NOTE PRIVIND COLECŢIA ARHEOLOGICA A LICEULUI
,.EMANUIL GOJDU" DIN ORADEA.
CONTRIBUŢIA PROFESORULUI T. L. ROŞU LA CUNOAŞTEREA
ŞI SALVAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ORĂDEAN
de
SEVER DUMITRA~CU

Profesor lc:1 Liceul „Emanuil Gojdu" din Oradea, T. L. Roşu este decanul de vîrslă al istoriografiei locale din Oradea şi Bihor 1 • Cunoscut şi
aprecic:1t de elevii ce i-a avut la acest liceu, ele iubitorii de istorie, pentru dragostea cu cdfe a predat această disciplină, prof. T. L. Roşu a fost
şi un pasionc:1t cercetălor, la nivelul posibilităţilor sale, a istoriei locale.
În deceniul al patrulea al secolului nostru a făcut parte din grupul
Familia 2 , seria a III-a, ce a apărut la Oradea sub direcţia lui M. G. Samarineanu. A publicat, constant aproape, recenzii şi prezentări a lucră
rilor de istoriografie românească din acel timp, vădind nu numai o reală
aplecare spre studiul istoriei, ci şi posibilităţi frumoase de critică istorică, deţinînd o vreme chiar o rubrică a revistei: Cărţi de istorie1, între
1 ln ianu<1rie Hl78 am luat iniţiativa siirbi\Loririi prof. T. L. Ro';iu cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viată. Am primil în acest sens sprijinul şi aprobarea
Tov. I. Chira şi a To\'. L. Borcea clin partea Comiletului ele Cultură şi Educalie Socic1li'>tă a judctului Bihor. La organizarea acc<,lei sârbătoriri în cadrul unui simpozion a
colabora[ şi colegul V. Faur, care de altfel s-a îngrijit cle tipărirea afişului şi organizarea simpozionului la Muzeul „Iosif Vulcan". La simpozion au participat şi colegul
Toth J~tnos, de la Muzeul „Ady Endrc" din Oradea, prof. Sabin Ciurdăreanu df> 111
Liceul ,.[manuil Gojdu" clin partea Filialei clin Oradea a Societăţii de Ştiinte IstoricE'
din R.S.R. şi Dr. Al. Porte>anu de la Institutul de Istorie N. Iorga din Bucureşti, la propunerea noastră. Ulterior, şi-au C>xprimat dorin\a de a participa la simpozion învătă
torul I. Bradu şi lect. univ. Dr. P. Puşcaşu de la catedra de pedagogic a Institutului
clc lnvă\ămînt Superior din Oradea. Tuturor le aducem muqumirile noastre. Lucia
Cornea şi Gh. Gorun 'au organizat o micii expoziţie pentru care, de asemenea, le
multurnim.
2
l'amilia, seria III, anul IV, Nr. 3--4, Oradea, martie-aprilie 1937, manşeta supracopertei cu Grupul Fcimilia.
:i v. L. Cornea,
Revi.5/(1 „f(lmilici", ~cria a III-a (1934-1940). lnclicc bibliografic,
în Crisia, VJII, Oradc•a, 197fl, p. 689---690

https://biblioteca-digitala.ro

S. Du mii raşcu

808

2

anii 1936-1938. Pmalel a adunat din satele bihorene vechi inscriptii din
epoca medievală şi modernă a istoriei Bihorului. travaliu din care a rezultat cunoscuta sa lucrare, mereu folosită şi comentată de cercetarea
de specicllitatel, lnscmnări .5i inscripţii bihorene.
După al doilea război mondial. înscriindu-se în mc1rcle şuvoi al dezvoltării noastre culturale socialiste, prof. T. L. Roşu a luat parte la pregătirea istorică a elevilor Liceului „Emmrnil Cojclu", la viata culturnlă
a oraşului Oradea şi judeţului Bihor. ţinînd conferinţe şi participînd lt1
simpozioane, publicînd articole şi recenzii în ziarul Crişana şi noua serie a revistei Familin, participînd la întreagă viaţă ştiinţifică şi cullurnlă a filialei din Oradea a Societăţii ele Ştiinţe Istorice din R. S. România. A publicat, beneficiind din plin de rigurozitatea noilor studii alP
istoriografiei materialist-istorice româneşti, ale celei locale, numeroase
articole şi studii ştiinţifice asupra istoriei vechi, medii, moderne şi contemporane, a diferitelor personalităţi clin trecutul Bihorului.
Se cuvine a fi pomenită şi în aceste rînduri contribuţia Sd la păs
trarea unor documente privind realizarea unirii Transilvaniei cu România. Şi ne gîndim în mod expres la copiile făcute de T. L. Roşu după
Procesul-verbal despre Marea Adunare poporală română tinută în 13
nov. 1918 în sala de consultare CL oraşului Sătmar în vederea constituirii
consiliilor naţionale române locale, din arhiva particulară a rlr. Ilie
C. Barbul, fapt consemnat de Al. Po[leanu în capitolul MişcareCI muncitorească şi sociaiistă din Transilvania pentru Unire, în volumul colectiv Desăvîrşirea unificării Statului National Roman. Unirea Transil\·aniei cu vechea Românie, sub r.edacţia lui Miron Constantinescu şi
.
Prof. univ. Ştefan Pascu 5•
În acelaşi timp prof. T. L. Roşu a fost frămîntat de studierea bogatelor mărturii locale, bihorene, privind originea poporului nostru, istoriu
românilor din Bihor în prefeudalism şi epoca feudală timpurie. Din grija
sa pentru aceste vestigii a putut fi salvată colecţia arheologică a lui
.. Eugen Potoran" din Cirişul de Criş'i, care înmănunchea reale piese arheologice cu privire la trecutul istoric al acestui sat românesc de pe
Crişul Repede, din zona de la vest de oraşul Oradea.
Cu ajutorul elevilor săi, pe care i-a ştiut îndruma în iubirea istorici şi a vestigiilor trecutului Oradici şi Bihorului. prof. T. L. Roşu a pus.
alături de cercetările efectuate de alţi cercetătorii, în valoare sli.!liunea
arheologică de la Salca, cartier al municipiului Oradea, situată pe malurile pîrîului Peţa între Cimitirul municipal şi Fabrica de berP. AcestP

T. L. Roşu, inscmnări şi inscripfii bihorene, I, lleiuş, l9-ll
·' Dcsăvîrşirea unificării statului nafional român. Unirea Transilvaniei cu \Tchca
Românie, Bucureşti, 1968, p. 309, r. 4 „copii făcute de prof. Titus L. Roşu, Oradea"
6
S. Dumitraşcu, Colec/ia nr/Jeo/ogică „tugcn Potora11"' (,\'oli/ă asupra istoriei
vechi a hotarului unui sat), în Lucrări Ştiin/ilicc, I, Oradea, 1967, p. 73--78; în prezent
1

colectia se păstrează la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
7
M. Rusu, V. SpoialJ, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Orar!ca in Mal. Arii, VIII, 1962, p, 159- 163
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vcsligii, din neolitic ( cullurn Tisa, ,·. pi. I şi pi. 11/1-,)), C'pocc1 bronzului (cultura Otomani, v. pl. III/1, 3, 4, 5, 8 ,9 şi pl. III/c1 şi eventual Suciu/ ele Sus-\\'ictenberg?, pl. III/2), primCl , ir.stă a fierului (Hallslatt,
v. pi. IV/1. 4, 5, 6, 7.) a doun ,·1rstă n fierului (L(I Tcnc) cu piese celtice (v. pl. V/1) şi mai ales clncicc din marca aşezc1re de la Salca clin
cpocc1 preromană şi romană (v. pi. V /2, 3, 4, 5, 6, 7, l O; pi. VI/l--8;
pi. VII şi VIII) constituie baza colecţiei sale arheologice'. ConlinuilalPa
df' viaţă a aşezării dacice, apoi daco-romane in sPc. IV-VI estP clovcdilă dP de'icoperiri de ceramică locală din epoca ciominaţiC'i hunice şi
gepidiccR (sec. V-VI e.n.; v. pi. IX/1-6; µI. :\"/1, 3-15; şi pi. XI/7).
LucrarPa ceramicii în întinsa aşezare se' datorc'şlc• vechii populaţii
locdlc' une îşi menţine legăturile cu lumc>a romano-bizantină, clupă
cum ne-o arată un frumos pahar de sticlă (pi. X/2) găsit într-un mormint şi faptul cu această populaţie autohtonă, românească. este prc'zentă mereu la Solca în sec. VII-Xl e.n., în timpul convieţuirii cu
slavii, înainte şi dupct pcttrundNea triburilor maghiare şi pecenege în
accsll- părţi (v. pl. XJ/1, 2, :~. 4, 5, 6, 8, 9). Aceste monumente arheologice dovedesc continuitatea ele viaţă locală dacică, daco-romanică
şi românec1scă la Sa/ca OradC'a în înlreg mileniul I e.n. Sînt pagini reale ale istorici multiseculare a teriloriului oraşului Oradea din
antichitate pînă în evul mediu, dovada prezenţei aici c1 multimilenarei
populc1ţii c1ulohlone. Toate aceste piese constituie, alături de cele de
numismaticăn şi etnografie, colecţia istorică a Liceului „Emanuil Gojdu".
Alături de piesele de la Oradea-Salca, colecţia mai conţine numeroase alte VPstigii arheologice, în special unelte şi arme de piatră
(pl. II/6-10) şi bronz (pl. 111/6, 7; pl. IV/2, 3, U, 9; pi. V 8, 9), descoperile
şi în altC' localităţi ale judeţului Bihor.
Pornind, de asemenea, de la informaţia unui Piev, Dumitru Cora,
Prof .T. L. Roşu a pus în valoare o interesantă descoperire Mheologică, aşezarea dacică de pe „Dealul Viilor" clin Oradea, asupra cărda
a ţinut o frumoasă comunicare la Simpozionul naţional „Dacii, istoria şi
civiliza/ia lor", organizat la Oradea în octombrie 1971, ulterior publicată
în lucrările aceslui simpozion alături ele contribu\ii semnate de ccrccllilori de prestigiu din înlreagil ţară 10 •
Toate aceste descoperiri, studiile publicate, colecţia mheologică de
la Liceul „Emanuil Gojdu" sînt contribuţii valoroase ale Prof. T. L. Roşu
lc:1 cunoaşlerea civilizaţiei şi culturii dacice, daco-romane şi româneşti
~ T. Roşu, Hunncnzeilliche Funde aus Oradea, în Dacia, IX, 1965, p. 403--405, cf.
Fr. Ardos, Dale arheologice privitoare la Oradea şi judeţul Ril1or, în Familia, III, 4,
aprilie 1936, p. 64-65
0
Piesele numismatice urmează să fiC' publicalC' ele TO\·, /\1. Să~ianu în repertoriul
ce-l întocmeşte.
10
T. L. Roşu, J\şc~area dacicei din Dea/11/ Viilor de la Oradea, în Crisia, II,
Orndea, I 972, p. 115- I Hl
şi
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din vremea voievodului M0numorut de pe plaiurile sal0 natale - Bihorul, din Crişana, pămîntul provinciei românc1 şli dintre Mureş, Someş şi
Carpaţii Apuseni.

NOTES REGARDING THE ARCHAEOLOGIC AL COLLECTION OF THE
„EMANUIL GOJDU" HIGH SCHOOL FROM ORADEA

(Summary)

The aulhor pr0sents brieflv the sc:i8nlific work of professor T. L. Roşu [rom !he
.,[manuil Gojdu" high school in- Oradea in organizing a school mW,l'Ulll with the heiµ
of lhe hi~lory ci rele of the scholars from !he top for ms.
DUC' to lhe care in !he suveguarding and preserving of some arrhaeological piPcrs
from lhl' local em ironrnent, it came to thP constitution of an archaPological collection
of real interest. that contribules to the studying of llw antiquities discO\·ered in
Oradea and în the district of Bihor with concrete material. One remarks the neolithic
p·eces discovered in the place called „Salca" !he dacia11 material in the selllcments
„Salca" and „Dealul Viilor" in the environs of the town of Oradpa and the material
from the IV-V-th century that came oul accidentalty also in „Salca",
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