DIHORUL ŞI COLABORA TORU BIHORENI
IN PRIMA ENCICLOPEDIE ROMÂNĂ,
TIPĂRITA DE „ASTRA" (1895-1904)
de
CONSTANTIN MAUNAŞ

într-o lucrnrc prcccclentă ne ocupc1m ele colc1borc1lorii bciuşcni ili
„Enciclopediei Române", c1firmâncl şi prin c1ccasti:l legăturile pc cmc
Beiuşul le-a avut cu Sibiul înainte ele constituirea despărtămintului
„Astrei". Rezulta tele acelei cercetări 1 expuneau, totodată, sub o nouă
calitate corpul profesoral beiuşctn, prol>înd prin colaborarea clin proprie
iniţiativă la prima enciclopedie română, atîl nivelul său ridicat de competenţă profesională, cît şi, în special, nevoia de afirmare cultunt!ă într-o
unitate firească de aspirc1 ţii şi credint[i cu „Asocia ţiunect", ele veni tă exponentul românilor din Imperiul austro-ungar şi factor de colabornre
al lor, pe deasupra graniţelor, cu confraţii din provinciile surori din
România.
Dar această punte de comunicare şi de comuniune pe cure u întins-o
între români „Enciclopedia Română" esle mult mai amplă în ceea ce
priveşte Bihorul decît am conturat în lucrarea noastră anterioară.
Prezenţa Bihorului ca judeţ locuit în majoritate de români şi a bihorenilor ca şi colaboratori ai acestei vaste lucrări, esle mult mai întinsă şi, nefiind studiată pînă acum în întreaga sfc•ră a chestiunii, ne
propunem să o facem în cele ce urmează.
Semnifici:lţiilor ei, vizînd în principiu administrarea încă unei probe
din acele vremi, pentru definirea dinamicii româneşti în spa~iul strămo
şesc al Ţării Crişurilor, adăugăm, prin prisma rezultatelor cercetării ele
faţă, şi o pagină mai puţin reliefată în datele sale concrete pentru istoricul leg6turilor reciproce româno-germane.
1 C. Mălinaş, Colaborarea profesori/or beiuşcni la prima cncic/opcclie romcuw a
Astrei, 1895-1904, în Biblioteca, Editat de Biblioteca jucleteană Bihor, Oradea, 1978,
p. 72-92. Lucrarea a fost prezentată la sesiunea ele comunirări din clat11 rle 11 octom-
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Avem în vedere oqlinclirea în „Enciclopedia Română" a vieţii so·
cial-politice şi a culturii germane prin articolele scri<;c de \V. Rudow.
soţul poetei Lucretia Suciu.
Urmărind revisla „Transilvania" de la sfîrşilul secolului trecut se
poale reconstitui cu deslulă amplitudine mecanismul uriaş pus în miş
care pentru editc1rec1 enciclopediei, care va deveni" cea mai mare şi
mai irnportanlă dintre întreprinderile liternre realizate sub egida „Asociaţiunii ":!. În prima şedinţă după Anul Nou a Comitetului Aslrei, lc1
Sibiu, în 3 ianuarie 1895, Corneliu Diaconovich propune un proiect
„pentru o nouă întreprindere literară din partea Asociaţiunii în scopul
lăţirii ştiinţelor în cercuri cît mai largi ale poporului nostru, anume prin
editare unei enciclopedii române":1•
Comisia, căreia îi este dată spre studiu propunerea, o îmbrătişează
fără rezerve, dar şi fără a-i destina fonduri, totul urmînd a se face,
am zice noi astăzi, prin autofinantare. ln numărul din 15 februarie al
revistei J\sociaţiunii se tipareşte _\pelul „Creştere şi cultură." prin
care se face publică chemarea la editarea unei „Enciclopedii poporale", al ci:'Hei scop era de a deveni ,,un sfetnic şi un conducător
pc toate Lemele"\ deoarece „popularizarea ştinţelor şi artelor şi lă
ţirea cunoştinţelor folositoare sînt cele mai eficace mijloace pentru
promovarea progresului cultural al unui popor":i.
lzvorîtă din tradiţiile iluminismului românesc, lucrarea vc1 depăşi
practicismul pe care aceste rînduri ar putea să-l sugereze şi se va con~titui mai complexă decît chiar apelul o denumeşte. La amplificarea
substanţialităţii ei vor contribui colaboratorii, care vor completa registrul de titluri astfel „incit lucrarea nu va deveni o enciclopedie de sfaturi folositoare, ci „Enciclopedia Română", .,o publicaţie de caracter
eminamente naţional", ce, pe lingă faptul că „se va ocupa în primul rînd
cu cestiunile de interesu curat românesc, oferind în formă lecsiconală
o fidelă oglindă despre întreg trecutul şi prezentul poporului român "1i,
va cuprinde informaţii despre popoarele Europei şi ale lumii, despre starea şi progresul lor social-politic, tehnic, ştiinţific şi cultural. proiectînd
poporul român în concertul naţiunilor lumii.
În contextul absenţei vreunei tradiţii româneşti la care să se ataşeze', meritul lui Corneliu Diaconovich şi al biroului de coordonare a
~
3

Transilvania, Sibiu, 1895, nr. 10- 11, p. 231
Procesul verbal al şcdintei, în Transilvania, 1895, nr. I, p. 31
4 Apelul Creştere şi cultură, în Transil\'ania, 1895, nr. 2, p. 33-34
5
Ibidem
8
Transilvania, 1895, nr. 9, p. 271
7
Barbu Theodorescu, Istoria bibliograliei române, Bucureşti, 1972, p. Hl3-198;
Mircea Avram, Astra - iniţiatoarea primei c11cic/opedii româneşti, în Centenarul revistei „Transilvania". Sesiunea de comunicări din 11-12 mai 1968 (Sibiu, 1969,
p. 21-24); Constantin Simionescu, Prima enciclopedie română (Reslitulio}, în Biblio-

teca, 1978, nr. 4, p. 41
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este de a fi şliul st1 rămînă rec:eplivi, deschişi lc1 clorinla genea colaboratorilor de a lărgi enciclopedic1 şi ele c1 fi şliul selecla clin
noianul de oferte şi propuneri linia lucrării. chim clc1că şi-c1u văzut ele
atîtea ori clepăşile şi c1mplificale propriile intentii. În afluxul ele oferte
ele colaborare primit în urma publicării Apelului rec:unodşlern cei:I mai
clară şi pre~ioasă atestare a oporlunităţii exprese c1 lucrării, el U1rei lipsă
se resimţea de mult ca sursă ele informc1 ~ii, clupă cum excldma în epocă
cronicarul Gazetei de Trc1nsilvania: ,.A nu mcti rE!levc:1 aztăzi importanţa
unei enciclopedii penlru cultura generctlă a unui popor este superfluu şi
a nu simţi aproape zilnic şi ceas de ceas lipsa ei esle identic cu a nu
avea necesităţi sufleteşti, iar a le servi în uzul zilnic ele enciclopedii
străine este a-ţi aservi întreaga vic1ţă străinismului"!'. Bihorenii şi în ~Jeneral românii din Imperiul ctustro-ungar, lipsiţi ele instilu~ii cullurnlc
inc:urajale ele stat, c:1veau motive de nenumărnte ori îndreplă~ite să se
mobilizeze la chemarea Astrei, cu c1lît mai mult, cu cit în şcolile gimnc1ziale româneşti limba de predare nu era cea ma ternă, ac:centuînclu-se
tot mai mult procesul de desna~ionalizare a învctţămîntului, care Vi:I culmina în 1907 cu legea contelui Apponyi. De altfel este Cdzul să mnintim
că încă ele la 1790, în contextul creat prin „Revocatio orclinationum", actul din 28 ianuarie prin care Iosif al II-lea îşi retrage decretele presat
de factori europeni, în Ungaria se adoptă aşa numita Lege XVI, ce prevede o singură limbă oficială, limba maghiară, şi instituie profesori ele
această speciali late pentru „lăţirea ei prin şcoli". La 1792 limba maghiară se impunea şi în părţile anexate de Ungaria, între care şi
Bihorul, ca obiect „extraordinar" de învăţămînt, pentru rn, prin mai
multe etape ale chestiunii, să devină limba obligatorie şi exclusivă a
procesului de învăţămînt în toate şcolile de stat din Transilvania.
Prin legea din 1907 se etatizau şcolile confesionale, singurele în
care se mai putea asculta şi dezvollct deprinderea limbii române, răpin
du-se total românilor. ca ele fapt şi celorlalte popoare clin Ungaria, dreptul de a învăţa, ele a citi şi de a scrie în limba maternă.
Se instituţionaliza deplin şi sever, procesul început prin legea de
la 1790 şi care de fapt era mull anterior, parte integrantă a programului
dus de secole de lipsire de drepturi politice şi naţionale a românilor din
Ungaria şi Transilvania. Împotriva acestui proces „Astra" a purtat după
1861, o făclie cu merite nepieritoare şi niciodată suficient subliniate în
păstrarea şi dezvoltarea limbii şi literaturii române şi a fiinţei noastre
naţionale, fiind cel mai de seamă factor de legătură cu România. Iată
de ce repula\i scriitori, oameni ele ştiin~i:i. universili:iri, profesori clin lot
spaţiul românesc, indiferent de graniţe şi-au oferit gratuit c:olaborarect
rală

8
1n Trnnsi/vcmia, 1896, nr. 10-11, µ. '.n!J-230 se ctau membrii interni ai biroului
Enciclopediei: Dr. Bem (medic), Ilie Moga (învătălor). Ioan Popovici (profesor), Nicolau Togan (preot). sub conducerea lui Corneliu Diaconovich şi a „Astrei".
:, Gazela r/e Transilvania, 1896, nr. 243
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au devenit autori c1i
Vincentiu Bahe<;;,
Laho\·ar\', C. Reidulescu-Motru, D. Onciul, Ci. Popovici, A. Sctligny, Th. Sperantia,
M. Strajctnu, T. Tarnovschi, N. Tec lu, ca să nu amintesc decît o parte
dintre cei mai iluştri, cărora li se adctugă prof. univ. Cuslav \ \ eigand
din Lipsea, cunoscut romanist, care în acei ani ct făcut o căllitorie de
studii printre români, publicînd în revista „Tr,msilvania" o parte din
cercetările sale.
Constituirea registrului de titluri a mers, astfel. într-un ritm, care,
deşi uimitor pentru lucrările de acest gen, este explicabil. Într-un an
s-au stahilit, printr-un efort de colaborare fără precedent în cultura românească, peste 30 OOO de poziţii, care, de fapt. în finalul lucrării c1u fost
cu mult depăşite.
Încă din luna septembrie 1895 revista „Trt111silvania '', care dădea
periodic c1tit ştiri. cît şi lista noilor colaborc1tori şi milita pentru prenumernrec1 cil mai multor exemplare ale viitoarei lucrări în vederea adunării fondurilor, contractării tirajului. fixării numărului de clişee, ce să
se comande la atelierele din Lipsea şi Viena, scria: ,.în urma Apelului
publicat în această cauză. s-au angajat pînă astăzi aproape o sută dintre
cei mai valoroşi scriitori, între care numeroşi membri ai Academiei
Române, profesori universitari şi de la şcoalele noastre medii. precum
şi mulţi alţi bărbati de ştiinţe şi litere" 10 • Drept urmare „lucrările pregătitoare sînt deja în curgere şi peste cîteva luni se va începe publicarea opului care este contemplatu în extensiune de circa 120 coale de tipar şi are să apară în fascicule lunare în decursul de doi ani" 10 . Dar,
aşa cum se ştie, lucrarea a crescut pe parcursul elaborării şi a însumat
aproape 3 200 de pagini în trei volume format in quarto, cu peste 38 OOO
de articole, 10 hărţi, 131 de ilustraţii şi anexe, fiind semnată de 172 de
autori" 11 •
Amploarea operei a determinat pe editorul \V. Kraft, care a avansat
banii necesari pentru tipărire, să instaleze încă din 1896 o tipografie la
Sibiu destinată special pentru „Enciclopedia Română" i:?_ Cu prilejul adunării generale a Astrei tinule la Lugoj în 27 august 1896, a fost difuzat
primul fascicol din „Enciclopedia Română", cuprinzînd pe 6 coale de
tipar (88 de pagini) 1 OOO de titluri, tipărit în condiţii grafice care au
produs cea mai adîncă impresie. Harta Africii, cuprinsă în fascicol. a
fost socotită drept cea mai bună hartă în culori tipărită pînă atunci la
români.
lucrării: Titu Maiorescu, Gr. Antipa, Victor Babeş,
Valer Brctnişte, c;eorge Candrec1, Ovid Densuşic111u, C~.

10

Transilvania, 1895, nr. 9, p. 271
Se poate obiecta o lipsă de proporUonalitate a lucrării, în sensul că primul
volum cuprinde articolele de la „A" la „Copenhaga", volumul al doilea de la „Coperode" la „Keman" şi restul în volumul ol treilea.
12
Transilvania, 1896, nr. 4- 5, p. 152
11
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Apariţia fascicolelor următoctre şi a primului volum în 1898 au fost
amplu comentate în presa vremii cc1 un eveniment mobilizator pentru
români, care răsfrînge cu toată claritatec1 conştiinţa unilăţii noastre naţionale. ,.Unirea" din Blaj sublinia cele două gc1rantii cdfc au făcul posibilă lucrarea, patronajul Aslrei şi calitatea colaboratori lor, care au asigurat „un material cum nu-l aflăm în nici o enciclopedie străină şi cum
nici la români n-a fost pînă acum adunat". Apoi tot c1colo: .,frieu de
necunoscut este de multe ori cel mai puternic motiv care focc să întîrzie sau chiar să zădărniciască multe lucruri bune şi folositoc1re. Cîţi dintre noi n-am surîs cu naivitate numai chiar şi Ia ideea unei „Enciclopedii române"? ... Să ne dezbrctcăm de detesta bi lc1 nPincredere ce o
avem în puterile noastre şi să ne grăbim a încurctjc1 c:icest nou product
al literaturii româneşti." 13
între cei care din \,·oluntariat şi-au depăşit aceaslă „tectmă ele necunoscut" şi, din dorinţa de a fi de folos neamului, au contribuit lc1 c1pc1riţia „Enciclopediei Române", înaripaţi de recompensct pură, morctlJ
patriotică a efortului lor, se află şi bihorenii Theodor Bule, Traian Flircaş, George Papp, Victor Borlan, Partenie Cosma, \V. Rudo\v, Ic1cob
Radu, pe atunci Ia Lugoj, şi cunoscutul folclorist. At. M. Marienescu,
membru al Academiei Române şi care a activat multi ani Ia Oradea 11 .
Pentru ei sînt destinate în egală măsură cuvintele alît ele pătrunzătoare
din presa vremii: ,.lista cea mai autentică a românilor ctdevăraţi se va
păstra în analele editurii Enciclopediei Române" 1".
Dar oglindirea Bihorului cu istoria, viaţa sa social-politică, economică şi culturală în paginile enciclopediei a beneficiat de asemenea de
alte numeroase contributii ale unor autori nebihoreni, pe care Ie vom
consemna aici, dind din ansamblul lucrării imaginea şi sentimentul unităţii românilor. Deoarece profesorii beiuşeni formează un grup compact
ce credem că s-a constituit sub îndemnul lui Partenie Cosma în anticamera preparativelor înfiinţării Ia Beiuş a despănămîntului Asociaţiunii, vom începe cu prezentarea lor.
1. TEODOR BULC (sau Bulcu). Absolvent de teologie Ia Strigoniu, a făcut studii întinse ca autodidact, dobîndind cunoaşterea literaturilor română şi clasice. între 1888-1909 a fost profesor al liceului din
Beiuş pentru limba şi literatura română şi latină. Mulţi ani a fost vicerector şi rector al Internatului paveleean de băieţirn. Bun orator, profesor zelos şi iubitor de carte, Theodor Bule şi-a asigural o deschidere
europeană prin lungile călătorii de sludii făcute în Turcia Grecia, Ita13

lbiclcm, nr. 10-11, p. 2:12
Cît priveşte colaborarea lui At. M. Marienescu, cea mai întinsă comparativ
cu a celorla!ti bihoreni şi extrem de interesantă şi pretioasă, ca priveşte mitologia
antică şi folclorul românesc şi o vom consemna într-o lucrare despre viaţa şi nctivitatea lui la Oradea, pe care o avem în pregătire. Iacob Radu a scris în Enciclopedie
o serie de articole din domeniul dogmei teologice,
1
" Unirea, apuci Transilvania, 1896, nr. 10-11, p. 232
16
Const. Pavel, Şcoa/e/e din Beiuş. 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 2:19
14
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Jia şi Germctnic1. Profesorul Traictn Tămaş, fost elev şi apoi cc1dru didactic la Beiuş, îl va evoca mai tîrziu în cuvinte de o căldură şi
recunoştin lă ce vorbesc de la sine despre prestigiul lui Theodor Ilu Ic
în socielc1tea beiuşeană: ,,unul dintre cei mai luminali dascăli c1i
vremurilor sc:1le, un muncitor devotat în serviciile neamului său, profesor erudil, bibliofil, călător încercat şi iubitor al frumusetilor naturii" 17
T. Bule a descris călătoriile sale, fie în presă, fie în anuarul liceului,
oferind o lectură instructivă şi educativă pentru elevi, colegi şi public 11-.
Impresiile sctle de călătorie ar merita un studiu. Din activitatea sa mai
reţinem că a fost membru al asociatiunii pedagogice din Budapesta şi, în
clltă ordine de idei vicerector al Şcolii ucenicilor de meseriaşi şi comercianţi 1i>.

Am identificc1t în vol. 2 şi 3 ule enciclopediei 74 ele articole
ce-i aparţin, pentru i:l defini o parte din literele alfabetului. apoi no\iuni de fonetică, morfologie, sintaxă, prozodie, stilistică şi retorică.
Toate acestea îl prezintă ca iubitor şi cunoscător de cultură clasică,
greacă şi latină, din care va fi ştiut să dea cit mai mult elevilor săi. Vom
cita cîteva definiţii cu o culoare aparte: .. Enclitic-vorbe lipsite de ton
care se reazeme pe vorbe premergătoare, ,.Epitet-figură de stil prin care
obiectele se descriu viu şi sensibil, Literat-omul de ştiinţă care fixează
gîndirile sale prin literă scrisă", definiţie foarte largă, iluministă, ,,Masculin - în gramatică indică sexul bărbătesc, genul masculin al cuvintelor". Dă conceptului de teatru o definire largă, sprijinită pe elemente
de gîndire estetică antică greacă: ,,Spectacolul public închipuind diferite situaţiuni, sau întîmplări din lume, scene istorice, mitologice, sau
sociale imitate de anume persoane, după cum ei îşi închipuiesc a fi fost
petrecute în natură ... ".
După ce apreciază teatrul ca arhitectură, adaugă cu nostalgie:
,.Nici unul, însă, din teatrele moderne n-au proporţiile teatrelor antice,
grece sau romane, care erau menile să primească zeci de mii de spectatori şi unde actorii trebuiau să se servească de măşti trompetă, penim ca glasul lor să poată fi auzit de toţi privitorii". Adept al evoluţiei
genurilor literare, mai scrie: ,,Ca literatură, teatrul de astăzi s-a modificat mult de cel antic", şi vedea această modificare prin dezvoltarea dramei moderne, a melodramei, farsei, operei, operetei, baletului, vodevilului, incluzînd, deci, în conceptul de teatru tot ce se urcă pe scenă.
A descris opera lui Terenlius ca fiind scrisă pentru publicul cult în opoziţie cu a lui Plautus, care e pentru popor. Prin cazul lui Themislocle,
celebrul bărbat atenian ilustrează o vibrantă lectie de patriotism, ară17 Ion Bradu, Acli\'itatea didactică şi publicistică a pro/esorului Traian Tămaş
(manuscris, f. 6)
18 Theodor Bule a publicat: Amintiri din Italia, Gherla, 1897 (cu ecou în lelegralul român din 1898); Scrisori din Helve/ia, ln Familia, 1898; Pompei şi Acropolis,
Athena, în Anuarul liceului din Heiuş pe 1898/99; Amintiri din Grecia, Gherla, 1899.
l!i L'rtesil\·e11y a Heknyesi giir. Jwt. Jiiyim11ciziumb<>l -~ a \·ele- egybckătott alsobb
tan()clcil,rol 1904/5 lani·ne, Belenyes-Beiuş, 1905, p. 92 ~i 125
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oslracizare acesta, refu9ic:1t la persi, refuză să conducă o
împotriva patriei sale şi se slinge clepc1rle de ţară.
Întrezărim în acest caz iarăşi elanul cu care T. Bule înaripa elevii
slii, clezv[duindu-le exemple măreţe din viata grecilor şi a romanilor
pentru a le forma motive de comportament şi credinţă patriotice.
Prezentăm în anexă lista articolelor pe cere le semnează în enciclopedie.
2. GEORGE PAPP. Profesor lc.1 Beiuş (în perioada 1882-1892) pentru
limba şi literalura română, latină. şi filozofie. Trece la liceul clin Araci,
unde rămîne pînă. în 1925, cînd decedează 20 . A scris Puterea părintească
la romani. Patria potestas apud Romanus, publicată la Beiuş în crnuarul
pe 1891/92. Prin această scriere se ataşează curentului puternic al secolului, prin care se cultivau elanurile morale şi patriotice ale tinerilor cu exemple eroice din viaţa strămoşilor, arătîndu-le că, dacă cei
din vechime au fost în stare de fapte măreţe, nici urmaşii nu se cuvin0
să stea mai prejos.
În Bihor se tipăresc numeroase căni de acest fel, semnate de autori
locali, între care se aşează la începuturi cea a lui Ioan Munteanu~ 1 , despre care N. Iorga a avut cuvinte de preţuire.
Pe Gheorghe Papp (sau George Papp) l-am găsit în toate cele trei
volume ale Enciclopediei, cu 48 ele articole despre localităţi centru de
comună din comilatele Bihor şi Arad. Menţionez că în carte sînt cuprinse şi alte localităţi clin Bihor, în redactarea altor autori şi pe carc le
vom arăta mai încolo. Fostul profesor beiuşan mai prezinlă oameni de
cultură români şi maghiari, dintre Ci:lre desprindem pe J\foria Bosco,
după căsălorie Suciu. Are cuvinte c c1lde pentru prezentarea cetăţii de
la Biharea a lui Menumorut. Asemenea cunoştinţe vc1 fi găsit prilejul să le transmită şi elevilor săi în cei 10 ani cît c1 funcţionat la Beiuş
şi, apoi, Id Arad, unde se afid, ele fapt, în anii cînd a colaborat la Fnciclopcdie. Dăm în anexă listc1 c1rticolelor ce Te-a semnat în aceaslă
lucrnre.
2. VICTOR BORLAN. Născut în 1862, absolvenl al facultăţii de teologie şi a celei de ştiinţă ele la Universitatea din Budapesta, devine
profesor suplinitor în Beiuş la 1883, apoi titular definitiv în 1893. Să reţinem, c8 în 1926 esle clireclor ad-interim, fiind, cu o continuilale de
peste 40 de cllli „bunul şi paşnicul nestor al corpului didactic ele la acest

tînd

că, după

flotilă

1

~°

Const. Pan~!, op. cit., p. 2:17
Biografiile celor mai vesli/i Romani şi Romane islorico-c/ramalice prelucrate
ele Ioane Munteanu ele Lapusiului Superioru în anul 1839, Urbea Mare, cu tipariul lui
Aloisiu Tichy; Viorel Faur, Din coresponelenfa profesorilor /Jeiuşeni cu George Hari/iu,
în Lucrări şliin/ilice, seria istorie, lnslilutul pedagogic Oradea, 197:J, p. 158--159
~

1
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liceu" 22 la venerabila etate de 64 ani, avînd bucuria de a trăi în Româniu în Lregi tă.
A propus 21 ştiintele nalurnle sau istoria naturală, geo~Jrafia, ocazional aritmetica şi altele, franceza penlru elevi din clasele mari „cari s-au
anunţat voluntar" 2~; a fost mulţi ani custodele muzeului de şliinte naturale şi al hărtilor. În 1903 publică la Budapesta împreună cu Vasile
Dumbravă un mc:rnual de Istoria naturală în două. volume, ce mai er:i
încct în progrnma aprobată pentru anul şcolar 1912-1914:15 •
Are cea mai substanţială prezentă în Enciclopedic dintre toţi profesorii de la Beiuş. L-am identificat cu 84 de articole de zoologie şi geografie fizică, semnînd alături de reputali oameni de ştiinţă, între care
Gr. Anlipa. Descrie numeroase familii şi specii de păsări cîntătoare clin
toată lumea, dă în detalii cromatica penajului şi dimensiunile, inspirîndu-ne o imagine despre ceea ce ar fi pulul avea în muzeul al cbrui custode a fost ani de zile şi pentru a cărui dezvoltare a lucrat în permanentă.

1n descrierea familiilor de viermi

dăunători popularizează cunoş

tinţe folositoare pentru popor, după acel puternic sens al iluminismului
românesc, ce unea inleleclualii şi oamenii simpli în difuzarea şliintei
pentru foloase praclice. Prezintă fenomene meteorologice, elemente ale
reliefului (muntele C::eahl8u), fauna Americii şi a Alpilor. În descrierea
cutremurelor de pămînt face o evaluare a stadiului de cunoaştere a problemei: .,Cauza impulsiunii lor, fiind internă, e necunoscută. Tot ce se
ştie în respectul acesta nu e decît deducţiune ... lmpulsiunile produc
un fel rle mişcare în sol care e de trei feluri: puls8loare, undulEttoare şi
roUHome ... ".
După cum vedem şi aici, în articolele sale precumpăneşte atitudinea pozitivă, putem spune ştiinţifici:\, faţă de subiect, prin care Victor
Borlan se integrează firesc în caracterul Enciclopediei. Dăm în anexă
lista articolelor sale.
4. TRAIAN FARCAŞ ( Farcaşiu). În timp ce V. Borlan şi Th. Bule
sînt foşti elevi ai liceului din Beiuş 26 , Traian Fărcaş urmează la Academia de drept din Oradea între 1874-1878, făcînd parte din grupul care
iniţiază corul „Hilaria" în toamna anului 1875:!7, ales în comitet şi trecut in protocolul de infiinţare 211,
22

Const. Pavel, op. cit., p. 238
Anuarul gimnaziului din Beiuş pc 1913/14, p.
24
Ibidem, p. 4
~, Ibidem, p. 24
20
Ibidem, pe 1922/23, Beiuş, 1923, p. 13
27
T. Neş, Oameni din Bihor, p. 161, 359, 3G3
2
H Teodor Popa, J\lmanacliul Hi/ariei, 192G, p. 8--9

23
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Tînărul student de anul al doilea fusese ţinta de circumstanţă a
scandalului provocator din 31 ianuarie 1875, care a fost folosit de pretext pentru suspendarea „Societăţii de leptură ":!!I,
După terminarea dreptului va absolvi şi teologia şi litNole pe cale
particulară. In 1883 este profesor suplinitor la Beiuş, locul parc:[1 magnetic şi obligatoriu de trecere al intelectualilor români de mmcă clin
această zonă, iar în 1888 devine titular definitiv ele istorie şi l<1 tină. tn
1913 este nevoit să-şi ia concediu tot anul „din cc1uză de slăbiciune
de ochi":it1, se pensionează de la J septembrie 1914 cu un serviciu de
30 de ani în liceu. Ca pensionar devine primar a I ornşului Beiuş, parcurge aspra şi măreaţa epopee a anilor 1918/1919, iar după Unire, în
1923, este numit profesor la liceul de stat din Sa lonlt:1, unde rămî1w
pînă la decesul ce survine în 1926:1 1•
A scris Istoria gimnaziului greco-catolic din Beiuş ( 1828--1895),
tipărită la Gherla în 189ff1~, deci tocmai cînd se angajase şi pentru
Enciclopedie, şi un manual de gramatică a limbii latine „pentru tinerii
români" 13 , scris împreună cu I. Fersiganu, tipărit la Gherla, 1897, manual ce a fost mulţi ani folosit în şcoală.
Fire dinamică, l-a atras viata publică, îl găsim în 1905 în grupul
celor ce duceau campania eleclornlă pentru cilegerea lui Ioan Buleanu
ca deputat de Beiuş, în parlament. Colaborează la primul volum al „Enciclopediei Române" pentru istoria anlică şi a Evului Mediu european cu
32 de articole, alături de Vincen~iu Babeş, Dimitrie Onciul şi alţii. Dovedeşte vaste cunoştinţe despre istoria unor civilizaţii apuse, dar vii în
istoriografie, ca şi despre popoarele migratoare. Uneori citează Istoria
Românilor de Xenopol, ceea ce ne face să presupunem că avea cunoş
tinţă de această lucrare. Face amplu descrierea oraşului BE~iuş, cu accent c..1supra şcolilor româneşti de aici, şi-l numeşte „emporiul culturei,
industriei şi comerciului din acest ţinut". Dă şi trei fotografii mari cu
clădirea terminată la 1888, clădirea internatului de fete din acelaşi an
şi a internatului de băie~i de la 1896, ridicate prin grija episcopului
Mihai Pavel. În continuare, majoritc:1tea spaţiului la acest articol e folosită pentru a descrie evoluţia gimnaziului.
Scrie într-un stil agreabil, curgător, în ciuda abunden~ei de date şi
personaje istorice, pe care le aglomerează cu siguranţa şi plăcerea erudiţiei. Dăm lista articolelor sale în anexă.
5. PARTENIE COSMA. Cunoscutul om politic originar din Beiuş,
director al Băncii „Albina" şi unul dintre cei mai de seamă militanţi

\·asile 13olca, Lcpturişlii din Oradea, Sibiu, 1944, p. 47--48; Viorel Faur, Socielectură din Oradea 1852-1875, Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1978,
p. 67-73
ao Anuarul pe anul 1913/1914, Beiuş, 1914, p. 1, 62, 65, 67
31
Const. Pavel, op. cit., p. 237-238
32
Cu ecou în Pami/ia pe anul 1896, p. 285, rubrica Dare de seamă.
~!,

tatea

de

33
Ertesitveny a Belenyesi găr-kal. lăgimna.ziumbol s a vele egybekătătt alsobb
tanoda.krol 1904/5 tanevre, p. 53
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pentru clreplurile românilor în Imperiul austro-ungar, membru al comisiei care a avizat proiectul Enciclopediei Române, a fosl un permanent
sprijinilor al lucrlirii, în care îl găsim semnînd dou8. articole dar, desigur, va fi elaborat mai multe dintre acelea care privesc formele activităţii politice şi financiare ale românilor sub dualism.
Cu această rezervă îl menlionăm ca descriind sfera noţiunii de
,,Conwes", cu accent pe sensul lucrărilor Congresului naţional bisericesc de la Sibiu, la care a fost ales ca deputc1t în 1868. Credem că i se
pot c.1tribui şi o purte din articolele despre oameni şi instituţii clin Bihor
pe care le dăm în finalul lucrării. Ne întăreşte în această convingere
faptul că elaborează amplu articolul despre Emanuil Gojdu pe mai mult
de patru pagini şi-l semnează. Accentuează asupra activităţii pentru
emanciparea românilor, caută explicaţii pentru unele reproşuri ce se
mai destinau ilustrului mecenat şi dă o descriere amănunţită a fundaţiei pe care a lăsat-o spre folosul românilor. Accentul ce-l pune pe latura financiară a activităţi lui Emanuil Gojdu ne face să credem că Partenie Cosma este c.1utorul şi al celorlalte articole despre filantropi din
Bihor.
6. Dr. W. RUDOvV. Scriitor fără strălucire, dar cu legături în viaţa
culturală din Germania, \V. Rudow s-a ocupat din tinereţe cu adunarea
de date despre români pentru lucrarea sa de doctorat Verslehre und
Styl der rumănischen Vollislieder, pe care a susţinut-o la Universitatea
din Halle:i 4 • Cunoaşte din Convorbiri literare versurile poetei din Ucuriş, Lucreţia Suciu, în contextul preocupărilor pentru scrierea unei istorii a literaturii române, care a şi apărut în 1892, fiind evaluată de
N. Iorga cu reţineri, socotind-o greoaie, dar în care sînt şi observaţii
interesante şi noi, care au generat discuţii controversate în presa
vremiP·i.
Intră în corespondenţă cu Lucreţia, se cunosc în 1890, cinci poeta
e prezentă cu o delegaţie a revistei Tribuna, la aniversarea de 600 de
ani a Universităţii din Halle 1 n. în 11 octombrie 1891 se căsăloresc, stabilindu-se la Ucuriş, pînă în 1896, cînd se mută la Oradea. ,,\V. Rudow
... s-a ostenit la îndemnul Lucreţiei să trimită informaţii bune despre
români ziarelor din Germania şi Austria" 3 i, aducînd contribuţii la primele cercetări de limbă germană asupra literalurii române, inclusiv
asupra poeziei eminesciene, de care, de allfel, solic1 lui era influenţată,
c:8.utînd afinitatea şi chiar inlegrarea lui Eminescu în romantismul german şi propunînd traducerea integrală a poetului nostru nalional, în
care vedea pe cel mai de seamă adept în poezie al lui Schopenhauer.
34
Ioan Chira, Foaia literară din Oradea (1897), în Conlribu/ii culturale bihorc11e,
Orndea, 1974, p. 294
a:; Elena Stan, Poezia lui Eminescu în Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 93- 94
36
Apud I. Chira, op. cit., p. 294. Din delegatie mai făceau parte George Coşbuc,
G. Bogdan-Duică, Septimiu Albini şi Mihai Pîrvu.
37
Teodor Neş, Figuri bihorene. Lucre/ia Suciu (1859-1900), familia, 1936, nr. 1,
p, 57
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ca editor şi proprietar pe Lucreţia să redacteze
cu apariţie săptămînală, şi care, deşi de scurtă durată,
a atras colaboratori din toată Transilvania, între care George Coşbuc,
Gh. Bogdan-Duică, Ilarie Chendi, Gh. Ciuhandu, Lucian Bolcas etc:: 18 •
W. Rudow decedează la Oradea, în 16 aprilie 1899. El a scris cu privire
la români 30 :
- Geschichte des Rumănischen Schriftums bis zur Gegenwart,
Vernigcrode, 1892 40 ; - Rumănische Volkslieder; - Die Turkischen Bestandteile des Rumănischen.
ln lucrarea Um die Erde, ca membru al Societăţii de orientalistică
din Germania, dti mai multe „coale" despre România.
- Mihail Eminescu, Studiu critic, Blaj, 1891. în: Romănische Jahrbucher, 1893, 1, nr. 4, 230-238.
In Foaia literară a semnat proză şi traduceri din limba engleză.
Contribuţia sa la Enciclopedia Română înscrie un capitol necercetat
pînă acum al popularizării vieţii social-politice, a istoriei, culturii şi literaturii germane printre români. El semnează 67 de articole, dintre care
cîteva se referă şi la istoria şi arta francezilor, englezilor şi elveţieni
lor, lărgind astfel orizontul colaborării sale şi dîndu-i sferă europeană
de referinţă.
Dintre personalităţile pe care le prezintă nu toate au supravieţuit
judecăţii timpului. dar e important pentru profilul enciclopediei că
W. Rudow aduce bune şi numeroase informaţii din mişcarea artistică
germană pînă chiar la 1898. Cîteva dintre personalităţile descrise sînt
membrii onorifici ai Academiei Române. Menţionăm însă că în Enciclopedie cuprinderea civilizaţiei germane e mult mai extinsă, beneficiind şi de pana altor autori (îndeosebi prof. M. Strajan). Dăm lista în
ln 1897 o

sprijină

literară,

Foaia

anexă.

•

•

•

Un capitol bogat al prezenţei subiectului nostru în lucrare îl dau
articolele nesemnate sau semnate de autori dinafara Bihorului şi care
completează cu date preţioase profilul judeţului în amploarea Enciclopediei, participarea lui la viaţa şi istoria românilor pe toate planurile.
Am sistematizat aceste articole în anexa doi pe trei categorii: - despre
localităţi; despre relieful şi viaţa judeţului; - despre personalităţi.
In total, în Enciclopedie sînt menţionate 37 de localităţi din Bihor,
dintre cele mai importante, dindu-se în descriere cea mai veche atestare
a lor, statistica sumară şi structura etnică şi confesională a populaţiei,
38

39
40

Vezi bibliografia revistei în Ioan Chira, op. cil., p. 313-327
Teodor Neş, op. cit., p. 272-273
Titlu complet: Dr. W. Rudow, Geschichte des Rumiinischen Schriitums bis zur

Gegenwart. Ausgearbeitet mit Unterstiitzung der angesehensten Schriftsteller. Durchgessehen und ergiinzt im Au/trage des Bukarester Kulturministeriums von Prof. I. Negruzzi, Akademiker und Abgeordneten und G. Bogdan, Wernigerode, 1892

37 - Crisia '79
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serviciile publice existente şi organele administraţiei de stat. Denumirea este dată după toponimia românească, în majoritatea cazurilor. în
felul acesta sînt consemnate oraşe şi centre de comună din toate provinciile locuite de români în Imperiul Austro-Ungar, aHituri de cele din
România în ordine alfabetică, formînd un tot, ce defineşte întregul spaţiu geografic locuit de români în jurul anului 1900 şi oferind pentru
prima dată într-o lucrare unitară baza de C\'aluare a viitorului stat român naţional unitar.
Bihorul este descris apoi destul de amănunţit ca relief (munţii Bihorului, Crişurile, Bărcăul), ca parte a Crişanei (Ţinutul Crişurilor), ca şi
comitat, ca bogăţii şi resurse (minereuri, Băile „Felix"), ,a instituţii (revista Familia).
Dar partea cea mai interesantă a chestiunii o oferă parcurgerea listei personalităţilor româneşti ridicate din Bihor, sau care au trecut pe
aici, fie pentru a învăţa carte, fie activînd cu folos pentru neamul românesc.
Văzînd în anexă lista lor putem conchide, că găsim în prima
enciclopedie română şi primul dicţionar „personalia" referitor la
Bihor, anticipîndu-le pe cele ale lui Teodor Neş sau Aurel Tripon 41 •
Chiar dacă judecata de valoare din perspectiva timpului poate fi azi
diferită de acea dată de redactorii enciclopediei bihorenilor din această
listă, credem tot atît de importantă şi actuală imagincu, pc care ne-o
oferă asupra rolului pe care Bihorul şi în special Beiuşul şi Oradea l-au
avut în secolul trecut, atît ca sorginte de luptători, cît şi ca focar de
formare a tinerilor veniţi aici la şcoală bună din toată Transilvania.
Ni se pare că, tocmai pentru a fi discipoli corecţi ai valorilor, din
această listă putem desprinde încă multe subiecte de cercetare asupra
vieţii şi activităţii unor bihoreni, care pe nedrept au fost daţi uitării.
In acest sens Enciclopedia Română e un depozitur cu rol departe de a
fi fost epuizat. Aceasta a şi fost una din ipoteze în cercetarea noastră
şi pe care o socotim acum îndreptăţită şi confirmată. După cum, prin
prisma timpului, s-au reliefat multe alte valenţe ale Bihorului prin care
se cuvenea să fie prezent în lucrare. Exemple s-ar putea da numeroase,
aş alege pe unul dintre cele mai ilustre, anume, activitatea Societăţii
de leptură (1851-1875), ale cărei sensuri şi dimensiuni au fost puse în
lumină prin cercetarea din ultima vreme, în special mă refer la monografia lui Viorel Faur 42 La data redactării enciclopediei, această societate era prohibită de autorităţi şi numele ei era rostit cu teamă de represalii. Dar cu toate omisiunile ei sau, uneori, lipsa de proporţionali
tate a articolelor, Enciclopedia Română a fost o lucrare fundamentală
Rodica Vidican de la Biblioteca judeţeană Oradea a întocmit o h.1crare intepe această temă. De mai multi ani Laura Arendaş, de la aceeaşi instituţie,
adună date pentru a întocmi lista unui viitor dicţionar „persana/ia" al Bihorului.
42 Viorel Faur, Societatea de Jecturd din Oradea
1852-1875, Oradea, Muzeul
41

resantă

Ţării Crişurilor,

1978, 336 p.
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ce s-a aşezat prin mijloacele ei la baza Unirii din 1918 şi de acee>a „ne
va rămîne întotdeauna scumpă, fiind o faptă de cultură, de maturitate
ştiinţifică şi de nobil patriotism pusă în slujba unităţii culturale, morale şi naţionale a poporului român" 41 •
Prin acelaşi unghi de apropiere a sensurilor, prezenţa Bihorului şi a
bihorenilor în carte ilustrează rolul crescînd pe care această parte de
ţară străbună l-a jucat tot mai .nult ca şi centru de activitate a românilor, în special după 27 august 1898, cînd are loc la Beiuş adunarea
generală a „Astrei", la care participă 800 de delegaţi ai românilor din
imperiul bicefal, cu care prilej într-o atmosferă înălţătoare se lansează
primul volum al Enciclopediei Române, şi culminînd cu declaraţia de
autodeterminare de la Oradea, din 12 octombrie 1918. Pe acest drum ce
a finalizat şi valorificat toate eforturile românilor pentru unitate, Enciclopedia Română a fost un moment şi un instrument de ordonare a
forţelor, de mobilizare şi orientare a lor, rămînînd ca o dovadă nepieritoare în acest sens, la care Bihorul este ataşat substanţial şi convingător.

LE DEP ARTEMENT DE BIHOR ET SES COLLABORATEURS
A I A PREMIERE ENCYCLOPEDIE ROUMAINE
EDITE PAR ASTRA (1895-1904)

(Resume)
En 1895 L'Associalion transylvaine pour la litteralure roumaine el la cullure du
roumain, lance un appel pour la redaction de la premiere encyclopedie
roumaine. En peu de temps, presque 200 des plus illustres hommes de science, ecrivains, universitaires offriront leurs services, et le travail apparaîtra monumental, en
trois volumes, jusqu'en 1904, contenant sous le titre „Encyclopedie RoumaineM plus
de 38 0Q0 articles sur le peuple roumaine et les peuples du monde. La premiere
encyclopedie roumaine est aussi la premiere oeuvre de collaboration nationale des
Roumains, en depit des frontieres et de la fragmentation de la Roumanie. Le departement de Bihor, habite dans sa majorite par des Roumains, reflete dans l'encycyopedie
son specifique, par presque 400 articles, ce que signifie plus de 1 % des titres du
travilil. Les 400 articles dans leur ensemble, donnent l'image de la participation de
Bihor a l'espace geographique, a l'histoire et a la vie des Roumains, en temoignant
de leurs efforts pour la continue communication d'ideals et de foi avec leurs freres
des autres provinces. Dans le travail on revele les norns des collaborateurs de Bihor
qui signent dans „L'Encyclopedie Rournaine" en mettant en evidence, selon le cas,
leur personnalite: Theodor Bule, George Papp, Victor Borlan, Partenie Cosma, Traian
Farcaş, Iacob Radu, At. M. Marienescu et W. Rudow.
Un grand nombre d'articles sur le Bihor ont ete elabores par des auteurs du
dehors du departement ou sont restes anonymes. La conclusion de l'etude souligne la
particuliere competence des huit collaborateurs de Bihor, dont quatre etaient professeurs au Lycee rournain de Beiuş et l'un d'eux membre de l'Academie Roumaine.
peuple

t3

Barbu Theodorescu, op. cit., p. 194
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LISTA ARTICOLELOR SEMNATE IN ENCICLOPEDIA ROMANA
DE AUTORI BIHORENI

1. THEODOR BULC
--

însuşi

-

Da.etil. Prozodie.
Decima.. Strofă de zece versuri

specifică

glossei.

Declamaţiunea Retorică,
Dentale. Fonetică.

Dimetru. Prozodie: mono-, bi-, tri-, tetra-, penla-, hexla-, hepta- ')i octamC'tru.
Diminutiv. Lexicologie.
Distichon. Prozodie.
Dipodie. Prozodie: măsură de două tacturi.
Dochmius. Tact ritmic de cinci silabe.
(E). Literă a. alfabetului.
Ecloga. Poezie pastorală.
Ena.logiu. Stilistică.
Enclitic. Morfologie.
Epiphonema. Stilistică.
Epiphoza. Stilistică.
Epitet. Stilistică.
Epitrit. Tip de vers.
Epizeuseis. Retorică.
Epanalepsis. Retorică.
Epoda, Strofă finală în poezia lirică.
(F). Literă a. alfabetului.
Futurum. Morfologie.
(G). Literă a alfabetului.
(H). Literă a alfabetului.
Hypograma. Semnătură în piatră.
Hysteron protoron. Retorică.
(I). Literă a alfabetului.
lambus. Prozodie.
lmprecatiunea. Prozodie.
Indeclinabil. Morfologie.
Interogaţiune. Prozodie.
lntrebare (oratorică). Prozodie.
Inversiunea (Iperbata). Prozodie.
Vers ionic, Prozodie.
(J). Literă a alfabetului.
(K). Literă a. alfabetului.
(L). Literă a alfabetului.
Laberius Decimus. Dramaturg latin, a scris 40 de piese de teatru, a jucat el
pe scenă.
Litera.. Semnul sunetelor unei limbi ce împreună dau alfabetul.
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- Literat.
- (M). Literă a alfabetului.
- Masculin. Morfologie.
- Mezostichon. Vezi acrostichon. Această trimitere poate fi un indiciu că Theodor Bule a colaborat, fără să semneze însă, şi la primul volum al enciclopediei.
- (N). Literă a alfabetului.
- Psychodrama. Specie dramaticădestinată numai lecturii.
- (R). Literă a alfabetului.
- (S). Literă a alfabetului.
- Sapphic. Vers antic din 11 silabe. Strofa sapphică.
- Satira.
- Sentenţa.
- Silaba.
- Silabisare.
- Silepsa. Acordul logic.
- Sinecdocha.
- Sinonime.
- Sintaxa.
- Superlativ. Vezi comparativ. Această trimitere ne întăreşte în ipoteza că
T. Bule a colaborat şi la primul volum al lucrării.
- (T). Literă a alfabetului.
- Teatru.
- Terentius Publicus.
- Terţina. Strofă din trei versuri folosită de Dante.
- Temistocle (535--470 î.e.n.)
- Tsa, tse. Vezi Cea, ce. Fonetică.
-- (U). Literă a alfabetului.
- Hyperbola. Una dintre figurile de stil prin care se zice mai mult sau mai
pulin decît este în realitate, pentru ca să fie mai bine cunoscut obiectul în chestiune.
2. GEORGE PAPP
Arad. Comital şi oraş.
Aradul-nou.
Arany Ianos
Alexi Ioan. Autorul gramaticii de la 1826.
Ardelean Ioan, din Ciuleşti, Bihor.
Băiţa (785 loc. rom.)
Banlak (Bălnaca). li atribuie o veche biserică de lemn.
Bartok Ludovic. Poet şi publicist maghiar.
Berzsenyi Daniil. Poet liric.
Biharea. Cetatea lui Menumorut.
Bihor. Comital.
Borod (2089 loc. rom. şi magh.)
Bosco Isaia (1848-84)
Bosco Maria
Bratca (1245 loc. rom.)
Budureasa (1111 loc. rom.)
Căbeşci (1044 loc. rom.)
Călugăr. Lingă Moneasa ( 1071 loc. rom.)
- Căpruţa. Corn. Arad (823 loc. rom.)
- Ceica (826 loc. rom şi magh.)
- Cherechiu (1844 loc. rom. şi magh.)
-Chereluş (2621 loc. rom.)
- Cheresig (998 loc. rom.)
- Cheri. Corn. Arad. (1887 loc. rom.)
- Cladova. Idem. (788 loc. rom.)

-
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- Cui ed. Idem ( 1344 loc. rom.)
- Curtici. Idem (7182 loc rom.)
- Cuvin. Idem (1900 loc. rom.)
- Darvaş. Corn. Bihor (1169 loc. rom. şi magh.)
- Daul Teodor. Autor bihorean, are trei ,·olume tipărite.
-- Dund. Corn. Arad (1256 loc. rom.)
-· Erdeieş. Idem (2203 loc. rom. şi magh.)
- • Esztar. Corn. Bihor (1584 loc. magh.)
-- Galsa, Corn. Arad (2044 loc. rom. şi magh.)
-- Ghioroc. Idem (1586 loc. magh. şi rom.)
- Ghiroldy - Galloni, Fundaţie de 6000 florini dPpusJ de sora episc. S. Vukan.
- Gyula - Vărşand. Corn. Arad.
- Hălmagiu. Idem (1041 loc. rom.)
- Homorog. Aceste două din urmă le dăm ca atribuiri n0sigure (1277 loc. rom.)
- Iuţiu Vasile (1833-1886). Scriitor bihorean.
- Jancso Benedict. Scriitor maghiar favorabil rom~nilor.
- Kakas Marton. Pseudonimul lui Jokai Mor.
- Kisfaludy.
- Kuuk Ioan. Autor al mai multor fundaţii filantropice în Oradea.
- Micălaca. Corn. Arad (2493 loc. rom.).
- Miniş. ( 1246 loc. rom.)
- Mişca. Atribuire nesigură.
- Popfiu Iustin. Atribuire nesigură.
3. VICTOR BORLAN
-

Fauna Alpilor, fauna Americii
Amphistoma. Vierme (călbează)
Anemometru. Aparat de măsurat viteza vîntului.
Anguillulide. Viermii griului.
Apa dulce.
Archeopterix macrura. Pasăre fosilă din jurasic.
Arctic.
Arevicola, arevicolidae. Viermi.
Auşel. Pasăre cîntătoare.

Antolitus prolifer. Vierme.
Axolate. Reptile amfibii.
Bande polare. Norii cirrus.
Bleanda. Specie de şoim mărunt.
Bodîrlău, botgros, botros, bourel, buhaiu de balti'I, buhe. Păsări.
Bura. Umezeală, fenomen meteorologic.
Câcău, caie (gaie), califar, cânepar, capînfortura, cardinal. Păsări
Cîmpia
Cataractă. Cascadă, indice de tinereţe a rîului.

cîntătoare.

Ceahlău

Cintez
Cicloni
Cioara, ciocănitoare, ciocariul, ciodrlet, ciodrlia, cilinella alpina, ciurca.
Clisura. Strîmtoare, Portile de Fier.
Corb, corla (găinuşa de apă), cuc, c11fundar, cuib, culiciu, nîstel.
Cumulus. Nori.
Curo Siva. Curent oceanic.
Curs (de apă)
Cutremur de pămînt.
Cypselidae. Familie de păsări.
Curent marin
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Depresiune, deşert.
Dicolaphus (pasăre de ballă din America de sud), dolichonyx (pasăre
toare din America de nord), domnişor, drăpnean (păsări).
- Elanus.
-- Erythacus, falconi, falconidae, fasani, ficedula.
--- Fissilinghia. Reptile.
- Flamingo, fluturaş, forfecuţa, găina, găino<1se.
-- G,mgur.
- Graur, guacharo, gypogernmus, haematopus oslrealegus, hokko.
Ilididae. Familie de păsări ele baltă.
Iepurar, icterus baltimore, inăriţa, inări la verde, închinător mic.
-- !notătoare. Ordin.

583

cîntă-

4. TRAIAN FĂRCAŞ
- Aha Samuel, al J-lea rege al Ungariei la 1041.
-- Aba, fiul voievodului transilvan Leustak ( 1228)
--- Alarich, regele vizigoţilor (376-410)
- Albalonga, oraşul mamă al Romei.
- Alboin, regele longobarzilor (561-- 563)
- Amalasuntha, fiica lui Teodoric cel Mare ( 1526)
- Arsakizii, dinastii în Persia şi Armenia în anti~hitate.
- Athalaric, regele oslrogoOlor.
- Athanagild, rege al vizigoţilor.
- Athanaric, idem
- Athenais, împărătează bizantină (400-460)
- Attila, regele hunilor. Apreciază că în 451 e.n. ,,a fost bătut" la Cîmpiile
catallane de către Aetius.
- Avarii, popor migrator
- Baden şi Baden-Baden, ducat şi oraş în Germania.
- Barbarosa, doi fraţi, conducători militari din sec. XVI
- Barere de Viensac, lieder al revoluţiei franceze ( 1789)
- Baross, Gavriil de Beiuş, om politic.
- Beinş (cu trei fotografii)
- Bela, cei patru regi unguri
- Bleda, fratele lui Attila
- Botond, duce
- Bottyan, Ioan, general
- Braunschweig, ducat german
- Brennus, principe la Celţi
- Carlmann, fiul lui Carol Martell (sec. VIII)
- Carlos, Don, infante al Spaniei
Carlovingi, dinastie francofonă
- Carolina, Matilda
- Catalaunii, popor galic din cîmpiile catallannice.
- Cheops, rege egiptean din dinastia a IV-a (2709-î.e.n.)
- Dugovics, Andreiu. Poet maghiar.
- Dugovics, Titus. Erou al luptei antiotomane la 1456 sub Ioan de Hunedoara.
5. P ARTENIE COSMA
- Congres.
-- Gozsdu Manuel.
6. W. RUDOW.
- Blumauer, Alois. Poet german, 1755-1798. Sensual şi raţionalist, mult gustat
prin împletirea acestor date ale talentului său.
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Blumenthal, Leonhardt. General prusac, activ între 1849-1888.
Blumenthal, Oscar. Cronicar şi autor de comedii. Născut la 1852, din 1888 e
al Teatrului „Lessing" din Berlin.
Bluntschli, Johann Kaspar. Jurist ( 1808-1881) şi universitar de reputaţie.
numeroase tratate.
Bodmer, Joh. Iacob. Poet elveţian (I 698-1783) de expresie germană. A pregătit renaşterea poeziei germane după războiul de 30 de ani
- Browning, Robert. Poet englez (1812-1889) şi dramaturg.
- Bugenhagen, Johann. Numit Pomeranus sau Dr. Pom mer. ( 1485-1558). Reformator german, colaborator al lui Luther.
- Bulow, Eduard. Nuvelist productiv (n. 1853), a prelucrat 100 novele vechi medievale.
- Bulow, Fried. Wilh. General prusac (1755-1816), cu statuie în Berlin.
- Carolina. Complex de legi date de Imp. Carol V în dietele de la Augsburg
( 1530) şi Ratisbon ( 1552)
- Carolina. Legendă despre Carol cel Mare şi Roland.
- Carolina. Şcoală fundată de Carol Eugen de Wurttembcrg. A functionat între
1770-1794. Aici a învăţat Schiller.
- Dahlmann, Friedrich Christoph. Istoric german (1813-1860) autor a numeroase
cărţi despre istoria Europei.
- Dahn, Felix. Germanist şi romanciar (n. 1834), membru on. al Acadcmid
Române.
- Daumer, Friederich. Poet german (n. 1800).
- Derfflinger, George de, Mareşal brandemburgic (1600--1654).
- Deutsche Ostafricanische Gesellschaft. Societate germană implantată la 1884
în Africa pentru interese economice.
- Dienfenbach, Lorenz. Lingvist ( 1806-1883), bibliotecar al oraşului Frankfurt,
membru on. al Academiei Române. A scris „Celtica", 3 vol., 1830-40, ,,Origines
Europaeae", 1861, şi dicţionare germanice şi romane.
- Diez, Fr. Cristian. Romanist, a arătat că limbile romanice se trag deopotrivă
din latina rustica şi nu din provensaiă, fiind surori egal îndreptăţite. Membru onorific
al Academiei Române (1794-1876).
- Dingelstedt, Franz. Poet german, om de teatru, romancier (n. 1814).
- Dănniges, Wilhelm. Diplomat bavarez (1814-1872)
- Dorow, Wilhelm. Diplomat, arheolog şi arhitect (1790- 1846), a fundal Muzeul
de antichităţi din Bonn (1820).
- Drachmann, Holger. Poet şi pictor danez al mării (n. 1846).
- Droysen, Johann Gustav. Istoric german (1808---1884)
- Dryden, John. Poet englez (1631---1700).
- Dulk, Albert. Scriitor şi cercetător al ştiinţelor naturale, autor de teatru
(1819-1884).
- Duller, Eduard. Scriitor şi istoric din Viena (1809-1853).
- Dummler, Ernst Ludwig. Istoric german( n. 1830) din Berlin,.
- Duncker, Max. Wolfgang. Istoric german (1811- 1886) din Berlin.
- Duntzer. He'nr. Scriitor şi cercetător al vietii lui Schiller, Goethe, Lessing şi
Herder, bibliotecar la Colonia (n. 1813).
- Duringsfeld, Ida von. Scriitoare germană, autoare a unor celebre însemnări
de călătorie prin Dalmaţia şi Italia ( 1815-1876).
- Eberhard, Johann Aug. Filosof wolfian ( 1739--1809).
- Eberhard, Conrad. Sculptor, poet de atitudine instabilă ( 1768-1859).
- Eberhard, August. Scriitor. (1796-1845).
- Eduard. 7 regi şi Engliterei între 1042-1376, din diferite familii.
- Einhendorf, Josef. Poet romantic de inspiraţie populară (1788-1857).
- Einsiedeln. Tîrg în Elveţia cu o veche mănăstire, bibliotecă renumită şi tipografie.
- Ekkehart. Trei călugări în sec. X-XI de cultură latină şi întinsă activitate
literară.
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- Enclava. Ţinut cuprinzînd un neam înconjurat de alt neam în cuprinsul statului. De ex. saşii şi secuii în Transilvania.
- Engelbert, Sf în tul. ( 1185-1225) Om de stat german.
- Ernest. Opt principi germani între 1007-1851.
- Ernesti Ioh. Aug. Filolog ele formaţie latină ( 1707-1781)
- Eulenburg. Miniştri prusaci în sec. al XIX-iea.
- Feuchtersleben, Ernest. Poet şi medic de largă popularitate din Viena (n. 1806)
- Fielding, Henry. Romancier englez moralist. ( 1707-1754)
- Fleming, Paul. Poet german liric ( 1609-1640)
- Fleming, Henric. (1632-1706). Mareşal, s-a distins în luptele antiotomane.
- Flensburg. Oraş şi port în Prusia.
- Fontane, Teodor. Poet şi autor de romane patriotice (1819-1898).
- Forster, Joh. Reinhold. Călător german în Europa şi în jurul lumii, împreună
cu Cook. (1772).
- Forster, Joh. George. Scriitor clasic german ( 1754-1794).
- Forster, Fried. Cristof. Poet şi istoric german (1794-1868).
- Forster F. John. Istoric şi jurist englez ( 1812-1876).
- Forster, W. Eduard. Om de stat englez (1818---1886).
- ,,Fortunatus". Personaj popular în literaturile Europei.
- Fouque, Henric Carol de la Mottl. Poet german (1777-184:i).
- Fouquier-Tinville. Procuror francez, renumit pentru cruzimea sa ( 1747-- 1705).
- Fraube Sud. Aug. Poet din Boemia (1810-1893).
- Fredegunda. Regină francă (567-597).
-- Freies deutsches Hochstift. Societate pentru artă, înfiintală în 1859 în casa
natală a lui Goethe.
- Freiligrath, Ferdinand. Poet şi traducător bun al lui V. Hugo. Născut în 1810.
- Freytag, Gustav. ,,Scriitorul cel mai renumit al Germaniei de acuma", Născut în 1816.
- Heyden, Fr. August. Poet din Breslau (1789-1851).
- Heyden, Adolf. Arhitect (n. 1838).
- Heyse, Paul. Poet şi prozator din Berlin (n. 1830).
- Hoffmann, E. T. Amadeus. Scriitor celebru (1776-1822).
- Hoffmann, A. Heinrich. Filolog şi poet ( 1798-1874).

2
Lista articolelor despre Bihor semnate de autori nebihoreni, sau, ncsemnatC'. Acolo
unde am putut identifica autorul, am dat numele în paranteză rotundă.
1)

Localităţi:

-

Alma ş ( 1137 loc. români).
(1497 loc. magh. şi rom.).
Fonacza (476 loc. rom.). MenţionC>ază şi peştera.
Gepiu (1254 loc. rom. şi magh.).
Husasău de Tinca (1274 loc. rom.).
lanoşda, comună f. veche (1516 loc. rom.).
Kocsuba (1483 loc. rom.).
Meziad (1535 loc. români).
Oradea mare. Capitală de comital şi dieceză.
Ponor (1118 loc. rom.).
Peştere (473 loc. rom.).
Feneş
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- Peşteş ( 1722 loc. rom. şi slov.).
--- Roşia (2163 loc. rom.).
-- Crestor (Sarkat-Kereszlur). 1603 loc. rom. şi ma(Jh.
- - Snlonta 12 650 loc. mc1gh şi rom.
-- Săcueni (Szokdyhid) 4507 loc. magh. şi rom.
--- Tinca (:!570 loc. rom. şi magh.).
-- Tăşad (1240 loc. rom.).
Văşad (1244 loc. rom.).
-- Vaşcău (655 loc. rom.).
2) Viata

economică, social-politică şi culturală:

-- Biblioteca. EnumNă şi bibliotecile româneşti clin Oradea şi Beiuş.
-- Biharit. Minereu cc se află în Bihor.
- Bereteul. Afluent al Crişului Repede.
- Bihor. Comitat. Mun\i.
- Criş. Repede, Negru, Alb şi unit.
-- Crişana. Ţinutul Crişurilor.
- Drăgan. Afluent al Crişului. Valea Drăganului.
-- .,Familia". Revista lui I. Vulcan. Dă sfera colaboratorilor.
- Felix, Baia. Consemnează calităţile apei şi influenta cutresmurului din 1884
asupra lor (de Dr. Vuia).
- Gozsdu, Fundaţiunea. Amplu articol de două pagini scris de Partenie Cosma.
- Moaşa. Se menţionează şcoala de moaşe de la Oradea cu durată de 6 luni
(de dr. Vuia).
3)

Personalilăf i:

- Bojinca, Damaschin (1801-1866) scriitor şi avocat. A fost student în Oradea.
- Boz6ky, Aloisiu (n. 1842) jurist, director al Acad. de drept din Oradea, ţinc
numeroase conferinţe despre viata românilor.
- Buceveschi, Epaminonda. Pictor, a învăţat la Beiuş (n. 1843). A pictat tablouri
la poeziile „Deşteaptă-te, române", .,Doina" etc. (de Dr. I. G. Sbierea).
- Bud, Til. Om de cultură maramureşean, a studiat în Beiuş. Are cărţi premiate
de Astra.
- Constantini, Demetriu. Intre 1837-1850 director şcolar în Orad0a. /\re o carte
de istorie a românilor apărută la Timişoara în 1857.
- Corneli, Ioan. Director al şcoalelor din diecesa Orăzii, unul din autorii Lexiconului de la Buda şi reprezentant al Şcolii ardelene.
- Coşbuc, George. Menţionat în amploarea sa, dar şi pentru colaborarea la revista „Familia" din Oradea sub pseudonimul C. Boşcu.
- Cosma, Partenle. Din Beiuş, director al Băncii „Albina", personalitate proeminentă cîteva decenii în luptele românilor din Imperiul bicefal pentru drepturi şi autodeterminare.
- Dănuţ, recte Daniel Ioan. Filantrop român, din Chioar, a studiat la Oradea
(de Dr. Aug. Bunea).
- Darabant, Ignatiu. PNsonalitate mecc>ntă a Şcolii ardelene, episcop de Oradea
(1788-1805) (de Dr. A. Dunea).
- Darabanth, Ioan, recle Dorobant. Filantrop român, a studiat în Oradea.
- Dragoş, Ioan. Deputatul de Beiuş ce a mediat între Iancu şi Kossuth în 1849
(de I. St. Şuluţiu).
-- Dragoş, Moise. Origmar din Turda, Fpiscop de Oradea (1777- 1787) şi militant pentru emanciparea românilor. (Dr. Aug. Bunea).
- Farkas, George. Activeazi1 IH Oradea între 1777-1812 pe lingă Darabant. Lasă
mai multe manuscrise în românPşte, apreciate de G. Şincai la 1803.
- Fejer, Georgiu (n. 1766). Istoric maghiar, a tr~iit şi în Oradea. Adunl1 în 40 de
,·olume „Codex diµlomaticus Hungariae".
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- Gavra, Alexandru (1797-1884). Din Oradea, personalilate a învătămînlului
românesc, autor şi editor de cărţi despre Şcoala ardeleană, a început şi o enciclopedie (de I. Vuia).
- Goldiş, Iosif. Deputat de Ceica, scriitor şi filolog, membru cor. al Academici
Române.
- Juhăsz, Georgiu (n. 1826). Filantrop din Oradea.
Ivacicovici, Procopie. Mitropolit al românilor, a studiat li! Orndea.
-- Gozsdu, Manuil. Amplu articol de patru pagini scris de Part0nic Cosma.
- Kiss Matciu (1816-1876). A studiat la Oradea, profesor la Beiuş. (de
dr. I. Radu).
- Kovacs, Meletie. Ep. al românilor din părtile Orăzii. Articol amplu de
Dr. Aug. Bunea).
- Kăvăry, Gregorie. Direclor al Cimnaziului din Beiuş la 1834.
Kăvary, Teodor. Profesor la Beiuş şi apoi director. Are lucrări
- Kuuk, Ioan. Filantrop, a lăsat o fundaţie în Oradea.
- Mangra, Vasilie. Consemnează activitatea pînă la 1900.
- - Marian, S. Florian. A studiat la Beiuş (d0 Dr. I. G. Sbierea).
-- Marienescu, Atanasie Marian. Reputat folclorist, scriitor, membru al i\cadem1e1 Române din 1877, a venit la Oradea de la Budapesta în 1885 şi a fost pensionat
în 1900. Activitatea sa a fost îndelungată şi diversă în oraşul de pe malurile Crişului
Repede.
-- Menumoruth (de D. Onciul).
- Meţianu, Ioan. Intre 1874/75 la Oradea.
- Muntean, Ioan (1808-1860). Autor, prof. la Beiuş, bibliofil.
-- Nagy, Mihaiu. Autor, prof. în Beiuş.
- Nicoară, Moise. A studiat la Oradea.
- Oltean, Ioan (1839-1877). Ep. de Oradea, membru fondator al Astrei.
- Papp, Popa Pavel de. Elev în Oradea, participant la 1848.
- Paşca, George. Elev la Beiuş, a dat cărţi.
- Pavel, Mihail de Peteritye. Ep. de Oradea, a dezvoltat şcolile româneşti din
Beiuş. Filantrop.
- Pocsy, Alexiu (1753-1831 ). Alipeşte tn 1824 72 de parohii din eparhia Muncaciului în eparhia Orăzii.
- Miron, Pompiliu (n. 1824). Scriitor şi folclorist din Şteiu, membru al „Junimii"
şi prieten cu Eminescu.
- Popa, George. Reformator al şcolilor româneşti din Bihor, autor de dlrti pentru istoria românilor.
- Popovici, Ioan. Din Beiuş (1819-1864), avocat, activitatea patriotică la Arad.
- Raţiu, Petru. Orator înflăcărat, scriitor.
- Roman, Alexandru. Personalitate complexă (1826--1876). Din Auşeu.
- Roman, Iosif. Frate cu R. Al. Avocat, preşedintele Băncii „Bihoreana" din
Oradea.
- Romanul, Miron. Din Meziad (n. 1828). Elev la Beiuş şi Oradea, mitropolit al
românilor din Transilvania.
- Roşiu, Teodor (1841-1884). Elev la Beiuş, prof. la Beiuş şi Oradea.
- Sălăgianu, Ioan Silviu. Prof. la Beiuş, autor unui manual de geografia Daciei
(1869) şi alte lucrări.
-- Şincai, George Petrece cîtva în Oradea, unde scrie şi tipăreşte din lucră
rile sale.
- Suciu, Aurel (1853-1898). Memorandist, a fost închis la Vaţ. A studiat clreplul
la Oradea.
- Suciu, Lucreţia măr. Rudow (1859-1900). Poetă.
-- Tuducescu, T. Atanase (1851-1885). Din Cîmpanii de Jos. Seriilor, a studiat
la Oradea.
- Tuducescu, Ioan. N. 1841 în Cîmpanii de jos. Autor a numeroase manuale, director al băncii „Mureşeanul".
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(1820-1892). Mitrooplit de Alba Iulia

Făgăraş.

- Veliciu, Mihaiu. Memorandist, a fost închis la Vaţ. A studiat în Beiuş şi
Oradea.
- Vulcan, Samuil (1758-1839). Personalitate iluministă complexă, ep. de Oradea.
- Vulcan, Iosif din Holod (n. 1841 ). Scriitor şi părintele revistei „Familia", personaltale culturală complexă.
- Wlad, Aloisiu de Selisce. N. 1822 în Vedreş-Abram, Bihor. Luptător politir.
A studiat în Oradea.
- Zsiga, Nicolau. N. 1870 în Bihor.
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