor materiale, un aport însemnat îşi aduce şi

~ceastă perioadă, după

14

Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capitol
industriei alimentare•).
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industria locală şi cooperatistă.
pc judeţ, se prezintă a~tfel: 1 "

Situaţia

Industria
TOTAL
INDUSTRIE

100

99,8

81.5

după

formele de proprietate

socialistă

de stat
republicană

14

Ateliere
me~te~ugciH:-"?li
necooperati\·izale

Coopelocală

1O, 1

ratistă

8,2

0,2

Puternicele unităţi ale industriei locale ca G.I.L. Oradea, indu'ilria
Salonta, Beiuş, Marghita etc., îşi aduc o contribuţie de seamă la
satisfacerea nevoilor populaţiei judeţului, avînd o participare substanţială la întregirea tabloului vieţii economice bihorene.
în cadrul cooperativelor meşteşugăreşti în aceşti ani a cunoscut o
dezvoltare fără precedent producţia obiectelor de artă populară şi
artizanat, făurite de mîinile pricepute ale cooperatorilor de la „Arta
Crişana", ,,Munca Invalizi" Oradea, ,,Deservirea" Salon ta şi „Record"
Marghita.
ln ramura metal sînt însumate realizările cooperativelor „Munca
Invalizi", .,Prestarea", .,Electro-Metal" şi cooperativelor din judeţ cu
prestări de servicii în activitatea metalurgică. Cooperativa „EleclroMetal", al cărui volum de realizări reprezintă cca. 65 % din ramura
metal, produce în anii 1966-1974 piese de schimb auto ca: releu regulator, semnalizator, lămpi auto, filtre aer, pompă benzină etc.
Populaţia judeţului beneficiază într-o măsură tot mai largă de serviciile unităţilor cooperatiste în domeniul construcţiilor, reparaţiilor
la aparatele electro-casnice, televizoare, aparate de radio, auto-moto.
Industria judeţului Bihor participă din ce în ce mai mult la diviziunea internă şi internaţională a muncii, contribuind la adîncirea
specializării la intensificarea relaţiilor de cooperare şi colaborare cu
unităţile economice din ţară, întreţinînd relaţii economice externe cu
peste 50 de ţări. Dinamismul acestor relaţii este elocvent demonstrat
de faptul că numai în perioada 1966-1974 volumul valoric al mărfu
rilor exportate de către unităţile industriale din judeţul nostru a crescut de peste 55 de ori, aceste produse fiind tot mai mult apreciate şi
căutate atît pe piaţa internă, cit şi peste hotare. De mare căutare se
bucură în special maşinile unelte,
produsele chimico-farmaceutice,
mobile, încălţăminte, şi marochinărie, produsele de sticlărie, articole
de blănărie, covoarele orientale şi multe altele, produse de cele peste
50 de întreprinderi bihorene.
lnscriindu-se în efortul general al întregului popor, oamenii muncii
din judeţul Bihor - români, maghiari şi de alte naţionalităţi - şi-au
locală

1~ Gheorghe Luca, Dezvoltarea
Trei decenii de afirmare ... , p. 145.

cooperaţiei

meşteşugdreşli
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adus O contribuţie însemnată la înfăptuirea politicii de industrializare a
ţării noastre. In perioada 1966-1975 industria judeţului s-a dezvoltat
armonios, prin crearea de noi obiective, sporirea şi modernizarea capacităţilor de producţie existente, ceea ce a dus la diversificarea producţiei şi adaptarea ei la cerinţele progresului tehnic contemporan.
Îndeplinirea la data de 5 octombrie 1975 - cu 8J de zile înainte a prevederilor cincinalului 1971-1975 la producţia globală industrială
va avea posibilitatea ca industria judeţului să realizeze pînă la sfîrşitul cincinalului o producţie suplimentară de 3 350 milioane lei, concretizată printre altele în 30 060 tone alumină calcinată, maşini unelte
pentru aşchierea metalelor în valoare de 28,7 milioane lei, mobilă
în Yaloare de 532,1 milioane lei, 1 991 mii bucăţi tricotaje, 100,3 mii hl
bere, 8 195 tone ulei combustibil şi confecţii textile în Yaloare de
1 562,3 milioane lei 16 •
D. -

Agricultura

În ansamblul economiei judeţului Bihor, agricultura - ca una din
principalele ramuri ale producţiei materiale - ocupă un loc însemnat,
constituind baza de aprovizionare a populaţiei cu produsele vegetale
şi animale, a industriei uşoare şi alimentare cu cele mai multe materii prime.
Revoluţia săvîrşită în anii socialismului
în sistemul relaţiilor
agrare sub conducerea Partidului Comunist Româ-n se înscrie în istoria
edificării societăţii socialiste din România ca una din cele mai impunătoare opere, care a produs profunde mutaţii economice, sociale şi
politice în viaţa ţărănimii şi a întregului popor.
În perioada de transformare socialistă a satului, care a durat
aprnape 14 ani, şi în special după încheierea în 1962 a cooperativizării agriculturii României, implicit a
judeţului
Bihor, agricultura
acestuia a cunoscut mari transformări, atît în dinamica dezvoltării,
cît şi în structură.
Particularităţile generale ale reliefului împart judeţul
Bihor în
4 zone specifice:
- Zona Văii Erului;
- Zona Văii Crişului Repede şi zona Salonta, cu specific de zonă
cerealieră;

Zona Crişului Negru;
Zona Munţilor Apuseni, cu o agricultură mai slabă, cu întinderi de munte acoperite cu păduri, păşuni, fînaţe naturale şi goluri de
munte.
-

16

Telegrama organizaţiei judeţene Bihor a P.C.R.,
Secretar general al Partidului Comunist Român.

Ceauşescu,
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Proporţiile ocupate şi modul de dispunere a unităţilor de relief
au determinat structura fondului funciar şi a suprafeţelor agricole
astfel: 17

suprafaţa totală

judeţului

a

7.53 500 ha Vii şi
pepeniere
viticole

Din care:
Suprafaţa

agricolii
în ha

agricole
de stat:
din care:
- I.A.S.
C.A.P.
din care:
loturi în

Arabil

Fînate

Păşuni

Livezi
pepeniere
pomicole

şi

Unităţi

folosinţă

1 992 108 405

738

3 457

5 982
7 232

524
5 524

2 833
6 740

43

11

3 070

190

14 424

1 407

338

545

156 163

41 571

44 589
271 910

33 882
231 769

1 368
20 645

34 001

30 687

51 176

,34 462

482 948

307 802

gospodării

individuale
TOTAL

37 061 117 044

6 600 10 742

cum se poate vedea terenul arabil deţine peste 60 % din
constituind un cadru propriu pentru dezvoltarea
producţiei vegetale, şi 30 % fineţe şi păşuni, fa\·orizînd dezvoltarea
ramurii creşterii animalelor. în concluzie, agricultura judeţului dispune
de variate şi complexe condiţii naturale pentru a se dezvolta în ritmul
şi la nivelul celorlalte sectoare ale economiei.
Dezvoltarea şi întărirea economico-organizatorică a sectorului
socialist în perioada 1966-197 5, conducerea şi sprijinirea permanentă
de către stat a întregii agriculturi au dus la ridicarea potenţialului
economic al agriculturii judeţului. Prin alocarea unor importante mijloace materiale, financiare şi de muncă, s-au extins suprafeţele arabile
prin punerea în valoare a terenurilor necultivate, desţelenirea păşu
nilor şi fineţelor slab productive, recuperarea terenurilor degradate,
prevenirea şi combaterea eroziunii solului, introducerea în culturi a
unor soiuri productive, înfiinţarea şi extinderea plantaţiilor pomicole
şi viticole pe terenurile în pantă, care nu pot fi valorificate economic
După

suprafaţa

agricolă,

17 Paşaport

tolul

economic al

Judeţului

Bihor

(Direcţia

„Agricultură•).
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prin alte culturi. Volumul investiţiilor alocate pentru dezvoltarea şi
modernizarea agriculturii în perioada 1966-1974 se ridică la peste
3 263 milioane lei din fondurile statului, la care se adaugă investiţii
din fondurile proprii ale unităţilor agricole. Eforturile principale au
fost îndreptate spre dezvoltarea intensivă şi multilaterală a producţiei,
pe calea întăririi economico-organizatorice a întreprinderilor agricole
ele stat şi cooperativelor agricole de producţie şi asigurarea unei
puternice baze tehnico-materiale. în prezent agricultura judeţului
dispune de un grad sporit de mecaniza.re exprimată în: 18
1%(3

2
2
2
2

Tractoare în unităţi fizice
Pluguri pentru tractor
Semănători mecanice
Combine
Maşini împrăştiat îngrăşăminte

Cultivatoare mecanice
Sape rotative
Suprafaţă ce revine pe un tractor

677
664
142
290
232
792
558
113

1100

1ms

3 368
3 067
1 854
I 880
337
848
480
92

3 165
2 702
1 258
1 350
313
948
225
93

în acelaşi timp, accentuarea procesului de chimizare se exprimă
în creşterea suprafeţelor tratate cu îngrăşăminte chimice de
la
139 019 ha în 1966, la 233 688 ha în anul 1975.
Este semnificativ, de asemenea, faptul că în medie, în fiecare
unitate agricolă există cite doi specialişti cu pregătire superioară. Pe
cuprinsul judeţului Bihor în prezent lucrează aproape 3 OOO cadre de
specialişti din care peste 900 ingineri şi specialişti cu studii superioarern.
Gradul înalt de dotare a întreprinderilor agricole de stat şi cooperativelor agricole de producţie, ridicarea continuă a nivelului de pregătire a specialiştilor şi cooperatorilor cu cunoştinţe agrotehnice, îmbunătăţirea organizării muncii şi sporirea cointeresării materiale au
adus în mod nemijlocit la ridicarea nivelului producţiei şi a produclivităţii muncii în agricultură. După cum rezultă şi din tabelul de mai
jos producţiile medii anuale realizate clupă 1965, şi în special în ultimul cincinal, sînt net superioare anilor anteriori2°.
18

Ibidem.

19

Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974. p. 28.
Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capi-
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tolul „Agricultura").
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-~~}
"

zahăr

"

Porumb
Struguri
Fructe

"
"
"

Suprafala

1970

l'li4

Cantit.

Supra-

Cantit.

Supra-

Cantil.

obţinută

faţa

ob\inulă

fuţa

obţinut,j

226 946
12 695

365 121
49 631

137 818
11 973

267 854
55 932

197 222
21 729

420 375
150 3n

4 750
115 462
5 619

100 984
199 768
10 168
42 223

7 291
5 046

10 024
117 090
144 219
53 116

8 27G
93 251
5 268

203 083
178 3~5
6 863

90 727

54 557

Ultimii cinci am m cadrul perioadei studiate, cu toate conditiile
climaterice nefavorabile, în special din ultimii doi ani, au însemnat
in istoria agriculturii judeţului Bihor perioada cea mai rodnică. Astfel,
în perioada 1971-1974 producţia globală medie a fost cu 35,8 % mai
mare decît în cincinalul 1966--1970. Producţiile medii obţinute la hectar
depăşesc pe cele din cincinalul anterior cu 45,4 la sută la griu şi
secară; 28,3 la sută la porumb; 27,8 la sută la floarea soarelui şi
37,6 la sulă la cartofi. Aceste rezultate au situat judeţul Bihor printre
primele trei judeţe în întrecerea socialistă, iar în 1972 organizatiei
judeţene de partid i s-a conferit „Orclinul Muncii" el. I-a, pentru
producţiile obţinute şi contribuţia adusă la fondul centralizat al statului22. De asemeni, înalte ordine şi medalii au fost conferite în această
perioadă pentru rezultate deosebite C.A.P. Salonta, Mădăras, Tarcea,
Valea lui Mihai, Diosig, Intreprinderii „Sere" Oradea şi altor unităţi
agricole.
Este cunoscut faptul că pomicultura dispune de condiţii pedoclimatice foarte bune în judeţ, chiar şi viticultura în unele zone ca cele
din părţile Diosigului, Oradea, sau cele de pe nisipurile din zona
Valea lui Mihai. Pînă în anii 1962-1965 plantaţiile de pomi în judeţul
nostru au existat mai mult în mod răzleţ. 1n perioada anilor 1966-1975
această ramură a activităţii agricole a cunoscut o creştere substanţială,
surprafaţa ocupată de livezi şi pepeniere pomicole ajungînd să fie de
peste 10 700 ha, de pe care se realizează o producţie de aproape 55 mii
tone. Totodată, se constată o mare diversificare în favoarea plantaţiilor
valoroase ca cele de măr, păr, cireş, vişini, piersici etc.
21 Suprafeţele şi cantitatea oblinute in anul 1966 se referă la situaţia exisl<'nl<i
in cadrul fostei regiuni Crişana.
22 Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 30.
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preocuparea pentru dezvoltarea viticulsuprafaţă ocupată de vii şi pepeniere
viticole de peste 6 600 ha, cu o producţie realizată în anul 1974 de
G 836 tone. Rezultatele obţinute în aceste sectoare îndreptăţesc eforturile făcute pînă acum şi altele viitoare, ele scot în evidenţă hărnicia
şi priceperea pomicultorilor şi viticultorilor bihoreni, potenţialul încă
mult superior al agricullurii socialiste bihorene.
Condiţiile naturale, tradiţiile locale, priceperea şi hărnicia oamenilor, convingerea statornicită în practica de sute de ani de creşterea
animalelor că aceasta este o ocupaţie cu mare eficienţă economica,
constituie un cadru favorabil pentru dezvoltarea creşterii animalelor
ca ramură importantă a agriculturii judeţului Bihor.
In anii 1966-1975, conform directivelor Congresului al IX-lea şi
al X-lea al P.C.R., direcţia principală a programului de dezvoltare a
zootehniei în cadrul agriculturii judeţului l-a constituit intensificarea
ritmului de creştere a efectivelor, îmbunătăţirea fondului biologic al
şeptelului şi creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei anin1-:i.le,
prin îmbunătăţirea bazei materiale, concentrarea şi specializarea producţiei în unităţile cu cele mai favorabile condiţii. Dezvoltarea efectivului de animale şi repartizarea sa pe unităţi producătoare în perioada urmărită se prezintă astfel: 21
De asemenea, a crescut

şi

turii, ajungîndu-se în prezent la o

SPECIA
Bovine
U.M.

Total

din care: Porcine

Ovine

vaci şi
juninci

o

1

2

~

.,

5

272,0

104,9

379,1

670,0

1965

Unitate agricolă
de stat
din care: I.A.S.
C.A.P.
Gospodării personale
Gospodării individuale:
TOTAL:

•

23

Mii
capete

"
"
"
"

Anuarul Stalis_tic al Republicii Socialiste România, 1966, p. 365 (pe anul 1966)

ş1 Pa:5aportul economic al Jude/ului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capitolul

.. Agricultura").

https://biblioteca-digitala.ro

Oclavian Nazadl

190

o

:l

2()

!°)

:1

1970

Unitate agricolă de stat
din care: I.A.S.
C.A.P.
Gospodării personale
Gospodării individuale
TOTAL

Mii
capete
"
"
"

17,0
15,8
75,1
60,3
35,5
187,9

6, 1
5,7
28,4
30,l
1fi,6
81,2

181,4
174, 1
56,8
108,4
23,6
370,2

50,5
50,4
193,8
89,fi
47,5
381,..1

22,4,
20,1
93,6
73,2,
46,8
236,0.

8,4
8,0
44,6
38,2
22,6
113,8

223,5
218,0
87,2
199,2
53,0
562,0

56,0
54,6
224,8
76,9
49,8
407,3

:,

1974

-

Unitate agricolă de stat
din care: I.A.S.
C.A.P.
Gospodării personale
Gospodării individuale
TOTAL

Mii
capete

"
"
fi

Comparînd situaţia efectivelor de animale la sfirşitul perioadei urmărite cu cea din 1938, ajungem la concluzia că întreprinderile de stat
şi cooperativele de producţie în anul 1974 au deţinut un efectiv aproapP
ca cel al anului de comparaţie, efectiv, la care, dacă adăugăm pe cel
de sectorul individual şi membrii C.A.P., totalul obţinut este'
net superior anului 1938. 24
Ca rezultat al creşterii şi ameliorării efectivului de animale semnalăm creşterea aportului acestei ramuri la aprovizionarea cu produsP
agro-alimentare în special cu carne, preparate din carne, lapte, unt.
brînzeturi, etc. care în perioada anilor 1966-1975 la majoritatea sortimentelor aproape că s-a dublat.

deţinut

II. Transporturi

şi telecomunicaţii

Dezvoltarea impetuoasă a economiei ţării noastre a impus şi o dezvoltare corespunzătoare a căilor de comunicaţie şi a transporturilor.
în prezent judeţul Bihor dispune de o largă reţea de căi şi mijloace
de comunicaţie care se ramifică pe întregul cuprins al judC'tului, căile
ferate şi drumurile naţionale împletindu-se, completîndu-se cu drumuri judeţene şi comunale, facilitînd intensa circulaţie a mărfurilor şi
2 4 Eftimie
ş te fă nes cu,
Aspecte ale dez\'o/lării agriculturii judeţului
Bihor în cele trei decenii de la eliberare, în Trei decenii de afirmare ... , p. 136.
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oamenilor, determinată de dezvoltarea economică şi social-culturală a
judeţului.

în zece ani care au trecut de la Congresul al IX-lea la P.C.R., în
judeţul
caţie a

Bihor distribuirea teritorială a căilor şi mijloacelor de comunifost mult îmbunătăţită, prin construirea de noi drumuri, modernizarea altora şi prin întreţinerea corespunzătoare a celor existente.
Astăzi, practic nu există localitate din judeţ în care să nu poată pă
trunde mijloacele de transport moderne, care să nu fie legată de drumurile naţionale şi judeţene, de municipiu de reşedinţă şi de oraşele
din zonă, peste 90 % din centrele comunale fiind legate de reşedinţa
judeţului prin şosea asfaltată.
La sfîrşitul anului 1969 2 ;:; lungimea reţelei feroviare a judeţului ( în
întregime ecartament normal) era de 481 km cu o densitate la mia de
kilometri mai mare decît cea pe ţară - 63,8 km faţă de 46,3 - iar cea
de drumuri de aproape 2 900 km, cu o densitate de 38,4 km la 1 OOO km~.
Este în plină desfăşurare acţiunea de modernizare a transporturilor
feroviare prin dotarea cu locomotive Diesel-electrice, mecanizarea şi
automatizarea proceselor de exploatare.
Pe şoselele judeţului circulă peste 7 100 autovehicule din parcul
propriu socialist, pentru transportul mărfurilor şi persoanelor. Ultimii
zece ani au însemnat pentru întreprinderea de transport şi celelalte întreprinderi economice o creştere vertiginoasă a dotării parcului de autovehicule.26
Parcul de autovehicule
- sector socialisl -

Autovehicule pentru transport mărfuri
Tractoare rutiere
Autobuze, microbuze
Autoturisme
Autovehicule cu destinaţie specială
Motociclete
TOTAL

1966

1970

1974

3 040
153
225
803
323
36

4 833
443
437
455
471
28

5 012
577
519
406
605

4 580

6 667

7 119

Bihorul este legat de capitala ţării, ca şi de mai multe capitale din
Europa, printr-o linie aeriană, În ultimii zece ani s-a construit aici o
pistă modernă de decolare şi aterizare a avioanelor de mare capacitate, o aerogară modernă, care aşteaptă călătorii cu tot comfortul.
25
I. O.
p. 148-149.

Berindei,

G r.

P.

Pop,

Judeţul

Bihor,

E.A.R.S.R.,

Buc.,

1972,

Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capitolul „Transporturi").
26
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1n perioada 1966-1975 o

puternică dezvollare au inreqislrat instide poşlă, telefon telegraf, radio şi T.V. Jn ilccşti ani -.-au făcu I
investiţii în valoare de peste 130 milioane lei, pentru dezvoltarc>a şi ridicarea unor noi construcţii, pentru construirea noii centrale teleforiice din Oradea, extinderea telefonizării în cartierele noi de locuinţe.
etc. Evoluţia activităţilor de poştă şi telecomunicaţii în perioada
1966-1974 se prezintă astfel: 27

tuţiile

I %6~~

Numărul unităţilor

P.T.T.R.
Ziare şi publicaţii periodice (mii ex.)
Nr. abonamentelor la radio
Nr. abonamentelor la T.V.
Nr. abonaţilor reţea telefonică

201
17 283
90 062
10 276
8 050

l!J70

IG74

H.)~

137
19 417

18 953
89 984
46 264
11 137

97 314
77 065
15 336

Dezvoltarea bazei tehnice a poştei şi telecomunicaţiilor a impus
creşterea calitativă şi diversificarea serviciilor prestate cu efecte favorabile asupra vieţii social-economice şi a nivelului de viaţă al oamenilor.

III. Nivelul de trai material

şi

spiritual al maselor

Dezvoltarea armonioasă, echilibrată a economiei judeţului Bihor,
creşterea productivităţii sociale şi sporirea numărului populaţiei ocupate în sfera materială, au dus în perioada urmărită la creşterea potenţialului economic al judeţului şi a părţii sale de contribuţie la produsul social total al ţării, la creşterea venitului naţional.
întreaga perioadă demonstrează elocvent că obiecti\·ul principal al
întregii politici a partidului şi statului nostru este creşterea bunăstării
materiale şi spirituale a tuturor cetăţenilor din noua Românie socialistă.
Realizarea acestui obiectiv demonstrează dinamica creşterii venitului
naţional pe un
locuitor, atins în aceşti ani după cum urmează:
1965=100%, 1970=136%, 1975=aproape de 200%. Creşterea venitului
naţional a permis mărirea părţii destinate fondului naţional de dez\·ol27

Ibidem; capitolul „Poştd şi telecomunicaţii".
din anul 1966, reprezintă activitatea de
pe cuprinsul regiunii Crişana.
28 Situaţia

zată
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lare, implicit a creşterii fondului de consum de la 6,2 în perioada
1966-1970, 29 la aproape 8 la sută în perioada 1971-1975. Realizarea
acestor indicatori au permis ca în ultimii 25 de ani veniturile băneşti
ale populaţiei active angajate în producţie să cunoască o creştere de
peste 5 ori, iar ale ţărănimii realizate din munca în agricultură, de
3 ori, ajungîndu-se de la o retribuţie tarifară medie pe judeţ de
1 11 5 le1 în 1965 la peste 1 900 lei la sfîrşitul actualului cincinal. 30
Paralel cu creşterea veniturilor populaţiei realizate în procesul
muncii, statul nostru a cheltuit din buget însemnate sume pentru satisfacerea nevoilor de ordin social, care numai în 1974 se ridică la
peste 56 miliarde lei; de asemeni sporesc continuu fondurile alocate de
cooperativele agricole de producţie pentru pensii, ajutoare de boală,
alocaţii pentru copii, pentru ocrotirea sănătăţii şi trimiterea la odihnă.
O atenţie deosebită s-a acordat în această perioadă creşterii salariilor mici. Salariul minim a sporit în întreaga economie, ajungînd în
1975 la peste 1 200 lei, faţă de 800 lei cit era în 1970 şi 570 lei, nivelul
a tins în anul 1965.
La acestea se adaugă creşterea continuă a veniturilor indirecte ale
oamenilor muncii, ca urmare a creşterii alocaţiilor de stat pentru copii,
a burselor şi asigurărilor sociale, a fondurilor alocate de stat pentru
acţiunile social-culturale. Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al
P.C.R. şi Consiliului de Stat, din anul 1974, privind majorarea retribuţiei
tarifare a personalului din unele ramuri şi sectoare de activitate a
însemnat sporirea cu 23 miliarde lei anual a veniturilor unor largi categorii ale populaţiei, stabilindu-se o proporţie judicioasă între minimum
şi maximum de retribuţie, în concordanţă cu principiile echităţii socialiste, promovate de P.C.R.
Ca urmare a sporirii veniturilor oamenilor muncii de la oraşe şi
sate, a crescut implicit şi puterea de cumpărare a acestora. Corespunzător creşterii veniturilor tuturor oamenilor muncii, s-a dezvoltat continuu reţeaua de deservire a populaţiei din judeţ, fondul de marfă desfăcut prin comerţul socialist.
Realizări importante s-au obţinut în această perioadă în dezvoltarea,
diversificarea şi modernizarea reţelei comerciale, prin construirea de
noi complexe de desfacere a mărfurilor, renovarea a numeroase alte
unităţi existente, prin introducerea unor utilaje perfecţionate, a unor
forme avansate de desfacere a mărfurilor.
Analiza structurii mărfurilor desfăcute prin reţeaua comerţului
socialist, pune în evidenţă, în general, tendinţa de creştere a consumului şi în special, a consumului bunurilor de folosinţă îndelungată. 31
9
~
30

lul
13 -

Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 68.
Ibidem, p. 69.
Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistică, capito-

JI
„Comerţ").
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24

Vinzările

de mărfuri cu amănuntul
prin sectorul socialist

1966-1970

U.M.

Total

1 730

unităţi

Mărfuri

milioane
lei

alimentare

Alimentaţie publică

nealimentare
Total vînzări cu amănunt.
Mărfuri

"
"
"

4 539
1 453
6 828
12 819

( 1966)

1970-1974

2275

(1974)

4 852
2 001
7 832

16 973

Realizările tehnicii şi ştiinţei pătrund tot mai mult în viata de
toate zilele a oamenilor muncii, contribuind direct la ridicarea ni,·elului
de civilizaţie şi bunăstare. In apartamentele şi casele locuitorilor
Bihorului au pătruns elementele confortului modern, mobile elegante şi
frumoase, aparate electro-casnice, obiecte de artă, biblioteci persosonale etc. In prezent numărul de circulaţie al autoturismelor a depcişit
deja 8 500. Bihorenii dispun de peste 80 OOO televizoare şi 100 OOO aparate radio.
Numai în ultimii cinci ani, prin sporirea numărului persoanelor
retribuite, precum şi ca urmare a măsurilor luate de conducerea partidului şi statului, veniturile băneşti ale populaţiei au crescut cu aproape
50 %, iar volumul desfacerilor cu amănuntul prin comerţul socialist ::;înt
cu 36 la sută mai mari decît în 1970.
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de locuit ale populaţiei se
încadrează, de asemenea, în politica de ridicare continuă a ni,·elului
de trai al oamenilor muncii. Acest lucru a determinat în perioada
1966-1974 un proces accelerat de urbanizare a centrelor economice şi
a localităţilor rurale, a activităţilor de gospodărire comunală şi de construcţii de locuinţe. In această perioadă, alături de Municipiul Oradea,
centrul economic, politic, cultural şi administrativ al judeţului şi a oraşelor Beiuş, Petru Groza, Nucet, Vaşcău şi Salonta, au apărut pe harta
judeţului două oraşe noi: Aleşd şi Marghita. In prezent după reorganizarea administrativ teritorială - judeţul nostru dispune de 1 municipiu, 7 oraşe şi 84 de comune, majoritatea cn peste 5 OOO de locuitori;
unele ca Valea lui Mihai, Săcuieni, Tinca, cu perspective de a den.,ni
oraşe în cincinalul 1976-1980.
In perioada 1966-1974 din fondurile cenlralizate, statul a inve::;tit
pentru activităţile de gospodărire comunală şi construcţii de locuinţe
peste 1 500 milioane de lei. Problema îmbunătăţiei condiţiilor de locuit
ale populaţiei judeţului şi-a găsit largi posibilităţi de rezolvare in cadrul creat -prin ·noua organizare administrativ teritorială a ţării, prin
utilizarea eficientă a terenurilor din perimetrele construibile, gospodăhttps://biblioteca-digitala.ro
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rirea judicioasă a fondului locativ. În toate oraşele şi satele judeţu
lui în această perioadă s-au ridicat construcţii noi de locuinţe şi obiective social-culturale, într-o concepţie modernă, care ţine seamă de
perspectiva de dezvoltare edilitară a fiecărei localităţi.
\"olumul

şi evoluţia construcţiilor

UM.

de locuinţe între anii
1966-1974 32

1966
1966 1967 1968 1969 1970 1971 l 972 1973 1974
1975

Din fondurile
statului
apartamente

16443 1670 1134 1503 1370 898 934 899 1057 1127
(mii
rnp.

suprafaţa
construită

-

mii
mp.

suprafaţa

locuită

105
46

80 114

78

45

52

53

63

69

36

37

23

25

26

29

32

47

Din credite
acordate de stat
apartamente

-

suprafaţa

mii
mp.

construită

76
35

locuibilă

supr.

Din fond. populaţiei. apartam.

1141 946 1305 982

-

68
29

94
42

69
32

3261 2078 1633 1785 1534 1619 1546 1332 1458

Supraf. constr.

265 164 123 138 127 140 138 121 139

Supraf. locuib.

116

72

55

67

63

62

62

55

62

Dezvoltarea vertiginoasă a construcţiilor de locuinţe ilustrează cel
mai elocvent faptul că în ultimii cinci ani 1971-1975 au fost construite
şi date în folosinţă peste 10 OOO apartamente din fondurile statului şi
a populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, peste 7 300 locuinţe individuale, aproape 4 500 locuri în cămine pentru nefamilişti.
:i

tolul

2

Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeteană de Statistică, capi-

„Construcţii

de

locuinţe").
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ln construcţiile de locuinţe s-a urmărit realizarea unor unilă\i locative de diferite grade de confort şi la diferite preturi. pentru ,3 asigura într-un termen mai scurt un volum sporit de spaţii locativ<>. ln
general, s-a avut în vedere realizarea unui grad crescut de confort.
satisfacerea cerinţelor de locuinţe ale familiilor numeroase, prin construirea unor apartamente cu, mai multe camere, cu anexele necesare
şi cu instalaţii tehnice sanitare moderne.

IV. Ocrotirea

sănătăţii

Umanismul - trăsătură definitorie a societăţii noastre - se manifestă şi în amploarea pe care a luat-o în ultimii zece ani ocrotirea să
nătăţii, în orientarea acesteia spre asigurarea sănătăţii dezvoltării normale şi armonioase, ridicării capacităţii de muncă a oamenilor.
In această perioadă ( 1966-1975) s-au alocat din bugetul statului
pentru dezvoltarea reţelei sanitare a judeţului şi pentru îmbunătăţirea
asistenţei medicale peste 300 milioane lei. Astfel, faţă de anul 1950 nivelul cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei sînt în anul
1975 de peste 13 ori mai mari. cheltuindu-se în medie pentru sănătatea
fiecărui locuitor peste 500 lei faţă de numai 40 lei în t 950. Astăzi, întreaga populaţie beneficiază de asistenţă medicală gratuită - în caz
de urgenţă - şi aproape întreaga populaţie, salariaţi şi ţărani cooperatori. precum şi membrii familiei acestora.
Din sumele alocate de stat ocrotirii sănătăţii în aceşti ani au fost
construite sau modernizate un număr mare de spitale, circumscripţii
medicale în mediul urban şi rural, policlinici, etc. La sfîrşitul perio:1dei
urmărite, judeţul nostru dispune de o reţea diversificată a unităţilor
medico-sanitare, moderne, compusă din: 14 spitale, 111 circumscripţii
sanitare, 9 policlinici teritori.1le şi 2 de întreprindere, 51 de case de
naşteri cu 6252 paturi în unităţile de asistenţă medicală, 64 de farmacii. Corespunzător spaţiului de asistenţă medicală, nevoile populaţiei în prezent sînt asigurate de 823 medici, 133 farmacişti, 3612 cadre medii sanitare şi 2079 cadre elementare, faţă de 126 medici şi 377
cadre medii şi elementare în anul 1938. Transportul în asistentă de urgenţă se face cu peste 100 de autosanitare şi 5 avioane sanitare, care
în timpul cel mai scurt rezolvă necesităţile de urgenţă din cel mai îndepărtat colţ al judeţului la spitalele bine utilate. 33
O puternică dezvoltare a cunoscut activitatea unităţilor care deservesc mama şi copilul. Faţă de 60 paturi existente în 1944, judeţul
Bihor dispune astăzi de peste 2 OOO paturi pentru copii în cele 6 secţii
33

Ibidem; capitolul „Ocrotirea

sfodldţii".
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ale spitalelor teritoriale, de un spital şi o policlinică ultramodernă, construită în aceşti ani, în Oradea, de sanatorii cu profil pentru copii. Pentru asistenţa medicală a femeii, faţă de cele 110 paturi existente în
1944, astăzi numărul paturilor se apropie de 1 OOO, unde se asigură femeilor gravide o asistenţă medicală calificată. 3 ~
Toate aceste măsuri s-au răsfrînt în mod pozitiv asupra stării de
sănătate a populaţiei din judeţ, indiferent că locuieşte în oraş sau în
cel mai îndepărtat colţ al judeţului. Astfel, a crescut durata medie a
vieţii de la 42,9 ani în 1938 la 69,3 ani în 197 5, a scăzut substanţial
mortalitatea generală (43% 0 ) a mortalităţii infantile în special (peste
160% 0 ), poliomielita, tifosul exanlematic, rabia, malaria, au fost complet
eradicate, iar, febra tifoidă, difteria, tetanosul, tuberculoza, mult diminuate.35

V. Dezvoltarea

invăţămintului,

artei

şi

culturii

Perioada parcursă de ţara noastră de la Congresul al IX-lea al
P.C.R. şi pînă în prezent a consemnat înfăptuiri, dezvoltări nu nu.mai în
domeniul făuririi bunurilor materiale şi a existenţei sociale, ci şi în
viaţa spirituală a societăţii şi în primul rînd în dezvoltarea învăţă
mîntului, ştiinţei, artei şi culturii.
Complexitatea şi multilateralitatea dezvoltării economice, a celorlalte sfere ale activităţii sociale au solicitat o dezvoltare corespunză
toare a învăţămîntului - principal factor de cultură şi civilizaţie. Astfel, în această perioadă şi-au deschis porţile primele licee de specialitate, s-a încheiat generalizarea şcolarizării copiilor de la vîrsta de 6
ani, a debutat şi s-a generalizat învăţămîntul obligatoriu de 10 ani.
Grija permanentă a partidului şi statului pentru dezvoltarea învăţămîntului, culturii şi artei s-a concretizat în creşterea an de an a
sumelor alocate pentru aceste activităţi, ridicîndu-se în ultimii zece ani
la peste 250 milioane lei.
În prezent numărul total al unităţilor şcolare se ridică la 585, din
care 532 şcoli generale cu peste 2 700 săli de clasă, în care învaţă un
număr de peste 122 800 elevi 36 şi un Institut pedagogic, cu 622 studenţi.
34

Ibidem.
Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, I 974, p. 77.
36
Situaţie statistică privind şcolarizarea pe anul 1975-1976. (Inspectoratul Şco
lar al Judeţului Bihor).
35
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Dinamica dezvo!U1rii

invăţi'1mintului

:?8
judeţul

ln

ANUL

1938-1939
Şcoli

Dihor 37

ŞCOLAR

1965-1966

1974-1975

generale

609

unităti

41 009

elevi
Licee de

562

532
76 524

86 226

cultură generală

17

7

unităţi

460

elevi

14
10 127

11 132

Licee de specialitate
unităţi

elevi
Şcoli

18

1
339

9 189

profesionale
unităţi

16

elevi

16
4 833

5 288

Şcoli
şi

tehnice postliceale
de maiştri ·
unităţi

elevi
-

6

11

2 768

750

lnvăţămint superior
unităţi

1

studenţi

1
795

714

Dinamica creşterii numărului şcolilor se prezintă astfel: numai în
anii 1971-1975 s-au construit peste 200 săli de clasă, 3 internate cu
peste 600 locuri, 4 săli de gimnastică, s-au creat peste 1 700 locuri în
grădiniţe.

La toate acestea se adaugă o puternică dezvoltare a învăţămîntu
lui seral şi fără frecvenţă. Numai în anul şcolar 1975-1976 au fost
înscrişi la aceste forme de învăţămînt peste 7 800 de tineri, dornici
să-şi completeze studiile liceale, cărora li se asigură prin lege participarea la cursurile serale sau la examenele de la fără frecvenţă. 38
37
Paşaport economic al Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană de Statistic/I, capitolul „lnvăţămlnt").
3
~ Situaţie slalislică privind şcolarizarea pe anul HJ75-HJ76, (Inspectoratul Şco
lar al Judeţului Bihor.)
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Principala direcţie a dezvoltării învăţămîntului în aceşti ani a fost
legarea lui mai strînsă de practică, de nevoile construirii socialismului, introducerea în munca instructivă a unor tehnici moderne, sporind
randamentul şi . gradul de eficienţă a acesteia. În acest scop au fost
înfiinţate un număr mare de licee industriale, agricole, economice, iar
în şcolile generale a fost pus un accent sporit pe însuşirea de către
elevi a bazelor unei meserii, prin pregătirea în atelierul şcoală sau în
producţie. S-a lărgit considerabil accesul elevilor din toate categoriile
de şcoli la problemele producţiei. Această complexă activitate se desfăşoară în peste 250 laboratoare de diverse specialităţi corespunzător
dotate, peste 450 de ateliere şcolare ca.re oferă elevilor mulliple posibilităţi de fructificare a aptitudinilor şi inclinaţiilor.
Corespunzător creşterii numărului de elevi, a dezvoltării învăţă
mîntului în judeţul Bihor, a crescut numărul cadrelor didactice de la
1 157 cîţi erau în 1938, la peste 6 710 în 1975_:ii> Trebuie subliniat faptul
că pe lingă activitatea didactică, slujitorii şcolii desfăşoară şi o bog.:1.tă
activitate culturală pentru instruirea şi educarea elevilor şi adulţilor,
participînd în mare măsură la răspîndirea ştiinţei şi culturii, a cunoştin
ţelor politice, în rîndul maselor largi ale populaţiei.
Asigurarea accesibilităţii şcolii de toate gradele pentru toţi copiii
de vîrstă şcolară, indiferent de naţionalitate, a constituit una din preocupările centrale ale învăţărnîntului nostru. în localităţile jude~ului cu
populaţie aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare au luat fiinţă şcoli
cu limba de predare maternă a naţionalităţilor respective. Avem în
judeţ 145 de unităţi şi secţii cu limba. de predare maghiară şi slovacă,
frecventate de peste 19 OOO elevi. La aceasta se mai adaugă 29 de grupe
cu circa 490 elevi înfiinţate în localităţile şi în cadrul şcolilor unde nu
a fost posibilă crearea de unitate şcolară în limba maternă, şi 162
grupe de învăţămînt preşcolar cu peste 4 700 de copii.
ln această .perioadă s-a dezvoltat şi multiplicat preocuparea statului faţă de copii de 3-5 ani, trecîndu-se la generalizarea învăţămîntu
lui preşcolar, în anul şcolar 1975-1976 fiind cuprinşi. în acest ciclu
de pregătire peste 26 OOO copii, ceea ce'·reprezintă peste 91 o/o din totalul copiilor de vîrstă preşcolară, iar peste 95 % dintre copii de cinci
ani ( 11 105), deci aproape toţi beneficiind de o pregăt}re înainte de
şcolarizare. 40

- Viata spirituală - a judeţului Bihor în aceşti arii ·s-a dezvoltat
pe suportul unor vechi şi apreciate tradiţii progresiste, dînd acestora
o înfăţişare nouă, consistentă., rezult.at al eforturilor materiale şi spirituale îndrumate de partid. Scriitorii, artiştii plastici ,şi compozitorii ro.rnâni, maghiari şi de alte naţionalităţi, din generaţii!~ m.ai vîrstnice
sau tinere sînt veniţi din cenacluri literare ale Uniurifi Scriitorilor, Filiala Uniunii artiştilor plastici, etc.
· ·
39
40

Ibidem.
Ibidem.
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1n perioadele anterioare şi în anii 1966-1975, ca urmare a condicreate de parlid şi de stat apar şi se maturizează un număr man•
de artişti ai scrisului şi ai pensulei, ca: romancierul Titus Popovici, tinărul dramaturg Mircea Bradu, Nicolae Damaschin, poeţii Alexandru
Andriţoiu, Horvâth Imre, Gheorghe Grigurcu, Robotos Imre, Ion Davidescu, Teodor Criş:m, Critici, eseişti şi reporteri Radu Enescu, Nicolae
Balotă, Mircea Zaciu, Ovidiu Cotruş, Nagy Bela, şi alţii, sculptori şi
pictori Rodica şi Fran<;ois Pamfil, Iosif Fekete, Goga I., Jakabovits I.,
waficienii Mottl Roman, Eliza Zisiade şi mulţi alţii.
Viaţa artistică a judeţului Bihor este fericit întregită de acti\·itatea muzicală şi cea teatrală desfăşurată de colectivele de muzicieni şi
actori de la Filarmonica de stat, cu orchestra simfonică şi cea de muzică populară „Crişana", Teatrul de stat cu secţia română şi maghiară
şi Teatrul de păpuşi, de asemeni cu secţia română şi maghiară.
în condiţiile interesului crescînd al maselor pentru creaţia muzicală şi arl::l dramatică, Filarmonica şi Teatrul de stat şi-au sporit efortul şi multiplicat activitatea răspunzînd unor noi exigenţe. In această
perioadă au fost prezentate în faţa a peste 130 OOO de spectatori anual,
în medie 470 de spectacole din cele mai valoroase creaţii ale dramaturgiei româneşti, clasice şi contemporane. Activitatea meritorie a colectivelor de teatre este onorată prin acordarea de ordine şi medalii unui
număr de peste 20 de actori. 41
De asemenea, este meritorie activitatea celor două secţii ale Teatrului de păpuşi care a prezentat anual în faţa a peste 100 OOO de mici
spectatori un număr de peste 4 OOO de spectacole, evidenţiindu-se în
mod deosebit spectacolele inspirate din opera lui Ion Creangă şi cele
de inspiraţie folclorică. Cu spectacolele elogiate de marele public, teatrul participă în aceşti ani la turnee în străinătate: R. S. Cehoslovacă,
R. F. Germană, R. P. Ungară şi R. D. Germană.
Filarmonica de stat, de asemenea, cunoaşte o bine meritată apreciere din partea publicului auditoriu. Considerăm meritorie activitatea
acestei instituţii în privinţa promovării creaţiei compozitorilor clasici
şi contemporani români şi universali, concomitent cu o preocupare
continuă de ridicare a calităţii artistice de interpretare a pieselor din
repertoriu. Concertele filarmonicii orădene s-au bu.curat de succes nu
numai în judeţ şi în turneele din ţară, dar şi în turneele întreprinse în
1970 în R. D. Germană, în 1973 în R.S.C. şi în acest an în Italia. Pentru activitatea desfăşurată şi meritele obţinute, filarmonica a
fost distinsă în 1973 cu prilejul aniversării unei jumătăţi de veac de
existenţă cu „Ordinul Meritul Culturalu el. I. 42
O creştere în amploare, în conţinut şi în nivelul interpretativ, a
marcat mişcarea artistică de amatori din cadrul aşezămintelor cultuţiilor

41

mului 42

Ioan Chira, Dezvoltarea şi inllorirea culturald a Bihorului Jn anii socialisexpresie a politicii P.C.R., in Trei decenii de afirmare ... , p. 272.

Ibidem, p. 273.
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rale, sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist şi cooperaţiei meşte
şugăreşti. Această activitate artistică se desfăşoară în cadrul a 8 case
de cultură, 87 cămine culturale cu 348 filiale, cluburi sindicale şi ale
tineretului, asigurînd cadrul optim pentru cei peste 12 OOO artişti amatori, cuprinşi în peste 950 de formaţii din care 11 O formaţii de limbă
maghiară şi 8 slovacă. Reunind cele mai talentate elemente din rîndurile muncitorimii, ţărănimii şi intelectualităţii, această activitate artistică de masă se desfăşoară pe o arie largă, aducîndu-şi o contribuţie
de primă importanţă la valorificarea creaţiei muzical-coreografice locale. Prezente în toate concursurile şi festivalurile judeţene, ca şi în
multe din cele organizate pe ţară, formaţiile de amatori au transmis
sutelor de mii de auditori, mesajul însufleţitor al vieţii noastre de astăzi, stimulînd interesul de cunoaştere, pasiunea de a munci, educînd
gustul estetic şi atrăgînd noi talente.
Opera de difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice a căpătat în aceşti ani
care au trecut valenţe noi. Comisia judeţeană pentru răspîndirea ştiin
ţei, care concentrează în colectivele sale de conferenţiari şi lectori
mare parte din intelectualitatea bihoreană a organizat în această perioadă, împreună cu casele de cultură şi căminele culturale peste 8 OOO
de manifestări, conferinţe, expuneri, simpozioane, expoziţii, răspunsuri,
la întrebări, pe cele mai variate teme social-politice, ştiinţifice şi teh•
nice la care au participat sute de mii de cetăţeni.
Un aport de cea mai mare însemnătate în activitatea de răspîndire
a cunoştinţelor ştiinţifice şi în general în întreaga activitate de culturalizare ce se desfăşoară în judeţ, aduc muzeele.
Judeţul Bihor dispune de unităţi· muzeale puternice, cu bogate colecţii reorganizate după principiile materialismului dialectic şi istoric_
Astfel, în Bihor în prezent sînt 8 muzee: Muzeele memoriale Iosif Vulcan şi Ady Endre la Oradea, Arany Janos la Salonta, Muzeul de istorie la Săcuieni, de etnografie la Beiuş, şi de ştiinţele naturii la Tinca.
Prin grija deosebită a organului judeţean de partid şi de stat, şi prin
alocarea unor importante fonduri financiare de peste 15 milioane lei,.
la 17 ianuarie 1971, Muzeul orădean şi-a deschis porţile în frumosul
palat în stil baroc, cu secţii de istorie, de ştiinţele naturii, de artă,
etnografie şi artă populară. Afirmîndu-se ca o instituţie cu valenţe
ştiinţifice încadrat cu cadre de înaltă pregătire şi de specializare, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, a publicat numai în ultimii 6-7 ani
peste 40 de tipărituri, dintre care multe şi în limbi de circulaţie internaţională.

O dezvoltare considerabilă a cunoscut în ultimii ani în judeţul
nostru reţeaua cinematografică. În anul 1968 a fost creată la Oradea
Intreprinderea Cinematografică judeţeană, care coordonează activitatea
celor 18 unităţi pe 35 mm şi 201 unităţi pe 16 mm, din care cea mai
mare parte sînt amplasate în mediu rural. Arta cinematografică, cea
mai populară şi accesibilă artă, a devenit şi ea un bun al maselor largi,
https://biblioteca-digitala.ro
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lucru

reieşit şi

din

creşterea numărului

de spectatori de la 1 230 OOO in

1950 la peste 4 320 OOO în prezent. 43

Cartea, care de-a lungul anilor construcţiei socialiste a fost prepermanent în acţiunile politico-organizatorice şi educative ale
partidului. a pătruns adînc în viaţa oamenilor muncii de la oraşe şi
sate, devenindu•le prieten credincios, de nedespărţit. Larga circulaţie
a cărţii, numărul tot mai mare de oameni ai muncii, tineri copii. c;ue
ap0lează la carte pentru a se instrui, pentru a se perfecţiona profesional, pentru a înţelege rosturile vieţii, sensul progresului, conţinutul şi
semnificaţia po!Hicii partidului nostru, constituie o dovadă elocventă a
profundelor. transformări calitative petrecute în universul spiritual al
maselor. Pătrunderea cărţii în masa largă a populaţiei este asigurată
printr-o întinsă reţea de biblioteci, dispunînd de un fond impresionant
de carte .
. Iată cum arăta tabloul atragerii la lectură a populaţiei pe categorii
de biblioteci la sfîrşitul anului 1974: 44
zentă

Categoriile bibliotecilor

1966

o

1970

1974
~

1

::l

Documentare

-

unităţi

-

fond publicaţii
cititori

184

118

97

205 103
14 231

222 807
18 996

256 924
13 521

309

360

397

738 017
75 678

1 011 822
78249

1 195 623
73 047

313

261

205

1 477 165
171 972

1735272
145 531

1 969 201
111 875

143

161

104

292 449
175 947

360 598
138 016

291 389
201 845

Şcolare
unităţi

fond publicaţii
cititori

Publice

-

unităţi

-

fond publicaţii
cititori

Sindicale

, 'I·

-

unităţi

-

fond publicaţii
cititori

43

Paşapo11

toiul „Cultură").
44 Ibidem.
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o
Coop.

1

2

3

5

6

6

36 733
3 365

34 594
4 183

33 591
4 895

meşteşugăreşti

-

unităţi

-

fond publicaţii
cititori

Drumul cărţii spre cele mai diverse structuri ale populaţiei nu trece
numai prin biblioteci. In casele muncitorilor şi ţăranilor se întîlneşte
astăzi frecvent biblioteca personală. O reţea dezvoltată de librarii şi
secţii de librării ale cooperativelor de consum de la sate, ştanduri şi
chioscuri de cărţi cu vînzare fac legătura între bogata activitate editorială care se desfăşoară în ţara noastră, reţea prin care s-a vîndut
în perioada 1966-1974 peste 12 milioane de cărţi.
Dezvoltarea grandioasă a culturii de masă pe plan naţional şi judeţean în perioada urmărită, circumscrie un tablou de spiritualitate
contemporană, socialistă specific idealului socialist şi comunist.
·
Împletindu-se strîns cu activitatea de producţie şi cu cea spirituală, cultura fizică, sportul şi turismul au cunoscut în judeţul Bihor
în perioada 1966-1975 o dezvoltare continuă, cuprinzînd mase tot
mai largi de participanţi ai exerciţiului fizic şi contribuind, în cadrul
procesului educaţional complex, la dezvoltarea multilaterală a personalităţii omului.
Judeţul Bihor, ca de altfel toate judeţele patriei, a· beneficiat în
aceşti ani de investiţii tot mai mari pentru dezvoltarea bazei materiale
a educaţiei fizice şi a sportului. Numai în anii actualului cincinal au
fost construite sau reamenajate şi lărgite numeroase baze sportive:
Stadionul Tineretului a devenit în aceşti ani dintr-o bază sportivă simplă un adevărat complex sportiv, stadionul F. C. Bihor a fost modernizat şi dezvoltat, mărindu-şi capacitatea aproape la dublu, a fost dată
în folosinţă baza sportivă a Asociaţiei „Strâja". Au fost construite şi
date în folosinţă complexe sportive, terenuri de fotbal, volei, handbal,
tenis, pistă de atletism, bazine de înot, în oraşele Marghita, Salonta,
Petru Groza, Beiuş, Aleşd, în Comunele Săcuieni, Suncuiuş, SuplacuI
de Barcău, Tinca etc.
Bilanţul activităţii sportive desfăşurată în ultimii ani în oraşele
şi satele judeţului evidenţiază, pe de o parte, caracterul ei cuprinzător
de masă, pe de altă parte, participarea ei simţită în mişcarea sportivă
naţională. ln competiţiile de masă organizate de asociaţiile sportive
au luat parte anual peste 30 de mii de tineri şi adulţi. Pe lîngă tradiţionalele competiţii de masă „Cupa tineretului", ,,Cupa minerului",
,,Cupa petrolistului", ,,erosul tineretului", ,,Cupa Asociaţiei Sportive"
etc., se organizează tot mai frecvent excursii, drumeţii, gimnastice!- în
https://biblioteca-digitala.ro
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producţie,
întărire

sportul devenind un mijloc eficient de apărare a sănătăţii,
a capacităţii de muncă a omului.
ln ultimii ani, judeţul Bihor se mîndreşte cu rezultate din ce în
ce mai bune şi în domeniul sportului de performanţe. Dintre cei peste
5 500 ~porlivi clasificaţi (faţă de 3 309 în 1965), mulţi deţin înaltul
titlu de "m 1estru al sportului "45 , au cucerit titluri de campioni naţio
nali şi au doborît recorduri naţionale. Cele mai bune rezultate au fost
obţinute la atletism, înot şi sărituri în apă, lupte greco-romane, aeromodelism, gimnastică, schi, popice etc. Elocvent este şi faptul că în
prezent 14 sportivi din judeţ sînt cuprinşi în lotul olimpic al ţării, care
se pregăteşte pentru jocurile olimpice de la Montreal din acest an.
Condiţiile de pregătire sub raport tehnic şi organizatoric - pe
care le oferă cluburile şi asociaţiile fruntaşe precum Crişul, Şcoala
Sportivă, Institutul Pedagogic,
Bihoreana Marghita, Olimpia, Rapid
sau Bihorul Beiuş, existenţa în judeţ a peste 300 profesori de educaţie
fizică şi a peste 1 100 instructori-antrenori constituie chezăşia de şi
mai mare răsunet. 46
Alături de activităţile sportive, un rol tot mai crescînd cunoaşte
în bagajul de timp liber al cetăţenilor judeţului nostru practicarea turismului. Dezvoltarea acesteia este favorizată de aşezarea geografică
a judeţului de multitudinea punctelor de mare atracţie pentru drumeţie
.şi turism ca zona defileului Crişului Repede, zona Tinca, zona Munţi
lor Apuseni ,cu vestitele puncte de atracţie de la Padiş, Meziad, la care
se adaugă zona şi staţiunea Băilor Felix de lingă Oradea.
Reţeaua unităţilor turistice din judeţ cuprinde în prezent 15 hoteluri şi 4 cabane cu un total de peste 5 OOO de locuri de cazaren. O
amploare deosebită a primit dezvoltarea staţiunilor balneo-climaterice
Băile Felix şi Tinca, a căror capacitate s-a triplat, respectiv s-a dublat,
în perspectivă Băile Felix ajungînd la aproape 10 OOO de locuri de cazare şi de tratament balnear. în această perioadă a fost construit în
municipiul Oradea un mare hotel „Dacia", au fost reamenajate prin
mărirea confortului hotelurile „Transilvania" şi „Oradea", a fost reamenajat şi dat în folosinţă hotelul turistic de la Poiana Florilor de
lîngă Pădurea Neagră, s-au construit 3 moteluri la Piatra Craiului,
respectiv barajul Leşul în comuna Bulz etc.
Importante lucrări s-au făcut pentru construirea, modernizarea şi
întreţinerea drumurilor de acces spre cabane şi staţiuni, asigurarea
mijloacelor de transport, refacerea şi întreţinerea marcajelor de
creastă, cit şi pentru întreţinerea monumentelor istorice şi arhitectonice.
de

•
45

Bihorul pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 91.

46 Ibidem.
47 Paşaport

economic al

Judeţului Bihor (Direcţia Judeţeană

lul ,,Turismul").
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Realizarea obiectivelor şi sarcinilor prevăzute în cincinalul 19761980 va duce la o creşlere substanţială a potenţialului economic, ştiin
ţific şi cultural al judeţului Bihor, va asigura tuturor oamenilor muncii
condiţii superioare de muncă şi viaţă, va contribui la continua înflorire a civilizaţiei socialiste a întregii noastre societăţi.
Bilanţul marilor succese obţinute în perioada de la Congresul al
IX-iea al P.C.R., ne oferă satisfacţia unor ani de activitate rodnică,
aducindu-ne o contribuţie importantă la sporirea avuţiei naţionale.
Tot ce am realizat şi realizăm, tot ce am construit şi vom construi
se face în numele omului societăţii noastre, pentru nevoile sale, aşa
cum de altfel se subliniază în Programul partidului: ,.în centrul politicii generale a partidului şi statului de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea spre comunism, se va afla
permanent omul - factorul esenţial al întregii dezvoltări economicosociale, satisfacerea plenară a cerinţelor sale de viaţă în continuă
creştere
şi
diversificare, afirmarea
neîngrădită
a
personalităţii
urnane" 48 •
48 Programul Parlidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste mul1ilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism., E. P., Bucureşti, 1975, p. 88.
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DOCUMENTE

UN DOCUMENT INEDIT DESPRE CĂDEREA ORADIEI
ÎN MîNA TURCILOR (SCRISOAREA DIN 31 AUGUST 1660)
de
LIVIU BORCEA

Asediul şi căderea Oradiei în mina turcilor, în august 1660, a reprezentat nu numai o pierdere grea pentru Transilvania ci şi un semnal de alarmă privind perspectivele pe care Principatul le avea prin
supunerea treptată a comitatelor învecinate din Partium. 1 • Ea va determina în cele din urmă triumful orientării filohabsburgice în Transilvania astfel că răsunătoarea victorie polono-austriacă de sub zidurile Vienei ( 1683) nu va face decît ultimul pas spre căderea totală a
Principatului sub dominaţie imperială.
Transilvania a ieşit slăbită din războiul nordic polono-suedez
(1655-1659), la care a participat prin campania intreprinsă de Gheorghe Râkoczi al II-lea în Polonia ( 1657), pentru obţinerea tronului
acestei ţări. încheierea războiului prin pacea de la Oliva (ianuarie
1660) nu a uşurat situaţia Principatului care era pustiit de campania
turco-tătară din anii 1658, 1659 şi care a continuat şi în anul următor
datorită încăpăţînării mazilitului Râkoczi de a nu renunţa la scaunul
princiar al Transilvaniei. Infrîngerea şi apoi moartea lui Râkoczi (maiiunie 1660), n-au mai putut stăvili hotărîrea Porţii de a cuceri cetatea
Oradea, una din cele mai importante puncte de apărare a Transilva1

Privitor la asediul Oradiei

şi urmările

ei

există

o relativ

bogată literatură

isto-

Istoria României, voi. IV., p. 35--37; Kara c za y, F., Nagyvârad oslromlcisa
1660-dik evben (Asedierea Oradiei în anul 1660), în „Tudomcinyos Gyiijtemeny", XII,
1821, p. 48 şi urm.; De a k F., Nagyvcirad e/veszlese 1660-ban (Pierderea Oradiei
în 1660), Bdp., 1877, 42 p.; Bun y i ta y V., Nagyvcirad a tărăk Joglalcis korciban
(1660-1692) (Oradea în timpul ocupaţiei turceşti), Bdp., 1882, 91 p.; K o n c z, J.,
Nagyvcirad kapilulcici6ja 1660-ban (Capitularea Oradiei în 1660), în „Hadl. Kăzl.",
1892, p. 390-394; G y a 1 6 k a y, J., Nagyvcirad ost roma 1660-ban, în „Hadt. Kăzl.",
1911, p. 31-48 şi, mai nou, I. Tot oi u, Contribuţii la problema slăpînirii turceşti
în Banal şi Crişana (1658-1660), în „Studii", 1960, XIII, 1, p, 3-35 (pentru vacui-uri,
mai ales) şi L. Bor r. ea, Unele aspecte ale slăpînirii otomane în Bihor şi nord-vestul României în secolele XV I-XV li, în „Crisia", IV, p. 191-211 (pentru unele

rică:

.aspecte politice

şi

economice ale problemei).
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mei şi un reazem important în expansiunea spre est. ln accst contc>xt
iniţiativa cuceririi Oradiei nu poate fi atribuită numai arnbiţic>i proaspătului serdar Kăse Ali paşa sau dorinţei de răzbunare a turcilor pc>ntru credinţa orădenilor alături de Rakoczi ci trebuie considerată ca
făcînd parte dintr-un plan mai larg, privit în perspectivă şi stabilit la
Istambul.
Acţiunea otomană a contat şi pe prudenţa curţii imperiale care
n-a voit să se complice trimiţînd ajutor asediaţilor deşi din ianuarie
1660 avea trupe suficiente, dislocate din Jutlanda şi Pomerania, după
încheierea războiului polono-suedez. Astfel imperialii au stat pasiv in
fortificaţiile de la Rakamaz, pe malul Tisei şi n-au schiţat nici un g<'st
pentru a ajuta pe orădeni. In cele din urmă, cînd sub presiunea opiniei publke, s-a dispus generalului de Souches să intervină, dacă
poate „fără ciocniri", fu prea tîrziu, căci la 27 august garnizoana oră
deană se predă. 2
Cucerirea Oradiei şi apoi a Cameniţei ( 1672), reprezintă ultimele
zvîcniri expansioniste ale Imperiului otoman înainte de înfrîngerea de
la Viena (1683).
Căderea Oradiei a avut un ecou puternic în epocă. Numeroase
documente vorbesc despre această pierdere; aproape că nu există nici
un izvor narativ contemporan din Transilvania care să nu acorde
spaţii ample evenimentului. Intre acestea un rol important îl ocupă
cronica lui Ioan Szalardi, al cărei autor a fost martor ocular şi unul
din participanţii activi la apărarea cetăţii3 şi cronica lui Georg Kraus
care ne oferă o imagine foarte apropiată de cea pe care o cunoaştem. 4
Informaţia lui Kraus trebuie să fi fost luată de la un participant la
asediu, cu atît mai mult cu cit notarul sighişorean în decembrie 1660
era lîngă Oradea, la Ali paşa. 5 El ne oferă şi o importantă informaţie
în legătură cu soarta arhivei capitlului orădean despre care se credea
că ar fi fost distrusă de turd, după ocuparea cetăţii. 6
Un alt document important îl reprezintă o scrisoare din 31 august
1660 redactat de către orădenii rămaşi în viaţă după asediu şi refugiaţi
la Debreţin. Scrisoarea se adresează în egală măsură palatinului Ungariei, la Tokaj, cit şi „întregii creştinătăţi", reprezentînd nu numai o cerere pentru primirea în imperiu a celor refugiaţi ci şi o încercare de a
2

Istoria României, voi. III, p. 193.
I. S zala r di, Siralmas magyar kronikcija .. ., Bdp., 1853, p. 534-57-t.
4 Geo r g
K r au s,
Cronica Transilvaniei, 1608-1665, Ed. Acad.,
1965,
p. 365-377. O interesantă şi documentată relatare o oferă şi lucrarea lui MauritiP
Nitri, Ragguaglio de//'u/lime guerre di Transilvania el Ungaria tra l'imperalorcLeopoldo Primo, ii Gran Signore de Turchi Echmel Quarlo, Giorgio Rakozi el a//ri
succesivi Principi di Transilvania, ..• in Venezia, per Francesco Valuasense, 1666,
p. 31-37.
5 G. K r au s, op. cil., p. 376-377.
6 Ibidem, p. 377.
3
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sublinia meritele apărătorilor Oradiei care au făcut totul pentru a păs
tra cetatea în mina creştinităţii.
Manuscrhul scrisorii era cunoscut încă în 1909 cînd istoricul Ioan
Karacsonyi l-a găsit în arhiva capitlului orădean şi l-a dat lui Eugen
Gyalokay care în anul următor l-a prezentat într-una din şedinţele
Asociaţiei de istorie şi arheologie a judeţului Bihor, sub forma unei
comunicări intitulate „Noi date privind înfăţişarea oraşului Oradec1
în 1660"î. În anul 1911 acelaşi autor bazîndu-se aproape exclusiv pe
cele două relatări ( cronica lui Szalardi, dar mai ales, scrisoarea din
31 august 1660), scrie un nou studiu, înlitulat „Asediul Oradiei în
1660" .8 Într-o comunicare ţinută de I. Karacsonyi în şedinţa din 5 iunie
1911 a aceleiaşi asociaţii, aflăm nu numai cota manuscrisului astăzi
dispărut (Fond Capitlu, tase. XLVI, doc. /.), ci şi faptul că autor ar fi
cronicarul Szala.rdi. 9
Se pare că manuscrisul din fondul capitlului era totuşi diferit de
cel ce ne-a stat la dispoziţie. Gyalokay notează despre el că „memorialul scris dens, pe şapte pagini, a fost copiat de un anume Martin
Jagosics la 20 august 1662 şi această copie a ajuns în arhiva capitlului. " 10

Documentul, în forma în care ne-a parvenit, cuprinde 56 pagini,
este in -4°, şi se află într-un coligat din 1703, păstrîndu-se în fondul
de manuscrise al Bibliotecii centrale universitare din Cluj. Co!lgatul
provine din vechiul fond al arhivei de manuscrise al Asociaţiei pentru
Muzeul Transilvaniei (,,Erdelyi Muzeum Egylet kezirattcira") şi cuprinde:
- A prima parte vexilli serenissimi Principis Stephani Bochkay,
scripta erant ista car mina aureis Jiteris (f. 1)
- Ab altera autem rursus ista erant Memoriae et Honori (f. 1
şi 1 v.)
- V ci rad vâranak az pogciny torăk a/tal megh sza.116.sarul ...
(f. 2-f 29 v.)
- Propositiones suae Ma[ies]tatis Sacra[tissi]ma in Anno D[omi]ni
1662 die 31 Mensis May Universis Statibus et ordinibus Regni Hungariae extra datae sub Dieta Posony celebrata (f. 30-31)
- In comitiali morbo laborantes tempore Posonien[sis] Diaetae
Anno 1662 (Cuprinde o poezie cu 18 strofe numerotate şi o epigramă
la adresa lui Leopold I, regele Ungariei. Datat: 28 iunie 1662) f. 31 v-33.
7

G y a 1 6 k a y, J., U j adalok a regi V ci rad helyrajz6.hoz (Date noi cu privire la
vechii Oradii), în „Biharvcirad", Oradea, 1913, 1. 14-31.
Idem, Nagyv6.rad os/roma 1660-ban, în „Hadt. Kăzl.", 1911, p. 31-48.
9
Kara c so n y i, J., Szt. L6.sz16 Jovas szobr6.nak a/akja es elpusztulcisa (Forma
şi distrugerea statuii ecvestre a lui Ladislau cel Sfînt), în Biharvcirad, Oradea, 1913,
p. 42.
10
G y a 1 6 k a y, Nagyvcirad ost roma 1660-ban, p. 32.

înfăţişarea
8

14 - Crisla '76
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- Două pagini albe: f. 33 v şi f. 34.
- Manuscris miscelaneu (lipseşte începutul), cu referire la dieta
de la Pojon. Datat: 28 iunie 1662 (f. 34 v-35 v).
- Memoria belli Hungarica Turcici inter raesurcs J,copo/dum
primum el J'v1ahometem quartum. Authore loanne'llenrico Andler Argentinensi Massiliae. Impressum formis Joannis Baptistac de Vaulx, in
vico Sanctae Marthae f. 36-62 v (Tratează periaoda anilor 1657-

1664, se încheie cu relatarea morţii lui Nicola Zrinyi
adresa acestuia. Tot aici informaţii prvind asediul şi
în 1660 (f. 41-41 v.).

şi o epigramă la
căderea Orudiei

- Paria litterarum summi Pontificis ad JllfustrissimJum Dominum
Comitem Nicolaum a Zrinio exaratarum. 19 aprilie 1664 (f. 63-63 v.)
- Paria literarum ejusdem IllfustrissiJmi Domini Comitis Nicolai
a Zrinio, ad SacrfatissiJman Caesarea et Regiam MafjesJtatem exaratarum ratione conflictus. 28 noiembrie 1663.
- Şase file albe: f. 66-f. 72.

Coligatul conţine un total de 72 file numerotate, din care opt sînt
albe.
Scrisoarea din 31 august 1660 nu este semnată de nici unul dintre
cei în exil ci se încheie cu formula: ,,Puţina nobilime ce a mai rămas
după

asediul Oradiei, însoţită din cetate, de la vizirul serdar Ali paşa,
de către Seidi Ahmed paşa." ln afară de tex-

pînă în oraşul Debreţin

tul scrisorii s-a adăugat şi jurămîntul de credinţă depus de asediaţi
la 13 august în faţa notabilităţilor cetăţii, precum şi repartizarea comandanţilor pe bastioane. Textul prezintă foarte multe asemănări cu
partea respectivă din Cronica de jale a lui Ioan Szalardi, asemănarea
mergînd uneori pină la identitate astfel că îl putem considera pe autorul cronicii ca fiind unul din cei ce au colaborat la redactarea scrisorii, dacă nu chiar pe singurul autor. 1n sprijinul afirmaţiei noastre
vine si marea asemănare din punctul de vedere al stilului şi limbii folosite. Putem fi astfel de acord cu concluziile lui Gyalokay că textul
manuscrisului „pe care Szalci.rdi l-a conceput, mai tîrziu, în unele Jocuri
îmbogăţit în altele prescurtat, 1-a introdus în Cronica sa de jale. " 11
ln timp, documentul cuprinde relatarea celor întîmplate în cetatea
Oradea între 14 iulie şi 27 august 1660, cu o scurtă referire la ziua
de 13 iulie, cînd vicecomitele Martin Bold vai a fost trimis de asediaţi
la Tokaj, să ceară ajutorul palatinului Ungariei.
Textul este redactat pe două coloane din care cea din dreapta
reprezintă textul de bază iar cele adăugate, în partea stingă, sînt menite să completeze conţinutul. Ambele coloane sînt scrise de aceeaşi
mină astfel încît se pare că completările au fost făcute înainte, poate
chiar pe manuscrisul original. Asemănările cu cronica lui Szalardi se
referă la ambele coloane astfel că putem aprecia că la dispoziţia ero11

Ibidem
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nicarului pentru scrierea operei sale a stat textul original deja completat al manuscrisului.
Conţinutul scoate în evidenţă eforturile făcute de asediaţi pentru
a păstra cetatC'a în mîna creştinătăţii şi din acest motiv sînt voit subliniate meritele fiecărui apărător, lucru pe care nu-l contestăm. Sînt
omise însă, sau sînt doar schiţate, acele fapte sau evenimente care ar
putea arunca o lumină defavorabilă asupra orădenilor (nu se vorbeşte
despre scrisoarea captivului Barcsai către asediaţi prin care indirect
îi îndeamnă la rezistenţă 12 , despre trădarea unei femei care a denunţat turcilor sistemul de evacuare a apei din şanţul cetăţii 13 , nu se insistă asupra gravei neatenţii soldate cu explozia pulberăriei etc.).
Manuscrisul vine să completeze imaginea noastră despre oraşul
Oradea în secolul al XVII-lea, despre felul cum a fost construită cetatea, despre sistemul de a purta război în acea vreme şi, nu în ultimul
rînd, despre eroismul cu care oamenii simpli şi-au apărat libertatea şi
neatîrnarea în faţa unui duşman mult mai numeros, în acel an, 1660.
aducere aminte despre asedierea cetăţii Oradea de către
turcul păgîn, despre situaţia sa nenorocită şi, în sfîrşit ne avînd
de nicăieri speranţă în ajutor, predarea ei sub anumite condiţii
bune.
5. Care se aduce la cunoştinţa întregii creştinătăţi cu inima foarte
întristată de către cei rămaşi după acel periculos asediu şi de
către nobilimea puţină la număr, escortată din acea cetate a Oradiei în oraşul Debreţin de către Seidi Ahmed paşa. 14

2.

Scurtă

1 6 6 2
10. Cu adîncă plecăciune ne închinăm Măriilor şi Domniilor voastre
2v dorind trai fericit, norocos şi îndelungat precum şi bună pace
Măriilor şi Domniilor voastre de la prea sfîntul dumnezeu.

15

20

Lămurirea sau explicarea acestor lucruri
Care în ziua de 15 a aceleiaşi luni
a fost arătată Măriei sale domnului
palatin; înainte de aceasta, încă la
9 iulie l-am fost trimis pe Gheorghe
Pankotay [şi] Mihai Szeolosy la Mă
ria sa să ofere cetatea lnălţimii sale

Despre strădania naţiei turceşti
împotriva cetătii Oradea la începutul
lui iulie [1660], am scris Măriilor şi
Domniilor
voastre
în
scrisoarea
noastră comună,
crezînd că trimiţînd-o la 13 _iulie prin cinstitul nostru
prea nobil respectabilul domnul nostru Martin Boldvay, unul din vice-

12

S za l â r di, Op. cit., p. 547; Kraus, op. cit., p. 366.
K r au s, Op. cit., p. 367; Cronici turceşti privind ţările române, volum întocmit de Mihail G u b o g lu). vol. II, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1974, p. 187.
14
Publicăm numai traducerea în limba română, din motive de economie de spaţiu (Nota red.)
13

14•
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cu hotărilă
rind ajutor

şi

deplină

lnălţimii

închinare cesale.

:5

3.
10

4
15

5

20

3v.

25

30.

ln acea zi, după asfinţit, toată
după strigăte
groaznice de
Allah! Allah!, toţi ienicerii cu strigăte
şi urlete
îngrozitoare, veniră
sub cetate din spre bastionul lui
Bethlen şi mai mult de o oră împrăştiară
asupra noastră împuşcă
turi groaznice; la fel şi noi din interior asupra lor atît din tunurile
noastre cil şi din [armele de] mină;
ce pagube vor fi avut numai ei ştiu.
tabăra,

li
comiţii

comitalului nostru, la sosirea
lui Seidi Ahmed paşa cu avangarda
oştilor turceşti, tătăreşti şi romAne<;,ti,
că veti întelege Măriile ~i Domniile
voastre fie de la el fie din scrisorile sale despre apropierea periculoasă a lor pentru distrugerea acelui
loc, I I înainte de care cu aproape
trei zile noi înşine am dat foc oraşului nostru în întregime.
Sosind Ali paşa cu toate fortele
sale asiatice şi ale Porţii, la 14 iulie,
ne-am silit cu salve de tun destul de
dese să împiedicăm oştile cînd ale
unui cînd ale altui vizir să-şi stabilească sălaşul şi fură nevoiţi [astfel]
să-şi aşeze tabăra destul de departe,
unde nu-i puteam ajunge cu împuş
căturile.

Dar îndată, in cursul nopţii, in
partea din spre cetate a oraşului
nostru, de la strada Velenţa pină la
Criş, s-au stabilit în grădini şi I I
livezi şi mai sus de acestea, in spre
răsărit pădurile intinzindu-se foarte
departe, s-au străduit să-şi aşeze
tabăra astfel Incit să nu le putem
face vre-un rău cu împuşcăturile din
cetate.
lnsuşi Ali paşa îşi stabili săla
nu departe de şantul oraşului
nostru, lingă apa Crişului iar corturile sale şi le ridică afară, spre Seleuş, la magaziile de cărămidă .
O altă tabără s-a aşezat ln spre
apus, în josul marelui nostru oraş,
pe cele două maluri ale Crişului
plnă la poarta Penlekhely cuprinzlnd şi marile străzi Szombathely şi
Sapos care cu trei ani in urmă au
fost arse de turc şi tătar şi din spre
miază-noapte a ocupat numeroase I I
străzi cu case arse, cu livezi şi vii;
şi mai jos de ei lingă Crişul Mic pe
o mare suprafaţă de pămlnt se lntinşul

.35

40
4.

45
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deau taberele lor avînd în frunte pe
vizirul Seidi paşa.
A treia lor tabără se întindea
1in spre miazănoapte pe versantele
dealurilor şi văilor cu vii, Aranyus
şi Ablakos, avînd în faţa lor dealul
Ablakos, între acelea şi-au stabilii

5

1o

4v.

15

20

25
5.

30

35

B. Seidi Ali paşa a trimis scrisoare
de credinţă în două rînduri una
a trimis-o din Debreţin în ziua de 7
mai [cînd] la scrisoarea vizirului am
fost siliţi să trimitem [solie] pe domnul Martin Boldvay cu persoane d<!
vază şi nobile din partea oraşului, în
deplină înţelegere cu magistraţii din
Oradea, în tabăra vizirului, pe atunci
încă garnizoana principelui Râk6czi1';
locuind în cetate, căci altfel ne-ar
fi ameninţat cu pustiirea, căpitanul
Francisc Gyulayn cu oştile orădene
retrăgîndu-se din faţa oştirii truceşti
şi haiducimea fiind şi ea nimicită în
întregime; a doua [scrisoare de credinţă] pe care a trimis-o după moartea principelui / / în bătălia de la
Gilău şi ducerea corpului său neînsufletit la Ecsed la 17 iulie împreună
cu garnizoana ungurească şi germană din cetate, venit [în ţară] să
pedepsească pe sărmanul
principe
[şi] în care [scrisoare] a jurat pe credinţa în marele dumnezeu Mohamed,
pe norocul sultanului, că dacă vom
rămîne credincioşi Porţii [şi] principelui, nu vom avea nici un necaz
din partea oştilor măritului împărat,
numai să arăm şi să semănăm, să ne

sălaşul. 13

Ali paşa şi aga ienicerilor, a
doua zi, la 15 iulie, îndată ne scriseră, punînclu-1 şi pe principe să ne,
scrie, să predăm
cetatea // [căci]
măritul împărat [al turcilor] ne va
lăsa toate bunurile,
avuţiile,
după
obiceiurile principelui Transilvaniei,
dar dacă nu o vom preda jură pe
dumnezeu că o vor cuceri ei, dar ne
vor ucide, ne vor jupui. Noi, în răs
punsul nostru le-am arătat cu anumite dovezi că noi n-am dat pricină
la nimic, ba chiar că din cauza credinţei faţă de Poartă mulţi dintre noi
au suferit
întemniţare, ferecare şi
unii orădeni chiar şi moarte, să nu
ne persecute; l-am rugat prin scrisoare de două ori [să nu ne] tulbure
vizirul nevinovaţi; chiar şi pentru ce
a fost înainte, după moartea principelui
la

totul

liniştindu-se,

am apelat

scrisoarea de credinţă a lui
şi i-am scris că dacă nu
pleacă de la noi, vom ţintui, afară,
în turn, [scrisorile], lucru pe care
atunci l-am şi făcut. Dar scrisorile

Seîdi

paşa

1:, Cetatea a fost înconjurată de către oştile turceşti
comandate de: serdarul
Kose Ali paşa, ceauşzade Mehmed paşa, valiul de Anatolia, Husein Mehmed paşa,
beilerbeiul de Rumelia - în partea de răsărit; Catalbaş, beilerbeiul Karamanei, Gan
Arslan paşa, muhafizul Siliştrei, Sinan paşa, principele de Adc;na - în partea de apus.
(Cronici turceşti privind ţările române, II, p. 187). Dată fiind această dispunere a
trupelor, rolul principal în asalt ii vor avea forţele otomane din partea de răsărit.
16 Gheorghe Rak6czi al II-iea, principe al Transilvaniei (octombrie 1 noiembrie 1657; ianuarie 1658 - octombrie 1658; septembrie 1659 22 mai 1660).
17 Francisc Gyulai, mare căpitan al cetăţii Oradea, adept al partidei nobiliare
a familiei Râk6czi la Oradea (1651 - martie 1658; octombrie 1659 - 7 iunie 1660).
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5v.

15

20

25
6.

30

35

40

săpăm viile; tintuirea scrisorii in turn
i-a indignat foarte [mult], sulita pe
care am ţintuit [scrisoarea] in cuie
odată au şi doborit-o cu tunul dar
iarăşi am pus-o pe altă suliţă în vîrful turnului. După care din Oradea
nici n-au mai avut nici un necaz, cetatea fiind închinată credinţei ţării şi
principelui Barcsay 18 / / şi, cu toate
că principele I-a silit să facă drumul
pînă în Hortobagy, [Barcsay], şi-a
luat rămas bun de Ia vizir şi tabăra
sa; dar [vizirul] in cursul nopţii fiind
sfătuit. îl anuntă [pe Barcsay] şi dimineaţa îşi
întoarse drumul spre
Oradea [zicind] că vrea să meargă
alături de principe. Şi astfel şi principele îşi ridică tabăra afară, marele
număr al păgînilor stătu trei zile sub
oraşul nostru [lucru] care altfel ar fi
fost pentru noi cu mare pagubă,
cheltuială;
cu toate acestea n-am
pierdut nici un suflet, avînd strajă
în oraş.
C. Duşmanul a avut într-adevăr tunari pricepuţi, de pe deal aşa de bine
au ochit punctul de observaţie de
_pe bastionul Ciunt, incit au omorit
acolo cîţiva oameni, din fortificaţia
mai apropiată era un fleac pentru ei
să nimerească găurile cazematei şi
uşile bastioanelor; au doborît sulita
cu scrisorile de credinţă, suficiente
scule de puşcat Ie-au făcut inofensive; loveau cu atîta măiestrie de pe
deal că îndată ce ghiuleaua trecea
de zidul interior cădea jos şi astfel
făcea multă pagubă între oameni.
D. Cel mai des au fost luate cu asalt
şi ţintite cele două bastioane, Aurit
şi Roşu, avînd de jur împrejur mai
multe rînduri de fortificaţii, pînă la

căptuşeala şanţului

[cetăţii]

8

noastre au rămas fără mei un r.:ispuns. Săpînd in mare grabă o fortificaţie în partea de răsărit a cetăţii,
in dreptul bastioanelor Aurit şi Roşu, în strada Sf. Francisc, de acolo
începură a trage asupra noastră, la
început numai cu ghiulele de zece
funţi. O altă fortificatie săpară pe
dealul
viilor
spre
miazănoapte
pe lingă (dealul] Ab/akos spre (dealul] St. Petru, unde punînd unsprezece tunuri, împroşcară cetatea cu
împuşcături dese, dar fiind îndreptate
puşcăturile prea în sus, cîteva zile
ghiulelele au trecut pe deasupra cetăţii. La fel din fortificaţia străzii
St. Francisc mai mult au stricat ţig
lele turnurilor roşii, ghiulelele tre•
cînd pe deasupra cetăţii după cite
ne-am putut da seama, mai de grabă
[căzind] în tabăra lor.
'·
Dar apoi. după crea douti s<1ptămini, dindu-şi seama
că r.:iul pe
care ni-l fac cu puşcăturile este mic,
credem că au început să împuşte cu
mai puţină pulbere din fortific~tia de
pe deal şi [ astfel] să ne facă mai
multă pagubă căci începură a cădea
ghiulelele cind pe un bastion ciffd
pe altul, cînd în curtea cetătii interioare şi ades a nimeri bărbati, femei, a smulge miini, p1c10are la
mari şi mici, pe unii a-i rupe chiar
în două.
D. ln acest timp, ienicerii săpindu-şi
fortificaţii spre răsărit, in faţa bastionului
Aurit, ziua
trăgeau tot
timpul asupra

întărite

18 Acaţiu Barcsai, principe al Transilvaniei (octombrie 1658 22 mai 1660 - 1 ian. 1661).
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cu mult pămînt, din ele trăgeau ienicerii // punînd între şapte saci cite
un sac umplut cu pămînt.
E. Această mare fortificaţie din vîrful dealului era mult mai jos decît
cealaltă; în aceasta de folos le-a fost
seceta mare, căci dacă ar fi fost
vreme ploioas8, revărsîndu-sc Crişul,
prin acel şanţ adînc [mai degrabă]
ar fi intrat apa în şanţul cetăţii dccît
s-ar fi scurs. O dată i-a udat o ploaie
torenţială bună şi aşa pagubă le-a
făcut că toată ziua, pînă spre seari'\
n-au putut trage. Din care [fortificaţie] trăgînd des atît asupra bastionului Ciunt cit şi asupra bastionului Porţii şi turnului cu clopot, au
stricat marele şi frumosul clopot din
vremea vechilor regi sfinţi întrucît
din pricina împuşcăturilor / / dese
nu l-am putut da jos, dar după cite
am înţeles au evitat distrugerea clopotului de dragul ceasului, deşi
odoarele din biserică ni Ie-au promis [la fel) statuile bătrînilor regi
sfinţi, crucile cu bumbi, mari, aurite,
de pe turnuri. Marea statuie, toată
aurită, a regelui Ladislau cel Sfint au
făcut-o bucăţele, făcind din ea alice
pentru sculele de puşcat, ocărînd-o,
zicînd că este a dumnezeului ungurilor; ba chiar ne temem că unele
morminte ale vechilor regi sfinţi, care au fost păstrate cu mare grijă din
timpul multelor construcţii, săpături
de fundaţii ale principelui Bethlen,
pe toate le-au răscolit, la fel ca şi
locurile noastre de veci, grozav ce
le scurmă şi le scotocesc.

noastre
for tifica ţiilor
de pe cele două bastioane; f8cindu-şi şi pe dealul Sf. Ştefan o fortificaţie începuri\ a ne tulbura şi nimeri bastionul Roşu, la fel şi în
mijloc făcind multe pagube.
E. Incepur8 a ne face mare pagub;:i
şi a trage asupra noastru şi de pc
la mijlocul dealului
Sfîntu
Petru
unele într-o fortificaţie au pus clou;-\
scule de puşcat.
Observîncl poziţia şanţului [cetăţii], clin spre Criş au început sii
sape un tunel spre colţul bastionului
Aurit, pe care în vreo trei sZ1ptă
mîni l-au terminat, astfel că prin
acela s-a scurs apă ca vreo doi
coţi;

dar văzînd că apa nu scade, începură să sape un alt tunel,
din partea de miazăzi, din direcţia
colţului bastionului Bethlen, sub şan
tul roşu, mai jos de moara de pe
Peţa, pe care în cîteva zile terminîndu-1 şi pe acolo ni s-a scurs un cot
de apă, astfel că în adîncul şanţu
lui vechi a mai rămas puţină apă,
[doar] pe fundul şanţului adînc a
mai rămas ceva apă; pe lingă căp
tuşeala de piatră a şanţului, de jur
împrejur şanţul a rămas uscat de
apă.

ln acest timp şi din spre apus,
din partea de sus a bisericii publice
a oraşului, în faţa bastionului Ciunt

-40

şi

7V.

puternică,

45

215

o fortificaţie foarte
cu două falconeturi începură să ne facă foarte mari griji şi
să [ne) împrăştie luptătorii din pricina şanţurilor săpate în faţa bastionului Aurit.
al

Porţii săpînd
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F. lnlr-adevăr [lurcii], cu pulberea şi
ghiulelele n-au făcut economie căci
cite ghiulele am strins în griimezi pc
bastioane, de ici, de colo, am umplut
de vreo patru sau cinci ori un colţ
al casei căpitanului pînă sus, [astfel]
că a trebuit să le cărăm jos în pulberărie: e drept că nu le-am putut
număra dar vor fi fost laolaltă zece
mii, fără a mai socoti cite au rămas
prin spărturi, cite au rămas ici-colo
în pereţii de pialră // sau au trecut
pesle cetate in toate direcţiile.
G. Cele două cazemate ale celor
două bastioane care se află faţă in
fată [Aurit şi Roşu], le-au stricat în
asemenea măsură cu împuşcăturile
incit aproape se puteau urca pe ele
şi cu căruţa, astfel că am fost siliţi
ca noaptea, cu lopeţi de fier, să îndepărtăm
dărîmăturile
zidului de
piatră din faţa găurilor (pentru tragere], şi să deschidem cale locurilor
de tras. Cazemata bastionului Roşu
am ridicat-o din nou întărind găurile
sale [pentru tragere] cu grinzi mari
şi puternice (pe care] le-am prins în
copci de fier iar intre ele băgînd
umplutură, a fost de mare folos in
timpul asaltului.

10

La fel săpind forlifica\ii puternice la miazt1zi şi răsărit de bastionul Roşu, pe marginea şanţului [cetăţii],
începură
a tulbura cazematele bastionului Aurit destinate apă
rării bastionului Roşu, cu două tunuri
mari cu un calibru de 45 de funii;
la săparea şanţurilor (de cei] de pe
bastionul Crăişorul; [fortificaţiile turceşti] din spre sud fiind de cîtevc1
ori
distruse şi rupte cu falconeturi mari, nu una ci două, trei nop\i
le-am dat de lucru. Aripa de răsă
rit a acestuia [a bastionului Crăişo
rul] a fost foarte muli deranjată din
fortificaţia [turcească] din fală, astfel
F. incit un tun mare, pe nume Bukosi,
care le făcea mare pagubă, a trebuit să înceteze [tirul] cite o dală.,
dar noaptea [aripa bastionului) am
întărit-o cu copci puternice din fier
şi am umplut-o cu pămint.

G. Asemănătoare
a fost şi soarta
sculelor de puşcat de pe aripa de
răsărit a bastioanelor Aurit şi Roşu,
a căror tragere le-au oprit de vreo
cîteva ori, au rupt găurile (pentru
tragere], parapetele
[bastioanelor];
noi le-am umplut cu grinzi, Ie-am cuprins cu copci puternice de fier şi
le-am acoperit cu umplutură ca să
nu le facă stricăciuni de nici un
lei.
Dar, aşa cum am arătat, apa
şanţului [ cetăţii]
fiind îndepărtată,
intru-cit la colţul bastionului Aurit,
şanţul [cetăţii) nu era căptuşit cu
pereţi de piatră aşa cum era de jur
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H. După stricarea acesteia, am repa-

rat-o şi am dublat-o, din ea cu ocazia asaltului cu siguranţă nu mici pagube s-au făcut între ieniceri, tră
gîndu-se des asupra lor din dou;\
scule de puşcat cu bucăţi de scoart;\
de copac, cu schije de fier.
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J. S-au străduit să oprească tirul
din cazemate considerînd că stricarea curtinei ar fi foarte prielnică
pentru a pătrunde pe aici la atac;
[de aceea] am săpat de-a lungul zidului de piatră un şanţ adînc pe
lingă cele două bastione, grajdurile
de acolo umplîndu-le cu pămint şi pe
acelea punînd scule de puşcat, am
început a ascunde pulbere în şanţ,
de la capătul grajdurilor a face un
gard din trunchiuri de lemn, dar
[toate acestea] nu Ie-am putut termina, aşa cum mai clar se va vedea
mai jos.

217

împrejur, acolo în şanţ au ridicat o
foarte puternică întăriturcl; din ea şi
de sus, din întăritura de pe malul
şanţului [cetătii] începură cu marc
H. forţă să strice cazematele bastionului Roşu pentru apărarea părtii de
răsărit a bastionului Aurit, intrerupînd şi tragerea ele aici. Impotriva
fortificatiei [turceşti] de pe marginea
şanţului [cetăţii] am pus, într-o fortificatie foarte întărită. cu grinzi puternice, un tun mare, pe nume Balaurul, cu care stricînd fortificaţia lor
de sus, poate că le-am stricat şi sculele de puşcat; dar le-au reparat din
nou şi au pus [altele] la fel şi armele din margini le-au îndreptat cu
toată tăria în acea direcţie ca s[1
strice fortificaţia noastră dărîmîndu-i
şi peretele de piatră astfel că furăm
sili ţi să / / coborîm de acolo Balaurul. Tot între zidurile despărtitoare
ale acestor două bastioane am instalat o armă puternică, din care le-am
distrus
fortificaţiile
din
[strada]
Slinlu-Francisc şi din marginea şan
ţului [cetătii] şi cu care le-am dat
de furcă multă vreme, dar îndreptîndu-şi fortele şi împotriva acesteia
din cîteva părti. nu numai că i-au
oprit tragerea dar şi zidul de piatră
J. pe o mare suprafaţă /-au stricai mai
jos de jumătate.
La fel din spre miazaz1, îmr;otriva fortificatiei [turceşti] din care
stricau cazematele bastionului Aurii
am pus o sculă puternică de puşcat,
in direcţia acelei cazemate, într-o
fortificaţie foarte puternică, în vîrful
bastionului, cu care din acea parte
şi de pe bastionul Crăişorul i-am dat
o vreme destul de lucru duşmanului
// din acea întăritură, de cîteva ori
prăbuşindu-le
în cap fortificaţia,
astfel că de acolo n-au putut trage
deloc.
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Dar lndreptlndu-şi forte puternice şi in acea direcţie, deşi de vreo
cîleva ori ne-am reparat cu mulld
trudă fortificaţiile, ln cele din urm[t
furăm siliţi să scoatem tunurile şi
de acolo; despicind in bucăţele grinzile puternice ale fortifica \iei noastre, stricind
foarte tare zidul de
piatră şi in acel loc cu împuşcături
cumplite, au ince;:>Ut a-şi deschide
drum asupra noastră din trei pclrţi
[socotind şi spărturile de pe] cele
două cazemate.

5

10

10v.

15

20

12

[Fortificaţia] aceasta acoperind-o
cu scîndură de brad, deasupra acoperind-o cu pămînt, dedesubt începură a săpa tunelul; noi încercarăm
a-i împiedica prin udarea lor cu apă
fierbinte şi cu apă, prin aruncarea
unor scule de foc, a pulberii şi
prin aprinderea unor materiale uscate, întrucît din cazemate nu le mai
puteam face nici un rău.

K.

25

30

ln acest timp, la colţul // bastionului Aurit, in direcţia impuşcăK. turilor cazematei legîndu-se o tortilicatie peste [şanţul cetăţii] pîncl la
zidul de piatră, începură a săpa un
tunel sub bastion, lucru pe care noi
luindu-1 aminte, din interior, începurăm a săpa o altă gaură in acea
direcţie, numai că aceea tot umplindu-se cu pămint şi tot prăbuşindu-se
ne-am tot chinuit şi la urmă toi n-am
putut-o termina, mai ales şi pentru
faptul că temelia zidului de. piatră
era mai groasă de trei slînjeni; chiar
dacă [turcul nu l-a săpat nici pină
la jumătate a putut [totuşi] pune suficientă pulbere sub [bastion] . pentru
a-l arunca in aer.
şi sub bastionul Roşu însape un tunel dintr-o fortificaţie asemănătoare şi luînd ,aminte
5i aceasta, prinserăm a săpa . ~i asupra lui un tunel pe care l-am şi terminat; // la 24 august, dis de dimineaţă, înainte de răsăritul soarelui, pregătindu-se [turcii] de atac, au
dat foc pulberii sub ambc-/e bastioane, [Aurit şi Roşu], şi cu o groaznică zguduire şi explozie, cutremurindu-se pămintul şi toată cetate~.
fiind aruncate in aer bastioanele, ip
peretele de piatră al bastionului Roşu pe o lungime de aproximativ zecc-

La fel

35

11.

40

46

cepură să

L. Aici repararea cazematei a fost
foarte folositoare, căci dacă n-ar fi
fost [reparată] prin spărtura cazematelor [turcii] ar fi năvălit cu mai
mult avînt şi in atitea părţi niciodată
nu i-am fi putut opri; dar cle pe cazemată, in · curiil.d, începu a se face
pierzanie intre ei; de · pe spărtura
curtinei fură siliţi a se întoarce cu
multe pagube şi a fost de mare aju-
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stînjeni, pină jos, pc1mîntul din şanţ
I-au svîrlit asupra propriilor fortificaţii, în interior şi pămîntul fiind
rupt aproilpe pînc"1 la cazemiltă, risipindu-l în sus peste clădiri în toatc1
5
cetatea ca pe o ploaie.
Despicîndu-se aproape pînc1 la
M. Prin această spărtură chiar dacă
jumătate
// şi zidul de piatră al basau năvălit peste peretele fortificaţiei,
tionului
Aurit
pe o lăţime de cîţiva
nu li s-a putut face nici un rău de
M.
stinjeni,
din
pricina
puterii foarte
pe cazemată iar de sus era greu să-i
10
mari a pulberii, deşi puterea [armeinfringi din pricina împuşcăturilor
lor] acelui [bastion] am îndreptat-o
dese ale ienicerilor.
împotriva lor, prin criipătură intrară
la asalt şi prin acel bastion.
Şi îndată ce aceasta se întîm15
plă, se repeziră la asalt pe cele două
bastioane şi pe spărtura curtinei cu
ţipete groaznice, cu strigăte de „Allah, Allah a; dar întru cit atit [cei
N. de] pe bastioane cit şi mica noastră
20
N. Atunci deja fiind foarte împuţi
oştire de asediu şi în acea noapte a
naţi la număr, adunarăm o oştire de
fost la post, şi noi i-am atacat acolo,
asediu de pe celelalte bastioane;
în toate trei locurile, astfel că deşi
n-am lăsat decît puţin popor în cazeau
adus şi steaquri, sus, pe bastioamate şi pe bastioane, pentru strajă,
ne,
capturînd din ele, ucigindu-i, nici
25
ca acelea să nu rămînă fără oameni
n-a
trebuit să ne batem în săbii cu
şi cu ei am păzit spărturile în fieei
ci
numai cu împuşcături, cu turcare noapte, cu ajutorul lui dumnenarea
în. faţă şi în cap a seului şi
zeu şi în acel moment furăm prea
apei
fierbinţi,
12.
zenţi / / şi pregătiţi căci altfel ar fi
cu o ploaie deasă de
30
urmat pieirea.
pietre;
după
atacuri
şi lupte din
O. De mare folos [ne-] a fost că n-au
zorii zilei pînă pe la ora nouă, cu
nutut măsura grosimea zidului de
ajutorul lui dumnezeu au fost siliţi
piatră deşi este lesne de crezut că
să întoarcă spatele şi să se retragă
cu acest scop au făcut să evadeze
cu
mare pagubă şi ruşine din toate
35
la noi un tinăr italian, îndată după
trei
locurile [ de atac].
sosirea lor, a treia sau a patra zi
In timpul acestui asalt, oşti nu( acesta a trecut înot apa mare de
meroase
au început să atace şi în
atunci a şanţului pînă sub zidul de ·
direcţia
porţii
cetăţii [ca] şi bastiopiatră şi l-au adus cu barca înăuntru)
nul
Ciunt,
aducînd
scări multe în
40
ca pe noi să ne poată cerceta acolo
şanţ, dar nici pină la jumătatea ziînăuntru şi pentru a măsura şi zidul
0. dului. de piatră n-au ajuns cu ele.
de piatră dar noi îndată l-am ferecat
Dar domnul căpitan Matei Bain lanţuri şi l-am pus să tragă asupra
logh
galopînd
lor căci era un bun tunar, [pentru
45
care] a Şi plîns şi s-a întristat mult
12v. // şi a căutat pretexte ca să-l lăsăm
lor şi pentru apărarea
Aurit de asaltul lor.

bastionului
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liber căci el creştin
aceea a venit la noi,
putut crede, din multe
dat seama că vizirul

fiind nu dc>
dar nu l-am
lucruri ne-am
l-a trimis.

5

10

de cite ori păgînimea se
într-ajutora în timpul asediului [şi]
întotdeauna cu strigăte mari de
,.Allah, Allah" veneau asupra noastră, tot de atîtea ori, din interior se
repeta strigarea numelui prea sfint
al lui Isus, chemîndu-1 în ajutor,
atît de cei mari cit şi de cei mici,
de către bărbaţi ca şi de către
femei.
P. Ori

15

20

25
Cei mai multi din oamenii de
fie împreună fie separat fiind
în mijlocul poporului, încurajînd şi
întăritind norodul, chiar dacă nici
o dată împreună ci mai mult separat, noaptea erau in mijlocul oştirii
deoarece pe zidurile de piatră începură a fi atitea stricăciuni incit era
de temut [că vor începe] un asalt.
La fel au lucrat şi temătorii de
dumnezeu, predicatorii noştri, care
apăreau şi făceau pe rind slujbe de
trei ori pe zi pe fiecare bastion şi Ia
casa domnului căpitan // şi în cetatea interioară, in strădania lor s-au
rugat fierbinte pentru popor; în fiecare Ioc, potrivit vremurilor grele,
le-au înfăţişat frumoase învăţături
din sfintele scripturi, spre rivna
către dumnezeu şi [ ataşament faţă
vază,

30

35

40
13v.

45

14

de la bastion la bastion
încurajînd şi însufleţind peste tot
poporul [promiţindu-Je)
ajutor prin
noi cete, [deşi singuri] noi am fost
cei care i-am silit să ne întoarcă
spatele împuşcîndu-i puternic dL• pe
bastionul Ciunt şi Bethlen şi din ~pre
poartă pe cei de pe spărturi [şi] că
rînd apoi în cetate şi scările lor.
La care
asediu, cu void lui
dumnezeu văzurăm purtarea într-d,~evăr plină de curaj a femeilor, a~lfel
că deşi împotriva unui duşman mult
mai numeros nu numai că au scos
pietre de aruncat de sub dărimdtu
rile clădirilor
interioare cu foarte
mare sirguinţă, îndemnîndu-se cu deP. se strigăte de „Isus" ducîndu-le în
toate cele trei direcţii, ci le şi aruncau asupra duşmanului furios cu //
tot tirul puternic îndreptat deseori şi
împotriva lor, nu se îngrozeau deloc
să treacă mereu peste cadavre de
parcă ar fi dus mereu via lă de oş
teni.
Domnul Ioan Racz de la o vreme fiind cam bolnav, totuşi înfipt
in zale, cu coif, încurajîndu-i mult
pe cei de pe bastionul Roşu ~i de
pe curtine, Ia cazematele bastionului Roşu fu rănit cu săgeţi prin zale
şi murind în noaptea aceea, fu îngropat în zilele acestea aici, la Debreţin; //
Domnul Stefan Torok primind o
[sînt) puţine
speranţe
cu privire la viaţa lui; Sigismund
din Sintandrei, un tinăr care a slujit cu cinste, servind şi străduindu-se
demn de laudă pe bastionul Roşu,
căzu din pricina unei împuşc,Huri
încă înainte de asalt. La fel Toma
împuşcătură,
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suferinţa

scumpei
patrii. Pe
aceasta au fost date tuturor
stărilor chemări spre o viaţă evlaJîngă

vioasă şi cumpătată.

5

14.

15

20

25
14v.

o.

Un foarte mare neajuns am avut
din pricina faptului că cei mai
pricepuţi bărbieri au plecat din oraş
cu mult înainte de a fi prins noi
de veste iar cei care au rămas instrumente
[... ]
nu au avut; acestui
lucru şi otrăvirii ghiulelor a trebuit
să-i atribuim [faptul cii.] dintre ră
niţi numai foarte pu\ini au rămas
în via\[1 chiar dacă au avut răni
mici şi uşor de îndurat.
şi

30

35

40

15.

o.

22r

Horvath unul din hodnogii de pe
acel bastion. La fel prea
nobilul
domn Nicolae Zabolay, lincezind încă de cînd ne-am închis [în cetate],
a şi murit de boala aceea. Furi\ ucişi
împreună
cu mulţi alţii: Gabriel
Boldog, Andrei şi Gheorghe Ravazdi de răni mortale, Ladislau Tyukodi,
căpitanul de pe bastionul Aurit, fu
sfirtecat de o ghiulea de tun, unul
din vice pîrcălabi, Ioan Kărti, în arsenal. // Ştefan Takâcs, judele oraşului, Petru Szilagyi care înainte a
fost hodnog de infanterie în cetate
iar mai nou hodnog al strctzilor
Slintu-N icolac şi Buduy; podu I arsenalului întdrit cu grinzi puternice şi
cu umplutură groasi\ turnată cu var,
deasupra cu o puternici\ boltă de grosimea a două cărămizi împreună cu
zidurile de piatră înţesate cu geamuri
dese, au fost dărîmate aproape pini\·
la temelii de grenade, pulbere, scule
de foc; foarte mul\i bărbaţi, femei,.
copii au fost scoşi de ici, de colo, / /
de sub dărîmături, pe jumătate arşi,
care apoi au murit, dar mulţi au ră
mas îngropaţi încît nimeni nu i-a
mai văzut. Au căzut, viteazul
că
pitan de cazaci, Petru Lişinski, curajosul bjrbat, cu răni mortale din·
pricina împuşcăturilor, un tînăr italian foarte priceput care, după cite
spunea, cu aceasta deja era în a şap
tea cetate asediată, pe acelaşi bastion [Roşu], a fost împuşcat în frunte, şi foarte mulţi alţii, ziua şi noaptea au tot căzut, între care Francisc
Kovacs, hodnog al pedestraşilor de pe
acel bastion Roşu şi hodnogul tinerilor studenţi de la şcoală, veni \i de
bună voie, David Almasi, tînăr cu
inima foarte vitează, // din pricina
împuşcăturilor dese.
Cu mila lui dumnezeu

45
fiind

duşmanii respinşi, după
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R. Această movilă dacă s-ar fi ridi-

cat
tră

totuşi

aproape de zidul de piaca din cazematele stricate ale

Iii
răgaz [în care ,ii noştri) s-au int:,.
rit cu mincare şi b,iuturli, se apucarii de fortificarea şi clrpirea marii
spărturi de pe bastionul Roşu pin;i
seara şi noaptea, plnă în zori avurii
destul de lucru cu ea.
ln timpul acestui asalt şi lnainte
de el, zi şi noapte, in zidiri, stră
juiri şi rînduieli, a dat dovadă de
mult sîrg I I şi indeminare intre alţii.
răposatul prea nobilul domn Abrany
de Vaija, care fiind prezent şi la
aruncarea in aer a bastionului şi în
oastea de asediu s-a aruncat [asupra duşmanului] cu strigăt aprig,
împreună cu cei de pe bastion, avind
[in mină] un paloş; tot atunci fiind
capturat şi un steag al duşmanului,
acesta fu împins înapoi, [Abrany] ln
acel moment fu atins de împuşcă
tură, din care pricină in acea zi a
şi murit.
După cum ne-au mărturisit oameni de vază de-ai lor, victoria n-a
fost nici pentru ei fără vărsare de
sînge, au pierit mai mult de trei mii
sub cetate, li [chiar] şi mari nobili
ca marele agă al ienicerilor, Hasan,
cancelarul vizir, rupt de [ghiulea de)
tun lingă Ali paşa.
După asalt răminînd multe trupuri turceşti în haine noi sub pereţii
de piatră, pe care nu le-au putut lua
cu ei, unele [trupuri] pe jumătate in
viaţă, a căror miini, picioare, capete,
se ridicau şi se mişcau in sus şi-n
jos în apa noroioasă, dintre care
voind [turcii] a lua cu ei, au atacat
de mai multe ori din fortificaţiile
turceşti dar din pricina împuşcătu
rilor fură siliţi să se retragă fnainte
de vreme, unii I I şi-au dat duhul
acolo.
lndată după asalt, duşmanul a
trimis numeroase căruţe fn pădure
[de unde] a transportat multe legă-
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bastionului Aurit sii se pună o stasculelor [de puşcat] ale duşma
nului care erau în partea de sud a
şanţului [şi care] erau [îndreptate]
împotriva cazematei, movila întrepunindu-se intre ele, un astfel de dig
mare, întărit fiind cu legături de
nuiele şi butuci, cu multă muncă,
după cum am judecat, nici o posibilitate de a-i împiedica n-a fost.
vilă

5

10

5

17.

15

20

25

S. lmpotriva acestui lucru a trebuit
sii ne păzim în permanenţă de pe
bastionul
Roşu
şi
să
anunţăm
printr-un semnal anume pe cei de
pe bastionul [Aurit] despre năvala
duşmanului pentru c/'1 dacii [turcii]
intrau prin spiirtura bastionului, de
pe cazematli nu-i puteau ajunge; Ia
fel din fortificaţiile exterioare duş
manul apiirîndu-i mult [pe năvlili
tori] cu tirul lor, de sus era foarte
qreu sii-i alungi.

turi de nuiele şi trunchiuri mari de
copaci, începu să ridice o foarte maR. re movilă în faţa spărturii bastionului Roşu, incepînd de pe malul
şanţului [cetăţii] să facă un dig foarte
larg, pe care puteau trece şi douiitrei căruţe [astfel incit] vîrful movilei să fie eqd cu vîrful bastionului, pe care tot ridicindu-1 ziua şi
noaptea, şanţul
mare fu aproape
umplut; nici de pe bastionul [Roşu]
şi nici din cazematele
bastionului
Aurit, nici din interior, de nicăieri
// ne putîndu-ne îndrepta tunurile
spre ei din pricina groaznicului tir,
nu am putut împiedica
duşmanul,
[astfel că] îl văzurăm tot înaintînd
în lucrul său.
S. Prin spărtura bastionului Aurit nJ.văleau de cite două-trei ori pe
zi, puţini, cite zece-doisprezece tr,-1geau cu arcurile, puştile, aruncau
pietre, incit
pc mulţi dintre noi
ne răneau, uneori luau cîte ceva de
pe bastion.
Deşi

noi am încercat, potrivit
noastre, să rezistăm
încercărilor duşmanului, deşi ne-am
străduit să răspundem prin contralovituri tirului păgubitor atît al // ienicerilor din fortificaţii cît şi a tunurilor, am săpat în interiorul curtinei, pînă la capăt, între cele două
bastioane supuse
atacului şi cele
două grajduri de piatră un şanţ mareşi la marginea sa interioară făcind
palisade sub formă de fortifica ţie pulernică,
umplînd grajdurile cu pă.
mint, am vrut să punem scule de
puşcat deasupra, cu scopul că dac[1
vor veni la asalt, în acel şanţ să.
punem pulbere şi să. 0 i aruncăm în
aer; dar această strădanie n-o puturăm duce pînă la capăt căci dezertînd noaptea d~ pe cazemată un
cazac, raportă totul lui Ali // paşa.
posibilităţilor

30
17v.

35

40

45
18.

223

https://biblioteca-digitala.ro

Liviu Rnrr.ea

'.U4

5

10

18 v.

T. Cind toti cei din oraş am văzul
că,

1.'-

20

25

30
19.

după scoaterea corpului [neînsufletit] al principelui [Râk6czi] 19 de
către marele căpitan cu [o suită)
din toate naţiile, nici celălalt principe n-a putut trimite decît puţin
popor [în cetate), fiind de temut că
din pricina lipsei unei garnizoane
puternice să nu cadă [cetatea] în
mina turcului fără nici un fel de
strădanie şi vărsare de sînge spre
ruşinea naţiei ungureşti şi a întregii
creştinătăţi şi a patriei noastre, destul ne-am străduit atît prin exemplul nostru, prin depunerea jurămîn
tului

prin
reţinem

oraşului in stare
arma, am intîlnit astfel de trădători de patrie care noaptea
stricînd
în
cîteva
locuri
fortificaţiile oraşului au fugit pe căi
interzise, dintre cei pe care i-am
determinat să depună jurămîntul împreună cu mulţi alţii, pentru că porţile erau străjuite ziua şi noaptea.
să

35

40

adunări şi bărbăţie să

populaţia

mînuiască

IR

nici nu mai veni asdllul. !iar] c:nnstructia fu abancională; liinci pnarlit
noastră
puternic blocal<1, lur(1 trimişi !oameni] prin
calemată care
prinserli un ienicer turc, viu, de l,i
care aflarăm siluatia de afară; inlr-un cuvin!, nimic nu am lăsai la o
parte din lot ce am putut face pentru întărirea şi apăr<1red cetătii noastre, corespunzător
numărului
mic,
dar desigur am
rcsimtil in toate
acestea marile noastre lipsuri.
I. Oradea avînd cinci bastioane
regale mari, pe fiecare din ele impotriva unui duşman numeros ar fi
trebuit cel pu\in o mie de oameni
şi in afară de aceasta ar mai fi putut fi puşi încă şi in cazemate şi
lingă sculele de puşcat, (precum) şi
oaste de asediu ajutătoare cel puţin o mie sau citeva sute.
Dar noi cînd am intrat in cetate abia am fost noud sute de băr
baţi în stare de a pune mina pe
armă, atit pedestraşi plătiţi, nemti,
unguri. cazaci, [cit] şi orăşeni strinşi
de pe fiecare stradă, deşi duşmanul
era convins (lucru care ne-a folosii
foarte mult) că sintem patru mii.
II. Deşi pînă nu ni s-a stricat
arsenalul am avut suficientă pulbere, ghiulelele, tot felul de scule de
foc, n-am avut artificier 20 şi tunari
care să arunce măcar o minge de
foc cu folos, spre paguba duşmanu
lui; căci [ghiulelele) fie că treceau
numai peste şant fără să facă nici
o pagubă, fie cădeau în apa şanţu
lui de cîleva ori am fost siliţi să
punem [servanţi) la tunuri

19
ln bătălia de la Floreşti - Gilău (22 mai 1660), principele Gheorghe Râk6czi
al Ii-lea este rănit grav. Adus în cetatea Oradea, moare la 7 iunie. Corpul nelnsufleţit este transportat la Ecsed lnsoţit fiind de întreaga garnizoană a cetătii Oradea
în frunte cu marele căpitan, Francisc Gyulai (K r au s, op. cil., p.
)
20
Sensul de artificier are aici totuşi o accepţiune mai largă ln care se include
şi aceea de şef al arsenalului (praelectus armamentarii). Sensul din Erdelyi Magyar
Szotărteneli tar, voi. I., Buc., 1975 p. 1130 este greşit (-martor!)
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Şi

arsenalul din pncma deselor
a fost golit de arme de
către slujbaşi, astfel că n-au putut
primi muschete sau altfel de puşti
foarte mulţi din puţinul popor, deşi
pe vremea sărmanului principe erau
destule în arsenal.
schimbări

5

19 V.
10

15

20

Aceasta s-a manifestat şi în
faptul că deşi am cărat din oraş
25
multe lemne, grinzi şi altele din belşug, [am dus] şi
podul cetăţii cu
toate grinzile şi lemnăria sa, toate
le-am cioplit pentru arsenalul cel
mare din exterior, în care se ţineau
30
şi sculele de puşcat, avînd şi pod
deasupra; casa cea mare cu alimente
fiind cu grinzi şi acoperişul fiind
distrus, alimentele au fost cărate în
toate părtile; sculele de puşcat fiind
35
şi ele scoase, mai puţin ghiulelele
în arsena!ul de sub bolta interioară,
pîrcălabii au pus să se facă curăţe
nie, dar din pricina împuşcăturilor
groaznice din toate părţile, găsind
40
poporul aici loc pentru sine mai mult
20 v. decît în altă parte, s-au stabilit //
în pivniţă şi în casele dintre zidurile de piatră, în despărţiturile de

20.

21
22

15 -

[oameni] care
înainte nici o dată n-au făcut aşa
ceva, ba de multe ori noi eram siliţi a pregăti tunurile şi a ochi, lucru în care mai priceput ca orice
tunar a fost însuşi sărmanul domn
lbrani; am avut şi foarte multe grenade gata făcute, dar nici un tunar
n-a ştiut cum trebuiesc aruncate.
lnainte s-a ţinut în cetate un artificier dar domnul Francisc Gyulai cu
puţin înainte de a pleca [din cetate] făcîndu-i greutăti la plată, l-a
lăsat să plece, lucru care acum fu
cu destulă pagubă pentru noi.
III. Din lipsa de grijă a unuia
dintre vice // pîrcălabi, a lui Ioan
Korti, făcîndu-se praf arsenalul, ră
mînînd acolo fără de veste multi
oameni cu cei ai casei lor, pe cînd
lucrau la spargerea pulberei, la sculele de puşcat, la ghiulele; la 14 august acel arsenal se aprinse, aşa cum
am scris [mai sus], şi acolo s-au fă
cut praf tot felul de scule de puş
cat rămase de pe vremea asediului
din 1598,

şi altele
de principii
Gheorghe Râk6czi

belşug

-Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei, 1613-1629
Gheorghe Râk6czi, principe al Transilvaniei, 1630-1648

Crisia '76
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20 v. piatră, în arsenalul pustiu, cu voia
pircălabului,

5

el însuşi venind cu toti
ai casei sale de la lăcaşul său de
mai înainte din pricina împuşcături
lor fiind silit să se mute acolo, tunarii lucrind în arsenalul interior;
poporul de pe bastioane fu silit [să
se adăpostească] în găuri, fortificaţii,
peste tot dar mai ales acolo.

10
21.

15

20

21v.

25

30

20v.
35
22.

40

45

Dar ce era mai grav, că din
pricina marelui număr al păginilor
de afară, nu se puteau uşor efectua
lucrările ziua şi noaptea pentru că
[turcii] se ajutau unii pe alţii schimbindu-se, aşa cum au făcut de dteva ori şi în timpul asediului, dar
noi nu ne puteam schimba şi odihni
deloc din pricină că eram puţini.

20
afară

de aceea multe grenade, salpetru, sulf, cu mare valoare băneas
că, citeva sute de măji de fitile, o
mulţime de tot felul de funii pentru
tun, sfori, mucava, pinzeturi şi tot
felul de muniţii au fost făcute praf
împreună cu o mulţime de oameni,
astfel că scule de foc nu ne-au mai
rămas în afară de cele care au fost
duse şi împărţite pe bastioane.
IV. Pe cit de puţini / / am ră
mas după asalt şi din aceia unii erau
răniţi, iar a)tii sufereau de diferite
boli astfel că în caz de nevoie nu
puteam conta pe sprijinul lor.
V. Dar aproape că cea mai ma•
re [nenorocire era] că deşi focul cel
mare ardea de şapte săptămini spre
mistuirea scumpei noastre naţii, am
aşteptat ajutor ca pentru stingerea
focului casei vecine, dar nici o dată
n-am simţit nici măcar puţin semnul acestuia.
Şi văzind situaţia slăbită, nenorocită, neputicioasă a sărmanei noastre patrii, Transilvania, şi aceea că
nu puteam spera nici în
ajutorul
principelui nostru care nu avea la
indemină
altceva decit
ajutorul
unuia dumnezeu din ceruri; dindu-ne
seama că chiar dacă vizirul nu ne-ar
mai as~lta lăsind numai puţin popor
sub cetate, nici aşa ne avind speranţă în ajutor,
în scurtă vreme
ne-ar putea avea Ia mină şi ar putea face cu noi ce vrea.
VI. Dar ceea ce a grăbit / / lucrurile [a fost] că vedeam ridicarea
movilei [şi] intenţia lor de a arunca
în aer bastioanele cu [ajutorul] pulberii lucrările mari făcute împotriva
noastră ziua şi noaptea. ln schimb
[am văzut] oamenii noştri căzind in
timpul asaltului. şi înainte, în ser\"iciul de noapte şi zi, grelele răniri şi
alte îmbolnăviri astfel că de abia
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mai erau vreo trei sute de bărbaţi
în stare de a ţine arma în mină în
tot oraşul, pe cari la muncile / / necesare, oricît i-am fi silii, din pricina aşteptării îndelungate, nu puteam să-i folosim la nimic, deşi domnul căpitan n-a făcut economie de
bani.
ne-am dat
Din toate acestea
seama că avînd numai o singur[1 cetate, nu există nimic mai grav pentru
dezastrul obştii noastre dccît căde
rea acesteia în mina turcilor; altfel,
dacă am fi putut-o
apăra pentru
creştinătate, pentru
patria noastră
[chiar] prin pieirea noastră noi am
fi apărat-o cu bucurie.

22 v.
5

10
21

V.

15

20
23.

25

30

U. Aceste
îndată

35

40

după

[condiţii]
ieşirea

le-au

încălcat

noastră

[ din cetate], scoţîndu-ne din toate bunurile
şi apoi ne
mai lăsîndu-ne nimic,
ne-au ocupat toate castelele, cetăţile,
îndată ce au putut pune mina pe
ele, [bine că] ne-au slobozit în pace
şi nu ne-au tăiat undeva, la gră

Luînd în considerare toate acestea, vinerea trecută, adică la 27 august, am consimţit
să intrăm în
tratative cu vizirul şi am fost siliţi
I I să conchidem că privind binele
cel de obşte este nimerită predarea
U. cetăţii potrivit unor condi/ii pe care
domniile voastre le vor afla de aici
în colo.

madă.23

la asaltul pe care l-au făcut,
ne-ar fi atacat din toate părţile,
cu greu am fi putut face faţă în
atîtea părţi, ba chiar fu de folos şi
faptul că scările aduse în timpul
asaltului sub bastionul Ciunt se dovediră a fi scurte.
La fel chiar în ziua cînd se duceau tratativele cu vizirul despre predarea cetăţii, încă mai credeau despre

{X./
23 v.

227

Şi

dacă

x.

Noi, după cum am scris şi în
scrisoarea trimisă înainte de asediu,
dacă am fi putut cumva, cu preţul
vieţii, şi cu ea am fi fost gata să
fim de folos naţiei şi patriei noastre, dar aceasta am văzut a fi imposibil, căci din nou // au început să
sape tuneluri sub amîndouă bastioanele, cu siguranţă că vizirul însuşi
i-a îndemnat iar ziua de 29 [august]
era fixată pentru aruncarea în aer
cu pulbere, a bastioanelor şi pentru
ca toţi oamenii s:i şi-i împingă la
asediu.
Cînd am intrat în cetate, după
cum am arătat mai sus, am fost
circa nouă sute de bărbaţi în stare

23 Această parte, referito8.re la nerespectarea clauzelor înţelegerii de la Oradea este adăugată, evident, după 31 august 1660, data scrierii scrisorii

15°
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stare de a \ine arma în mină;
cind ne-au văzut ieşind ne priviră
noi că am fi patru mii de bărbaţi în
uimiţi şi
dispreţuitor iar cei mai
mulţi ne scuipară cind văzură cit
de puţini sintem.

22
de a purta arma, dar acum, la Î"şire, abia mai eram vreo 300, dac<°i
ne-ar fi aşteptat un nou asediu, oricine [judecă) cu evlavie, poate să-~i
dea seama, prin pieirea noastră cite
suflete nevinovate am fi dat pe mina păginului şi dintre cei din interiorul [cetăţii] citi n-ar fi fost trecuţi prin sabie; // cum ne-am fi
putut împotrivi noi, ciţiva, unui număr atît de mare de păgtni, care
luau cu asalt o cetate atit de mare,
ca s-o apărăm de jur împrejur, ctnd
nu eram destui nici în cazemate?
Rugăm cu plecăciune şi
dragoste Măriile şi Domniile voastre sci
nu considere o greşeală a noastră
că am fost siliţi să pierim spre paguba întregii creştinătăţi, a sărma
nei [şi] ciuntitei noastre patrii, a
însăşi scumpei noastre naţii; ba //
chiar [vă rugăm] că intrucit ni s-a
luat
aproape tot şi am
devenit
[aproape] cerşetori, am fost siliţi să
ne împrăştiem care încotro; Măriile
şi Domniile voastre să primească şi
să ţină cu milostivire pe fraţii noştri
care sosesc în împărăţia voastrci şi
amintindu-şi Domniile voastre despre soart-a schimbătoare a omului,
despre nestatornicia
norocului, sii
facă totul pentru a-i
înconjura cu
dragoste frăţească. Să nu dea prea
sfintul domnul dumnezeu să se întindă flăcările focului, pieirii noastre
şi asupra Mărilor şi Domniilor voastre. Am pus să se scrie [această
scrisoare] în oraşul Debreţin, ln ziua
de 31 august 1660.
Prea plecatele şi voitoarele de
bine, slugile Măriilor şi Domniilor voastre.
Puţina nobilime ce a mai ră
mas după asediul Oradlei, însoţită din cetate de la vizirul
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serdar Ali paşa, pînă. în oraşul
de către Seidi Ahmed

Debreţin
paşa.

La începutul asediului s-a luat
cum urmează:

5

jurămîntul

tuturor

stărilor

după

Eu, N. N., jur pe dumnezeu, tafiul, şi sfîntul duh, pe unul dumnezeu veşnic, întruchipat în sfinta
treime că eu, în această
situaţie
strîmtorită a cetăţii Oradea, I I împreună cu toţi slujbaşii,
că.pitanii,
pircălabii, hodnogii, cu toţi cei din
stările de frunte, mijlocii ~i de rînd;
voi fi în deplină înţelegere ; n tot
ce se va face spre păstrarea ~i apă
rarea cetăţii de margine, vreau să.
tăl,

10
25

V.

15

ţin

frumoasă

şi

creştinească

tovctră

şie

20

25
26.

30

35

26

40

V,

cu toţi; împotriva slujbaşilor nu
voi complota, unelti, nici [cu cei dinJ
stările de frunte, nici mijlocii, cu nimeni; mă voi strădui să apă.r viaţa,
cinstea acelora ca pe a mea; cearta,
dezordinea, dezbinarea,
răscoala o
voi îndepărta şi nu mă voi alătura
nimănui care
caută aşa ceva; ba
chiar dacă voi afla, I I mă voi stră
dui să le preîntimpin, dind de ştire
domnilor căpitani. ln apărarea acestei cetăţi de margine a Oradiei, în
menţinerea,
păstrarea ei în
mina
creştinităţii, să-mi dau şi viaţa împreună cu Domniile voastre ( dacă
aşa va voi Măria sa domnul dumnezeu); să fiu supus.
In afară de
aceasta mă voi strădui potrivit puterilor mele ca toate hotărîrile şi ordinele date de Domniile
voastre în
această necesitate să le resr-ect. I I
Dumnezeu aşa să-mi ajute. ln cetatea Oradiei, în ziua de 13 august,
anul 1660.

Urmează schiţarea cetăţii Oradea, descrierea adevărată a tirului tunurilor sale şi
asalturilor şi evacuării apelor, asedierii sale, săparea fortificaţiilor şi ridicarea
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movilei (lucruri) cari se pot vedea clar cu
vite mai sus.

inimă

amară,

din Imaginile

zugră

Miazănoapte

Jn această zonă se întind frumoasele dealuri cu vii care încep din mun\ii înal\li
ai Transilvaniei şi din pădurile mari [ale mun\ilor] Rezulul.
Aici, între o parte a oraşului şi a cetăţii, // la o aruncătură bună [de cetate],
curge la vale apa Crişului Repede care-şi are izvorul în Transilvania şi apoi
îşi sporeşte [cursul cu alte ape] din Munţii Călatei şi din mai multi munti şi
care [apă) înconjoară cetatea de jur împrejur avînd un oraş foarte întins cu
10
un pod mare.
Urmează, pe de altă parte, cui i-a fost încredinţată comanda fiecărui bastion.
Comanda bastionului Bethlen, sau cel Nou, a fost încredinţată lui Gheorghe
Ver de Tarcea, astfel că dacă s-ar inUmpla să cadc1, să-i urmeze in loc, Petru
Veres.
15
Comanda bastionului Crăişorul. lui Grigore Boldvay, fiul preanobilului \"ice
comite, Martin Boldvay, care după ce a scăpat din Crimeea din mină tătărească
în schimbul unei răscumpărări foarte mari 2 4. a fost de fată alături de sărmanul
principe în ciocnirea cu Seidi Ahmed paşa din anul 165925, la Poarta de Fier,
27 v. în Transilvania, in comitatul Hunedoara // şi pierindu-i şi pedestraşi, s-a ina20
poiat cu răni grele; şi acum, in cetate, a fost atins de un glonte de ienicer la
o vină, care da-că ar fi căzut ar fi trebuit să-l urmeze Toma Gyulai iar după
el Gabriel Boldog.
Comanda bastionului Roşu lui Francisc Nagy de Szent-Falva iar după el a
urmat Ştefan Torok iar după el Ştefan Crainic; şi acest Francisc Nagy nu
25
demult a scăpat din ţara tătărească prin răscumpărare mare, sus amintitul
Ştefan Torok fiind împuşcat la gît, doar sub piele, a murit la Debreţin.
28.
Comanda bastionului Aurit a fost încredinţată lui Ştefan Tisza de Ineu,
Ladislau Tyukodi, apoi lui Gaspar Macskasi iar după el lui Nicolae Fodor
căruia ghiuleaua de tun i-a rupt calota pălăriei de pe cap şi rămînîndu-i boruJO
rile, capul nu i-a păţit nimic.
Comanda bastionului Ciunt, lui Francisc Stephan de Oradea care a scăpat
demult din robie tătărească în schimbul unei sume mari de bani, succesor
[fiindu-i] Paul Torma, iar apoi Andrei Ravazdi.
28 \'. [Partea de) deasupra por\ii şi Turnul. lui Francisc Komaromi de Beiuş care //
35
scăpind şi el cu mult înainte din mina tătarilor prin grija actualului nostru
5
27.

24 După repetate înfringeri, expediţia lui Gheorghe Rakoczi al Ii-lea în Polonia
s-a încheiat prin armistiţiul de la Czerny-Ostrov (august 1658). La tntoarcere armata transilvăneană a fost atacată de tătari. Cu acest prilej a căzut în mina hanului din Crimeea cea mai mare parte a fruntaşilor nobilimii ardelene Intre care şi
Ioan Kemeny, viitorul principe al Transilvaniei (ianuarie - noiembrie 1661)
25 Bătălia de la Poarta de Fier a Transilvaniei (21 noiembrie 1659), reprezintă
prima ciocnire mai puternică Intre oştile principelui Gheorghe Rak6czi al Ii-lea şi
cele ale turcilor ce intrau în Transilvania pentru a-l alunga. Fiind lnfrlnt aici corpul
de oaste comandat de bihoreanul Sigismund Ver de Tarcea, principele pierde întreaga bătălie (S za l ii r di, op. cil., 472-473)
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domn princepe, din pncma distrugerii Oradiei pierzîndu-şi. împreună cu mai
de-ai săi, toate bunurile de la Ineu şi acum de la Pomezcu şi
Beiuş împreună cu averile de la Oradea [şi] Beiuş, era ţinut şi aici în robie
din pricină că nu şi-a putut plăti răscumpărarea.
Persoanele numite alături de domnul vicecomite Matei Balogh de Alpestes, în
timpul asediului, pentru sfat şi conducere:
Domnul Mihai Ibrani de Vaya 26 a căzut pe bastionul Roşu purtîndu-se cu laudă
în toată prin iscusita hărnicie ziua şi noaptea şi exemplu bun.
Domnul Ioan Racz de Galoşpetru, înainte hodnog de cavalerie, a fost rănit de
săgeată pe acel bastion Roşu, din pricina căreia a murit la Debreţin.
Unul din vicecomiţi, domnul Francisc Belenyessi.
Capelanul Ioan Szalardi, întrucît înainte de intrarea vicecomitelui a îndeplinit
funcţia de administrator principal.
mulţi tovarăşi

10

29,

15

20

29 v.

Domnul Petru Kovasznay
Domnul Coloman Igaz
Domnul Andrei Kallay

30

predicatori ai

duşmanul prin hăr
desfacem podul nu
a fost posibil căci chiar şi acea
parte a oraşului nostru care s-ar fi
putut fortifica şi aceea a fost neîngrijită în vremurile de pace, eram
şi puţini, şi oştenii şi-au părăsit casele, ne mai fiind decît cîţiva acolo,
în ele.

•

Să

respingem
fără

să

40
La fel Gheorghe Pankotay
şi

45

cetătii

tot predicatori al cetăţii
care atît în profesiunea lor de adevăraţi pastori cit şi în situaţia
stărilor oraşului, în toate s-au purtat bine şi demn de laudă.

ţuieli,

25

}

Mihai Szolosi
26

)

strîmtorită

a

Domnul nostru // vice-comite
Martin Boldvay a fost trimis la Mă
ria sa domnul palatin şi la mai multi
înalţi demnitari in timp cit duşma
nul era deja aproape, pentru a cere
ajutor, în ziua de 13 a lunii iulie.•
Podul cetătii fiind deja desfăcut din
toate părţile, el a fost scos [din cetate] cu barca iar caii pe poarta unui
bastion fură trecuţi înot peste apa
şantului pînă la colţul bastionului
Aurit unde pe o porţiune şanţul nu
era căptuşit cu piatră.
încă

înainte, la 9 iulie, au fost tripentru acelaşi lucru la Măria
sa (aşa cum s-a văzut mai sus)
mişi

Tatăl său a fost vicecăpitan al cetăţii Oradea (martie 1633 -

1648-1650)
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O PUŞCULIŢA ROMANĂ DE BANI GĂSIT A LA TIBISCUM
de
LIVIU GROZA

Nu departe de Caransebeş în lumea romană, se înălţa castrul şi
municipiul Tibiscum, aşezare ce avea importanţă atît din punct de
vedere militar, cit şi din punct de vedere social, economic şi comercial.
Importanţa militară a castrului de la Tibiscurn este dată în primul
rînd de poziţia lui strategică, la confluenta a trei drumuri de mare importanţă militară, iar în al doilea rînd de prezenţa aici a unui număr
mare de unităţi militare care au staţionat mai mult timp sau au poposit numai fiind în trecere prin acest loc 1 •
Dar căile de comunicaţie, pe lingă importanţa lor militară, jucau
şi un mare rol comercial, ele fiind vadul de pătrundere a mărfurilor
de la centru în provincie şi invers.
Faptul că aşezarea civilă de lingă castrul Tibiscum este ridicată
la rangul de municipium confirmă rolul mare ce-l juca din punctul de
vedere social, politic şi economic 2 •
Amprenta schimburilor comerciale este pusă în mai toate domeniile de activitate, în ceramică însă aceasta devine mai pregnantă. în
urma cercetărilor arheologice efectuate de muzeul Banatului din Timişoara, a rezultat ceramică de import, ceramică locală şi ceramică locală ce avea drept model ceramica de import.
Nu ne-am propus, în cele ce urmează, să facem o analiză a ceramicii romane de la Tibiscum, ci vom descrie un vas mai puţin obişnuit
ce era folosit drept puşculiţă pentru depozitarea monedelor. Este vorba
de aşa numita categorie de ceramică ce în literatura de specialil,1te
este cunoscută sub numele de „loculi". Această denumire a fost dală
recipientelor destinate pentru păstrarea monedelor.
Avîndu-se în vedere faptul că acest gen de ceramică se găseşte
destul de rar in săpăturile arheologice, vom face o descriere a acestor
M. M o g a, Garnizoana romană de la Tibiscum, în Acta Musei Napocensis,
voi. 7, p. 135
. . ~ Septi~iu Sev:r~s. a ridicat aşezarea civilă de la Tibiscum la rangul de munic1p1um (/stana Romanie1, Voi. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1960, p. 366).
1
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puşculiţe

folosindu-ne de articolul cercetătoarei clujene Iudita \Vinkler publicat în revista Apulum 3 •
După forma lor s-a ajuns la părerea că există două tipuri de puş
culiţe, în Dacia romană fiind mai răspîndite cele de aşa numitul tip
,,Trier" de forma unei pere turtite în partea superioară.
După volumul lor, pusculiţele se împart în trei grupe în funcţie
de numărul de denari ce-l poate conţine (pînă la 600 de denari; pînă
la 1OOO de denari şi peste 1000 de denari).
Sigur, multe discuţii s-au purtat asupra posesorilor. Făcîndu-se
analogie cu puşculiţele copiilor din vremea noastră, s-a crezut că ar
putea aparţine şi aceste loculi tot copiilor, dar luînd în considerare
numărul mare de denari ce putea conţine şi mai mult valoarea denarului s-a ajuns la părerea că ele aparţineau unor persoane particulare.
Cu toată amploarea săpăturilor arheologice efectuate în aşezările
romane existente în ţara noastră, numărul puşculiţelor este destul de
redus 4 • Acest lucru trebuie pus în legătură şi cu spargerea acestor recipiente în momentul scoaterii monedelor ce le conţineau.
Puşculiţa de bani de a cărei descriere ne ocupăm a fost găsită în
anul 1962 în aşezarea civilă de la Tibiscum, pe malul rîului Timiş, care
la acea dată era singurul arheolog nepoftit al acestor meleaguri, deoarece valurile apei loveau în malul abrupt formînd acel proces de eroziune ce ducea în final la prăbuşirea lui.
Puşculiţa a fost găsită de noi în pămîntul surpat împreună cu un
ulcior spart în partea superioară şi o oală identică cu cea găsită în să
păturile din aşezarea romană de la Buciumi 5 • Toate au fost aruncate
într-o groapă de gunoi ce se găsea în acel loc.
Menţionăm că tot aici, cu prilejul altei periegheze, au fost găsite
şi fragmentele amforei reconstituite din muzeul din Caransebeş şi tot
de aici au fost recoltate mai multe resturi ceramice.
Mulţimea fragmentelor ceramice găsite aici, în aşezarea ci\'ilă, în
absenţa prin apropiere a unui zid sau construcţie, ne-a îndreptăţit, încă
de atunci, să afirmăm că este vorba de o groapă unde se aruncau resturile menajere. Această afirmciţie este întărită mai tîrziu cu ocazia
efectuării unor sondaje în acest loc. Astfel, studiul nostru pe peretele
vertical al malului a confirmat părerea emisă anterior.
Trecînd la descrierea puşculiţei ajungem la următoarele date. Este
confecţionată din lut cu nisip fin folosit ca degresant şi prin ardere a
primit culoarea cenuşiu închis. Este lucrată la roată simetric dimensionată, dar uşor lăsată într-o parte. Această lăsare trebuie pusă în legă3
I ud i ta W i n J.. Ier, Puşculiţele de bani „loculi" din Dacia romană, in Apulum, Voi. V, p. 203-215
4
Lista descoperirilor de puşculiţe se află la I. W i n k Ier în op. cil., la care
adăugăm cele semnalate de D. Pro tase, în Ac/a Musei Napocensis, Voi. IV. Cluj,

1967, p. 465
~ Colectiv, Castrul romaP de la Buciumi, Cluj, 1972, pi. 26/6
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nicidecum cu timpul cînd a fost confec-

ţionată.

Are o înălţime de 10 cm cu diametrul fundului de 6,5 cm, iar a
concave de 14,5 cm.
Volumul total al puşculiţei este de circa 900 cm 3 , volum în care
puteau intra aproximativ 1600 monede.
Tăietura pentru introducerea monedelor era de 2 cm, situată într-o
concavitate în partea superioară cu o ac!încime de 1,8 cm.
Puşculiţa a fost goală în momentul găsirii avînd o spărlură ele
5,30X4 cm în partea concavă, lingă tăietura pentru introducerea monedelor.
Analizată după criteriile de categorisire a puşculiţelor romane
putem afirma că privind forma face parte din tipul puşculiţelor Trier
- romano-germanice - iar din punctul de vedere al volumului intră
în categoria a treia, deci a puşculiţelor ce puteau conţine peste 1000
de denari.
Ţinînd cont de faptul că ea a fost aruncată după scoaterea monedelor într-o groapă şi alături de ea au fost găsite şi resturi ceramice
ce pot fi încadrate cronologic în secolul II şi începutul secolului
III. e.n. putem concluzion-1 că şi puşculiţa de a cărei descriere ne-am
ocupat să fie încadrată în aceeaşi perioadă în care se constată, de altfel, o maximă înflorire a vieţii economice şi social-politice a municipiului Tibiscum.

părţii
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PRECIZĂRI

PRIVIND RAPORTURILE
CU MIHAI VITEAZUL

CRIŞANEI

de
LIVIU BORCEA

Personalitatea marelui voievod, primul unificator, şi-a lăsat amprenta asupra conştiinţei întregului nostru popor. Putem spune astăzi,
din perspectiva ce ne-o oferă timpul care a trecut, că Mihai a realizat
mult mai mult decît efemerul act - supus atunci tuturor loviturilor
posibile din partea forţelor ostile interne şi externe - prin precedentul pe care l-a creat, a generat crezul într-o posibilitate finală de înfăptuire definitivă, irevocabilă a Unirii.
În rîndurile ce urmează vom încerca să stabilim, în lumina documentelor ce ne-au stat la dispoziţie, care au fost raporturile temerarului voievod cu acest colţ de ţară, care a fost atitudinea mai marilor
acestor părţi faţă de el în două momente-cheie ale existenţei sale:
după bătălia de la Mirăslău care a dus la pierderea Transilvaniei apoi
a Moldovei şi Ţării Româneşti, nevoit să pribegească spre Viena ( decembrie 1600) şi pe drumul plin de speranţe al întoarcerii, înainte de
bătălia victorioasă de la Gorăslău (martie-iunie 1601). Sînt două etape
diferite care puteau genera atitudini diferite faţă de marele nostru
voievod din partea localnicilor: dacă în decembrie 1600 Mihai era înfrînt şi urmărit de nobilimea transilvăneană, în primăvara anului următor el trecea prin părţile nordice ale Crişanei plin de încredere, cu
forţe proaspete. Nu trebuie să uităm însă că, din septembrie 1598, Crişana era sub suzeranitate austriacă iar Mihai Viteazul a trecut prin
această zonă în calitate de aliat al împăratului. 1 Fără îndoială că şi
acest lucru şi-a lăsat amprenta asupra felului în care Mihai a fost primit la Oradea.
*
bită

Majoritatea marilor noştri istorici nu au acordat o atenţie deosetrecerii lui Mihai prin Crişana, felului în care a fost el primit la

1
L. Borcea, Contribuţii la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai
Viteazul (1598-1606), în Crisia, Oradea, 1975, p. 103-121.
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Oradea. Singur A. D. Xenopol cunoaşte scrisoarea lui Mihai Viteazul
către Paul Nyari, scrisă la Hălmagiu (6 decembrie 1600) şi o discută
fixînd în linii mari şi traseul pe care marele domn I-a străbătut:
Deva - Hălrnagiu - Oradea, nu înainte de a fi atins şi Lugojul, în
Banat, unde şi-ar fi sporit în mod considerabil suita. Singur Xenopol
ştie că Mihai ar fi cumpărat de la Gaşpar Kornis „care reşedea în
Alba-Julia, cu un dar de 2 OOO de galbeni voia de a trece peste graniţa
Transilvaniei, " 2 ceea ce este foarte puţin probabil. P. P. Panaitescu, în
schimb, în paginile cunoscutei sale monografii consacrate lui Mihai.
susţine tocmai contrariul afirmînd că „marele domn fără să mai ceară
voie străbătu prin Ardeal, ţara unde fusese odinioară stăpîn" ,3 ceea ce
pare a fi mult mai plauzibil.
Primit peste tot în Ardeal cu simpatie de masele populare, nobilimea a organizat atacuri ale unor garnizoane militare din unele celăti
(Deva, Lipova şi Ineu). Din cetatea Devei, nobilimea răsculată a pus
să se tragă asupra sa, la fel cea din Lipova şi Ineu s-a luat o buc.':ltă
de drum după el. 4 Acest incident este amintit şi de către Mihai în Memoriul pe care l-a scris către împăratul Rudolf, în ianuarie 1601, şi
care povesteşte odiseea pribegiei sale spre Viena, amintind şi pierderea unor oameni ai săi cu ocazia traversării Mureşului (,,Ex castro
Deva in Transylvania tormenta in me direxerunt, in fluvium Maros
quosdam ex meis praecipites egerunt, et quae calamitas non in uno
loco solum, sed per totam Transylvaniam grassata est" 5 ).
Probabil iniţial Mihai a încercat să treacă Mureşul în zona Lipovei
dar, atacat fiind de garnizoanele nobilimii din Lipova şi Ineu, s-a întors şi a luat drumul Munţilor Apuseni, pe vechea cale de legătură
între Crişana şi Principatul Transilvaniei - drumul Căinelului. Această
cale îi oferea posibilitatea unui drum direct care, în plus, nu atingea
nici cetăţi sau castele decît Beiuşul şi Finişul care erau deja sub suzeranitate austriacă.
Ajuns la 5 decembrie în Crişana, a doua zi se afla deja la Hăl
magiu de unde îi scrie lui Paul Nyari, marele căpitan al cetăţii Oradea, încercînd să-l liniştească în privinţa intenţiilor sale şi rugindu-l
să liniştească la rîndul său oamenii din Bihor căci el vrea numai binele ţării. 6

!?·

2
A.
X e no p o I, Istoria Românilor din Dacia Troiană, voi. V., Ed. Cartea
Româneasca, Buc., f.a. (ed. III-a), p. 297.
3
P. P. Pan ai te s cu, Mihai Viteazul, Buc., 1936, p. 238.
4
A. D. Xenopol, op. cit., p. 297.
5
•
K e m e n y J., Mihai}' Vajda jel/eme s telleire vonatozo okmanyok (Acte privind caracterul şi faptele lui Mihai vodă), in „Magyar Tortenelmi Tar", voi. III,
Pesta, 1857,p. 186; vezi memoriul şi la E. Hurmuz a k i, Documente pri\'iloare
Ia istoria românilor, voi. IV, partea I-a, Buc., 1882, p. 236 - unde el poartă data:
17 ianuarie 1601.
6
E. Hurmuz a k i, op. cil., IV/I, p. 200-201; Monumenla Comi/ialia Regni
Transsy/vaniae, voi. IV, p. 576-577; vezi şi L. Borcea, op. cit., p. 111-112.
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Paul Nyari era căpitanul cetăţii Oradea din toamna anului 1598 şi,
în această calitate, comandant suprem al oştilor din comitatele Bihor,
Solnocul de Mijloc, Solnocul din Lăuntru, Maramureş şi Crasna. El venise la cererea orădenilor care închinaseră cetatea austriecilor de
teama ameninţării lui Satîrgi Mehmet Paşa, trimis de imperiali împreună cu generalul austriac Melchior von Rădern, comandantul garnizoanei germane şi arhitectul militar Giovan Marco-lsolano precum şi
cu Gheorghe Kiraly, comandantul garnizoanei transilvane, fost căpitan
al cetăţii. Paul Nyari fusese înainte căpitan al cetăţii Eger, pe care în
1596, se pare după o apărare eroică, o pierduse în favoarea turcilor.;
După o scurtă perioadă de detenţiune, la 15 septembrie 1598, imperialii îl trimit să preia căpitănia Oradiei împreună cu Rădern care
va rămîne în cetate pînă la 5 noiembrie 1599. 8
Asediul a durat de pe la 1 octombrie pînă la 5 noiembrie 1598. Pe
lîngă cei 2 500 de apărători ai cetăţii, Mihai a trimis un corp de oaste
de circa 1 500 oameni sub comanda generalului său de origină albaneză, Aga Leca. Despre acest ajutor vorbeşte Mihai în amintitul memoriu către Rudolf al Ii-lea: ., ... Praeterea obsesso per Zathersi Mehmed Varadino, adhortans Transylvanos, ad ferendum auxilium bonam
partem meorum militum, ut poteram in subsidium expedivi." 9

Nu cunoaştem pînă în momentul de faţă ce anume a făcut efectiv
corpul de oaste în timpul asediului dar contribuţia sa şi a comandanlului său, Aga Leca, este subliniată într-un document din 21 aprilie
1601 cînd arhiducele Mattia scrie prefectului camerei scepusiene voind
să-l recompenseze cu un domeniu al familiei Banfi pentru: ., ... recensitis fidelibus suis servitiis in obsidiane praesertim Varadiensi .. . " 10 •

Sigismund Bathori nu numai că nu a dat nici un ajutor orădenilor dar,
după părerea cronicarului Paul Enyedi, ,, ... cînd au văzut Sigismund
Bathori că Mehmed paşa se apropie de Transilvania, trimite la el pe
Pancraţiu Sennyei, Gheorghe Palatics şi Wolfgang Kornis care se duc
pină la Lipova şi de acolo îi tot transmit lui Satîrgi: atîta îi vorbesc,
promit, făgăduiesc, se jură că vor rămîne credincioşi împăratului /turcesc] şi îl întorc pe Satîrgi asupra Oradiei .. . " 11
7
To Id y F., Sârospataki magyar kr6nika 1523-1615 (Cronica maghiară de la
Sarospatak), în „Magyar Tărt. Tar.", IV, 1857, p. 57-58.
8
L. Borcea, op. cit., p. 108-109.
n E. H u r muza k i, op. cit., IV /1, p. 235; Kemeny J., op. cit., p. 176.
10
A. Vere s s, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, voi. IV., p. 356-357.
11
..... mikor latta volna Bathori Sigmond, hogy Erdelre kozelget Mehmed bassa,
kuldi hozza Sennyei Pongraczot, Palatics Gyorgyot es Kornis Farkast kik Lippaig
menlenek, es onnat izengettek Zatarchinak: addig szolnak, igirnek, fogadnak, eskiisznek, hogy a csaszar hivsegiben megmaradnak, es Zatarchit Va.rad ala forditjak. •
(Mi k 6 J., Enyedi Pal enekebol az erdelyi veszedelmekrol (Din ciîntecul lui Paul
Enyedi despre pustiirile din Transilvania), în „Erdelyi Tort. Adatok", voi. I., Cluj,
1855, p. 197.
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Trimiterea lui Aga Leca nu a fost însă singurul ajutor dat de Mihai
aproape simultan cu oştirea trimisă, el trece în sudul Dunării intreprinzînd un atac fulger: ,,ln vremea cînd Satîrgi paşa bdtea Oradea
şi Sigismund fugise acasă din Opulia, Mihai Vodd a trimis ajutor lui
Sigismund ca la o mie şi cincisute de români, sîrbi şi alţii sub conducerea lui Aga Leca. 1n vremea aceasta a trecut şi Mihai Vodd Dunărea
pe la Nicopole, după ce a gătit de mai înainte ca la o mie cincisute
căci

de bărci lovind acolo în Cîmpia Nicopolei pe Hafîz Ahmed paşa şi pe
Caraiman paşa şi dindu-le război a fost ucis acolo Caraiman paşa, iar
celălalt cu greu a putut să fugă pe un cal fără şea. Dupd această luptă
a împresurat Nicopolul, l-a bătut trei zile şi l-a stricat ... ln vremea
cînd a săvîrşit Mihai vodă toate acestea repezit-a de olac craiul Sigismund la Mihai vodă pe Luca Bakonyai făcîndu-i ştire că Mohamed Satîrgi paşa a luat Oradea; Mihai vodă aflînd această veste, s-a întors
în Ţara Românească." 12

Putem observa că însuşi cronicarului Szamoskăzi prin simpla narare a evenimentelor indică faptul că este vorba de două acţiuni sincronizate cea principală fiind asediul de la Oradea iar acţiunea lui
Mihai avînd un caracter de diversiune cu accent tactic. Reiese destul
de clar că voievodul român făcea totul pentru a ajuta cetatea Oradea
şi numai vestea falsă a cuceririi cetăţii l-a întors pe Mihai din sudul
Dunării. S-a realizat astfel între Mihai şi orădeni o legătură care a cimentat relaţii ce vor fi continuate şi după unirea Transilvaniei cu Ţara
Românească.

ln cursul anului 1600 Mihai Viteazul i-a cerut lui Paul Nyari să
cu întregul teritoriu ce îi era subordonat din punct de vedere
militar între frontierele Transilvaniei. Aflăm acest lucru din scrisoarea
lui Paul Nyari către arhiducele Mattia (8 ianuarie 1600). Căpitanul cetăţii din Oradea deşi a manifestat prudenţă faţă de propunere, nu a
respins total această posibilitate ci l-a trimis la Mihai pe vicecăpitanul
cetăţii, Ştefan Stepan ,, ... ca voievodul să aştepte în pace hotărîrea
maiestăţii sale. u Opinia personală a lui Nyari, exprimată în această
scrisoare, este ca „Transilvania să fie readusd la vechile ei hotare şi
astfel să fie pusă sub guvernarea lui Mihai Vodă" 13 Fără îndoială, o
asemenea propunere nu putea veni din partea unui duşman al lui
Mihai.
Nu cunoaştem despre ce anume vor fi discutat Mihai cu Ştefan
Stepan, sigur este că după bătălia de la Gorăslău, în august 1601, Basta
va pune pe mercenarii săi să-l ucidă pe vicecăpitanul cetăţii Oradea
ce a fost în această luptă, se pare, alături de marele voievod. Cronicarul Eustaţiu Gyulafi fixează în două fraze moartea demnă a lui Şterevină

12 I. Crăciun, Cronicarul Szamoskăzi şi insemnările lui despre români, Cluj.
1922, p. 111-112.
13
,. ••• Erdely a maga regi hatărai koze szoritassek es igazgată ugy bizassek
Mihăly vajdâra ... • Szădeczki, L. Regeslcik Mihcily vajda tărlenelehez (Regeste cu
privire la istoria lui Mihai vodă), in „Tărl. Tcir", 1883, p. 740.
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fan Stepan: ,,1601. După bătălia
picioare pe Stefan Stepan, mai
omorît în bătăi, n-a dat dovadă
nînd cu capul în jos, pe nemţii
scuipa, pînă l-au omorît nemţii

de la Gorăslău, Basta l-a spînzurat de
marele cetăţii Oradea. La urmă l-au
de nici un pic de meschinărie ci atîrcare treceau în sus şi-n jos îi înjura,
în bătăi." 14 Cronicarul Szamoskăzi în
cronica sa arată şi el că: ,,O dată cu Mihai vodă au mai pierit vreo
şaisprezece inşi, cari, în faţa cortului, au voit să-şi apere stăpînul" 15 •
Să

fi fost oare printre aceştia şi Ştefan Stepan? în a sa istorie a Transilvaniei L. K6vari afirmă că vicecăpitanul cetăţii Oradea ar fi luptat
alături de Sigismund la Gorăslău şi căzînd prizonier în mîinile lui Basta,
acesta l-a ucis. 16 Nici un izvor nu confirmă cele presupuse de K6vari.
Basta şi-a continuat persecuţiile împotriva familiei Stepan şi în timpul
scurtei dar sîngeroasei sale guvernări în Transilvania, expropriind-o de
bunurile ce le avea tocmai pentru motivul de a-l fi sprijinit pe Mihai. 17
Considerăm că trecerea lui Mihai Viteazul prin Bihor, în decembrie
1600, s-a făcut fără dificultăţi deosebite. Era însoţit, aşa cum menţio
nează în memoriul său către Rudolf, de puţini oşteni (,, ... in Transylvaniam non multa manu penetravi.") 18 • Nobilimea transilvană a încercat să ridice împotriva sa pe cei din Baia de Criş dar fără succes. 19
Avînd în vedere drumul obişnuit pe aici, precum şi punctele atinse
atestate în documente, traseul lui Mihai Viteazul prin Munţii Apuseni
poate fi acesta: de la Deva prin pasul Vălişoara la Brad, apoi la Baia
de Criş şi Ţebea iar de la Vata de Jos, prin depresiunea Hălmagiului
la Hălmag.iu şi vîrfurile. De aici la Vaşcău şi prin Ştei (azi oraşul
Dr. P. Groza) Mihai ajunge la Beiuş apoi atingînd probabil Ceica poposeşte la Oradea. 20
Popasul la Beiuş a fost ceva mai lung. Aici se desparte de oştenii
săi sîrbi lăsîndu-i sub comanda postelnicului Buzinca. Ştim aceasta
dintr-o scrisoare a lui Bartolomeu Somogyi căpitanul districtului Beiuş
şi a castelului de aici, scrisă la 23 martie 1601 trimisă lui Mihai Viteazul prin care acesta răspunde unui mesaj carnunicîndu-i că: ,,ln ce priveşte

scrisoarea Măriei tale cu referire la sîrbi, cum că Măria ta ai fi
trimis deja solda lor, pînă acum nu ni s-a adus de nicăieri nici un ban
„1601. Az goroszlai harcz utăn labbal akasztatta foi Basta Stepăn Istvănt, az
fi.ilegenyt. Vegre az ncmetek vertek agyon, semmi pussilanimitâst nem mutatott, hancm aliicsiingven fiiel, az nemeteket, kik azon ală s foljârtak, szidta, păgdăzte,
vegre agyon vertck az nemetek. • - S zi I a g y i S., Gyu/cifi Lcslcir lărtenelmi maradvcinyai (lnsemnările istorice ale lui Eustaţiu Gyulafi), în „Magyar tărtcnelmi evkiinyvck C'; nap/ok", voi. II, Budapesta, 1894, p. 27.
1
'' I. C r ii ci un, op. cil., 159.
16
K ă vari, L., Erdcly tărtcnete (Istoria Transilvaniei), voi. IV., Pesta, 1863,
p. 119.
17
L. Borcea, op. cit., p. 114.
18
K e m c n y J., op. cit., p. 186.
14

văradi

19

lbidem.

20

Localităţile subliniate sînt atestate în documente ca puncte atinse de Mihai.

1G - Crisia '76
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ci, de cînd s-au despărţit de Măria ta i-am reţinut pentru Mdria ta cu
multe promisiuni şi făgăduieli şi cu multă cheltuială, lucru pe care
Măria ta poţi să-l afli de la umila domniei tale slugă. Şi de acum in
colo voiesc a servi cu dragă inimă Măriei tale cu ce pot. " 21 Aceşti oş

teni sînt prezenţi, deci, în oraşul Beiuş în martie 1601, ba chiar Mihai
promite trimiterea în mijlocul lor a lui Aga Leca, faţă de care Somogyi
mărturiseşte că: ,, ... l-am vedea, zău, cu ochi buni, dar mult mai mult
ne-ar place să vedem, oştenii şi cu mine, persoana Măriei tale" .22
Apare aici controversata personalitate a lui Aga Leca, considerat
după 15 martie 1600 chiar trădător al lui Mihai Viteazul deoarece pus
căpitan al cetăţii Chioar şi Gherla 23 , în cele din urmă s-ar fi apropiat
de imperiali. 24 Nu este exclus ca Aga Leca să-şi fi oferit din nou serviciile lui Mihai în timpul şederii acestuia la Praga şi Viena iar apoi
să se fi ataşat taberei lui Mihai după plecarea acestuia spre Kosice.
Cronica lui Szamoskozi îl enumeră printre cei ce erau alături de Mihai
după bătălia de la Gorăslău şi din porunca lui Basta: ,,După multe
cazne şi schingiuri au mărturisit pe rînd toate faptele şi sfaturile lui
Mihai vodă chiar şi ceilalţi căpitani, Aga Leca şi Leca Comisul, cari
au fost albanezi . .. au mărturisit tot ce ştiau despre Mihai vodă.:! 5 "
După ce la Beiuş şi-a lăsat o parte din oşteni, la 11 decembrie,
Mihai ajunge la Oradea unde nu stă mult deoarece a doua zi, după ce
scrie două scrisori, una împăratului Rudolf şi alta arhiducelui Mattia,
pleacă mai departe spre Debreţin unde ajunge în 13 sau 14 decembrie.
La Oradea marele voievod a fost bine primit. O mărturiseşte chiar el
în cele două scrisori aproape identice: ,,Deo auspice heri, undecima die
praesentis mensis Decembris, persecutus ab insidiatoribus ac hostibus,

qui nec Sacratissimae Maiestati, nec Christianae Reipublicae et regno
quicquam boni unquam optarunt, Varadinum appuli, ubi languens
animo ac pene desperatus, hic quasi renovatus sum ac animatus audaciorque redditus. " 26

In aceeaşi zi, după plecarea voievodului, Paul Nyari scrie episcopului de Oradea, prefectul camerei scepusiense,2 7 despre intrarea lui
Mihai in Transilvania şi sosirea sa la Oradea. Căpitanul cetăţii de pe
111alul Crişului încearcă să-l liniştească pe episcop cu privire la intenţiile lui Mihai, invocînd faptul că el este aliatul împăratului. A în cer21 S zade c z k y
L., Leve/ek Erde/y lortenetchcz 1599-1601. e\'ekben (Scrisori cu privire la istoria Transilvaniei în anii 1599-1601), in „Tort. Tcir.", 1883, p. 126.
~2

Ibidem

23

P. P. Panaitescu, op. cit., p. 162.
Ibidem, p. 224; ş t. ş te fă nes cu, Ştiri noi cu privire Ia domnia lui Mi/Joi
Viteazul, în „Studii şi mat. de istorie medie", voi. V, 1962, p. 182, 185.
25 I. Crăciun, op. cit., p. 159.
26 E. Hurmuz a k i, Documente ... , IV /1, p. 203; Veress, op. cit., VI. p. 278-280.
27 E. Hurmuz a k i, op. cit., IV /I, p. 206. Din scrisoare nu ştim cine era, no21

minal, acest episcop. Este posibil să fie Nicolae Micatius care la 30 decembrie 1599
era „clecto episcopo Varadiensi", aici în Scepusium (Szepes) - Vere s s, op. cil.,
V, p. 354.
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cat să-l retină cîteva zile 28 pînă va primi dispoziţii dar astăzi ( 12 decembrie), Mihai şi-a continuat drumul. In discuţiile dintre cei doi,
Mihai a subliniat faptul că orice întîrziere pe drum din partea sa,
poate aduce prejudicii grave creştinătăţii şi chiar împăratului. Se pare
că în realitate Nyari nici n-a intenţionat să-l oprească pe Mihai căci
îl informează în mod eronat pe episcop că suita voievodului român
era compusă din trei mii de oşteni, în cea mai mare parte turci şi tă
tari iar forţele sale reduse nu i-au permis să-l retină, ceea ce este adevărat numai în parte. Garnizo,1na germană din cetate era, într-adevăr,
foarte redusă şi prost plătită deja de un an. 29 O parte din garnizoană
a fost dislocată la Şimleu-Silvaniei, Hust şi Beiuş, pentru apărare. 30
Mai ales la Beiuş erau necesare forţe sporite deoarece aici era prima
fortificaţie de apărare a acestor părţi de loviturile posibile venite
din spre Transilvania pe drumul Căinelului. La fel procedaseră şi ardelenii punînd forţe de întărire la Baia de Criş. 31
Nu era însă adevărat că Mihai ar fi avut o armată de 3 OOO de
oşteni şi nici că majoritatea suitei sale ar fi fost compusă din turci şi
tătari. Nu ar fi fost prudent pentru voievodul român să pătrundă în
imperiul austriac cu o armată atît de numeroasă şi mai ales alcătuită
din turci şi tătari. Căpitanul cetăţii din Oradea voia să se disculpe
astfel pentru faptul că n-a făcut nimic împotriva lui Mihai şi-l îndeamnă pe episcop să iasă el înaintea lui Mihai, dacă doreşte să-l
oprească. 32

Voievodul n-a fost însă oprit de nimeni şi după ce, la 14 decembrie, ajunge la Debreţin, la 23 decembrie era deja la Kosice. 33
Pe drumul de întoarcere, Mihai Viteazul deşi nu a trecut prin Bihor, a luat din nou legătura cu oamenii săi din aceste părţi: cu Nicolae Zolyomi de Albiş, ce-şi avea reşedinţa în cetatea de la Săcuieni şi
cu Bartolomeu Somogyi de la Beiuş. El urmărea prin legăturile sale cu
cei doi nobili din Crişana să afle mersul evenimentelor din Transilvania, noutăţi privind situaţia familiei sale închisă în cetatea Făgăraşului
şi să recruteze oşteni mercenari.
După o scurtă dar sîngeroasă guvernare a lui Basta, nobilimea din
Transilvania s-a adresat lui Sigismund Bathori invitîndu-1 să ocupe din
nou tronul Transilvaniei. Mihai Viteazul a părăsit şi el Austria îndreptîndu-se cu oşti spre cei ce-l alungaseră.
La 23 martie 1601, Bartolomeu Somogyi răspundea unui mesaj trimis de voievod prin Gheorghe Bărbat, înştiinţîndu-1 că dejpre intrarea
lui Sigismund nu are nici o ştire. Nobilimea se teme însă je apropierea
probabil de aici concluzia lui N. Iorga că Nyari a intenţionat să-l aresteze
pe Mihai (N. I org a, Istoria Românilor, voi. V., p. 355)
29
S zade c z k y L., Regestcik Mihcily vajda tărtenetehez, p. 740.
28

30

JI
32
33

Ibidem

S zade c z k y L., Levelek Erdely tărtenetehez .. ., p. 127.
E. H u r m u z a k i, IV /I, p. 206.
V eres s, op. cit., VI, p. 284.
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lui Mihai. Basta e la Satu-Mare, nu are oştire numeroasă. Ardelenii au
întărit cu forţe proaspete trecerea spre Transilvania, la Baia de Criş
temîndu-se de un eventual atac dar " ... eu nu am avut încă nici un fel
de poruncă de Ia înălţimea sa [împăratul/
nici nu fac pînă nu mi se porunceşte" 34 •

să

fac vre-un

rău

Ardealului,

In post-scriptumul aceleiaşi scrisori Mihai este anunţat de sosirea
în Transilvania a lui Sigismund care este însoţit şi de Ieremia Movilă.
In sfîrşit, pentru a ilustra parcă iuţeala cu care se desfăşurau evenimentele, pe un petec de hîrtie, Somogyi adaugă: ,,Mai pot scrie Măriei
tale că acum a sosit de la împăratul turcesc solie, în timpul şedinţei
[dietei/ şi au cerut împăratul pe Pătraşcu vodă, Ineu} şi Lipova, dar în
nici un chip nu vor să le dea căci dacă Măria Ta te întorci şi vor putea afla (?) cu dommil meu Pătraşcu vor să obţină pentru ei pace de la
Măria

ta." 35
Pe Somogyi îl preocupă în mod vădit familia lui Mihai şi mai ales
soarta lui Pătraşcu despre care scrie că e bine, sănătos. Sînt însă multe
lucruri la care autorul scrisorii face numai referire. Ele nu pot fi scrise
direct dar domnitorul trebuie să afle răspuns şi la acestea. Interesant
ni se pare următorul pasaj din amintita scrisoare: ,,In ce priveşte familia Măriei tale, voi trimite mîine dis de dimineaţă acolo bileţelul,
dar atît Mărin sa Pătraşcu Vodă cit şi ceilalţi sînt bine, sănătoşi. ln
ceea ce priveşte cealaltă treabă, voi avea grijă astfel ca [îndată/ ce
diavolii (?) nu mai sînt în jurul său, să-l scot" 36 Să fi intenţionat oare

Bartolomeu Somogyi să scoată din cetatea Făgăraş familia lui Mihai
Viteazul şi să o aducă la Beiuş?
La 27 martie Sigismund Bathori a ajuns la Cluj unde a fost înscău
nat ca principe. Primirea care i s-a făcut a fost fastuoasă şi în şedinta
dietei din 10 aprilie i s-au făcut numeroase daruri din partea nobilimii.37 ln martie Mihai scrie lui Nicolae Zolyomi de Albiş, mai marele
cetăţii Săcuieni, să-i recruteze lefegii. Scrisoarea acestuia, din 29 martie, 38 îl înştiinţează pe Mihai despre pătrunderea lui Sigismund cu o
armată numeroasă în Transilvania. Despre familia sa închisă la Făgăraş
34
..... ennekem meg semmi parancsolatom nem volt 6 felseget61, hogy Erdelynek artsak, - nem is cselekszem, valameddig nem parancsoljjak • (S zade c z k y L.,

Levelek Erdely

lărlenetehez

.. ., p. 127)

„Ngdnak azt is irhatom, hogy mostan jutolt az porta.rol az tărăk csaszârnak
kăvete az gyăles
al11tt, es Petrasko vajdat, Jenat, Lippat kerette az csaszar, de
semmikeppen nem adtăk nem is akarjak adni, mert ha Ngd erre jă es meghallhatjak: Petrasko urammal akarnak Ngddal magoknak bekesegC>t sz0rezni • (Ibidem,
p. 128).
36
„Az mi az Ngd hazanepe dolgat illeti, oda is holnap jo-reggel elkuldăk az
czedulaval, de mint Petrasko vajcla ugyan ă nga es mind az tăbbi is egeszs(•qben
vannak. Az mi az mas dolgot illeti, arra îs oly gondom Ieszon, hogyha 11z ordogok kornyulătte nincsennek, kihozatom.• (Ibidem, p. 127)
37
S zi I a g y S., Erdely tărtcnete, (Istoria Transilvaniei), voi. li, Pesta, 1866,
35

p. 21.

38

E. Hurmuz a k i,
p. 130

tărtenetehez,

op. cit., IV /I, p. 248-249; Szădeczky, L., Le\·e/ek Erdcly
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a aflat că vor să o scoată şi să o mute în cetatea de la Gurghiu (Gorgin). Nobilul bihorean îi cere lui Mihai să-i trimită bani pentru plata
lefegiilor. Nu este lipsit de importanţă, felul cum este adresată scrisoarea de către Zolyomi: ,, .. .Michaeli Vajvodae principi Transylvanie,
(sic!) Moldaviae, Valachiae et Transalpinae .. . ", 39 acordîndu-i întreaga
titulatură într-un moment cînd armele nu deciseseră încă sorţile şi cînd
marea nobilime din Transilvania nu dorea acest lucru. De fapt nu era
singura persoană din anturajul lui Mihai cu care Zolyomi întreţinea
legături. La 26 martie el scrisese comisului Leca asigurîndu-1 că va
avea grijă de caii şi servitorii săi ,, .. .să-mi poruncească domnia ta şi
altele, slujesc domniei tale din

inimă. " 40

lui Mihai lăsaţi la Beiuş, pe la începutul lui aprilie au pă
mergînd înaintea voievodului. Bartolomeu Somogyi se
plînge în scrisoarea din 14 aprilie că a rămas cu efectivele descompletate şi îi cere lui Mihai ajutor: ,, ... cit se poate de repede să trimită

răsit

Oştenii
oraşul

Măria ta cîţiva oameni aici, cu care să pot apăra acest loc; apoi, oricind ar vrea Măria ta, ei s-ar putea duce unde Măria ta vei porunci." 41

Acest ajutor era cu atît mai necesar cu cît la începutul lui aprilie,
Sigismund Bathori şi Ştefan Csaki au incercat să atragă de partea lor
oştenii lui Mihai din Beiuş. ,,Ce fel de scrisori a scris principele Sigismund şi Ştefan Csâki sîrbilor de aici, ce fel de promisiuni le fac, copiile acestor scrisori le-am trimis Măriei tale şi cu ce vicleşug au vrut
să pună

mina pe acest castel cu ţinut cu tot Ioan Garazda şi Mihai Ver
iar pe mine cu vreo cîţiva nobili să ne omoare, dar miraculoasa grijă
a lui d-zeu mi i-a dat la mină cu iscoadele Jor."~ 2

Scrisoarea conţine şi informaţii privind st1rea de spirit din Transilvania: ,,Această iscoadă, Ioan Kenesnitt, ce au fost slugă şi J'vlăriei
tale, cu siguranţă ţi-a spus că înainte de aceasta, ardelenii erau foarte
bucuroşi şi veseli dar îndată ce au auzit de vestea şi simt apropierea
Măriei tale, foarte s-au înspăimîntat; au fost zis domnii ca Măria tu
numai să nu le faci nici un rău, ţi-ar da drumul Măriei tale în Ţara Românească

cu

condiţia să fii Măria

ta milostiv cu Transilvania

şi

J\lol-

dova. "·13
39

Ibidem
Vere s s, op. cit., VI, p. 340-341; cu precizarea că nu este vorbi! de Aga
Leca ci de comisul Leca, cum reiese de altfel şi din scrisoare.
41 ..... mennel hamarabb lehetne, kt"1ldene Ngd valami kcves nepet ide, kivel
oltalmazhatnam ezt a helt; ismet valamikor Ngd kivannt1, azok oda mehetnenck az
hova Ngd parancsolna." (S za ci e c z k y, L., Lcvelck rrclcly tărtcnctciicz, p. 494).
4 i „Az minemo lcveleket Sigmond fej es Csiiky Istvan ide az raczsagnak irt,
mikeppcn hitegetik 6ket. mely levelcknek az pariajat im Ngdnak ki.ildtem es mincmi.i mestcrseggel akartak Garazda Janos es Ver Mihaly ezt az kastell kezokhoz vicleke5tol venni, en magamat pedig egynihan nemesekkel egyi.itt megolni, de az
istennek csudalatos gondviselese altal, azt ennekem kezemben akaszta mind kemjekkel egyeten:iben. • (Ibidem)
·Ic Ibidem.
40
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Desigur planurile lui Mihai erau cu totul altele şi acest lucru Sigismund îl ştia. Ne mai putîndu-se baza pe ajutor polonez, el s-a adresat turcilor trimiţînd la Poartă pe Ştefan Toldi, Nicolae Gavai şi Cristofor Torma, lucru pe care ţine să-l anunţe şi Bartolomeu Somogyi lui
Mihai. 44 Nobilimea necredincioasă lui Sigismund a fost deposedată de
:mnuri: Făgăraşul a fost dat lui Ştefan Csaki, cel ce iniţiase răscoala
împotriva lui Mihai, Deva - lui Gheorghe Borbely.
In aceeaşi zi, Bartolomeu Somogyi trimite încă o scrisoare scrisă
pe un ton patetic implorînd ajutor din partea lui Mihai pentru apărarea
Beiuşului: ,,Să-şi amintească milostivenia ta că înainte Măria ta pe
mine nu m-ai cunoscut, nu mi-ai făcut nici o dată nici un bine, cu
toate acestea am slujit Măriei tale cu atîta inimă incit nu mi-am precupeţit nici viaţa, nici oboseala, cheltuiala, pentru Măria ta, t ie-mi de

aceea ca răsplată din partea Măriei tale aceea ca să-mi pot păstra
viaţa şi puţinele bunuri care le-am dobîndit pentru umila mea slujbă,
nu mă arunca cu cap cu tot ci, cît se poate de repede, trimite-mi ajutor pentru apărarea acestui Joc ... " 45
Nu ştim dacă această scrisoare a ajuns sau nu la Mihai Viteazul
dar, la puţine zile mai tîrziu, oştile lui Sigismund Bathori au atacat
Beiuşul şi au reuşit să-l cucerească. Evenimentul a avut ecou, Antonio Constantino relatează de la Kosice, ducelui de Mantova, la 27 aprilie subliniind importanţa poziţiei strategice a Beiuşului pentru Oradea. 46
Vestea a ajuns şi la Mihai care îşi va fi exprimat îngrijorarea şi
nemulţumirea. La Viena, la 29 aprilie, se ştia că domnul român a plecat direct spre Oradea şi că aşteaptă ajutoare şi din Ţara Române::iscă. 47
Inaintarea s-a produs însă destul de încet. Abia la 30 iunie aflăm că
Mihai este la Debreţin aşteptîndu-1 pe banul Mihalcea să-i \·ină în
ajutor cu forţe noi, care să i se alăture. Acum Mihai trimite o parte
a armatei sale să lovească asupra Beiuşului stăpînit de Sigismund. 411
Nu ~tim ce s-a întîmplat cu Bartolomeu Somogyi dar se pare că
rlin Beiuş oştile lui Sigismund au fost alungate. Se pregătea marea confruntare de la Gorăslău unde alături de Mihai Viteazul vor participa şi
haiducii din Crişana contribuind în bună măsură la răsunătoarea
victorie.

44

45
46
47

48

Ibidem; vezi şi Ia S zi I a g y S., op. cit., II, p. 21.
S za d e c z k y L., Levelek Erdely tortenetehez, p. 494-495
Vere s s, op. cit., VI, p. 359.
Ibidem, p. 360
lbid€m, p. 389; I. Crăciun, op. cit., p. 150.
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BORŞA,

SEC. XVII.

de
E. CHIRILA, I. CHIFOR

Din tezaurul descoperit în 1972 în hotarul satului Borşa, jud. Cluj,
.au fost recuperate şase piese, care se păstrează în Muzeul Gherla.
Ia tă lista lor 1 :
I. POLONIA

Sigismund III ( 1587-1632)
I. Piesă de 1,5 groşi, 1621. I-I-C, I, 1422.
II. BRIEG

Georg III ( 1653-1664)
2. Piesă de 15 creiţari, 1GG4.
Leopold I ( 1657-1705)
3. Piesă de 15 creiţari, l crn:1.
IV. TIROL

Leopold I ( 1657-1705)
4. Piesă de 15 creiţari, 1G6l.
I I I. SILEZIA

Leopold I (1657-1705)
5. Piesă de 15 creiţari, 1G94.
ln nrticolul de fa\/\. folosim următoarele abreviaţiuni:
= Catalogue ele la collcclion des mcdailles ci monnuies polonuises m1 comic
E. lluttcn-Czapski, voi. I, St. Petcrsbourg - Paris, 1971
Cejnek-J. Cejnek, Oslerrcichische, Ungarische, Băhmische und Schlcsische Miinzpragungcn v. 1519-1705, Wien, 1936
1

H-G
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V. NIEDEROSTERREICH

Leopold I ( 1657-1705)
6.

Piesă

de 15

creiţari,

1696.

Cîteva cuvinte în legătură cu piesele tezaurului.
Piesa nr. 1 este un aşa numit dreipolker din care se emit între
1614-1627 cantităţi enorme în Polonia 2 •
Celelalte monete sînt piese de 15 creţari a căror emitere începe
la 1659 în imperiul austriac 3 şi al căror uz se generalizează apoi în
principatele germane.
Piesa nr. 2 este emisă în ducatul Brieg din Silezia. Semnul în formă de inimă cu cruce de pe reversul piesei indică pe maestrul monetar Christian Pfahler 4 • După stingerea dinastiei ducilor de Lignitz-Brieg
în 1674 ducatul trece în posesiunea Austriei. Monetăria din Brieg nu
lucrează între 1675-1692. Piesa din tezaur face parte din seriile de
15 creiţari emise aici între 1693-1696. ln 1714 monetăria va fi definitiv închisă 5 •
Piesa nr. 4 este emisă în monetăria de la Breslau. Iniţialele G. H.
se referă la controlorul monetăriei (Wardein) Georg Hilbner 6 •
Piesele nr. 5-6 sînt emise respectiv la Hall şi Viena.
Judecind după piesele recuperate, tezaurul de la Borşa prezintă
compoziţia caracteristică tezaurelor transilvane acumulate la sfîrşitul
secolului XVII, după ocuparea Transilvaniei de către austrieci7.

DER MONZHORT VON BORŞA, 17. JH.

Zusammenlassung

Der Artikel behndelt einen, în Borşa, Bez. Cluj, eridocklcn Munzhort aus dem
17. Jh. Es wurden daraus sechs Munzen sichergestelll ( ein Dreipolker und funf Funfzehnkreuzer), die im Museum von Gherla aufbewahrt werden. Die Verfasser erortern kurcz die Munzen des Hortes. Dieser weist sămllichc Merkmale der zu Ende des
17. Jhs. gesammelten und vergrabenen siebenburgischen Horle auf (siehe Anm. 7).
2

M. Gumo w s k i, Handbt•ch der polnischen Numismalik, Graz, 1960, p. 45
F r. S c h ro t te r, Worterbuch der Miinzkunde, Berlin-Leipzig, 1930, s.v. Fi:nlzehnkreuzer
4 F. F r iede ns burg, Schlesicns Neuere Miinzgeschichle, Breslau, 1899, p. 131
5 Ibidem, p. 103. 135
• Ibidem, p. 99; Cejnek, p. X
7
E. C hi r i I ă, Contribuţii la studiul circulaţiei monelei de argint Jn Transilvania Jn a doua jumdlale a secolului XV II, in Apulum, XI, 1973, p. 717-720
3
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TEHNOLOGIE ŞI ARTA MONETARA TRANSILV ANEANA
ÎN SEC. XVII
de
ALEXANDRU SAŞIANU

Prezenta lucrare nu urmăreşte o redare exhaustivă, o epuizare a
problemei enunţate în titlu. Lipsa unei terminologii de specialitate, a
unor lucrări teoretice de bază, de referinţă, îngreunează chiar şi o
tentativă mai puţin pretenţioasă ca cea de faţă. Ne vom opri în particular asupra unor date prin care vom încerca, pe de o parte, o reconstituire, fie ea şi relativă, a tehnologiei monetare a secolului al XVIIlea, iar pe de altă parte, fireşte în strînsă legătură cu aceasta, vom
încerca să scoatem în evidenţă dimensiunile semnificaţiilor artistice
ale monedei transilvănene.
Moneda - măsură a valorii economice, mijloc de circulaţie a măr
furilor, instrument de conservare de valori, reprezentînd în acelaşi
timp un adevărat tezaur de informaţii pentru istoria civilizaţiilor
umane - aruncă o lumină importantă şi asupra istoriei culturii, asupra procedeelor tehnice care ilustrează dezvoltarea artei monetare,
pentru că moneda nu a fost de-a lungul secolelor doar instrument economico-financiar, ci a format şi obiectul unei arte autentice, artă a
monetăriei.

Metode de lucru foarte greoaie domină timp îndelungal îndeletnicirea baterii de monede. Această situaţie explică, de altfel, în mare
măsură deosebirile calitative sau cantitative în planul unei
emiteri
,,pro forma", emitere în care efortul artistic se cerea urmărit cu consecvenţă, cită vreme acesta era sensul emiterii respective.
Astfel, sistemul de batere monetară „al marco" nu stabilea în mod
riguros greutatea monedelor, ci doar numărul lor, care urmau să fie
bătute dintr-o unitate ponderală de bază, admiţînd abaterile maximale
şi minimale. Baterea unor monede nu era verificată şi de aceea din
monetării intrau în circulaţie piese cu greutăţi diferite.
https://biblioteca-digitala.ro
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Relativ la procesele tehnologice legate de obţinerea monedei dintre izvoarele medievale ne vom folosi de două lucrări'. După părerile>
autorului Cosmograf iei, una dintre aceste lucrări, tehnologia monetară
cunoaşte mai multe faze. Pentru a se obţine monede din aliaj specific, monede de o anumită mărime şi greutate, metalul iniţial ( aurul
sau argintul) trebuie combinat cu alte metale pentru a-i mări rezistenţa, avindu-se în vedere uzarea prin circulaţie. Apoi, sînt consemnate operaţiile prin care trecea aliajul amintit:
1. metalul topit ajuns în stare fluidă este turnat cu ajutorul unei
cuve în forme speciale de fier, obţinîndu-se, la răcirea aliajului, lingourile;
2. lingourile astfel obţinute sînt laminate in foi subţiri şi tăiate
în bucăţi de mărimi diferite;
3. ultima operaţie este aplicarea ştampilei prin care bucata de
metal devine monedă.
Etapele stabilite sînt deci obtinerea aliajului, turnarea în lingouri, laminarea, divizarea în părţi stabilite oficial, impuse de tranzacţiile comerciale, aplicarea ştampilei (matriţare).
In a doua jumătate a secolului al XVI-lea apare cartea intitulată
Commentarius super auri proxim, qua deducitur ad consuetam puritatem ul ex eo monetae sine ulla reprehensione cudi possint aureae:?,

care informează asupra modului în care principii epocii sale îşi acopereau necesităţile de metal nobil, necesar pentru baterea monedelor,
existînd precizări referitoare şi la cementarea (purificarea) aurului
pînă la gradul în care putea servi scopurilor monetare şi în legătură
cu felul în care au operat oficialii tezaurului preschimbarea auruluP.
Toate tehnicile descrise sînt valabile şi pentru secolul al XVII-lea.
Faptul că autorul cărţii nu a înţeles prea multe din justificarea
chimică a procesului pe care-l practica este explicabil, atribuindu-l
unor calităţi mistice existente în metal, deoarece era sub o influenţă
firească a unei mentalităţi de alchimie în care, avînd în faţă faptul
1 S e b a st i an
Mii ns t e r, Cosmografia, a pud C o n s t an t i n I. K a rad g ea, D11spre tehnica vechilor ateliere monetare, în Cronica numismatică şi
arheologică, 1924, nr. 51-52, p. 27-28; De brec z e ni La dis 1 au,
Commentarius
super auri proxim, qua deducitur ad consuelam puritatem ut ex eo monetae sine ulla
reprehensionc cudi possint aureae, apud Fin a 1 y
Henrik, Debreczeni Laszlo
aranylinomilo kănyve (Cartea cementatorului Debreczeni Ladislau), in Az Erdelyi
Muzeum Egylel Evkănyvei, voi. IV, Cluj, 1868, p. 111-130.
2 Cartea de divide in şapte părţi. ln prima parte, cementatorul transilvJ.nean
vorbeşte despre construirea clădirii unde se cementa aurul (domus coementaria) şi
construirea vetrei de topire (toculus Jiquelactorius). Abia in partea a treia relatează
despre tehnica purificării aurului ale cărei elemente de bază sini: praf de cărămidă,
sare, plumb şi aramă.
3
ln documente perceplio auri. Se efectuau la Alba Iulia. Conform raţiunilor
din 1671 întocmite de exactorul fiscal Petrus Rethy pentru o măsură (quentchen,
pondus) P.gală cu 1,62 gr. de aur praf se dădeau la preschimbare 2 florini 50 de
denari, iar pentru aurul pur 3 florini (Arhiva istorică a Filialei Academiei R.S.R.,
Cluj, fond. Socoteli princiare (1666-1676).
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experimental concret, cauzele sînt doar intuite. Comentariul despre
calitatea substanţelor folosite este frapant de amănunţit. Ne vom mulţumi cu o scurtă trecere în revistă a unor probleme de strictă importanţă.

1. Cărămida folosită pentru praful de cementare să fie arsă moderat, praful măcinat foarte fin.
2. Sarea trebuie să fie într-o stare cît mai compactă, şi nu uşor
fărîmiţabilă, ci în plăci curate, subţiri şi transparente. Numai dacă întruneşte aceste condiţii va fi sfărîmată şi transformată în praf, care
va fi ţinut într-un loc special, unde să nu aibă nici un contact cu alte
substanţe. La sfărîmarea acestor două substanţe nu se va folosi piua
din aramă sau din cositor pentru că, dacă din acestea s-ar desprinde
o aşchie cît de măruntă, care ulterior va ajunge în praful de cementare şi apoi, pe parcursul topirii, în aur, îl va face pe acesta atît de
fragil încît nu s-ar putea bate din el sub nici o formă monede; la laminarea făcută cu ciocanul ar crăpa în mii de bucăţi. Acest fenomen se
datoreşte cositorului. Ni se oferă şi un exemplu din practica de monetar a autorului: ,,Cînd am fost, înainte cu cîţiva ani, meşter monetar,
24 de mărci de argint, provenit din aurării, l-am turnat conform obiceiului în formă de bare şi le-am predat monetarilor, dar cînd aceştia
au vrut să le bată în formă de plăci, sub loviturile ciocanului s-au
sfărîmat ca piatra". Procedeul cementării este analizat în amănunţime.
Aurul care urma să fie purificat, era topit într-un creuzet, în care se
introducea cel mult 66 de mărci 4 (aproximativ 16,208 kg). Cînd aurul
1ncepea să se topească, zgura, care se ridica la suprafaţă era recoltată
cu o lin.gură de fier şi pusă separat într-un alt vas pentru ca aurul
care rămînea prins de zgură să poată fi ulterior recuperat. După
această operaţie, cuptorului i se dădea căldura maximă, pînă cînd
aurul devenea fluid ca apa şi căpăta o culoare verzuie. Apoi, se efectua o mică probă a fineţii aurului, pentru că în conformitate cu
aceasta se adăugau părţile de metal nenobile. După fuzionarea completă a aurului cu metalele amestecate, creuzetul era luat de pe foc,
iar conţinutul de aur topit se turna încet într-un vas cu apă, care era
incontinuu amestecată în timpul turnării aurului lichid. In contact cu
apa rece aurul se solidifica şi se transforma în bucăţele mici, care
.erau uscate şi puse într-un alt vas, în care se ordonau între straturile
prafului de afinare uşor umezit. Vasul se umplea în acest fel cu straLuri succesive de aur şi praf umezit lăsîndu-se în partea superioară a
vasului un mic spaţiu de două degete. Cu acest conţinut vasul se introducea în cuptorul bine încălzit păstrîndu-se acolo 24 de ore. După
aceea era scos, pus într-o albie mare şi spart. Bucăţile de aur se spă
lau de praful de cementare, iar amestecul de nămol era reţinut deoa4
O marcă era egală cu 245,580 gr. Din această marcă de 23½ carate se băteau
69 de piese de aur (ducaţi). Principele Apafi a scăzut etalonul monetar al ducaţilor
bătind din aceeaşi marcă 72 de piese.
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rece conţinea argint. Se selectau citeva bucăţele de aur şi se retopeau
în scopul examinării gradului de cementare după aceaslă primă opera\ie. In funcţie de rezultatele obţinute se repeta operaţiunea o dată, d~
două ori, de trei ori, pînă cînd aurul întrunea toate condiţiile pentru
a putea servi scopurilor monelare. Urmează etapele cu care ne-am întîlnit şi în prima lucrare semnalată. Aurul cementat este topit din nou
într-un creuzet uscat, de fabricaţie nemţească, apoi este turnat
în formă de bare. Barele de aur sînt predate monetăriilor, unde sint
laminate, tăiate în forme pătrate şi ştanţate. La predare meşterul monetar şi cementatorul îşi notau cu multă precauţie cit aur au predat, sau
au primit. Aceeaşi cantitate de aur predată de cementator trebuia înapoiată acestuia de către monetar, dar în monede de aur împreună cu restul
de aşchii provenite din „tunsul monedelor" 5 • Mai sînt interesante capitolele ce dezvăluie modul în care cementatorul şi monetarul dau socoteală prefectului cămării 6 asupra monedelor de aur bătute şi asupra
cîştigului cămării după fiecare marcă. Atît monetarul cit şi cementatorul se prezintă în faţa prefectului cămării princiare cu monedele
bătute. Mai întîi meşterul monetar dovedeşte faptul că galbenii pe
care i-a bătut au o greutate justă. Umple unul din talerele cintarului
cu galbeni, iar pe celălalt pune o greutate de trei mărd. Dacă sînt
exact 207 galbeni, au o greutate justă, dacă sînt mai puţini atunci baterea este deficitară pentru cămară, dacă sînt mai mulţi atunci galbenii sînt mai uşori (adică dintr-o marcă se băteau mai multe monede
decît era fixat prin lege) şi nu vor fi primiţi în comerţ de către negustori. Sarcina cementatorului era aceea de a socoti suma totală a
galbenilor pe care o separa de benefidul realizat. Acesta era reţinut
de către prefectul cămării. 1n cîştig se includeau resturile de aur ră
mase în urma operaţiunilor de cementare şi de balere a monedelor.
Cementatorul dădea socoteală nu numai asupra acestui cîştig, dar şi
asupra calităţii aurului galbenilor pentru a se evita emiterea pieselor
a căror titlu nu era cel corespunzător.
Dacă documentarea pentru procesul cementării aurului este foartebogată, nu acelaşi lucru îl putem spune şi despre celelalte procese. La
ora actuală nu este posibilă refacerea lor integrală 7 • Ne limităm să
conchidem încă o dată faptul că tehnologia monetară se realiza prin
şase procese: 1. obţinerea aliajului specific; 2. cementarea aurului;
3. turnarea în lingouri; 4. laminarea; 5. divizarea; 6. ştanţarea.
1n concluzie, analizînd cele două variante de explicitare a proceselor de fabricare a monedelor transilvănene, putem constata că unul
5

se

Tunsul monedelor, operaţiune prin care se definitiva forma

monedei, adicc1

cu ajutorul foarfecelor colţurile bucăţii de metal ştampilate.
Titulatura acestei funcţii o găsim în documente sub forma

latinească

tăiau
6

A.uri

Camerae Praelectus.
7 Nu există un studiu sistematic al tehnicii monetare. Informaţii cu caracter
general, cu valabilitate şi pentru tehnologia monetară medievală se găsesc in Encyclopaedia Brilannica (Technique and Ari), voi. 16, p. 634~36.
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vine în completarea celuilalt în privinţa operaţiunii cementării aurului. Debreczeni tratează mai amănunţit problema cementării aurului,
de la el rămînîndu-ne dovezi foarte importante asupra modului transilvănean, specific, de lucru în monetăriile timpului. Valoarea istorică
şi documentară a contribuţiei acestuia este incontestabilă pentru activitatea monetăriilor transilvănene şi aduce o lumină nouă asupra contribuţiei meşterilor de pe meleagurile româneşti la dezvoltarea meseriei monetarilor.
Evoluţia cadrului monetar al Europei centrale, în componenţa că
ruia intra principatul autonom al Transilvaniei, coincide în secolul al
XVII-iea cu o adevărată explozie monetară, cu o acută sete de numerar. Puternica devalorizare monetară din timpul războiului de 30 de
ani, care a afectat şi Transilvania, participantă la conflagraţie, a fost
determinată de mutaţiile apărute în structura vieţii politice, care solicitau pînă la maximum economia monetară a imperiului habsburgic
şi deci, implicit, economia monetară a principatului transilvănean, încorporat acestuia la sfîrşitul veacului respectiv. In această situaţie
dezvoltarea tehnologiei monetare a fost determinată şi de necesităţile
politico-militare. Acoperirea cheltuielilor mari, impuse de campaniile
militare, reclama necesitatea asigurării unei bateri monetare cit mai
exacte, dar mai cu seamă, ridicarea randamentului monetar, care la
rîndul său a pretins diversificarea instrumentelor monetare, a căror
grad de exactitate a tins întotdeauna să se perfecţioneze. Avînd în
vedere aceste afirmaţii ne propunem să discutăm cîteva din instrumentele esenţiale utilizate într-o monetărie, întregind în acest fel ultimul
proces al tehnologiei monetare: ştanţarea.
Instrumentele monetare 8 se împart în două categorii: principale
şi auxiliare. În prima categorie se includ matriţele monetare şi dălţile
cu care acestea erau confecţionate. În a doua intră utilajele cu ajutorul cărora matriţa era bătută sau presată pe bucata de metal care
devenea astfel monedă şi cele cu care se efectuau diferite operaţiuni
secundare. Amintim cîteva dintre ele: unelte de tăiat, foarfeci şi cleşte
pentru tunsul monedelor, substanţe pentru „albitul" sau curăţatul monedelor, oţeluri speciale (folosite pentru confecţionarea dălţilor), ciocane, cîntare, căldări de aramăn.
Formele matriţei dădeau metodele de batere a monedei. Acestea
erau de două feluri: 1. batere cu ciocanul ( cea mai frecventă); 2. presare (manuală şi hidraulică).
Matriţele se realizau cu mîna liberă prin scobirea imaginii şi a
scrisului, sau cu dălţi, confecţionate dintr-un metal dur, pe care ima8

A Ibe r t
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p. 77-106.
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Neueren

Allgemeine
Miinzkunde
Zeit, Miinchen-Berlin,
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1926,

S. G o Ide n b erg, Inventarele din 1553 şi 1556 ale minei
în Anuarul Inslilutului de Istorie din Cluj, Tom. VII,

şi monetăriei din Baia Mare,

1964, p. 9
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qinilc> ieşeau în relief şi care, prin aplicarea lor, dădeau formele dorite. Utilizarea dălţilor era mai practică, facilita obţinerea matriţelor,
prin faptul că erau extrem de diversificate. Cu ajutorul lor se putea
evidenţia o mare varietate de detalii ale imaginilor monetare, varietate pretinsă de gusturile artistice la modă. Pretenţiile decorati\·e ale
stilului baroc revendicau acumularea de detalii.
Existau mai multe dălţi, care, combinate, dădeau matriţa. Complexitatea lor pornea de la simpla daltă cu linie, punct sau cerc şi ajunqea pînă la dalta cu multiple cîmpuri heraldice. Imprimarea literelor
~i imaginilor în matriţă se efectua prin repetarea succesivă a operaţiunilor, sau cu mai multe dălţi deodată.
La început, o largă întrebuinţare o avea matriţa-ciocan. Pe parcurs ea a fost înlocuită cu o matriţă fixă cu rol de nicovală, combinată în partea superioară cu o matriţă mobilă. Această matrită dădea
imprimări duble (avers-revers), dar prezenta un neajuns: monc>da putea aluneca şi în acest caz rezulta o ştanţare greşită necesitînd repetarea operaţiunii, deoarece greşelile nu puteau fi rectificate.
La ambele variante de matriţe (matriţa-ciocan şi matriţa nicovală)
lovirea se făcea cu ciocanul, deci metoda este cea a baterii cu ciocanul. La a doua metodă, care se efectua prin presare, se utilizau două
categorii de instrumente: cleştele de presare (cu matriţe inferioare şi
superioare) şi presa cu valţuri acţionată de forţa hidraulică. Presa cu
valţuri era compusă din două valţuri orizontale, acţionate de forţa
apei, care se mişcau în sens contrar. In cazul acestor prese matriţele
aveau o formă ovală pentru ca moneda să primească prin presare o
formă rotundă. Presa cu valţuri şi-a găsit o întrebuinţare largă la
Baia-Mare, unde a fost introdusă de familia Herberstein, în 1580 care
a arendat monetăria pe o perioadă lungă. ln anul 1620 principele
G. Bethlen a arendat-o oraşului în schimbul sumei de 2 OOO de taleri1°.
Cel mai răspîndit procedeu de batere monetară rămîne totuşi acela
cu ciocanul. Dacă în una din cele mai celebre monetării din Europa
centrală, cea din Kremnitz 11 , sistemul baterii cu ciocanul persistă pînă
în anul 1661 ne vine greu să admitem că în Transilvania s-ar fi utilizat alt sistem, mai ales că monetăriile de pe teritoriul principatului
lucrau după modelul celei din Kremnitz. In această monetărie, cu activitate îndelungată, în 1661 a fost instalată presa de bătut cilindrică,
care a funcţionat pînă în anul 1710 cînd a fost înlocuită cu presa modernă în formă de spirală, generalizată în Europa 12 • Este prea puţin
probabil că anul 1661 a adus înnoiri şi în tehnologia monetară tran-

° Cost i n

C. K i r i t e s c u, Sistemu/ bdnesc al leului şi precursorii lui,
1967, p. 104
11 ln urma expediţiei din
1619 a lui Gabriel Bethlen împotriva împăratului
Ferdinand al II-iea, oraşele Caşovia, Kremnitz şi Bratislava au intrat în stăpinirea
principelui transilvănean, primele două emiţind monede in numele lui.
12 R ud na y Gyula, Warou Daniel kormocbcinyai lovesnok (1674-1729) (Daniel Warou gravor la Kremnilz), Budapesta, 1937, p. 17.
1

voi. I,

Bucureşti,
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cac1 se mai adaugă circumstanţele politice din timpul
domniei principelui Apafi, care se schimbă prin slăbirea turcilor şi
încercările habsburgilor de a obţine Transilvania. Politica monetară
transilvăneană este lipsită de potenţialitate şi nu se poate sustrage
influenţelor tentaculare habsburgice. Se fac presiuni şi ca urmare a
acestora dieta din februarie 1682 de la Făgăraş este constrînsă să
acorde monedelor împăratului o liberă circulaţie în Transilvania 13 •
Deja dieta din 1686 recunoaşte deschis că, deşi împreună cu monedele
împăratului circulau multe piese apocrife, ,,interzicerea acestora nu
este posibilă aşa încît toată lumea, fără excepţie, este obligată să le
primească" 14 •

In anul 1688 s-a mai făcut o încercare în direcţia împrospătării
cu monede autohtone prin încredinţarea baterii
din Braşov şi Sighişoara. Dar probabil că moartea principelui Apafi, survenită în 1690, a zădărnicit şi această din
urmă încercare.

circulaţiei monetare
talerilor monetăriilor

ARTA MONETARA TRANSILV ANEANA
Au fost arătate pînă acum mai multe aspecte ale tehnologiei monetare. Ne-a mai rămas să adăugăm la ele o particularitate a monedei,
care din păcate este destul de puţin studiată, cea artistkă.
Moneda este în primul rînd un instrument vital al producţiei, consumului şi schimbului, esenţial funcţionării vieţii economice, dar în
acelaşi timp este un element al istoriei culturale cu semnificaţii estetice care se cer relevate 15 • In structura fenomenului monetar raportul
dintre caracterul util al monedei şi cel estetic este un raport în care
elementul estetic se substituie celui util. Consideraţiile estetice sînt
subordonate necesităţilor practice ale comerţului. Elementul estetic
serveşte ca înveliş valorii intrinseci a monedei, valoare care nu este
absolută a utilului. Ea trebuie să fie confirmată şi de aspectul extrinsec al monedei. Forma estetică a banului a fost o necesitate obiectivă în cursul istoriei. Banul a fost un simbol de putere politică şi
socială. Precum se ştie moneda nu a avut întotdeauna valoare economică, dar a fost în toate epocile bazate pe economie monetară, un
instrument de manifestare a unui prestigiu. Dacă aşa stau lucrurile,
atunci este firesc faptul că orice suveran, sau feudal, care dispunea de
13

Monum_enta C~milalia Regn_i T_ran_ssylva1;1iae:. v?l. XVII, Budapesta, 1883, p. 254.
H u s zar La Jos, Az erdely1 penzveres lortenele (Istoria monetăriei transilvănene), în A Tărleneli Erdely, Budapesta, 1936, p. 520
15
Pentru estetica monetară şi dimensiunile culturale ale monedei se pol consulta: F. F r iede ns burg, Die Miinze in der Kuflurgeschichte, Berlin, 1909· idem
Die Symbolik der Milte/allermiinzen; C. H. V. Su t he r land, Ari in C~inage:
Londra, 1955
14
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dreptul de a bate monedă, aveau tot interesul să emită piese cit mai
artistic executate. În acest caz faptul economic şi politic interferează
cu dezvoltarea artistkă.
De la bun început în aprecierea· estetică asupra monedelor există
riscul de a le stabili valoarea prin prisma unei producţii în serie. Or,
rolul artei este acela de a elabora nu seria, ci tipul. Dar dacă ne gindim că monedele sînt produsul unei sensibilităţi colective şi nu individuale, că dincolo de implicaţiile economice, care vizează comerţul,
ele posedă şi o destinaţie estetică, care vizează frumosul, că deşi arta
monetară este considerată de specialişti drept una minoră ea a avut
un rol însemnat în răspîndirea largă în rîndurile maselor a gusturilor
artistice şi prin aceasta la ridicarea nivelului estetic al oamenilor
simpli, care nu aveau posibilitatea curentă a unui contact direct cu
marile opere artistice, sîntem datori să acordăm artei monetare locul
şi rolul cuvenit în ansamblul manifestărilor artistice generale a unei
societăţi umane.
1n evoluţia numismaticii ca ştiinţă se poate surprinde o fază primară (secolele XVI-XVIII), de colecţionare, în care „determinantul
absolut" era de natură estetică. Moneda veche (grecească, romană,
medievală), colecţionată, era privită ca un produs artistk, cu o esenţă
estetică. Existau acum interese pentru monede vechi, a căror colecţionare era în vogă. întocmirea unor colecţii de proporţii mari, a căror
faimă a avut răsunet (este suficient de convingător exemplul colecţiei
lui Samuil Brukenthal) era apanajul aristocraţiei feudale, sau a pă
turilor cărturăreşti. Gusturile estetke, hrănite de respectul pentru antichitatea greco-romană sau pentru evul mediu (reabilitat de romantismul istoric), i-au determinat pe aceşti colecţionari, aparţinînd straturilor de sus ale societăţii, sau intelectualităţii, să privească într-o
contemplare melancolică piesele unei civilizaţii dispărute. Deci moneda comportă şi o valoare de permanentizare a sensibilitătilor estetice, fiind în acest sens o punte de legătură între diferite epoci istorice.
In abordarea problemelor de artă monetară trebuie să ţinem
seama de periodizarea istoriei monetare, care cuprinde patru mari
momente:
1.
2.
3.
4.

epoca
epoca
epoca
epoca

medie timpurie a denarului
grosului şi a florinului de aur
talerului
sistemului monetar decimal.

Din punct de vedere artistic şi cronologic ne interesează epoca
talerului, care începe în secolul XVI şi atinge cel mai înalt grad de
evoluţie în secolul XVII. In limitele secolului XVII se integrează dezvoltarea stilului baroc, care a dat în arta monetară transilvăneană cea
mai dinamică şi autentică epocă.
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Arta barocă se răspîndeşte în secolul XVII în Europa cu o repez1nune uimitoare. Din Italia trece Alpii cuprinzînd Germania, Austria,
Franţa. Stilul ei a produs în arta monetară cea mai înfloritoare epocă
înainte de secolul XVIII, după care dezvoltarea acestui stil încetează
să mai fie viguroasă.
în esenţă barocul este un stil izbitor care se opune simplităţii şi
măreţiei austere a stilului clasic. El presupune decor organic, ostentaţie, mişcare complicată, acumulare de detalii, o îngrămădire de elemente. Raportul decor-funcţie este inversat, funcţiile se topesc în decor şi sînt un pretext pentru a-l pune în evidenţă 16 •
În cazul artei transilvănene tehnica elaborării arlislice a portretului este precară. Ea nu poate face faţă portretisticii complicate a sliiului baroc, care pătrunde în arta monetară fără să aibă o bază de
inspiraţie în arta generală în care barocul se anunţă cu întîrziere.
/\şa se explică, în parte, stîngăcia execuţiei portretului.
Arta monetară transilvăneană se găseşte la drumul de intersecţie
a artei răsăritene cu arta monetară a Europei centrale. Dar pentru că
din punct de vedere monetar Transilvania aparţine cadrului central-european, este explicabil de ce în arta monetară influenţele artistice venite din apus sînt dominante. Astfel stilul baroc a avut un teren liber
de evoluţie, pătrunzînd însă în mod treptat, atingînd deja la sfîrşitul
sef\"olului XVII formele care caracterizează barocul dezvoltat, modern.
În stabilirea cuantumului de influenţe nu pot fi neglijate nici cele
0rientale, care dau artei monetare transilvănene acel plus de specificitate faţă de piesele emise în diferite monetării ale imperiului
habsburgic.
Istoria monedei autohtone a principatului Transilvaniei relevă
două aspecte, pe de o parte baterea monedelor, iar pe de altă parte,
circulaţia lor. Cele două aspecte nu sînt egale pentru că circulaţia
monedelor autohtone este complementată de coexistenţa unui număr
extrem de mare de monede străine, în special de cele poloneze. Dacă
Transilvania se menţine refractară la invazia monedelor turceşti, anumite circumstanţe impuse de Poartă, duc Ia o reconsiderare în planul
emiterii monedelor, cu reale avantaje de ordin artistic. Faptul că turcii
pretindeau tribului în monede de aur şi mai puţin argint, eventual în
taleri, impunea cu necesitate acordarea unei atenţii sporite emiterii
pieselor de aur. Baterea monedelor în aur aduce după sine o importantă restructurare a gustului artistic şi ca urmare, în secolele XVIXVII. dar mai ales în ultimul, s-au emis cele mai frumoase piese din
istoria monedei transilvănene .
.. ~tilul special al monedelor transilvănene era consecinţa caracterului autohton al monetăriilor Transilvaniei. ... ; pe teritoriul prin16

Passim Jean Ro u s set, La lillcrature ele J'âgc bnroque en France, Librairie
.!ost' Corli, Paris, 1963
t7 -
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cipatului Transilvaniei baterea monedelor era efectuată in mai multe
locuri, uneori în monetării echipate pentru ocazii speciale. La ace-;te
monetării temporare munca de gravare era de obicei incredinţată meş
teşugarilor locali. Aceşti excelenţi meşteşugari din Cluj, Sibiu, Braşov,
aveau, natural, nevoie de o experienţă adecvată şi de îndemînare in
gravarea monedelor. In consecinţă, imaginile de pe monede reprezentau adesea anomalii" 17 •
Din punct de vedere artistic monedele bătute de principii transilvăneni includ piese remarcabile, efectul artistic fiind puternic subliniat de particularităţile neîntîlnite altundeva în baterea monedelor.
Emiterea pieselor în forme diferite, octogonale, hexagonale, ofC'rea
gravorilor spaţiu mai mare pentru decorările heraldice şi pentru dhpunerea figurilor şi a tuturor genurilor de detalii.
Monedele transilvănene sînt tipuri ornamentale de o remarcabilă
fineţe la care rafinamentul, eleganţa artistică a gravorilor şi-a pus
amprenta în special asupra reprezentărilor decorative ale cimpului
heraldic. Forma şi conceperea elementelor heraldice nu cunosc nici
o normă rigidă care să le fi încorsetat reprezentarea. Cîţi principi,
cîte emisiuni, atîtea sînt formele şi cadrele ornamentale compuse cu
un înalt simţ artistic. Aici s-a validat capacitatea estetică a meşterilor
monetari 18 • Compoziţia heraldică a monedelor îmbină blazonul principelui cu cel al principatului. De regulă, pe monedele de aur cu ,·aloare mai mare apare blazonul principatului purtînd în centru pe cel
al familiei princiare, iar în cazuri mai rare numai blazonul principelui.
Există trei variante de combinare a blazoanelor pe monede: sau apare
uneori numai blazonul principelui, sau alteori al Transilvaniei, a treia
posibilitate îmbinînd ambele blazoane.
Este evidentă strădania de împodobire cu detalii a cimpului heraldic pînă la refuz. In compoziţii se pot recunoaşte foarte uşor elemente care provin din ornarea vaselor. Dar originalitatea rămîne toluşi în naturaleţea portretelor. Seria specifică de portrete a fost
deschisă de cele ale lui Sigismund Bathori (bustul cu buzdugan)H'.
Tot în seria specifică a portretisticii monetare transilvănene poate
fi încadrată medalia Mihai Viteazul. Ii vom acorda spaţiu aparte.
Anul 1600 este pentru istoria patriei noastre un an de profunde şi semnificative prefaceri. Epopeea lui Mihai Viteazul, strădania sa, conjugată cu cea a poporului român, năzuinţa de eliberare de sub jugul
otoman şi-a îndeplinit menirea prin marele act al unirii celor trei tări
române, act care realizează unitatea poporului român. In aceste împrejurări este bătută medalia Mihai Viteazul cu valoare şi greutate
17

H u s zar Lajos, The Art ol Coinage in Hungary, Budapesta, 1963, p. 26
S z e n t gali K ar ol y, Erdely penzei (Monedele Transilvaniei), in Az erem
Budapesta, 1934, p. 3
19
I b i d e m, p. 4
18
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identică cu a pieselor de 10 galbeni. Cele mai recenle investigaţii au
stabilit că dintre toate medaliile Mihai Viteazul cunoscute în prezent
numai cea de la Viena este autentică, celelalte fiind contrafaceri. Se
consideră că a fost gravată de acelaşi arlist, care a executal gravarea
talerului lui Rudolf al II-iea, în acelaşi an, în monelăria de la Baia
Mare. Pentru că piesa are caracler comemorativ nu o vom considera
după criteriile aplicate în cazul producţiei monetare curenle, nepulîndu-i stabili valoarea în funcţie de legile circulaţiei monetare. Dar
rămîne faplul determinant că, această medalie este mai presus de orice
o mărturie de inestimabilă valoare pentru istoria noastră naţională.
Din punct de vedere estetic piesa prezintă cîteva caracteristici aparte.
A \·ersul scoate în evidenţă figura impozantă a domnitorului român,
privirea fiind frontală, un caz mai rar în portretistica monetară a secolului XVII. Voievodul român poartă mustăţi şi barbă. Ceea ce
a trage atenţia priv ilorul ui este expresivitatea feţei, aceeaşi expresivitate pe care o întîlnim în portretele executate de artiştii Dominicus
Cw-itos şi Aegidius Sadeler. Linia sprîncenelor, care se continuă cu
cea a nasului, nasul prelung, drept, ferm, expresia ochilor sînt elemente care trădează caracterul celui portretizat, un caracter hotănt,
rlîrz, al unui om de acţiune precum a fost Mihai Viteazul. Costumaţia
ele inspiraţie levantină este alcătuită din căciula de blană cu surgiuc
şi paf ta şi aceeaşi pelerină cu guler de blană pe care o distingem pe
gravura lui Custos executată în acelaşi an în care a fost bătută mecia lia Mihai ViteazuF 0 • Asemănarea elementelor portretistice şi cele
ale costumaţiei cu cele de pe gravura lui Custos ar putea fi argument
ele bază pentru ipoteza că medalia îş are sorgintea în această gravură.
Este relevantă minuţiozitatea, preciziunea redării bustului principelui Gabriel Bethlen, a armurii acestuia, sau o costumaţiei de inspiraţie occidentală (guler stelat Stuart) a principesei Ecaterina de Brandenburg. Detaliile sînt alît de evidente, încît pot servi întocmirii unui
studiu foarte amănunţit, prin care se poate urmări cu cea mai mare
precizie, în totalitate, elementele componente ale armurii sau costuma~iei de epocă.
Efectul exotic al portretisticii este puternic accentuat de pieptă
nătura cu moţ după moda turcească, sau portul unei căciuli de blană
de către principe. Marele contrast între primitivismul portretelor şi
lucrarea minuţioasă
armurii principilor este un fel de antinomie estetică a monedelor transilvănene, care însă
nu le scade valoarea
artistică, pentru că tocmai prin ea arta monedelor ardelene asimilează
acea particularitate care o caracterizează: originalitatea. Contrastul
poate fi explicat prin faptul că meşteşugarii din monetării erau meş
teri locali, neîntrecuţi în complicata artă a redării unei armuri, dar

a

w

Ştefan

Societă/ii

D. Tănăsescu, Despre medalia lui Mihai V ilcazul, în Buletinul
Numismatice Române, nr. 121-123, p. 242-243
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https://biblioteca-digitala.ro

Alexandru

260

Sdşianu

inocenţi şi cu prea puţine cunoştinţe în redarea feţei umane. Repr<>zentarea portretului ajunge la o mai mare perfecţiune numai in timpu I
principelui Ioan Kemeny 21 • Este vorba de seria de monede bătute de
acest principe în anul 1661, din care ne reţine atenţia monedclr dP
zece ducaţi. Dar cazul acestui principe este destul de izolat ( eventual
am mai putea adăuga cu multă bunăvoinţă emisiunea din 1GfiO a principelui Acaţiu Barcsai) şi nu prezintă continuitate. Caracterhlicile,
portretisticii monetare din timpul principelui Mihail Apafi nu se abat
de la linia generală a artei monetare transilvănene. Trăsăturile fetei
principelui prezintă aceleaşi deficienţe anatomice: fruntea teşită, ochi
exoftalmici, nas proeminent, bărbie exagerat de alungită.
In general concepţia despre poziţia busturilor este destul de unitară. De regulă, bustul înzăuat al principelui este orientat spre dreapta.
Există totuşi cîteva excepţii. Ele se limitează la două emisiuni monetare, una de zece galbeni din 1657, cealaltă tot de zece galbeni din
1661. Pe ambele, bustul este într-o poziţie frontală, iar direcţia privirii
este orientată spre dreapta. De asemenea, pentru poziţia feţei figurilor sînt cîteva cazuri rare: la piesa de zece galbeni emisă în 1616 âc·
Gabriel Bethlen privirea principelui este orientată spre stînga, iar la
aceea din acelaşi an şi cu valoare identică, însă formă ovală, poziţia,
feţei este frontală.
Un fapt este cert: busturile reprezentate pe monede se originau·
in diferite gravuri, portrete, dar care prezentau şi ele aceleaşi deficienţe anatomice, expunînd feţe monotone, inexpresive, schematice,
care le dau o notă de primitivism. Şi tocmai prin acest primitivism,
prin savoarea orientală şi efortul care tinde spre o reprezentare fidelă,.
fără nici o idealizare, primesc aceste portrete calităţi naturale 2 ~.
Portretele sînt într-o strînsă legătură spirituală şi artistică cu portretele contemporane cunoscute sub numele de „galeria strămoşilor".
Trăsăturile feţei de pe aceste vechi portrete familiale sînt la fel de
stranii ca şi cele de pe monede, dar costumaţia somptuoasă şi toate·
amănuntele decorative sînt executate cu o mare precizie şi îndeminare. Relaţia dintre portretele familiale princiare şi reprezentările depe monede, poate fi dovedită printr-un exemplu concret. Este cunoscut
un caz în care Gabriel Bethlen a dat ordin pentru remunerarea unui
artist din Tîrnava, care îi pictase portretul în mod special pentru nwnetărie23.

Dintre medalii merită o atenţie deosebită o piesă cu o grcutalP
cu cea a monedelor de zece galbeni (aproximati\· 34 grame)

identică

21 B.
Se y K a tal i n şi G ed ai I s Ivan,
Budapesta, 1972, p. 22
22 H u s za r La j os, op. cit., p. 27
23 Ibidem, p. 27-28

frcmk.incsck (Tezaure mo11,'!, 1:,'),
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executată de gravorul \Vilhelm Horl ( originar din Kremnitz), la Baia
Mare, în anul 164324 •
O ultimă particularitate a monedelor transih·ănene, care se cuvine
a fi amintită este mărimea, dimensiunea unor monede, mai bine zis
monede onorifice, care amplifică şi mai mult aspectul de originalitate
în arta monetară transilvăneană. Dimensiunea are rol de atribut de
măsură a valorii estetice monedelor. In emiterea pieselor de mărime
neobişnuită, destinate a servi permanentizării în memoria generaţiilor
a unui eveniment şi nu unui scop practic, executarea artistică este'
chemată să-şi spună cuvîntul. Documentele vremii fac referiri la monede de aur de valori neobişnuite, de 25, 50 sau 100 de galbeni. Astăzi
se dispune de ducaţi de o astfel de valoare ieşită din comun numai
din timpul principelui Apafi. Este interesant faptul că deşi suprafaţa
de decorare în cazul acestor exemplare este mult mai mare, gravorii
o foloseau mai mult pentru scoaterea în evidenţă a detaliilor decorative. In mod special, cîmpul her.::ildic este primul vizat în acest sens.
Unul din cele mai rare exemplare, de o mărime impresionantă, este
moneda-medalie de 100 de galbeni bătută de principele Apafi în
anul 167425 • Valoarea ei era atît de mare, încît nu putea fi monedă
de circulaţie. 1n comerţ se folosea în general numai moneda de un
galben (3,5 gr) numită ducat; deja galbenii de 10, bătuţi cu timbrul talerului, erau extrem de rari2 6 • în centrul acestei monede-medalie
(din care pînă acum se cunosc doar trei exemplare, unul la Budapesta
şi celelalte două probabil în Austria) este bătut un ducat de 10, iar în
jurul lui se ordonează 10 piese de cîte un ducat2î.
Cu toate că în planul valorii intrinseci (hotărîtă rle cantitatea şi
calitatea metalului nobil din monedă) moneda-merlalie cu valoare de
50 de ducaţi emisă de Mihail Apafi în anul 1677 este, fireşte, mai mică
decît cea cu valoare de 100 de ducaţi, în planul estetic valorile se
inversează. Medalia a cărei
contravaloare materială reprezenta în
timpul lui Apafi doar 50 de ducaţi se bucură de o mult mai judicioasă
aşezare a desenului, din spaţiul circular al monedei fiind folosit fără
exagerare - fiecare milimetru în scopul înfăţişării pompoase, exuberante, a tuturor amănuntelor ce trebuiesc cuprinse într-o piesă bătută
de un principe, pătruns doar de ambiţia de a-şi dovedi măcar în acest
fel prestigiul. Aşa se face deci că pe întreaga circumferinţă a monedei-medalie două cîmpuri de flori îmbrăţişează inscripţia latinească
după care fondul de aur al piesei scoate în relief legenda scrisă cu
24

B. Se y G ed ai, op. cil., p. 16
Ea are o greutate de 350 gr. şi diametrul de 117 mm. Poate fi comparată cu
piesa de 100 de ţechini b[1tută de ultimul doge vene\ian, Manin, sau cu cea de
100 de ducaţi emisă de Ferdinand al Iii-lea în 1629 în cinstea victoriei asupra cehilor, sau cu piesa de aceeaşi greutate şi valoare, hl1tutl1 în anul 1621 de reqele
polonez Sigismund al III-iea.
2G B. Se y G ed ai, op. cil., p. 8
27 Ibidem, p. 9
23
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caractere neobişnuit de mari - urmîndu-i, pe avers, bustul principelui
la care distingem capul disproporţionat şi o poziţie nenaturală a
corpului.
Impecabil din punctul de vedere al artei monetare baroce, reversul,
pe lîngă brîul floral ce îmbrăţişează o altă inscripţie latinească şi continuă legenda (care conţine titulatura principelui) cu aceleaşi caractere, îşi cîştigă printr-un desen heraldic şi reprezentarea coroanei
princiare primatul estetic asupra piesei de 100 de ducaţi.
Vulturul cu două capete, care cuprinde întregul cîmp heraldic,
aminteşte în mod evident de „fratele său mai mare", pe care îl înlîlnim pe toate monedele imperiului habsburgic. Această asemănare reliefează, o dată în plus, influenta crescînd a habsburgilor asupra principatului, din ce în ce mai puţin autohton al Transilvaniei. Sub aceste
.,auspicii" mai rămîne loc şi pentru tradiţionalul blazon al principatului (soarele, luna, cele şapte turnuri şi acvila) care înglobează blazonul principelui în structura căruia elementele 'bachice au parcă o menire ambiguă, de a linişti armele sau poate de a le încununa folosinţa.
Studiul dezvoltării artei monetare aduce un aport important la întregirea schemei evoluţiei strădaniilor artistice ale societăţii transilvănene. Calităţile estetice ale pieselor transilvănene, trăsăturile artistice care le caracterizează şi care au fost supuse examinării în
lucrarea de faţă, ne indică nivelul la care s-a fixat arta monedelor
în secolul XVII, ne permite să stabilim, în final, gradul de pătrundere
a stilului baroc în arta monetară.
Barocul a fost perceput în arta monetară în mod gradual, treptat,
pe parcursul secolului XVII. Acest lucru este oglindit, în speţă, de
cadrul ornamental al devizei heraldice, care raportat la formele heraldice rigide şi mult prea simetrice ale secolului XVI, dezvăluie o
manieră aparte, mult mai vie, mai animată.
Transformarea Transilvaniei în provincie austriacă, a însemnat
sfîrşitul unei autonomii monetare, care a fost parte inlegrantă
din
cvasiindependenţa de care se bucura principatul. Noile circumstanţe
politice au pus stavilă dezvoltării libere şi originale a artei monetare
transilvănene, artă care, pînă atunci, se putuse manifesta într-o adevă
rată strălucire de baroc.
ln consecinţă, printr-o maximă generalizare, arta monetară transilvăneană poate fi caracterizată prin trei termeni calitativi: varietate,
originalitate, dinamism. Primul termen este, fireşte, definitoriu pentru
arhitectura formei, a detaliilor care o alcătuiesc. Varietatea, diversitatea elementelor nu presupune şi o varietate de stil. Stilul, ansamblul
de concepere artistică a monedelor transilvănene este unitar şi prezintă o puternică continuitate în cursul secolului XVII. Originalitatea
vizează în primul rînd portretul tipului de pe monede, care cu excepţia medaliei Mihai Viteazul, este inexpresiv, dar natural, formele diferite ale pieselor şi mărimea, dimensiunea acestora. Dinamismul îl
găsim în aglomeraţia de elemente ale reprezentărilor heraldice.
https://biblioteca-digitala.ro
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Resumc
L'etude est fondee sur quelques sources de Moyen-Âge auxquellcs on ajoute
une bibliographie plus on moins de reference.
Dans Ia premiere partie on essaie une reconstruction des etapes du proces
technologique monetaire dans le XVII-eme siecle. On accorde une place plus importante au proces de purification de !'or et puis on examine quelques instruments
monetaires.
Dans la deuxieme partie on discute Ies dimensions des significations esthetiques
de la monnaie et la relation qui existe dans le cactre du phenomene monetaire entre
!'element estethique et !'element utile. On accorde une place plus importante au
developpement de !'art monetaire en Transilvanie, a ses particularites ct au degres
d'assimilation du style baroque.
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îNFIINŢ AREA ŞI

ACTIVITATEA DESP ARŢ AMîNTULUI
DIN CEICA AL „ASTREI" ÎNTRE ANII 1910-1914
de
VIOREL FAUR

Activitatea „Astrei" în Bihor pînă la Unirea clin 1918 constituie
unul dintre cele mai importante capitole de istoria culturii locale în
epoca modernă. Istoriografia premarxistă bihoreană 1 are meritul de
a fi semnalat-o, fără să manifeste preocuparea de a o cunoaşte în
profunzime. lnceputurile reconsiderării mai temeinice a acesteia aparţine ultimului deceniu\ existînd posibilitatea unei valorificări integrale a documentaţiei păstrate 3 şi, deci, a prezentării ştiinţifice a eforturilor culturalizatoare ale despărţămintelor „Astrei" din această parte
a ţării. Cu acest prilej ne vom ocupa de preocupările clespărţămîntului
din Ceica, punînd la contribuţie o informaţie istorică inedită~.
Petru E. Pap p, Sărbătoarea „Astrei", în Calendarul Bihorului pe anul 1921,
1921, p. 82; Aur e I T r ip o n, Monografia almanah a Crişanei, Oradea, 1936,
p. 97-98; Pa u I Pap p, Documente privitoare la înfiintarea despărtămîntului
,,Astra" Beiuş, în Beiuşul, 12, 1943, nr. 41, p. 2; Petru F. Pap p, Serbările „Astrei"
în 1898 la Beiuş, în Beiuşu/, 13, 1944, nr. 31. p. 2
2
Viorel Faur, Despărţjmîntul din Beiuş al „Astrei"', în Crişana, 1967,
nr. 238, p. 3; Titus Ro ş u, Din ac/ivi/alea „Astrei" orădene, în Familia, 1971,
nr. 9, p. 17; Viorel Faur, 75 de ani de la începuturile „Astrei" în Bihor, în Crişana,
1973, nr. 46, p. 2; Idem, ,,Astra" în Bihor, în Familia, 1973, nr. 3, p. 23; Idem, 75 de
ani de Ia adunarea generală a „Astrei" desfăşurată la Beiuş, în Crisia, Oradea, 1973,
p. 305-316; I o n Bradu, lnceputurile şi activitatea „Astrei" în Bihor, în Contributii culturale bihorene, Oradea, 1974, p. 107-159; Vi ore I Faur, Despărfămîntu/
orădean al „Astrei" (1900-1918), în Crisia, 1975, p. 279-285.
a Autorul acestui articol cercetează de mullă vreme activilalca desp[uţămintelor
bihorene ale „Astrei•, adunînd un valoros material documentar din arhivele centrale
ale „Astrei" (Sibiu) şi din cele locale (Oradea şi Beiuş), precum şi din presa timpului
(Transilvania, Familia şi Ţara noastră). Iniţial, a fost preconizată publicarea rezultatelor investigaţiei respective într-o monografie, ceea ce n-a devenit realitate din
motive exterioare voinţei autorului. Prin urmare, s-a recurs la publicarea unor articole separate despre fiecare despărţămînt, evident pe perioada menţionată.
4
ln articolul citat (la nota 2) al lui I o n Bradu nu este consemnată nici
o referinţă despre acest despărţămînt, rămînind să-i fie reconstituit în întregime
istoricul.
1

Beiuş,
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Viare~/ Faur

Primele ctc>spărţămintc> bihorc>ne s-au infiin(at la Beiuş ( 1898) şi
Oradea ( 1900). Despărţărnîntul beiuşean cuprindea în sfera sa de activitate populalia din cercurile adminislrali\'C Vaşcău, Beiuş şi Ceica,
deci de pe un Leritoriu exlins, fapt resimţit de intelectualii care au
aderat la scopurile culturale ale „Astrei". Iuliu Pataki din Drăgeşti,
spre pildă, expedia - la 2 septembrie 1909 - directorului dc>spărţă
mînlului, Nicolae Fabian, o interesanlă scrisoare, din care vom reţine
cileva aspecte edificatoare. ,,De cîţiva ani - precizează el - ... propag (în cercul Ceica - n.n.) ideea înfiinţării unui despărtămînt nou al
Asociaţiunii cu sediul 1n centrul pretorial"" (subl. nr. V.F.). După
părerea sa, ,,lipsa organizării acestui despărţămînt o reclamă atît interesele Asociaţiunii, cit şi cele ale noastre din cerc" 6 , deoarece „inteligenţa" a subscris la ideea respectivă, numărul membrilor putind
creşte de la 5-6, citi erau pînă atunci, la 30-40. Aceasta ar însemna
practic o concentrare de energii pentru propagarea şi realizarea programului cultural al „Astrei" în cercul Cei ca, întărindu-se totodată
„legăturile de solidaritate" dintre susţinătorii societăţii. Intenţiile de
separare de despărţămîntul beiuşean au fost deja comunicate conducerii centrale de la Sibiu, care le-a aprobat „cu multă bucurie". Prin
urmare, considera Iuliu Pataki, terenul este pregătit·, ajungîndu-se în
stadiul de a se „convoca o conferinţă pentru a dezbate cele de lipsă",
desigur în prezenţa unui delegat al Comitetului central al „Astrei",
conform unor norme organizatorice încetăţenite.
Din revista Transilvania, organul oficios al „Astrei", aflăm că
Vasile Papp (din Tapa de Sus) a fost împuternicit de către conducerea
centrală să procedeze la înfiinţarea despărţămîntului din Ceica 8 , cu
sediul în aceeaşi localitate, eveniment ce s-a petrecut la 28 martie
9
1910 • Constituirea a fost ratificată de Comitetul central şi, astfel, s-a
putut trece la alegerea comitetului cercual (în şedinţa din 6 iulie 1910),
format1° din: Vasile Papp (preşedinte), Eugen Venter (vicepreşedinte),
Vasile Lăpuştean (casier), dr. Ioan Iacob (avocat), Iuliu Pataki (secretar). S-a decis, totodată, ca despărţămîntul ceican să-şi d~sfăşoare
5

Arhiva Liceului „Samuil Vulcan• din

6

Ibidem

Beiuş, fond „Astra",

dos. 4/1907, fila 308

7
N. Fabian este rugat să-şi dea „bunăvoitoarea părere în chestie şi a ne
presta prea „preţiosul• său „concurs la îndeplinirea intenţiunilor noastre•, adică a
se exprima în legătură cu persoana ce va fi aleasă ca director al proiectatului ctespărtămint ceican, cu numărul comunelor ce vor intra în alcătuirea sa şi, desigur,
asupra datei cînd să aibă loc şedinţa de constituire (Ibidem)
8
Transilvania, 1910, p. 56
9
Ibidem, p. 141; Arhivele Statului Sibiu, fond „Astra" (ln continuare: Arh. St.
S., f. ,.Astra"), dos. 424/1911, act 200: Raport general despre activitatea despdr/ămin
tului Ceica în cursul anului 1910.
rn Arh. St. S., f. ,.As/ ra", dos. 424/1911, act 200. Au fost, tot atunci. aleşi şi
membrii supleanti ai comitetului cercual: Alexandru Golea, Ioan Moga, Vasile Carliş,
Ioan Pop şi Sever Sălăjan.
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activitatea în cele 49 de sate ale cercului pretorial''. S-au înscris
19 membri ai despărţămîntului1 2 • Cele 100 de exemplare din Biblioteca
poporală a „Astrei", primite de la Sibiu, au fost „distribuit( e) la mai
mulţi indivizi şi membri ai
despărţămîntului,
despre ce este evidenţă"13, Pînă la finele lui 1910 nu s-a înregistrat vreo aliă iniţiativă
demnă de interes a despărţămîntului ceican 14 . In primul său an de
existenţă, despărţămîntul din Ceica n-a obţinut notabile rezultate concrete, limitîndu-se la probleme strict organizatoriceL'.
La 12 iulie 1911 s-a ţinut cea dintîi adunare generală a despăr
ţămîntului, în satul Tăşad, fiind prezente 300 persoane. Cu această
ocazie s-a înfiinţat în localitate o agentură a despărţărnîntului 16 şi au
fost susţinute două prelegeri „poporale": ,.Astra jubiliară" (de către
candidatul de avocat, dr. Victor Andru) şi Fragmente din igiena poporală18 (de dr. I. Comşa). S-a hotărît înfiinţarea unui fond cultural' 9 •
La începutul anului 1912 se produce, într-adevăr, un salt calitativ în activitatea despărţămîntului. Comitetul cercual a luat, în şe
dinţa sa din 24 ianuarie, decizii deosebit de importante. A fost conceput planul prelegerilor pe întreg anul, cerîndu-se 100 de coroane de
la Sibiu pentru a dispune de mijloacele necesare în acest sens. Toţi
respective au fost: Topa de Jos, Buciumi, Bucuroaia, Ceişoara, Decă
Lupoaia, Topa de Sus, Forosig, Ogeşti, Holod, Gruilung, Inceşti, Dumbrăviţa Mică, Cîrpeştii Mici, Copăcel, Corbeşti, Cotiglet, Copăceni,
Crînceşti, Luncasprie, Ceica, Calea Mare, Miheleu, Lazuri, Cîrpeştii Mari, Valea Mare,
Hidişel, Hodiş, Pomezău, Cîmpani, Vălani, Bicăcel, Cărănzel, Cărand, Rotăreşti, Săl
dăbaj, Sîntelec, Cîmpani, Vălani, Bicăcel, Cărănzel, Cărand, Rotăreşti, Săldăbaj, Sîntelec, Sitani, Sîmbăşag (Sîmbăta), Spinuş, Stracoş, Tăşad, Topeşti, Vărăşeni, Vintere
şi Ro~oz (Ibidem).
2 Mai exact: 1 membru fondator; 2 pe viaţă, 12 ordinari şi 4 ajululori (Ibidem).
13 Arh. St. S., J. ,,Astra'', dos. 424/1911, act 200; Transilvania, 1910, p. 466
14 Notăm că în şedinţa comitetului cercual din 28 septembrie 1910 s-a stabilit
ca adunarea generală (pe anul în curs) a despărţămîntului să se desfăşoare în Ceica
la 8 noiembrie. Datorită neprezentării tuturor membrilor (au fost de faţă doar 6
membri) a fost amînată pentru ziua de 21 noiembrie, cînd s-a constatat aceeaşi
absenţă (Ibidem). Comitetul central a intervenit la Consistoarele din Oradea (gr. or.
şi gr. cat.) pentru ca acestea să convoace o adunare în cercul Ceica, prin intermediul căreia să-i îndemne pe învăţători şi preoţi ca să sprijine Asociaţiunea (Transilvania, 1910, p. 468).
15 Probabil nu s-a înfăptuit sperata coeziune a membrilor şi nici nu s-a creai
atmosfera de emulaţie ce ar fi asigurat o convergenţă de eforturi şi, în final, o activitate mai fructuoasă.
16
Sîntem de părere că tot atunci s-a constituit şi biblioteca agenturii din
Tăşad, dar „datele necesare• despre aceasta n-au parvenit conducerii despărţămîntu
lui şi nu sînt menţionate în raportul acestuia pe anul 1911, întocmit de Iuliu Pataki
în 3 februarie 1912 (Arh. St. S., 1. ,,Astra", dos. 424/1912, act. 207).
17
ln anul 1911 se împlinea o jumătate de veac de la înfiinţarea Asociaţiunii,
organizate fiind mari serbări jubiliare la Blaj. In despărţăminte evenimentul a fost
de asemenea, aniversat.
'
18
Arh. St. S., I. ,,Astra", dos. 424/1912, act. 207: Raport general despre ac/ivi/alea despărţămintului Ceica pe anul 1911.
19
Transilvania, 1911, p. 314, 645 şi 782
11

Aşezările

neşti, Dobreşti, Drăgeşti, Duşeşti,
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membrii comitetului au fost obligaţi să se străduiască „a cişliga cit
de mulţi membrii 20 ai despărţămîntului " 12 • Fondul cultural amintit, a
cărui destinaţie n-a fost încă stabilită, urma să se constituie din contribuţii voluntare 22 • De reţinut şi propunerea lui V. Lăpuştean ca, în
comunele unde vor fi susţinute prelegeri, să se iniţieze o pregălire
prealabilă a locuitorilor, pentru ca aceştia să vină „în număr cit de
rnare" 2 :i. Printr-o stăruinţă lăudabilă, au fo~t înfiinţate în 1912 alte
patru agenturi ale despărţămintului, fiecare fiind dotată cu o bibliotecă proprie, după cum urmează: Vintere ( cu 29 cărţi), Lazuri (cu
29 cărţi), Drăgeşti (cu 30 cărţi) şi Sîmbăta (cu 35 cărţF~). Accentul s-a
pus însă pe prelegerile „poporale'', al căror număr a fost de 22, după
cum rezultă din raportul anual. Ca atare, au fost susţinute asemenea
prelegeri în Vintere (Despre consum şi legea rurală, de dr. I. Iacob;
Economie raţională, de S. Sălăgean; Puterea de viaţă a romanului, de
Iuliu Papp), Lazuri (Despre scris şi citit, de I. Pataki; Societăţile de
consum, de dr. I. Iacob), Duşeşti (Stupăritul, de Gh. Vereş; Despre alcoolism, de V. Papp), Dobreşti2 5 (Economia de cîmp, de V. Carţiş; Despre tovărăşii de Alex. Golea; Despre alcoolism, de V. Lăpuştean),
Bucuroaie 26 (Societăţile de consum, de Tr. Roman; Despre legea urbarială,
de Pintilie Bugariu), Sîmbăta 27 (Despre scris şi citit, de

° Consemnăm

numele membrilor despărţămîntului din Ceica pe anul 1911, care
achitat - pînă la 7 februarie 1912 - taxele: V. Cartiş (proprietar din Rogoz;
membru fondator), dr. I. Iacob (avocat şi proprietar în Duşeşti; membru pe viaţă),
I. Papp (preot militar din Budapesta; la fel), Sever Sălăgean (director domenial în
Holod; la fel), I. Papp (protopop gr. cat. în Holod; m~:nbru ordinar; precizăm că toţi
cei care urmează sînt membri ordinari, deci nu mai trecem acest lucru la fiecare în
parte), Iuliu Pataki (preot gr. cat. în Drăgeşti), V. Papp (preot gr. or. în Topa de Sus),
Paul Tămâian (preot gr. cat. în Sîmbăşag), dr. I. Comşa (medic cercual în Sîmbăşag),
Pantilie Bugariu (învăţător în Tăşad), V. Lăpuştean (preot gr. or. în Ceica ). I. Moga
(învăţător în Dobreşti), Al. Galea (preot gr. or. în Hidişel Nan), I. Si!bău (preot gr.
or. în Săldăbaj), Dimitrie Vuşcan (preot gr. or. în Sereghiş), Iustin Popo\·ici (preot gr.
or. în Rotăreşli) şi Mihai Popa (notar cercual în Tăşad). Informaţiile sînt scoase din
Arh. St. S., I. ,,Aslra", dos. 198/1912, act 258.
21 Arh. St. S., f. ,,Astra", dos. 198/1912, act 258
22
Fondul cultural s-a realizat din contribuţiile lui I. Iacob (5 coroane), S. Sălă
gean (5 cor.), V. Cartiş (5 cor.), V. Papp (5 cor.), V. Lăpuştean (2 cor.), I. Pataki
(2 cor.), T. Roman (2 cor.), şi Iustin Popovici (2 cor.). Suma strînsă: 28 coroane (Arh.
St. S., f. ,,Aslra", dos. 198/Hll2, act 141).
2J Arh. St. S., f. ,,Aslra", dos. 198/1912, act 258
24 Ibidem, dos. 425/1913, act. 215: Raport general despre activitatea despărtămin
tului Ceica în cursul anului 1912; Transilvania, 1912, p. 161, 480 şi 562 (aici se precizează că au fost înfiinţate agenturi şi biblioteci în 7 comune, fapt neconfirmat de
documente). Mai exista o bibliotecă în Tăşad, care avea 100 de „cărţi• (termenul
include îndeosebi broşurile editate de Asociaţiune). Agentura din Vintere (întemeiată la 25 febr.) a avut 21 membri ajutători, iar cea din Lazuri (înfiinţată la
24 martie) 18 membri (Ibidem, dos. 200/1912, act. 671).
25
Cu prilejul respectiv au fost împăr\ite \ăranilor din Dobreşti 22 broşuri din
Biblioteca oopulară a Asociaţiunii (Ibidem).
20 S-au distribuit sătenilor 22 broşuri (Ibidem)
27
Au fost date gratuit locuitorilor 15 broşuri (Ibidem).
2

şi-au
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J. Papp; Despre consum, de I. Iacob), Rogoz 28 (Părţile din igiena poporală, de dr. I. Comşa; Despre datinile naţionale române, de V. Lă
puşlean), Drăgeşti:! 9 (Părţi din igiena poporală, de dr. I. Comşa; Despre meserie şi negustorie; Bibliotecile poporale), Ceişoara (Despre
olcoolism, de V. Papp; Pămîntul şi grădinarul, de Gh. Boţoc) şi Ceica 30
(Despre dalinele poporului român, de V. Papp). Este evidentă preferinţa conferenţiarilor, jmtificată

de altfel, pentru o tematică de interes
practic imediat. Nu sînt ignorate nici obiceiurile folclorice româneşti,
ca realităţi spirituale proprii. Totul era orientat, aşadar, spre ridicarea economică şi culturală a populaţiei româneşti din cercul Ceica.
ln această faţetă a preocup&.rilor membrilor despărţămîntului rezidă
eficienţa operei lor de culturalizare. Consemnăm înfiinţarea de „societăţi ele consum" în localităţile Tăşad şi Sîmbăta. Fondul cultural a
spcnit la 200 coroane, depus fiind la banca românească „Drăganul"
din Beiuş 31 • Cu ocazia adunării generale anuale a despărţămîntu
lui - ce a avut loc în Rogoz, la 28 august 1912 - a fost aranjat „un
concert cu declamări şi cîntări naţionale" 32 • Programul acestuia a inclus
următoarele puncte: un „marş executat de orchestră", ,,doine poporale" interpretate de Aurora Lăpuştean şi Maria Cosma, poezia Poporul (de Panait Cerna), ,,doine" din Bihor cîntate de „tinerii ţărani" din
Holod, poezia Nunta Zamfirei (de G. Coşbuc), monologul Barbu Lău
tarul (de V. Alecsandri), şi „doine" (probabil tot bihorene) cîntate de
Maria Dragoş şi Ana Drăguş 33 • S-a propus să se ofere şi „producţiuni"
cu schiopticonul, experienţă deja introdusă în despărţămintele din
Beiuş şi Oradea. Cu pregătirea corespunzătoare a programului au fost
însărcinaţi Eugeniu Venter, Iuliu Pataki şi Sever Sălăqean 11 • A fost
acceptată ideea de a se lua legătura cu conducerea despărţămintelor
bihorene pentru „a putea promova în mod unitar interesele noastre
cullurale-sociale" 35 • De reţinut faptul că tot atunci au fost donate gratuit cărţi locuitorilor din Bucuroaia (un număr de 24), Dobreşti (22)
80 de broşuri au fost împărţite auditorilor (Ibidem). Există şi o interesantă
a prelegerii lui V. Lăpuştean, pe care o consemnăm: .,Deoarece în părţile
aceste încep a se denatura datinile şi moravurile bune româneşti şi a primi influente
străine, prelegerea a fost foarte potrivită şi primită cu mare mulţămită" (Ibidem,
dos. 202/1912, act 1498).
29 S-au impărţit 20 broşuri ţăranilor (Ibidem)
30 Ibidem. Textele a patru prelegeri au şi fost trimise spre publicare redacţiei
revistei Transilvania (Ibidem, dos. 200/1912, act. 1224).
~8

motivaţie

31

Ibidem.
Ibidem, dos. 425/1913, act. 215.

Şi-au dat concursul „tineri şi tinere inteligente din jur", precum şi un grup de „inteligenţi din Beiuş". Au luat parte peste
200 intelectuali şi \ărani, obţinîndu-se un venit de 61 coroane.
33 Ibidem, dos. 202/1912, act. 1250.
32

34

Ibidem.

Arhivele Liceului „Samuil Vulcan• din
380-381
:i 5

Beiuş,
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şi Sîmbăta* (12). De
despărţămîntu lui 36 •

asemenea, a fost ales noul comitet (pe 3 ani) al

1n anul 1913 despărţămîntul ceican s-a dovedit la fel de acti\,
ponderea deţinînd-o prelegerile „poporale" - expresie concretă a contactului cu populaţia, formă eficientă de transmitere a învă~ămintelor
şi convingerilor - , fiind vizate de data aceasta, conform unui plan,
celelalte aşezări din cercul Ceica. Prin urmare, în Holod s-au tinut
5 prelegeri (Creşterea copiilor, de dr. I. Comşa; Despre tovărăşii, de
Paul Tămîian; Agenturile şi bibliotecile poporule, de I. Papp; V iuta
şi activitatea lui Iosif Vulcan, de I. Papp şi Istoricul Asociaţiunii, de
Tuliu Papp 37 ), în Lupoaia - 3 (Despre Asociaţiune, de V. Cartiş; Societăţile de însoţire, de Paul Tămîian; Despre sărbători, de Eugeniu
Venter), în Corbeşti - 2 (Pomăritul şi grădinăritul, de V. Cartiş; li,_
mările alcoolismului, de I. Papp), Calea Mare 3 (Despre Asociaţiune,
de I. Pataki; Poeziile populare, de I. Papp; Despre grădinărit, de Pantilie Bugariu), în Hidişel Nan - 3 (Pomăritul şi grădinăritul, de G.
Boţoc; Părţi din igiena poporală, de dr. I. Comşa; Despre comusări, de
dr. I. Iacob) şi în Pomezău - 3 (Despre sărbători, de Eugen Venter;
Urmările alcoolismului, de dr. I. Comşa; Grădinăritul şi pomăritul, de
V. Cartiş 38 ). Fondul cultural s-a ridicat Ia suma de 266,60 cor. Adunarea generală cercuală s-a desfăşurat la 13 iulie 1913 în Holod, fiind
completată de un concert 39 şi o reprezentaţie cu piesa „Două surde",
obţinîndu-se un „succes deplin", în sală fiind peste 200 locuitori 40 • A
luat fiinţă o agentură a despărţărnîntului şi în Holod, despre care nu ni
s-au păstrat date informative.
Comitetul central a acordat şi în anul 1914 un ajutor de 50 coroane despărţămîntului din Ceica pentru a-i utiliza la „aranjarea prelegerilor poporale" 41 , încercînd să-l stimuleze în această direcţie. Totodată, a fost înmînat din partea conducerii „Astrei" un premiu de
50 coroane învăţătorului Teodor Fizeşan din Vintere, care a ,,instruit
27 de analfabeţi", aceştia dind examen de verificare a cunoştinţelor
în faţa membrilor comitetului cercual 42 • Pînă în momentul redactării
prezentului material n-am descoperit alte documente referiloare la
preocupările despărţămîntului. De presupus că după izbucnirea primuSimbăşag am trecut Simbăta.
Membrii acestuia au fost: Vasile Papp (director), Sever Sălăgean (vicedirector), Paul TămAian (casier), Iustin Popovici (controlor) şi Iuliu Pataki (secretar). Notăm şi membrii supleanţi ai comitetului: dr. I. Comşa, V. Lăpuştean, Al. Golea şi
Georgiu Boţoc (Arh. St. s„ I. ,,Astra", dos. 202/1912, act 1498).
37 Arh. St. S., I. ,,Astra", dos. 425/1914, act. 178: Raportul general despre activitatea despdrţjmîntului Ceica în cursul anului 1913. Despărţămintul a avut 35 rlemembri.

• ln loc de

36

38

Ibidem

39

Programa acestuia n-am reuşit s-o depistăm.
Arh. St. S., I. ,,Astra", dos. 425/1914, act 178
Transilvania, 1914, p. 120
Ibidem, p. 240

40

41
42
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lui război mondial, aşa cum s-a întîmplat şi în cazul altor despărţă
minte, activitatea acestuia se restrînge în mod considerabil, desigur
datorită unor condiţii istorice obiective.
Deşi am analizat numai o jumătate de deceniu din existenţa despărţămîntului ceican al „Astrei" (1910-1914), putem
conchide că
acesta a avut o bună organizare internă relevîndu-se îndeosebi
Vasile Papp, Iuliu Pataki şi dr. I. Comşa - , împrejurare ce i-a permis
să se afirme ca un veritabil factor cultural în cercul Ceica, unde iniţiativele sale au derivat din necesitatea de a introduce noul, tocmai
pentru a se ajunge la popor şi a-i fi de folos, atît sub raportul cerinţelor practice, cît şi al dezideratelor naţionale. De aceea, cultivarea
prelegerilor - ca formă de comunicare umană deosebit de accesibilă a fost bine cumpănită, realizîndu-se finalitatea propusă. Am observat
că alături de noile agenturi şi biblioteci înfiinţate s-a constituit şi un
fond cultural, cade urma să fie pus la dispoziţia altor manifestări ale
despărţămîntului. Programele concertelor date au conţinut în primul
tînd melodii populare din satele cercului, ceea ce atestă dorinţa participanţilor de a-şi asculta propriile creaţii folclorice. N-au lipsit din
programele amintite nici piesele de teatru şi recitalurile de poezii
patriotice.
înfăptuirile despărţămîntului ceican în primii săi ani de activitate
se cuvin a fi incluse tradiţiilor culturale progresiste ale judeţului
nostru.

LA FONDATION DE LA FILIALE DE CEICA D',.ASTRA"
ET SON ACTIVITE ENTRE 1910-1914

Resume

Prenant pour point de depart un materiau documentaire inedit (qu'il a trouve
dans Ies archives de Sibiu, d'Oradea et de Beiuş), l'auteur retrace Ies circumstances
qui ont determine la fondation de la Filiale de Ceica d',.Astra• (societe culture!le de
grande importance des Roumains de Transylvanie, fondee en 1861 a Sibiu), de meme
que Ies formes d'activite de celle-ci entre 1910-1914, donc jusqu'a la veille du dedenchement de la premiere guerre mondiale. Celles-ci font partie des hautes tradilions culturelles du Bihor.
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F_ig. 1. Scrisoarea lui Iuliu Pataki (2 septembrie 1909) către profesorul N . Fabian, directorul despărţămintului beiuşean, în care se afirmă faptul că sînt
efe?tuate p~egătirile pentru înfiinţarea unui nou despărţămînt, cu sediul la
Ce1ca (Originalul se află în Arhiva Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş, fond
Astra", dos. 4/1907, fila 308)
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. _2. Adresa conducerii despărţămîntului din Ceica (24 ianuarie 1912) către
Comitetul ~entral_ ~I „Astrei" în_ ca.re sînt. formulate cîteva cerinţe imperioase
ale acestuia (Ongmalul se afla m Arhivele Statului Sibiu, fond „Astra",
dos. 198/1912, act. 141)
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Pagină din Protocolul şedinţei din 24
:iespărţămintului ceican al „Astrei" (Originalul

Fig. 3.

iulie 1912 a comitetului
în Zoe, cit. la fig. 2, dos.

202/1912, act. 1250)
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Fig. 4. Invitaţia adresată directorului despărţămîntului beiuşean pentru a
participa la adunarea generală de la Rogoz din 28 august 1912 (Originalul în
loc. cit. la fig. 1, fila 380)
18°
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ASPECTE ALE EMIGRĂRII ŞOMERILOR CARAŞENI
ÎN PRIMII ANI AI CRIZEI ECONOMICE (1929-1931)
de
IOAN POPA

Criza economică din anii 1929-1933, grefată pe fondul crizei 9enerale a capitalismului, a avut efecte dintre cele mai distrugătoare
în Yiaţa economică şi politică a statelor burgheze. în România criza
s-a manifestat cu o deosebită violenţă ., ... din pricina economiei capitaliste înapoiate, a existenţei chestiunilor agrare nerezolvate, a sarcinilor colosale de datorii externe şi a dependenţei ei de capitalul financiar internaţional" 1 •

În contextul factorilor care au contribuit direct la înrăutăţirea simateriale a oamenilor muncii, şomajul a deţinut un rol primordial. Ca urmare a restrîngerii producţiei şi a numeroaselor falimente,
concedierile au devenit o practică curentă, pe întreaga durată a crizei,
subliniind neputinţa sistemului capitalist de a utiliza forţele productive
de care dispunea. Imediat după izbucnirea crizei, şomajul a luat în
ţara noastră proporţii de masă, făcînd adevărate ravagii în industrie,
transporturi, comerţ, agricultură etc. Miile de muncitori, funcţionari
şi intelectuali loviţi de flagelul şomajului reprezentau o armată de rezervă pentru capital, care a exercitat în permanenţă presiuni asupra
pieţii muncii şi a creat burgheziei posibilitatea de a intensifica oprimarea lucrătorilor rămaşi în sfera productivă. ,.ln fiecare zi -- scria
ziarul „Socialismul" - zeci şi sute de muncitori primesc preavize. Jatuaţiei

lea

şi nesiguranţa

s-au transformat în

panică.

Nimeni nu mai e sigur

de ziua de mîine" 2 • Această relatare a organului de presă al Partidului
Social Democrat nu este deloc exagerată dacă avem în vedere faptul
că în cursul anului 1932, numărul şomerilor din România a depăşit
cifra de 300 000 1 • Chiar şi datele statistice incomplete furnizate de bi1
2
3

Documenle din isloria P.C.R., Ed. II, Bucureşti, 1953, p. 168-169.
Socialismul, an XXIII, din 16 iunie 1929.
Documenle din isloria P.C.R. 1929-1933, E.S.P.L.P., 1956, p. 190.
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rourile de plasare relevau creşterea indicelui şomajului de la I 00 in
1929, Ia 523 în 1932 4 •
O amploare fără precedent a cunoscut şomajul în zona induslriald
din sudul Banalului şi mai ales în centrele miniere şi metalurgice din
fostul judeţ Caraş, unde atotputernică era Societatea U.D.R. La Reşita,
Anina, Ocna de Fier, Bocşa, Daman, Dognecea, Moldova Nouă şi Secul
gradul de folosire al capacităţilor de producţie, în perioada crizei. a
înregistrat scăderi catastrofale. în condiţiile în care majoritatea intreprinderilor industriale din judeţul Caraş şi-au redus activitatea, ori
şi-au închis porţile, şomajul ia proporţiile unei avalanşe strh·itoare in
faţa căreia mii de muncitori rămăseseră fără nici un mijloc de apărare".
In cursul anului 1932, anul de vîrf al crizei, la Reşiţa erau cca. 3 OOO
de şomeri totali, iar pe domeniile Societăţii U.D.R. şomau a}ti 4 034
muncitori, ceea ce reprezintă aproape 50 % din numărul lucrătorilor
angajaţi în 1928 6 •
Alungaţi cu brutalitate în stradă, lipsiţi de orice sursă de existentă,
ca şi de perspectiva angajării, numeroşi şomeri din judeţul Caraş şi
nu numai de aici, părăsesc ţara, sperînd să găsească un loc de muncă
peste hotare.
Fenomenul emigrărilor şi-a făcut simţită prezenţa în ţara noastră
cu mult înainte de izbucnirea crizei. Subprefectura judeţului Caraş-Se
verin, într-un raport cu privire la situaţia judeţului pe anul 1924, atinge
chestiunea emigrărilor în perioada de după primul război mondial.
menţionînd printre alte cauze ale acestora „micşorarea şi reducerea
puterii de muncă, în urma împrejurărilor economice şi financiare 1n general cunoscute -

ca nefavorabile

şi răsplata necorespunzătoare

şi nesuficientă a muncii" 1 • Raportul reliefează, de asemenea,
ganda periculoasă" a agenţilor pentru emigrare în Brazilia şi
tina, care „a prins rădăcini" şi în judeţul Caraş-Severin, mai

,,propa-

Argenales în

rîndul naţionalităţilor conlocuitoare 8 •
Cauzele emigrărilor sînt, aşadar, mai ales de natură economică,
constînd în lipsa de lucru şi salarizarea necorespunzătoare a diverselor categorii de lucrători. În ceea ce priveşte activitatea unor agenţi
pentru emigrarea în străinătate, aceasta era, fireşte, favorizată tocmai
de terenul fertil pe care îl oferea România acelor ani. După cum reiese
dintr-un raport al direcţiei administrative înaintat la 6 octombrie 1925,
direcţiei generale a U.D.R., mai mulţi şomeri reşiţeni intenţionau să
emigreze, hotărîrea lor fiind determinată, fără îndoială, de condiţiile
inumane de viaţă care decurgeau din însăşi esenţa societăţii bazate pe
4

Anuarul statistic al României. 1939-Jg40, p. 335.

Amănunte în legătură cu şomajul pe teritoriul judeţului Caraş, în I. Pop a,
Aspecte ale şomajului în zona industrială din sudul Banalului (1929-1933), manuscris in curs de apariţie în „Banatica" III.
8 E.
Ci m p o ne r i u, Reşita luptătoare, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 138.
5

7

Raport asupra situatiunei judeţului Caraş-Severin pe anul 1924, Lugoj, p. 1-1.CI.

8

Ibidem, p. 150.
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exploatarea omului de către om. Este explicabilă totodată şi intervenţia
aceleiaşi direcţii administrative pe lingă organele de siguranţă în scopul împiedicării emigrărilor: păstrînd un număr mare de şomeri pe
piaţa braţelor de muncă, patronii de la U.D.R. a\·eau posibilitalea să
intensifice exploatarea muncitorilor angajaţi, prin influenţarea cuantumului salariilor şi să obţină comenzi suplimentare clin partea statuluri.
Spre sfîrşitul perioadei de stabilizare relalivă a capitalismului,
cînd apar şi primele semne ale crizei, şomajul ia proporţii considerabile
în rîndul femeilor, reliefînd, odată în plus, politica descriminatorie
tradiţională promovată de statul burghezo-moşieresc faţă de acestea.
Numeroase sînt, mai ales, fetele tinere care nu au nici o posibilitate
de a se angaja, de a-şi cîştiga existenţa în mod cinstit. Aşa cum rezullă
dintr-un ordin al Ministerului de Interne, adresat la jumătatea lunii
decembrie 1928, prefedului judeţului Caraş, tot mai multe sînt femeile
şi fetele minore sau majore care solicită paşapoarte pentru Egipt şi
America de Sud, lăsîndu-se ademenite de indivizi al căror scop era a
le vinde caselor de prostituţie 10 •
In primăvara anului 1929, ca o consecinţă directă a creşterii numărului de şomeri, care optează pentru plecarea în străinătate, între
Ministerul Muncii şi Prefectura judeţului Caraş are loc un schimb de
adrese în privinţa modului de eliberare a paşapoartelor 11 • La raportul
Prefecturii judeţului Caraş către mai sus menţionatul minister este
anexată şi cererea unui locuitor al comunei Ilidia de a emigra în
Franţa, cerere din care aflăm că deşi în judeţul Caraş nu se eliberează
paşapoarte decît pentru Iugoslavia nu puţini sinl aceia care călătoresc
cu ele în Franţa 12 •
Clasele dominante manifestă în aceşti ani dezinteres şi lipsă de
preocupare pentru soarta miilor de lucrători alungaţi pe drumuri. Motivînd că sînt sărace, fără nici un fel de resurse, autorităţile judeţului
Caraş nu sînt deloc dispuse să depună eforturi serioase pentru ajutorarea şomerilor 13 • În aceste condiţii solicitările de paşapoarte pentru
străinătate se înmulţesc. Totodată, sub presiunea maselor flămînde de
şomeri, cercurile oficiale se postează pe o poziţie concesivă în problema emigrărilor. Astfel, la începutul anului 1930, unii dintre minerii
care şomau în plasa Moldova Nouă obţin aprobarea pentru a pleca în
lugoslavia 14 • Mai mult decît atît, în raportul unui funcţionar din Inspectoratul Regional al Muncii Timişoara, expediat în luna iunie 1930
Direcţiei Generale a Muncii Bucureşti, este menţionată chiar recrutarea
" E. Ci m p o ne r i u, op. cit., p. 84-85.
1
Filiala Arhivelor Statului Caransebeş, fond Prefectura judeţului Caraş, dosar
57/1928, f. 2.
11 Ibidem, f. 13.
12
Ibidem, f. 14.
13
Ibidem, dosar 149/1930, f. 6.
14
Ibidem, dosar 57/1928, f. 22.

°
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unor muncitori şomeri din Anina, Sasca Montană, Moldova Noua şi
Secul în vederea expatrierii lor, precum şi refuzul cîlorva dintre aceştia
ele a părăsi ţara 15 . Jn vara anului 1930, prefectul judeţului Caraş cere
ordonanţarea sumei de 13 367 lei, necesară transportării pînă la Timişoara a unor şomeri din Moldova Nouă, Cuptoare-Secul şi SteierdorfAnina, care urmau să emigreze în Franţa 1 G. Delegaţia permanentă a
consiliului judeţean Caraş-Oraviţa aprobă suma '>olicitată, precizînd,
de altfel. că şomerii se află într-o „stare disperată" 1 i.
Incapabile de a soluţiona problema şomajului, clasele stăpiniloare
facilitau, după cum se vede, emigrarea lucrătorilor concediaţi, incercînd să scape de orice răspundere. In acest sens este semnificativ
faptul că muncitorii specialişti concediaţi de Societatea U.D.R. obţin
avizul de a emigra, deşi prin plecarea lor, în industria românească s-a
resimţit o acută criză de muncitori cu înaltă calificare 1R.
Speranţele şomerilor autohtoni de a cîştiga în străinătate bucala
de pîine care li se refuza în ţară s-au dovedit a fi nerealiste, cu atît
mai mult cu cît întreaga lume capitalistă era profund zguduită de criză.
Mulţi dintre şomerii emigranţi au ajuns într-o situaţie materială precară,
neavînd posibilitatea de a se angajat!J. 1n acelaşi timp, după cum reiese
dintr-un ordin al Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale
către Prefectura judeţului Caraş, datat din 10 septembrie 1930, emigră
rile erau încurajate de către unii agenţi care acţionau mai ales în rindurile ţăranilor loviţi de criză, excrocîndu-i cu sume considerabile de
banFl\
Prin expatrierea unui număr cît mai mare de şomeri, stăpînii vremii au urmărit, fără rezultat însă, diminuarea capacităţii de luptă a
proletariatului, care devenea de la o zi la alta tot mai activ. Apărător
fidel al intereselor clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii din
România burghezo-moşierească, Partidul Comunist Român a mobilizat
la luptă uriaşe forţe revoluţionare, revendicînd cu fermitate încetarea
concedierilor, reprimirea la lucru a celor concediaţi, acordarea ajutoarelor de somaj, condiţii umane de muncă şi viaţă. Sub influenţa crescîndă a ideilor comuniste, aşa cum deducem dintr-un raport al notarialului cercual al comunei Moldov.1 Nouă, înaintat în luna ianuarie 1931
Prefecturii judeţului Caraş, unii dintre muncitorii emigranţi, care abia
se reîntorseseră din străinătate, agitau deja împotriva autorităţilor locale21. Şi se vor alătura zecilor de mii de şomeri din întreaga ţară,
15

16
17

18
19
20

21

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dosar
dosar
dosar
dosar
dosar
f. 39.
dosar

2/1930, f. 1--6.
89/1930, f. 1.
27 / 1930, f. 4.
4/1930, f. 1-2.
57/1928, f. 40.
2/ 1930, f. 43.
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care în anii crizei s-au afirmat ca un puternic detaşament revoluţionar,
luptînd fără rezerve pe baricadele marilor bătălii de clasă desfăşurate
sub conducerea partidului comunist.

ASPECTS DE L'EMIGRATION DES CHOMEURS DE CARAŞ DANS
LES PREMIERES ANNEES DE LA CRISE ECONOMIQUE
( 1929-1931)
Rcsumc'

Dans la periode de la crise economiquc (1929-1933) le châmage a pris de proporlions de masse. Prives d'aucune possibilite d'existencc, Ies châmeurs de centres
industrielles du departement Caraş supportaient une grande misere. Beaucoup d'entre
eux ont ete obliges d'emigrer en esperant qu'ils trouveront du travail oulre des
frontieres. L'emigration ateste l'impotence du systeme capitaliste d'utiliser Ies force5
productives dequelles ii dispose, l'indifference des classes dominantes envers Jc1
situation desesperee des travailleurs con:::edies.
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FOLOSIREA EXPONATULUI ETNOGRAFIC ŞI DE ARTA
ÎN EXPGZIŢIILE DE ISTORIE
de

SEVER

DUMITRAŞCU

într-un recent articol intitulat 1n legătură cu folosirea exponatului
-etnografic în expoziţiile de istorie, publicat în Revista Muzeelor şi Monumentelor (Nr. 1, 1975), Anghel Pavel, susţine cu argumente temeinice, dar în acelaşi timp şi cu supleţe, ideea folosirii pieselor etnografice în muzeele de istorie. Face şi precizările de rigoare în sensul
că „Prezenţa exponatului etnografic în cadrul muzeelor de istorie o
vedem numai în funcţie de valoarea lui de mărturie istorică, de posibilitatea de a ilustra un fenomen sau un aspect esenţial din trecutul
maselor populare de la sate, al poporului nostru" 1 • Acest fapt reiese,
de altfel şi dintr-o serie de studii istorice dintre care amintim lucrarea
publicată încă în 1963 de Şt. Pascu „Etnografia şi istoria" în care se
face sublinierea că „Etnografia ca ramură a ştiinţei istorice este strîns
legată de • aceasta, după cum istoria în rezolvarea unor probleme e
nevoită să facă apel la etnografie, ca la una din ştiinţele auxiliare" 2 ,
care am adăuga noi, la fel ca arheologia, arhivistka, numismatica sau
epigrafia constituie veritabile laboratoare pentru studiul unor aspecte
importante din istoria patriei noastre. O strălucită demonstraţie face,
în acest sens, istoricul D. C. Giurescu în două capitole (II Bunuri necesare traiului şi II Meşteşuguri şi tehnici) din volumul Ţara Românească
în secolele XIV-XV 3, publicat recent de Editura Ştiinţifică.
Punctul de vedere susţinut de Anghel Pavel ni se pare demn de
luat în considerare, cu atît mai mult cu cît pentru redarea vieţii ţăra
nului în adevărata sa înfăţişare, pentru secolul al XIX şi din secolul
nostru, muzeograful care organizează expoziţia de istorie va trebui să
1 A. Pa v e I, ln legătură cu folosirea exponatului de etnografie în expoziţiile
de i.~torie, în Revista muzeelor şi monumentelor, 1, 1975, p. 30
~ Ş t. Pascu, Etnografia şi istoria, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1959-1961, Cluj, 1963, p. 13
3 D.
C. G i u re s cu, Ţara Românească în secolele XIV-XV, Buc., 1973,

pp. 47-138
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recurgă la piese etnografice, piese ce pot întregi cu -sugestii deosebite\
de o semnificaţie adîncă, materialul documentar şi iconogra,fic.
Ni se pare deosebit de sugestiv şi punctul de vedere al lui A. Pavel
ca muzeele să organizeze reconstituirea sălii, ,,unui club muncitoresc,
a unei biblioteci" şi să adune materiale culturale legate de activitatea
clasei muncitoare. La Oradea în cadrul Muzeului Ţării Crişurilor, muzeograful I. Marinescu pe baza unui plan de detaliu întocmit în acest

<,
♦

1
Acest punct de veclerc l-am sustinut şi cu ocazia dezbaterilor prilejuite ele
participarea lil simpozionul „Muzeul contempornn, factor activ în păstrarea patrimoniului şliintific şi realizareil cduca\iei socialiste", \inut la Oradea intre 9-11 noiembrie 1974, în cadrul lunii culturnle Crisia, la care a participat şi A . Pavel şi care
prin articolul susaminlit dezbate la obiect cele discutate la Oradea, dindu-ne prilejul de a vedea c[1 p[irerca folosirii elnoqrafiei în cadrul expoziţiilor de istorie nui
este un punct ele vc•clere insolit.
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sens strînge materiale legate de istoria, de viaţa muncitorimii din
Oradea şi Bihor, în a doua jumătate a secolului al XX-iea şi din secolul nostru.
O experienţă care nu ni se pare de neluat în seamă privC'~te folosirea exponatelor de artă 5 în cadrul expoziţiilor de istorie. Astfel
cu ocazia expoziţiei organizate de muzeografii L. Borcea, N. Chidioşan
şi I. Marinescu „Mihai Viteazul şi epoca sa" în decembrie 1975, la
Muzeul Ţării Crişurilor, au folosit tablouri şi tapiserii realizate de artişti plastici contemporani, care datorită calităţii lor artistice, deci unui
mod specific de a sugera publicului sentimente şi idei, au înobilat
expoziţia de istorie, ridicîndu-i nivelul de emotivitate şi de înţelegere
a unor fapte istorice bine conturate de documentele istorice şi de iconografia epocii. Tot cu ocazia aceleiaşi expoziţii s-a folosit ediţia princeps a lucrării lui N. Bălcescu, Românii sub Mihai Voievod Viteazul,
ca exponat-monument al părţii de expoziţie ce trata tema Mihai Viteazul în conştiinţa poporului român.
Folosite cu măsură, fără exagerări, exponatele etnografice, de artă,
ediţiile princeps sau cărţile rare şi bibliofile, subliniază cu mijloace
specifice expoziţiile de istorie, le întăresc puterea de convingere deoarece se alătură ca şi în viaţă, documentelor scrise, iconografiei, pieselor
tridimensionale, devenite piese muzeale, completîndu-se reciproc şi
dînd naştere expoziţiei de istorie care redă contemporaneităţii şi viitorimii, trecutul. Adăugăm că aceste piese trebuiesc, de asemenea,
puse în valoare cu meşteşug muzeografic pentru a nu şoca sau, pe de
altă parte, de a nu rămîne în umbră, ci de a deveni veritabile piese
muzeale, monumente istorice într-o istorie cu trei reale dimensiuni:
trecut, prezent şi viitor, pentru ca muzeul de istorie în genere să devină, cu adevărat, un muzeu al istoriei civilizaţiei şi culturii din
patria noastră.

5
Un exemplu sugestiv n oferă in acest sens folosirea tablourilor marilor bărbali
politici ai secolului al XIX-iea, in cadrul expoziţiei de bază a Muzeului de istorie al
R. S. România.
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RAD VOJVOTANSKIH MUZEJA,
20, Novi-Sad, 1971, 431 p.

Continuînd tradiţia celorlalte nouăsprezece numere, Muzeul Voivodinei din Novi-Sad, pune la îndemîna specialiştilor din Jugoslavia
şi din străinătate, un volum masiv cu un sumar bine compartimentat
cuprinzînd articole şi comunicări, rapoarte de săpături arheologice,
materiale arheologice şi istorice, activitatea şi viaţa ştiinţifică a Muzeului Voivodinei, bibliografie, cărţile şi publicaţiile primite în schimb
de peste hotare, necroloage ale unor cercetători, lista lucrărilor bibliografice a numerelor 11-20 şi o listă a colaboratorilor muzeului.
După o prezentare a activităţii
muzeului din Novi-Sad între
1952-1972 şi o bio-bibliografie a lui Raica Nicolici la 60 de ani, urmează studii de preistorie (N. Majnaric Pandzic, Zur Typologie und
Verbreitung der Fliigelnadeln; R. Rasajski, Hortfunde der V rsacer Berggebiets I) istorie şi etnografie locală (semnate de C. Milutinovici,
M. Milosev, I. Poth) urmează rapoarte privind săpăturile arheologice
de la Gomolova şi din alte puncte arheologice din nord-estul Serbiei.
Pentru cititorul român în genere, dar mai ales pentru specialistul
în istorie veche, săpăturile de la Gomolova, staţiune arheologică situată pe malul stîng al Savei, la est de Sirmium, sînt deosebit de importante, atît pentru valoarea şi întinderea cercetărilor, cît şi pentru
legăturile existente între materialele descoperite în această staţiune
şi cele din ţara noastră.
Fără a avea pretenţia unei analize, care ar necesita singură un
spaţiu întins, ne permitem să zăbovim asupra acestor rapoarte de să
pături arheologice.
Primul dintre ele semnat de Borislav Iovanovici este dedicat stratigrafiei din staţiune (v. Stratigraphy of Gomolava in excavation
1967-1971, pp. 95-103) care se prezintă rezumativ astfel (p. 102):

Gomolava I
a) orizontul grupului Vinca
b) orizontul grupului Vinca
https://biblioteca-digitala.ro
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Gomolava II
a) orizont cu
b) orizont cu

ceramică

ceramică

Le>nqyel
prolo-Tiszapolgar ,i Tiszapolgar

Gomolava III
a) orizont cu elemente ale grupului Baden
b) orizont corespunzător grupului Kostolac
c) orizont cu ceramică Vucedol

Gomolava IV
.a) orizontul grupului Omoljica - Vatina
b) orizontul corespunzător grupului Belegis
c) orizontul grupului Belegis II

Gomolava V
a) orizontul grupului Bosut (din complexul Basarabi)

Gomolava VI
a) primul orizont al aşezării La Teme
b) al doilea orizont al aşezării La Teme
c) orizontul La Tene şi orizontul epocii romane timpurii

·Gomolava VII
Orizontul roman provincial

Gomolava VIII
Orizontul feudal

şi

al necropolei

Următorul

raport al lui O. Brukner este dedicat nin,Jului roman
obser\'ă metamorfozarea
ceramicii locale din aşezare sub influenţa noilor produse standardizate>
ale Imperiului roman (,,Ali classical forms in terra sigillata and in
imitalion terra sigillato and terra nigra are presenl. The Thinwallecl
bowls and beakers with applied and barboaline decoration are north
Italian imports from the early Empire period. The painted Yessels produced under late La T&ne influence slow romanized forms and arC'
richly decorated" p. 120).
Precizări, credem noi mai detaliate asupra acestui proces etnocultural, face B. Iovanovic în al treilea raport Gomola\·a, intitulat
(The roman horizont at Gomol<Iva) în care

The settlement of Scordisci on Gomolava https://biblioteca-digitala.ro
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1971: ,,It is normal to expect in this phase th.:1t is in 1 st. C. AD, the
continious production of pottery types from the horizont VI b, and
remarkable changes in this sense occured towards the end of this
first stage in Romanisation of settlement of Scordisci on Gomolava"
p. 145). Nu ni se pare satisfăcătoare explicaţia prezenţei ceramicii, a
ceştii dacice în aşezare (v. pl. 1/8; pl. 11/4; pl. 111/2; pl. V /1, 2, 3, 7);
,,Hand - made Dacian poltery is merkedly represented on the territory of Scordisci" (p. 145). S-ar putea ca de fapt ceramica dacică
(şi nu numai cea lucartă cu mîna!) să aparţină dacilor din aşezare şi
astfel aşezarea, chiar dacă va deveni scordiscă, ea a fost locuită şi de
populaţie dacică şi astfel în procesul de metamorfozare etno-culturală
din provincie va intra această populaţie existentă în întregime, chiar
dacă există nuanţe ale intensităţii acestui proces, atît cît s-a desfăşurat
istoric, real.
Spre o asemenea înţelegere ar putea conduce şi observaţiile făcute
de Peter Popovic în raportul privind descoperirile monetare de la Gomolava (Discoveries of Money in the La Tene settlement of Gomolava
in 1970), unde sînt puse în valoare tocmai legăturile, poate chiar apartenenţa comercială a acestei regiuni, la piaţa Daciei: ,,Here we specifically have in mind the moulds used for coining Republican denarii;
these moulds, found in Tilisca, made it possible ta coin money identica! to the originals. From this we can easily conclude that a great
number of Republican coins from Rumania are in tact pure Dacian
production" (p. 160).
Urmează două rapoarte ale lui Nagy Sandor privind descoperirile
de la Novog Racovţa şi necropole de la Vărbas, unde se dă şi o hartă
cu descoperirile din Backa în sec. VII-VIII e.n. oferind astfel prin
materialul arheologic (în special podoabe importate Si:lU de factură
bizantină) analogii in datarea descoperirilor arheologice din Banat,
Crişana, Transilvania din sec. VII-IX (v. Das FriihmWelalterliche
Grăberfeld aut dem Gelănde der Ziegelei „Polet" bei Vrbas pp. 187268).
Prezentări de materiale arheologice diverse sau de islorie locală
semnează P. Medovic. C. Baraciki, S. Pecinaciki, M. Raikov, M. Milosavlevici, D. Drlaca, M. Lesek, J. Popov, R. Nikolic, L. Bujaklija.
Volumul ştiinţific al Muzeului Voivodinei din Novi-Sad R. S. F. Jugoslavia, avînd un bogat conţinut şi o prezentare adecvată a materialelor arheologice şi de istorie locală, interesează cu precădere şi pe
specialiştii şi cititorii din ţara noastră. In cele de mai sus am încercat
doar să atragem atenţia asupra unora din aceste probleme arheologicoistorice de interes comun.
SEVER
19 -

Crisla '76
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SLOVENSKA ARCHEOLOGIA,
XXII, 2. Bratislava, 1974, 485 p.
După un articol de preistorie (V. Nemejcova-Pavukova, Beitrag
zum kennen der Postbolerciz-Entwicklung der Badener kultur), ,·olumul

al 2-lea pe 1974, al Buletinului în limbi străine al Institutului de Arheologie din Nitra, al Academiei Slovace de Ştiinţe, publică un valoros
studiu de sinteză dedicat tracilor din bazinul carpatodunărean, capitol
important din preistoria acestei regiuni şi a Europei în general. Autorul, M. Dusek, este specialist în studierea epocii fierului şi a ci\ ilizaţiei tracice din bazinul carpato-dunărean, cu studii publicate atit în
ţara sa cît şi în străinătate, printre care şi ţara noastră (V. M. Dusek,
Regiunile carpato-dunărene şi sudul Slovaciei in etapa hallstattiană
tîrzie, în Arheologia Moldovei, 2-3 Bucureşti-Iaşi, 1964, 274-298)
Studiul (Die Thraker im Karpatenbecken) este compartimentat ast-

fel:
I. Slovacia în hallstattul tîrziu (sec. VI-IV. î.e.n.)
II. Descoperirile hallstattiene tîrzii din Bulgaria, România, l 1ngaria,
Ucraina şi R. S. S. Moldovenească.
III. Consideraţii istorice.
IV. Conţinutul descoperirilor arheologice.
V. Răspîndirea tracilor şi dezvoltarea social-economică a hallstattului timpuriu în regiunile carpatice, şi
VI. Concluzii.
Pentru bogata şi ampla documentaţie studiul lui M. Dusek se înscrie, în bibliografia studierii istoriei tracilor, în rîndul sintezelor de
referinţă. Nu va scăpa cititorului atent nici maniera justă sub unghiul
căreia este studiată istoria tracilor, în mod real, pe vatra lor istorică,
deci în bazinul carpato-dunărean, unde se îns-criu principalele descoperiri arheologice găsite pînă în prezent şi rămase de la neamul numeros al tracilor. Redăm, succint, mai jos principalele grupuri tracice, reliefate de M. Dusek pe baza descoperirilor arheologice: grupul Szentes-Vekerzug (în Ungaria); grupele Ravna-Dobrina-Branicevo (în Bulg-3ria); grupele Gogoşu-Ferigele-Bîrseşti-Cernavodă-Zîmnicea-Ciumeşti
Blaj-Cluj-Ciumbrud (din România); grupele Kustanovice-Chotin (în Slovacia); grupele Magala-Wysocka (în Ucraina şi R.S.S. Moldovenească).
Sumarul mai cuprinde articole privind istoria sec. X-XII (V. M.
Rejholcova, Grăberfeld aus dem 10-12. Jahrhundert in Nove Zamky)
şi o notă privind ceramica liniară semnat de I. Pavlu.
Mai multe recenzii dedicate literaturii de specialitate din ţară şi
din străinătate (printre care este recenzată şi valoroasa lucrare a nuhttps://biblioteca-digitala.ro

Recenzii

5

291

mismatului român C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti 1973),
încheie substanţialul al Ii-lea volum al publicaţiei slovace de arheologie.
SEVER

STUDII

ŞI

DUMITRAŞCU

MATERIALE DE ISTORIE MEDIE*

Cel de-al optulea volum din colecţia Studii şi materiale de istorie
medie cuprinde un material bogat, axat pe două personalităţi proeminente ale istoriei noastre: Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul. Este analizată politica externă a Moldovei într-unul din importantele momente
ale sale: războiul moldo-polon din anul 1479, în lumina izvoarelor moldovene şi străine, precum şi a documentelor de cancelarie, mai ales a
acelora pe care prof. Garbacik le-a găsit la Zagreb (Gheorghe Duzinchievici, Războiul moldo-polon din anul 1497. Critica izvoare/or). Sînt
precizate elementele relaţiilor artei epocii lui Ştefan cel Mare cu lumea
occidentală, în special cu cea italiană (mai ales veneţiană), obiectele
de artă din epoca respectivă dînd impresia unei atmosfere „italienizante"
la curtea Moldovei din secolele XVI-XV (Corina Nicolescu, Arta
epocii lui Ştefan cel Mare. Relaţii cu lumea occidentală). Imaginea este
completată cu cîteva precizări privind înfloritoarea cultură a epoci-i
sale (Constantin Rezachevici, Un tetraevanghel necunoscut aparţinînd
familiei dinspre mamă a lui .5tefan cel Mare; Ilie Corfus, Ştefan cel
Mare pe o frescă polonă). Pentru a completa imaginea de ansamblu a
epocii valoros ni se pare materialul lui Ştefan S. Gorovei, Note istorice
şi

genealogice cu privire la

urmaşii

lui

Ştefan

cel Mare.

Politica externă românească din secolul al XVII-lea, importantă
pentru implicaţiile sale de perspectivă, este prezentată într-un amplu
material de către Florin Constantiniu ( De la Mihai Viteazul la fanarioţi:
observaţii asupra politicii externe româneşti). Raporturile statelor feudale româneşti cu puterile învecinate în condiţiile continuării ofensivei
otomane spre vest, problema pericolului paşalîcului turcesc, atitudinea
boierimii faţă de pericolul otoman, relaţiile cu Polonia, Imperiul
habsburgic şi Rusia sînt amplu prezentate în cadrul studiului.
Bazat pe un bogat material arhivistic provenind de la Braşov şi
Sibiu, din arhivele Bisericii Negre din Braşov, studiul lui Iancu Bidian,
şi
oraşului Braşov

Organizarea

l-a avut în

rolul meşteşugarilor în
în secolul al XV -lea,

relaţiile

viaţa economică şi socială a
relevă rolul pe care Braşovul

comerciale transilvana-muntene, felul în care

• voi. VIII, Editura Academiei R.S.R.,

Bucureşti,

1975, 257 p.

13°
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(i

munteană a promovat orientarea meşteşugurilor din oraşul de la poalelP
Tîmpei spre un anumit profil economic.
Rubrica de izvoare şi instrumente de lucru inserează articolul profesorului universitar şi cercetătorului şliinţific Francisc Pall de la Cluj
şi aduce materiale noi cu privire la domnia lui Matei Basarab (O vizită

în Ţara Românească în anul 1644 (relatare inedită a lui Baksic).

Volumul se încheie cu o
recenzii care fac şi din acest
deosebit de valoroasă.

bogată rubrică
număr

al

de

observaţii

publicaţiei

critice, note,
o aparitie completă,

LIVIU BORCEA

AUREL

RADU ŢIU, Incursiuni în istoriografia
Editura Dacia, Cluj, 1973, 201 p.

vieţii

sociale,

în ultimul timp mai mulţi istorici şi filosofi se arată a fi preocude problemele teoretice ale ştiinţelor istorice printre care nu pe
ultimul loc se înscrie istoria istoriografiei, frecventată mai ales de cercetătorii clujeni. După cele două contribuţii majore ale lui Pompiliu
Teodor despre evoluţia gîndirii istorice româneşti, a apărut această
carte, care constituie o merituoasă încercare de dezbatere a problematicii istoriei istoriografiei sociale româneşti.
Analizînd conţinutul istoriei sociale, autorul reliefează consecinţele
descoperirii materialismului istoric asupra filosofiei istoriei şi a metodologiei practice, a perfecţionării mijloacelor tehnice ale istoriei. transformările survenite în ştiinţa istoriei sub raportul specializării ei ca
domeniu al realităţii istorice. ,,Descoperind legile dcz\·oltării sociale
paţi

obiective, marxismul - apreciază, cu justificare, autorul - a
în istoria socială calea de la descriptivismul fenomenului sode la interpretarea lui idealistă la analiza strict ştiinţifică a
omenirii". Fără a avea pretenţia de a epuiza sarcinile unei introduceri în istoria socială, autorul îşi propune să deschidă „drumul
lung care ne aşteaptă în prezentarea cercetărilor româneşti de istorie
socială cu preocupările de actualitate care frămîntă în această direcţie
.5tiinţa istoriei astăzi, pentru a avea de la început termenul final de

ca legi
deschis
cial şi
istoriei

comparaţieu (p. 20). Bilanţul studiilor este prezentat ca un capitol din
istoria istoriograf iei româneşti.
Autorul examinează apoi momentul constituirii istoriei sociale ca
preocupare istoriografică de sine stătătoare, urmărind interesul pentru
istoria socială în istoriografia medievală şi în istoriografia iluministă.
Organic legată de acest prim moment este etapa imediat următoare,
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istoriografia din cea de a doua jumătate a secolului la XIX-lea, promiţîndu-se o lucrare viitoare dedicată istoriografiei marxiste româneşli.
Bazîndu-se pe o lectură integrală a textelor, Aurel Răduţiu îşi
îndreaptă atenţia asupra problemelor dominante ale istoriei sociale în
istoria poporului român pînă la 1946: originea proprietăţii pămîntului
şi evoluţia raporturilor de proprietate agrară, urmate fiind de renta
feudală, structuri sociale şi mişcări sociale. Autorul sesizează corelaţia
dintre redeschiderea problemei agrare în ultima perioadă a secolului
al XIX-lea, perioada marilor mişcări ţărăneşti şi densitatea nemaicunoscută a literaturii istorice româneşti de interes social din aceeaşi
perioadă. 1n acest context apare evident un fapt, subliniat cu insistenţă
şi justificată convingere în cultura românească, acela că aportul istoriografiei se înscrie ca o realizare de mare originalitate şi valoare în
constituirea şi dezvoltarea acesteia, că istoriografia românească a susţinut cu lăudabilă consecvenţă cauza dezvoltării naţiunii noastre, a
unităţii şi independenţei naţionale, pe de o parte, şi a progresului social, pe de altă parte.
Binevenită din punciul de vedere al teoriei istoriei, cartea cercetătorului Aurel Răduţiu va rămîne în istoria istoriografiei noastre ca
un punct de referinţă şi, desigur, o bază de pornire pentru viitoare
cercetări de teoria istoriei, a căror necesitate sînt adesea subliniate în
documentele partidului nostru.
GHEORGHE GORUN

V.

POPEA N G Ă, Un secol de activitate şcolară în părţile Aradului (1721-1821), Arad, 1974, 289 p.

Cercetător cunoscut al istoriei şcolii, V. Popeangă a publicat în
Editura Comitetului de cultură şi educaţie socialistă al judeţului
Arad - o carte meritorie intitulată Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (1721-1821), aceasta acoperind realmente un gol în literatura de specialitate. De altfel, credem că este
necesar să spunem că istoricul învăţămîntului românesc din vestul
ţării în veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea nu a fost reconstituit cu
obiectivitatea şi competenţa ce o reclama acest compartiment al vieţii
spirituale autohtone. De aceea, credem necesară relevarea slrăduinţei
şi efortului autorului în discuţie, dar totodată aprecierea atitudinii favorabile a editorului, care a făcut desigur un gest util, în deplin consens cu cerinţa valorificării tradiţiilor culturale locale, cărora li se înscrie şi lupta locuitorilor pentru un învăţămînt propriu.
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Rezultat al unor cercetări de lungă durată în arhivele interne
(Arad, Oradea şi Timişoara) şi externe (R.S.F. Ju~Joslavia), cartea lui
V. Popeangă constituie o contribuţie temeinică la elucidarea problemei învăţămîntului din părţile Aradului, în perioada sa de organizare.
Elaborarea ei a presupus reale dificultăţi, în primul rînd datorită surselor informative ( o bună parte din ele fiind scrise în limbi străine,
autorul beneficiind de ajutorul unor colegi arădeni în ce priveşte
transpunerea lor în limba română), care nu întotdeauna sînt la îndemînă. Remarcăm analiza materialului documentar. precum şi prezentarea adecvată a contextului epocii. Sînt exprimate opinii exacte despre
rosturile învăţămîntului în perioada de referinţă, care se suprapune
iluminismului, ca şi despre politica şcolară a curţii din Viena, dezvăluindu-se motivaţiile sale, ca şi disputa dintre monarhii luminaţi
şi nobilime, aceasta din urmă fiind refractară la ideea de dezvoltare
a unui învăţămînt naţional. Sînt discutate legile şcolare şi eYidenţiate tendin~ele, preocupările noi care apar. Capitolul al doilea tratează
chestiunea reţelei şcolare şi evoluţia ei. Mai mult, sînt efectuate succinte prezentări ale istoricului tuturor şcolilor din părţile Aradului.
De observat că V. Popeangă nu ignoră un aspect deosebit de important, acela al conţinutului învăţămîntului şi al formării învăţători
lor. El prezintă şi aportul unor reprezentanţi ai învăţămîntului din
această zonă geografică la gîndirea pedagogică românească. ln final
stabileşte rolul şcolilor arădene în viaţa comunităţii româneşti.
Din cele constatate pînă acum s-ar părea că autorul se limitează
strict la judeţul Arad. Este obligatorie însă menţiunea că sînt numeroase referirile - unele extrase din documente inedite - la învăţă
mîntul din Oradea şi Bihor, ceea ce ne determină să o recomandăm,
cu deosebire, învăţătorilor şi profesorilor din judeţul nostru, care sint
interesaţi în a descifra tradiţiile şcolare locale.
VIOREL FAUR

AUREL RADU ŢIU, LA DIS LA U G Y EMAN T, Supplex
Libellus Valachorum in variantele româneşti de la Şchell Braşovului,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975
Cartea -celor doi cercetători clujeni, apărută în cursul anului 1975
la Editura Dacia, conţine, alături de un avizat şi pătrunzător comentariu istoriografic, două variante ale Supplexului, descoperite la Şcheii
Braşovului, care ilustrează faza ulterioară înaintării şi respingerii memoriului, fază în care „memoriul coboară de la nivelul fruntaşilor mişhttps://biblioteca-digitala.ro
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cărora

ei

acţionaseră".

Importanţa acestei editări pentru cercetarea momentului luptei naţionale de la 1791 este indiscutabilă. Dezideratul pronunţat ele acad.
David Prodan, de identificare a originalului Supplexului şi de a se

Iace o ediţie critică de texte, este - aşa după cum spun şi autorii greu ele realizat în întregime, dar posibilă prin concenlrarea eforturilor
cercetătorilor asupra arhivelor, atît străine cît şi clin ţară, printre care
cele din Oradea au, desigur, un rol de o presantă utilitate ştiinţifică.
Dar nu numai editarea celor două variante impune, cit mai ales
provenienţa lor. Faptul că ele provin din cercurile negustorimii române a $cheilor, confirmă justeţea opiniei istoriografiei noastre marxiste asupra bazei sociale a mişcării Supplexului. Analizîncl cele două
documente publicate în această lucrare, apare firească opinia că burghezia comercială şi meşteşugărească românească n-a fost străină ele
mişcare, chiar dacă ea nu poate fi surprinsă încă din faza pregătitoare
a mişcării, evident din perspectiva acestor două variante. Această momentană lipsă documentară este însă suplinită cu succes de cei doi
autori prin convingătoarea interpretare a datelor referitoare la luptele
de pe plan local şi care duc „spre exact aceleaşi obiective generale
postulate în actul fundamental al mişcării".
După o competentă discuţie asupra antecedentelor mişcării Supplexului la $chei autorii supun cele două variante unei serioase comparări a textelor, pentru stabilirea individualităţii specifice fiecărei variante cu textul remis dietei, considerat ca fiind cel mai corespunzător
funcţiei de original la ora actuală. Prin compararea textelor, autorii
ajung la următoarele concluzii. Varianta Gheorghe Albu este o variantă rezumată a lui Supplex Libellus Valachorum existînd fragmente
originale din documentul politic la care ne referim, dar şi părţi în rezumat ale acestuia. Varianta Albu constituie aproximativ o zecime
din textul iniţial al Supplexului. Ea cuprinde însă ideile fundamentale,
nu lipseşte nimic din ceea ce constituie armătura textului de bază.
Autorii stabilesc că atît varianta de la Lunca Bradului (publicată de
acad. David Prodan în ediţia din 1948 a Supplexului), cit şi varianta
Gheorghe Albu, pleacă de la acelaşi text, ambele fiind însoţite de textul tradus al rezoluţiei imperiale, care este identic.
Varianta, Lazăr Chiru diferă de varianta Lunca Bradului atît în
sintaxă, cit şi în lexic, în plus, de adaosuri, omisiuni, ortografii diferite
ale numelor proprii, care îndepărtează o variantă de cealaltă. Ea poate
fi apreciată ca un text mai liber faţă de prototipul latin, mai adaptat
spiritului limbii române. Pe baza analogiei dintre ediţiile Supplexului,
autorii ajung la concluzia că în timp ce varianta Lunca Bradului reflectă particularităţile ediţiei Ecler, varianta Chiru reflectă particularităţile ediţiei Molnar-Piuariu. In consecinţă, autorii consideră că varianta Chiru nu s-a făcut după varianta Lunca Bradului şi nici după
acelaşi text de bază, stabilind ca posibil traducător pe Aron Buclai.
https://biblioteca-digitala.ro
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perioadă ~i
a integrării
neguslorilor
braşoveni, în contextul pregătirilor celui de al doilea Supplex, a necesităţilor locale ale comunităţii şcheiene care se angajează în lupta
pentru apărarea drepturilor cîştigate în perioada iosefinistă.

în
în

Exislenţa a două variante ale Supplexului în aceea~i
acelaşi loc este pentru autori semnificativă, ca dovadă
mişcarea politică de la 1790-1792 a meşleşugarilor şi

GHEORGHE GORUN

ION RANCA, VALERIU NIŢU, Avram Iancu. Documente
şi bibliografie. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974, 350 p.
închinată sărbătoririi

evenimentului naţional, cu prilejul împlinirii
de la naştere şi 125 de ani de la dezlănţuirea
revoluţiei de la 1848-1849 în Transilvania, cartea cercetătorilor Ion
Ranca şi Valeriu Niţu, apărută la Editura ştiinţifică, se alătură, pe merit, celor mai reprezentative titluri şi contribuţii bibliografice privind
lupta revoluţionară a românilor la 1848-1849 în Transilvania, o putere
populară, democratică, revoluţionară. Cartea este închinată, cu deosebire, memoriei lui Avram Iancu, autorii adunînd cu înţelegere şi dragoste în cuprinsul ei tot ce se cunoaşte din scrisul lui Avram Iancu,
în perioada de pregătire, în timpul şi după revoluţie, dezvăluindu-ne
trăsăturile sale definitorii, capacitatea sa de conducător şi luptător,
democratismul, ataşamentul şi sacrificiul pe care le-a afirmat şi dovedit pentru fericirea poporului român.
Structural, volumul a fost conceput în trei părţi sau capitole. Primul dintre ele, intitulat Documente despre Avram Iancu, conţine acte
oficiale ale diferitelor autorităţi, din Transilvania sau Imperiu, cu referire directă la activitatea revoluţionară între anii 1848 şi 1852. Evident, sînt mărturii documentare disparate; primele două (doc. 1, 2)
datează din primăvara anului 1848; vizează iniţiativele tinărului avocat
întors acasă, în Munţi, implicit încercările autorităţilor de-al neutraliza, de-al îndepărta şi asigura liniştea în Munţii Apuseni unde primele manifestări ale crizei revoluţionare au determinat numirea unei
comisii pentru investigarea „instigărilor învrăjbitoare în sinul poporului român" însărcinată, de fapt, cu supravegherea mişcării moţilor
şi imobilizarea „agitatorilor" români fapt veridic dezvăluit prin
intermediul a patru rapoarte (doc. 3-6) în urma cercetării cărora
autorii desprind, pe bună dreptate, concluzia că „ideea izolării lui
Avram Iancu de masele de moţi, în mijlocul cărora îşi ducea activitatea, s-a impus în faţa autorităţilor după adunarea de la Cîmpeni,
unde, cu toate că nu a luat cuvîntul, a fost apreciată ca periculoasă
fie şi numai simpla-i participare" (p. 23).
unui veac

şi jumătate
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Restul documentelor aparţin postludiului revoluţiei; ele ne dezvă
luie date inedite sau mai puţin cunoscute privind împrejurările arestării
lui Avram Iancll/, în decembrie 1849 la Hălmagiu, (doc. 7, 8, 9, 10),
dar mai cu seamă amănunte noi despre iniţiativa organizării, în primăvara anului 1850, a unei adunări populare în podgoria Aradului, la
Cuvin, cu prilejul trecerii pe aici a lui Avram Iancu (doc. 11-12);
despre supravegherea necontenită şi sechestrarea arhivei sale personale (doc. 17). Documentul ultim (18) inclus în volum, ce repune în actualitate relaţiile lui Avram Iancu în părţile Aradului, prin dezvăluirile
ce le produce, manifestă, credem, o importanţă deosebită - fapt pentru care ne permitem a-l recenza mai pe larg. Documentul este, de
fapt, o constatare sau mai bine spus un răspuns al comisarului gubernia! din Arad, Acze Ianos solicitată de prefectul cercului c.c. al Oradiei, Dăry Gabor, în legătură cu petiţia avocatului Ioan Popoviciu din
Arad, înaintată Curţii, prin care solicită aprobarea constituirii unei
Asociaţii pentru culturalizarea poporului. Rezumatul documentului, dat
de autori la p. 48, vorbeşte despre „scopurile ascunse pe care le-ar
urmări o asociaţie înglobînd 3 milioane de români, care s-au pus în
legătură cu Avram Iancu şi cu cei din Moldova şi din Ţara Românească pentru înfiinţarea din nou a unei ţări daco-române ... " Pă
rerea noastră este că la 1852, la trei ani după înăbuşirea revoluţiei,
intelectualii români din Arad solicitau aprobarea statutelor pentru o
societate culturală românească arădană iar nu transilvană sau a tuturor românilor din monarhia habsburgică, aşa cum a interpretat pentru
prima dată Tr. Magoş, în Mitropolia Banatului, XIX, 4-6, 1969, p.
307-309, după el Dan Demşa, în Studii şi comunicări. Biblioteca judeţeană

Arad, Arad, 1974, p. 71, iar acum autorii acestui volum. Ne
prin urmare, acest document încercarea fruntaşilor români
intelectuali din părţile Aradului, în frunte cu avocatul Ioan Popovici,
de-a înfiinţa o asociaţie pentru culturalizarea poporului, a maselor româneşti din ţinutul Aradului, asemeni Societăţii de leptură
înfiinţată în urmă doar cu 6 luni, la Oradea, prin strădania profesorilor
Alexandru Roman şi Dimitrie Ionescu (v. Gazeta Transilvaniei, 1851,
p. 242-47; Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 10, 1852).
Raportul şefului c.c. al cercului Arad vizează, prin urmare, consecinţele finale, ale înfiinţării unor asemenea societăţi în întreaga Transilvanie, care pot avea „o influenţă aşa de mare asupra unei populaţii
de trei milioane" şi-ar putea să favorizeze formarea unei atitudini care
avea să fie a neamului întreg. Că documentul în cauză trebuie interpretat doar astfel şi nu altfel, ne-o confirmă faptul că românii arădeni
au continuat strădaniile în această direcţie, reuşind să constituie în
1859 o Societate literară a gimnaziului, la 1861 mult dorita Societate
de leptură, iar la 1867 Asociaţiunea Naţională Arădană pentru cultura

dezvăluie,

şi

conservarea poporului român.
Aşa

cum a fost

intitulată,

a doua parte a volumului cuprinde

Măr

turii contemporane despre Avram Iancu, înmănunchind într-o manieră
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unitară

mPmorialislica românească mai importantă închinată lui Anam
Iancu. Titlul aminteşte, evident, valoroasa lucrare a istoricului Pompiliu Teodor (Avram Iancu în memorialistică, Cluj, 1972) din ale că
rei cuprins autorii au inclus fragmente ale unor memorii cunoscute,
cu valoare deosebită. Ceea ce dă o notă şi valoare aparte acestui capitol sînt numeroasele mărturii care au stat pînă acum răsfirate prin
diferite publicaţii, astăzi rare, încadrate unui circuit restrîns şi puţin
accesibile. Majoritatea memoriilor evocă momente, evenimente din
timpul revoluţiei, în cadrul cărora Avram Iancu a ocupat un loc distinct, în postură de organizator şi conducător popular al revoluţif'i românilor în Transilvania. Merită o atenţie deosebită mărturiile contemporanilor Lucacs Bela, Ioan Oros-Rusu, cele lăsate de Al. Papiu-Ilarian,
St. Ludwig Roth şi Al. Russo, scrisoarea luptătorului revoluţionar Aron
Crainic, dar mai ales Raportul rămas de la Avram Iancu despre faptele cetelor armate româneşti de sub comanda sa - document de
primă însemnătate pentru istori.:1 revoluţiei românilor în Transilvania - din cauza căruia, pentru că a început să-l publice, la 1850, autorităţile habsburgice au suprimat Foaia pentru minte, inimă şi literatură.

selectivă a documentelor,
creaţiilor literare, informaţiilor,
relatărilor etc.
şi epoca sa, apărute între 1848 şi 1972. Titlurile
adunate au fost aşezate cronologic - fapt care nu numai că-i sporeşte
valoarea documentară, dar o transformă, credem, într-un instrument
util cercetătorilor epocii şi cititorilori deopotrivă, tuturor celor interesaţi să cunoască evoluţia ideilor sau interpretărilor date personalităţii şi epocii lui Iancu, după criteriul monografic.
Privită în ansamblu, lucrarea istoricilor Ion Ranca şi Valeriu Niţu
reprezintă o carte de valoare pentru istoria modernă a Transil\·aniei,

Capitolul ultim cuprinde Bibliograf ia

studiilor, articolelor,
despre Avram Iancu

un omagiu de bună credinţă celui ce a fost, este şi va fi Anam Iancu,
„Craiul Munţilor" - patriotul şi luptătorul din Munţii Apuseni pentru
afirmarea Transilvaniei ca Ţară românească prin intransigentă revoluţionară.

FLORIAN

DUDAŞ

N I CO LA B O S NA CO V, TV E TA N S IM E O NO V, M AR I A V AS I LE V A, Griviţa, Plevna, Smirdan (1877-1878), Editura
Direcţiei Muzeelor militare istorice Plevna, 119 p.
Istoriografia războiului de la 1877-1878 s-a îmbogăţit considerabil pe parcursul anilor, cele dintîi lucrări şi cărţi apărînd chiar în
anul 1878. Acestora li s-a adăugat prodigioasa publicistică pe marginea evenimentului, ale cărui semnificaţii au fost relevate de numeroşii
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comentatori şi trimişi ai ziarelor, martori oculari ce au relatat cu entuziasm despre eroismul soldaţilor români şi ruşi în bătăliile din sudul Dunării. Pentru mulţi dintre aceştia a constituit o revelaţie modul
cum s-au comportat ostaşii români şi de aceea lC'-au adus justificate
elogii. Citindu-le articolele scrise sub imperiul situaţiei, cu reală participare, ni se dezvăluie pregnant temperatura marii şi decivisei confruntări militare, în care luptătorii pentru libertate nu şi-au precupeţit
eforturile, oferind posterităţii pilde de strălucit eroism şi dăruire patriotică.

Alături de armata rusă, care a venit în sprijinul popoarelor din
Balcani ce declanşaseră lupta lor pentru dobîndirea independenţei, s-a
aflat şi armata română, care a înscris atunci exemplare fapte de vitejie în istoria Europei, comparabile cu ale voievozilor Mircea cel
Bălrîn, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, care au stăvilit penetraţia
turcilor spre centrul şi apusul continentului.
Dintre cărţile de dată recentă care au ca obiect participarea poporului român la acest război ne-a reţinut atenţia cea editată - în
excelente condiţii grafice - de Direcţia muzeelor militare istorice din
Plevna (R. P. Bulgară) sub titlul: Griviţa, Plevna, Smîrdan (1877-1878).
Cartea istoricilor bulgari Nicola Bosnacov, Tzvetan Simeonov şi Maria
Vasileva este, fără îndoială, un onest omagiu adus jertfelor soldaţilor români, o expresie a recunoştinţei faţă de aportul lor la lupta
pentru libertate a poporului prieten bulgar. Ea este alcătuită dintr-un
scurt studiu (p. 5-14) şi o bogată ilustraţie, care este de altfel partea
cea mai valoroasă a acesteia (p. 15-119). Studiul începe cu două propoziţii demne de consemnat: ,.Prietenia dintre bulgari şi români are
adînci rădăcini istorice. Din cele mai îndepărtate timpuri cele două
popoare vecine trăiesc în pa,ce şi înţelegere". Urmează prezentarea legăturilor româno-bulgare, cu prioritate a celor din veacul al XIX-iea,
-cînd România a acordat un însemnat sprijin revoluţionarilor bulgari.
Reproducem un pasaj edificator: ,,In epoca Renaşterii bulgare şi a
luptei de eliberare, România este „pămîntul făgăduinţei" pentru patrioţii bulgari. Mulţi dintre ei îşi găsesc salvarea pe malul românesc.
Oraşe româneşti ca de exemplu Bucureşti, Ploieşti, Giurgiu, Braila, Galaţi şi Alexandria devin centre ale emigraţiei bulgare. Acolo se tipă
resc cărţi, manuale, ziare şi reviste bulgare, care joacă un rol imens
jn dezvoltarea culturală şi politică a poporului bulgar. In România se
organizează cetele bulgare, care trec Dunărea şi duc o luptă inegală
cu jefuitorii de veacuri pe cîmpiile şi prin munţii Patriei. Şi nu e întîmplător faptul că, tocmai în România se crează comitetul central revoluţionar bulgar. ln acest comitet activează remarcabilii organizatori ai mişcării naţionale-revoluţionare bulgare - Gh. S. Rakovski,
Liuben Karavelov, Vasil Levski, Hristo Botev" (p. 5-6). Sînt rememorate operaţiunile militare ruse şi române, subliniindu-se contribuţia
adusă de poporul român care la 9 mai 1877 îşi proclamase independenţa la luptele antiotoman€' cte la Grivita, Plevna, Rahova,
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Srnîrdan şi Vidin. Se reproduc citate din presa străină sau din afirmaţiile unor generali ruşi, toate de o evidentă factură apreciativă la
adresa virtuţilor armatei române. La dimensiunile reduse ale studiului
putem considera că a fost reliefat, cu obiectivitate, efortul militar al
poporului român în războiul din anii 1877-1878, cu excepţia comentariului ce se referă la luptele de la Griviţa şi Plevna, unde - după
opinia noastră - nu este destul de explicit sau mai exact nu se pr0cizează cu fermitatea necesară în ce a constat contribuţia armatei române la cucerirea respectivelor redute, întăriturile sistemului defensi\'
în spatele căruia se aflau forţele militare conduse de Osman paşa. l n
finalul studiului sînt formulate cîteva notabile consideraţii despre modul cum poporul bulgar conservă memoria celor căzuţi în lupta pentru libertate: ,,Generaţiile urmaşe venerează eroii care şi-au jertfit
tot ce au avut mai scump - viaţa - pentru Libertate. Monumentele
albe de piatră de la Griviţa, Opanez şi Rahova amintesc de locurile
luptelor crîncene. Mauzoleul din satul Griviţa a păstrat ca nişte relicve scumpe osemintele eroilor români ... , iar parcul din jurul lui
e o expresie de stimă a generaţiilor recunoscătoare. La muzeul „Soldatul român 1877-1878" din satul Pordim se păstrează uniforme, puşti,
săbii, raniţe şi obiecte personale ce ne amintesc de vitejii români care
au luptat pe cîmpul de luptă din Bulgaria. Aceste monumente sînt simbolul prieteniei frăţeşti dintre cele două popoare" (p. 13).
Menţionam anterior că iconografia este realmente interesantă şi
în acelaşi timp concludentă. Au fost reproduse multiple opere de artă,
hărţi, fotografii, articole din presă, poezii, citate din lucrări ale unor
publicişti şi scriitori români care vizează evenimentul în discuţie. Materialele sînt grupate pe următoarele tematici: Bulgarii şi românii de-a
lungul secolelor (25), Pregătirea şi începutul războiului (23), Griviţa
Plevna (89), Vidin-Smîrdan (26), /n memoria eroilor (14) şi Pritenie 1n
veci (14). Ilustraţia este atent selecţionată şi reprodusă cu o lăudabilă
grije. Ea vorbeşte îndeajuns de convingător, împrejurare pe care o
semnalăm

cu deosebire.
Cartea prezentată de noi serveşte incontestabil scopului urmărit
de realizatorii ei (notăm şi redactorii: Hristina Mihova şi Nisim Malemed). Ea are însă şi menirea de a demonstra bunele relaţii dintre
cele două popoare vecine, care se reflectă şi în modul cum sint
păstrate tradiţiile luptei lor comune pentru libertate şi independentă.
VIOREL FAUR

O. MAT IC HE SC U, Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, Cluj-Napoca, 1975, 256 p + 20 figuri
Criza dictaturii regale din vara anului 1940 - care a atins punctul culminant la sfîrşitul lunii august, cînd României i se smulgea
nord-vestul Transilvaniei prin odiosul Dictat de la Viena - a suscitat
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un interes justificat din partea istoricilor români şi stăini. In studii,
articole, lucrări de sine stătătoare, istoriografia românească a abordat
mai mult problemele privind împrejurările interne şi externe, care au
facilitat impunerea dictatului, ca şi lupta necurmală a poporului român pentru păstrarea integrităţii teritoriale şi ulterior pentru anularea
aclului respectiv. Dar, în drama sa, poporul român n-a fost singur nici
măcar o clipă, a avut de partea sa opinia publică democralică internaţională. De aceea, cartea lui O. Matichescu, apărulă în Editura Dacia, răspunde unei necesităţi, avînd în primul rînd meritul de a prezenta
publicului interesat solidaritatea omenirii progresiste cu cauza dreaptă
a unui popor, cunoscut prin tradiţiile sale de luptă pentru libertate şi
unitate naţională.
De fapt, autorul nu se rezumă la a scoate la lumină doar proleslul
opiniei publice internaţionale faţă de actul ca atare, ci se referă la
evoluţia acestui protest, pe măsură ce se accentuează pretenţiile revizioniste ale horthyştilor maghiari. Paralel, guvernanţii maghiari foloseau toate mijloacele posibile pentru a-şi crea o atmosferă favorabilă în cadrul
opiniei publice internaţionale, pentru a determina
democraţiile occidentale să accepte ideea unei revizuiri de graniţă cu
România. Aceaslă propagandă nu a fost contrabalansată de una la fel
de puternică din parlea stalului român. O. Matichescu demonstrează
că şi în astfel de condiţii opinia publică internaţională a rămas, în
marea ei majoritate, de pa.rtea unei cauze juste, aceea a poporului român. Purtătorii de cu\·înt ai unor guverne, personalităţi politice şi culturale, ziare şi posturi de radio, au combătut cu diferite argumente pretenţiile lipsite de temei pe care hortyştii le aveau asupra Transilvaniei.
Discuţiile duse la Turnu-Severin şi apoi simulacrul de tralative de
la Viena, finalizat prin impunerea Dictatului, atmosfera de presiune
şi ameninţări în care au avut loc, au stîrnit vii comenla.rii în presa
vremii. Ziarele din diferite ţări, în marea lor majoritale, au considerat
că România este o nouă victimă a fascismului. Opinia publică inlernaţională nu putea uita politica externă realistă, pusă în inleresul păcii,
pe care o promovase şi o dusese pe cele mai înalte culmi Nicolae Titulescu. Era încă actuală atitudinea plină de demnitate pe care România o avusese cu prilejul dezmembrării Cehoslovaciei şi a cuceririi
Poloniei, cînd înfruntînd primejdiile propriei desfiinţări ca stat, ţara
noastră a ajutat, în nenorocirea lor, popoarele polonez şi cehoslovac.
Toate acestea reies cu putere din lucrarea de faţă.
Crezul opiniei publice internaţionale despre evenimentele din
30 august 1940 este admirabil redat prin cuvintele profesorului american Milton G. Lehrer, care arată că ciuntirea Transilvaniei reprezintă
.,un nonsens istoric, geografic, economic, etic, o absurditate şi o ameninţare la pacea Europei". Opinia publică din diferite ţări apare în
cartea lui Matichescu nu numai ca acuzatoare a fascismului şi revizionismului internaţional, dar şi a cercurilor politice burgheze, în
frunte cu regele Carol II, care n-au ţinut cont de voinţa unanimă a
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poporului român de a lupta prin toate mijloacele pentru integritatea
Apare ca acuzatoare în acelaşi timp a Gărzii de iFer, a politicii
sale, care poate fi numită de trădare naţională.
Pregnant este reliefată ideea că Dktatul de la Viena nu a însemnat nici pentru poporul român, nici pentru restul lumii democratice, o
soluţionare a aşa-numitului „diferendum româno-maghiar". Exemplele
date sînt revelatoare: guvernele U.R.S.S.-ului, Angliei, S.U.A. nu au
recunoscut de la început actul semnat la Viena, personalităţi de talia
lui F. O. Roosevelt, W. Churchil, A. Eden au pledat de mai multe ori
în favoarea României, ziarele vremii au publicat sute de articole privind drepturile incontestabile ale poporului român asupra Transilvaniei: ,,Istoria consemnă puţine exemple de popoare, care să fi egalat
in evoluţia lor, zbuciumul, sacrificiile şi lupta permanentă a românilor
transilvăneni pentru a putea să se menţină ca o naţiune distinctă. de
sine stătătoare pe un pămînt care le aparţinea de drept din timpuri
imemorabile", scria un ziar american şi astfel de articole apăreau în
sute de alte publicaţii.
Pentru opinia publică internaţională - fapt ce reiese din această
lucrare - ocuparea nordului Ardealului de către hortyşti însemna pe
plan social un moment de involuţie istorică. Reforma agrară, de exemplu, de care beneficiază în egală măsură ţăranii români şi maghiari,
este anulată, pămîntul fiind trecut în posesia marilor magnaţi. De fapt
se subliniază ideea că revizionismul nu poate fi considerat ca nuantă
politică caracteristică întregului popor maghiar, ci doar marilor latifundiari, mai ales a celora care, prin hotărîrea luată la 1 decembrie
1918 la Alba Iulia, pierdeau importante avantaje economice.
Masacrele şi deportările în masă, la care s-au dedat hortystii în
teritoriile ocupate, au mărit simpatia opiniei puhlice mondiale pentru
poporul nostru. Acest lucru reiese în adevăratele lui dimensiuni din
lucrarea lui Mităchescu. Totodată, considerăm că trebuia acordată o mai
mare atenţie modului în care se reflectă în conştiinţa opiniei publice
internaţionale lupta continuă a poporului nostru împotriva dictatului.
Ceea ce impresionează în această lucrare este bogăţia materialului
documentar folosit, de la articole apărute în presa vremii, la lucrări de
sine stătătoare. Principalul merit al autorului este tocmai selecţionarea
din materialul studiat, pentru a le pune la dispoziţia publicului cititor,
a pasajelor celor mai semnificative. Adresîndu-se atit specialistului,
cit şi publicului larg, lucrarea sa impune prin stilul plăcut şi accesibil.
In ceea ce priveşte fotocopiile de la sfîrşitul lucrării, ele redau părţi
din cele mai reprezentative lucrări, mărturii ale atitudinii opiniei publice internaţionale faţă de Didatul de la Viena.
Concluzionînd, putem afirma despre lucrarea de faţă că reuşeşte
să transmită în mod strălucit mesajul pe care şi l-a propus autorul,
acela de a reliefa ecoul în conştiinţa opiniei publice internaţionale,
implicaţiile de ordin politic ale odiosului Dictat de la Viena.
ţării.

BARBU ŞTEFĂNESCU
https://biblioteca-digitala.ro

CRONICA ACTIVIT AŢII ŞTIINŢIFICE
A SECŢIEI DE ISTORIE PE ANUL 1975

Cronica de faţă
trecere în
tivul secţiei.
sumară

I.

îşi

propune să facă, ca şi cele din anii trecuţi, o
a activităţii ştiinţifice desfăşurate de colec-

revistă

Cercetări ştiinţifice

a)

Doina Sava Ignat:
Nicolae

Chidioşan:

Cercetări

arheologice

Săpături

arheologice în comuna Suplacu de Barcău;
cercetarea unei aşezări neolitice.
Săpături arheologice în hotarul salului Tăşad, în
aşezarea hallstattiană şi dacică.

Sever

Dumitraşcu:

Săpături

arheologice la Biharea - Cetatea de pă
mînt în punctele: incinta cetăţii, Sector A şi zona
de vest; în aşezarea din partea de nord-est a cetă
ţii, punctul Baraj, Grădina C.A.P.-Biharea.
b)

Liviu Borcea:

Viorel Faur:

Săpături

de

arhivă

Raporturile lui Mihai Viteazul cu Bihorul şi Oradea; Rivalitatea turco-austriacă în problema demolării Cetăţii Săcuieni ( 1660-1664); Istoricul localităţilor din Bihor în evul mediu; Depistarea de
documente privind istoria Bihorului feudal.
Viaţa muzicală a Bihorului între 1849-1918; Ecoul
războiului de independenţă în Bihor; Preocupările
etnografice şi folcloristice ale membrilor Societăţii
de lectură din Oradea ( 1852-197 5); Ţările românP
pe o hartă din 1683.
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Ioan Marinescu:

II.

Aspecte ale luptei muncitorilor ceferişti din Oradea şi Bihor ( 1933); Mişcarea antifascistă din Bihor
în perioada 1933-1940; Viaţa economică, polilică,
socială şi culturală a Bihorului între 1940-1944;
Acţiuni militare întreprinse de armata romană pentru eliberarea Ţării Crişurilor ( 1944); Dezvoltarea
economică, socială şi culturală a Bihorului în anii
cons truc ţi ei socialiste.

Lucrări ştiinţifice apărute

Liviu Borcea:

2

în 1975

Contribuţii

la istoria politică a Bihorului în epoca
lui J\1.ihai Viteazul 1598-1606 (Contributions

a l'histoire politique du Bihor pendant l'epoque de
Mihai Viteazul 1598-1606); Consideraţii pe
Nicolae

Sever

Chidioşan:

Dumitraşcu:

Viorel Faur:

marginea reglementării urbariale a satului Luncşoara (1772), în Crisia, V, Oradea, 1975.
Un templu megaron din epoca bronzului, cultura
Otomani de la Să/acea (Ein in Sălacea entdeckter
megaron-tempel der Bronzezeit); Cărucioare miniatură din lut aparţinînd culturii Otomani ( epoca
bronzului) de pe teritoriul României (ambele în
colaborare).
Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcă
lăsău Nou, j. Bihor (The Dacian Silver Jewel Treasure from Săcălăsău-Nou, J. Bihor" în Crisiu,
V, Oradea, 1975, pp. 45-67 (în colaborare cu
E. Molnar); Noi consideraţii asupra dacilor liberi
din nord-vestul României, în Satu /\tare, Studii şi
Comunicări, III, Oradea, 1975; Aşezarea neolitică
Tisa de la Sîntana - Holumb, jud. Arad, în Banatica, Cluj, 1975; Activitatea cultural-educati,·ă a
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, în J\luzeul
Naţional, Bucureşti, 1975.
Pagini din viaţa muzicală a Bihorului între anii
1849-1918, în Reuniunea de cîntări „I-filaria" din
Oradea (1875-1975), Oradea, 1975, p. 55-176; Din
istoricul preocupărilor etnografice şi folcloristice
referitoare la aşezările din depresiunea Beiuşului
(1816-1918), în Biharea, Oradea, 1975, p. 107-118;
Istoricul bibliotecii Societăţii de lectură din Oradea

(Der geschichtliche Werdegang der Lesegellschaft
ans Oradea), în Crisia, 1975, p. 145-153; Precizări
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activităţii şliin/ilicc

pc 1975

---

. ··--

'.IO!i

--·--------

referitoare la activitaleu Casinci Rumânc clin Beiuş
(Genaue Au~Juben bezi.iglich cler Ttili9kcil des rumănisches Kasinos aus Beiu~). în loc. cit., p. 153-

Doina Sava Ignal:

III.

161; Despărţămîntul orădean al „J\strei" (1900-1918), în Joc. cit., p. 279-287; Presa românenscă
din Oradea despre mişcarea memorcrndistă (Dic
rumănische Presse ans Oradea i'1bcr clic mcmorandische Bewegnuc), în Bunalica, Cluj, 1975.
Colecţia veche neolitică a f\Iuzcului Tării Crişu
rilor, în Crisia, V, 1975

Lucrări ştiinţifice

Li, iu Borcea:

Nicolae Chidioşan:
Sever Dumitraşcu:

Viorel raur:

elaborate in 1975

Urmările

campaniei lui Gheorghe Rak.cSczi al Ii-lea
în Polonia asupra păftilor s8trnărene ( I 658--1660);
Valenţele relaţiei muzeu-şcoală în f armarea no[iunilor de islorie la cls. V-V[l.
Depozitul ele bronzuri ele la Mişca, jud. Bihor.
Fibule romane cte tipul cu capele ele ceapă descoperite în Crişana; Gelo-clacii şi limila pălrunclerii
celtice în sec. IV--III. î.e.n. în Crişana, comunicare
pregătilă pentru Simpozionul „Geto-dacii în s0c.
IV-III. î.e.n.", Cluj, 17-18 noiembrie 1975; lslurid
şi cultura geto-dacilor în s0c. III. î.0.n.-- -c,ec. I. e n.
în Crişana, raport regional pre~Ji:ilil penlru Colecl ivul IV al Institutului de /\rheoloqic: ,,Isloria şi
cultura ~Jeto-dacilor ele la Dromichaites la Decebal",
2-4 decembrie, 1975, Bucureşti; Cetăţi dacice în
Crişana (Dacian fortifications in Crişana), lucrare
pentru volumul Thraco-Dctcia ( cc urmează să apară
la Bucureşti în 1976, pentru al II Congres Internaţional de Thracologie); Dacii liberi din vestul şi
nord-vestul României în sec. II-IV î.e.n. (Les
Daces libres de l'Ouest et Nord-Ouest de la Roumaine, II-IV sieclcs n.e), comunicare prcgălilă
pentru al IX Congres Internaţional ele Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice, Nice, Franţa, 13-18 septembrie 1976.
Din istoricul vieţii muzicale beiuşenc (lSGG--1918).
înfiinţarea şi activitatea despănămînlului din Ceica
al „Astrei" înlre anii 1910--1914; Primele statute
ale Societăţii ele leclură din Oradea (1849); Istoricul preocupărilor muzeistice româneşti din Bihor
( 1853-1918).
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Lupla muncitorilor C'eferişti din Oradea şi Bihor şi
0coul ei pe plan national.
A. Răduţiu, Gyemant L., Un nou Supplex Lilwl]u<;
Valachorum (recenzie).
Olimpiu Malichescu, Opinia publică internatională
despre dictatul de la Viena (recenzie).

la sesiuni

ştiinţifice

A existat un drum roman între Aq\'incum (Pannonia romană) şi Porolissum (Dacia romană) pe Crişul
Repede, comunicare prezentată la Simpozionul în

memoriam

Viorel Faur:

- - ----

Constantin

Daicoviciu,

Caransebeş,

12-13 aprilie 1975; Noi descoperiri şi cercetări
arheologice privind istoria dacilor liberi din nordvestul României, comunicare prezentată la sesiunea
ştiinţifică Istoria şi arheologia Daciei romane, ţi
nută între 9-11 mai 1975 la Sarmizegethusa-Ulpia
Traiana, Haţeg - Hunedoara; Oradea în epoca
post-romană, comunicare ţinută la a XII Sesiune
ştiinţifică a Institutului pedagogic din Oradea, 2425 mai, Oradea, 197 5.
Centenarul Reuniunii de cîntări „Hilaria", ţinută
la simpozionul Hilaria, din cadrul festivalului Crisia,
Oradea, noiembrie, 1975; participarea la Zilele culturii populare bihorene, dec. 1975.
comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări
şi referate: Semicentenarul înfiinţării Căminului
muncitoresc din Oradea, noiembrie, 1975.

temporare

t. îmbunătăţirea expoziţiei de bază. Reorganizarea expoziţiei de istorie contemporană.
2. Expoziţie de ceasuri (în colaborare cu secţia de artă)
3. Istoriografia română despre 9 mai 1877 - 9 mai 1945
4. Monumente istorice din jude\ul Bihor (în colaborare cu sPrtia de
etnografie)
5. Semicentenarul Căminului Muncitoresc (în cadrul Clubului Muncitoresc „Constructorul" Oradea)
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pc 1975_ _ _ _ _ _ _ _ _
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6. Centenarul Reuniunii de cînlări „Hilaria"
7. Retrospectiva revistei Familia, 1865-1 !175
8. Mihai Viteazul şi epoca sa
9. Săpăturile arheologice de la Tăşacl
10. S-a colaborat la organizarea şi îmbunătă~ir0a 0xpoziţiilor ele
istorie militară din Oradea, a grănicerilor din Oracl0a şi a militarilor
din Ineu, j. Arad.
Prezenta cronică consemnează cloar aclivitatC'a şliin tifică şi expoziţională a secţiei de istorie pe 197 5.
Menţionăm că personalul ştiinţific al secţiei ele istoric a sustinut
în mediu rural şi urban un număr de 60 expuneri, a orDanizal 1B bri9ăl.i
muzeistice, 50 de lecţii tematice şi a publicat 67 materiale de popularizare în presă, a susţinut lectorate în cadrul Universităţii Pop11lar0
din municipiu şi judeţ, inclusiv un curs la muzeu, cu tema „hloria
Or ad iei şi Bihorului", a efectuat ghidaje tematice etc.
DOINA ICNAT SA VA
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MIHAIL P. DAN

(1911-1976)

S-a stins din viaţ8. profesorul şi învă~atul istoric M. P. Dan. Toţi
cei care l-am cunoscut şi iubit pentru erudiţia, omenia şi (Jl'IH'1 ozitatea sa îi vom păstra o vie aducere aminte. Exemplul ,·ieţii sale morleste, cte adevărat istoric şi patriot, ne va cdlăuzi mullora activitatea.
Opera sa ştiinţifică va rămîne mereu un loc de popas şi de qîncluri
înălţătoare pentru toţi cei care îi vor parcurge rîndurile. Ideile qencroase pe care le conţine îi vor asi~Jura cunoscutului slavist, unul din
promotorii comparatismului istoric în ţara noastră, un loc aparte în
istoriografia sud-estului european.
Elev strălucit al şcolii istorice româneşti, ctin Clujul anilor cie după
realizarea unităţii noastre statale, uncie l-a avut ma9istru pe învăţatul
istoric şi patriot S. Dragomir, pe profesorii Ioan Lupaş, Al. Lapedatu,
C. Daicoviciu, tînărul M. P. Dan şi-a continuat studiile în Ce>hoslovacia,
cu minunatul prieten a 1 ţării şi poporului român, profesorul şi istoricul
J. Macurek.
Cu inteli9enţa-i sclipitoare, cu studiile temeinice care l-au distins
într-o generaţie de învăţaţi istorici, M. P. Dan ne-a Hisat o operă durabilă. Este în primul rînd lucrarea sa de căpătîi Cehi, slo\'C1ci .şi români
in veacurile XIII-XIV, Sibiu, 1944.
f.ste un exemplu ele încaclrare, ele pe poziţiile adevărului istoric,
ale patriotismului luminat şi ale respectului faţă de lupta revoluţio
nară a altor neamuri -, a istoriei patriei în istoria universală. De pe
această poziţie înaintată a scris istoricul român M. P. Dan, eruditul
slavist recunoscut unanim, şi valoroasa sa carte Sub flamura TaboruluF, Buc., 1964, contribuţie strălucită la istoria univer.sală, la cunoaşterea războ.aielor revoluţionare husite din 1419-1434. Lucrarea
i,a - veritabilă pagină de istorie militantă - a făcut cunoscută citilorului român, lupta poporului cehoslovac împotriva asupririi sociale
şi naţionale. Cunoscuta mişcare antifeudală, anticatolică, de eliberare
naţională, care a exercitat o profundă înfluenţă în Europa feudală clînd
o puternică lovitură feudalismului şi bisericii catolice, a găsit în lucrahttps://biblioteca-digitala.ro
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rea lui M. P. Dan conştiinţa şi priceperea unui istoric de înaltă
ţinută. în întinsa sa bibliografie referitoare la mişcarea revoluţionară
husită, M. P. Dan a lăsat o lucrare de referinţă.
Istoria iobăgimii sud-est europene, a celei româneşti în special,
au condus gîndurile istoricului în vasta documentaţie europeană, pentru a cărei cuprindere sînt necesare cunoştinţe istorice şi filologice
temeinice. Aşa s-au născut, printr-un travaliu care uimeşte, studiile:
Ecoul european al răscoalei populare conduse de Horea, Cloşca şi
Crişan (Lucrări Ştiinţifice, B, Oradea, 1969, p. 263-277); Din istoria
iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec. XV I
(Acta MN, II, Cluj, 1965, p. 345-365); Mişcări şi irămîntări ţărăneşti în
Bihor la sfîrşitul secolului al XV III şi în prima jumătate a secolului
al XIX-iea (în colaborare cu P. Bona; v. Centenar f\1uzeal Orădean,
Oradea, 1972, p. 287-295); Der gemcinsame Kampf der Vo/ksmassen
Unterdriickung 13-19 Jllfb. (în colaborare cu C. Gollner şi I. Pataki; v. Forscluzngen zur Volks und La11dskunde, 7, 1. Sibiu 1964, p. 44
sqq.); A huszitizmus forradalmi tarta/ma (Conţinutul revoluţionar al
husitismului) (v. Korunk, 6, Cluj, 1957, p. 662-674). L-a preocupat în
aceeaşi măsură istoria orăşenimii, contribuţia adusă de meşteşugari,
negustori, de clasa muncitoare în epoca contemporană, la progresul
general al patriei noastre, al sud-estului european în genere. Pentru
a cunoaşte faptele în intimitatea lor, cercetătorul - cunoscător inspirat a limbilor slave - a sondat sursele direct, în arhivele şi bibliotecile cehoslovace, poloneze, iugoslave, comparînd şi extrăgînd din
faptele istorice concrete adevărul istoriei poporului său. Amintim dintre
acestea studiile: Un ecou cehoslovac, din 1935, al urmărilor eroicelor
lupte greviste ale proletariatului român din 1933 (Lucrări Ştiinţifice,
Istorie, Oradea, 1972, p. 109-115); Contribution a J'etude des relations

roumano-tchecoslovaques pendant Ies dernieres decennies du x1xe
siecle (în colaborare cu L. Botezan, ,·. Nouvelles Etudes d'llistoire, IV,
Buc., 1970, p 247--259); Opinia publică din România faţă de acordul
de la Miincl1en şi consecinţele lui (în colaborare cu V. Şchiopu, v.
Acta MN, V, Cluj, 19G8, p. 311-329); O încercare de colaborare politică româno-sîrbă în 1891 (în colaborare cu N. Cordoş ,·. Acta f\lN, V 11,
Cluj, 1970, p. 637-651 ); Rolul negustorilor şi meşteşugarilor în promovarea conştiinţei naţionale şi a ideii de unitate politică la români
(în colaborare cu T. Pavel; v Lucrări Ştiinţifice B, Oradea, 19W,
p. 207-221; Lucrări Ştiinţii ice, Istorie, Oradea, 1971, p. 65-73); Relntiile
comerciale dintre Oradea şi Cracovia la sfîrşitul sec. al XV 1-lea (Crisia,
111, Oradea, 1973, p. 167-183); Mărfuri exportate de negustorii clujeni
la Cracovia, la sfîrşilul secolului al XV 1-lea (Lucrări Ştiinţifice, Istorie,
Oradea, 1973, p. 37-45); Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVl-lea, (în Acta f\lN, VIII, 1971, p. 205-219); Schimbul de mărfuri între Cluj şi Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (])
(Acta, MN, XI, 1974, µ. 151-169).
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Două au fost personalităţile istorice, ale căror fapte şi a căror viaţă
a studiat-o: Iancu de Hunedoara şi Mihai Viteazul. Apropierea de cei
doi mari bărbaţi şi ~Jenerali est0 lrsne ele înţeles. J\mîndoi au dat
strălucire isloriei poporului român, amîndoi s-au bazat în lupta pcnlru
libertate şi neatîrnarc pe forţele poporului român, a celor trei ţări
româneşti. Amîndoi au ridicat la luptă toate fortele populare clin sudestul Europei împotriva imperialismului feudal militarist otoman.
Amîndoi au fost iubiţi de poporul rornZm şi preţuiţi de popoare-le sudestului şi centrului Europei: sîrbi, albanezi, weci, bulgari, cehi, slovaci,
polonezi, unguri, cazaci ucrainieni, auslrieci şi germani. Sludiaţi ele
istoriografia noastră, ele cea europeană, cei doi căpitani şi eroi vor fi
şi mai atent puşi în lumina adevărului istoric
de pana crudi Lului
M. P. Dan, în detalii ce aruncă lu mini alotcuprinzătoar0. Penlru Iancu
de Hunedoara amintim studiile: Doud mărturii sluve despre originea
română a lui Iancu de Hunedoara (Trunsilvanic1, 74, 7--8, Sibiu, 1943,
p. 590-595); Un stegar al luptei antiotomane: Iancu de lluncdoarn,
Buc., 1974. Pentru Mihai Viteazul se impun lucrările: Ziur ceh contemporan despre bătălia de ICI Gorăslău ( AIIN, IX, Cluj - Sibiu, 1943);
,Ştiri privitoare lu J\lihui V itenzul Jn cîtcvc1 bro.5uri germane contemporanie ( AIIN, X, Cluj - Sibiu, 1045, p. 256-290) şi lucrare ce va fi
publicată în volumul următor din Crisiu.
S-a aplecat cu căldură asupra lucrărilor sludenţilor şi docloranzilor pe care i-a îndrumat în cercetarea istoriei. A fost generos pînă
la capăl, chiar şi cu cei mai puţin înzestraţi sau conduşi de grabă,
într-un domeniu ce implică răbdare şi mai ales cumularea multor
cunoştinţe, gîndindu-se că munca şi bunălalea vor conduce pe drumul adevărat şi pe cei mai grăbiţi. Nu s-a despărţit niciodată de rno,·aJa ce o implica conduila sa umană deosebită. De aceea ne-a fost
drag studenţilor, profesorilor din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.
:&-entru aceştia omul şi profesorul M. P. Dan, învăţatul nu era meiodată ocupat. Ne-a ţinut mereu minte cu luminile sau umbrele activităţii noastre.
Astfel omul, profesorul, cercetătorul generos şi uman care a fost
M. P. Dan, cu adînca şi durabila sa operă, va rămîne mereu în mintea
şi sufletele celor care l-au cunoscut, iubit şi preţuit cu aleasă stimă.
Opera sa va fi mereu un exemplu de slujire a adevărului istoric,
de cald patriotism şi de preţuire aleasă între popoarele bătrînei Europe. Cu ele M. P. Dan va păşi mereu în frontul ferm şi neabătut ce-l
conduce de la Herodot încoace, mereu Lînăra şi înţeleapta Clio.

SEVI:R
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VOLUME

APĂRUT,E

DIN

ACEASTĂ PUBllCAŢIE

ŞTIINŢIFICĂ:

(: I? I S I ,;\ , I
Cuieyc1 e ele nwtcriulc :;;i .c.,iwlii

Edilt1tct de Jnslil.ulul Pedagogic Orudet1,
Oradea, 1971, 66 p. -i-2 pl. i 15 fig.

*

C HI S I 1\, I I
Cuk:;c1 c ele mutcrinlc' ~i !::,/udii
Edi illtă de Ins li lutul Pedagogic Oradea.,
Oradea, 1972, 261 p. -1-19 pl.
79 fig.

+

*

Edilu.tă

C HI S I:\. I I I
de M1:'/.cul i ctrii l rişurilor,

Oradea, 1973, 325 p. -1-38 pl.

+ 58 fig .

.Eclilalct de Iv1uzeul Tării Cnşui d(,~,
Oradea, 1974, 362 p.
15 pl. +26 fig.

+

*I

C R I S 1\. V
.Etlilctlă

de Muzeul T~1rii Crişurilor,
Oradea, 1975, 296 p.
16 pl.
28 fig.

+

+

I. P . .,Crişan,1", Or~dl',l, mm. :!-1'1/îli
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ERATA

I. Textul de la pilglna 40 se va citi la, pagina 42

2. La pagina 303 rîndul 16 de sus -

şi

in\crs.

se va citi cercetări în loc de siipiiturl.
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