O IMPORTANTA REALIZARE CULTURALA
- BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN ORADEA
A REUNIUNII „CELE TREI CRIŞURI"
de
VIOREL FAUR

Cercetarea modului cum s-au constituit bibliotecile unor personaliculturale în oraşele şi satele bihorene a cuun progres evident, constatindu-se nu numai
o îmbogăţire substanţială a informaţiei documentare despre această preocupare culturală, ci şi o mai adecvată, am spune mai specializată interpretare a datelor adunate. Au fos,t deja elaborate şi publicate - în reviste centrale şi locale, în volume şi, anuare ale unor muzee şi biblioteci - citeva lucrări temeinice despre strădaniile înaintaşilor în direcţia
înfiinţării de biblioteci, atît ele necesare pentru emanciparea culturală ..-1
publicului de diferite caitegorii sociale. Toate acestea pot fi considerate
fragmente ale unei viitoare ist01ii a bibliotecilor clin Bihor, pentru redaotarea căreia se impun efo1·turi de mai lungă durată, deoarece mai sint
încă destule surse informative inedite.
În ideea de a contribui, fie şi parţial, la realizarea unui asemenea
deziderat, am prnceclat la reconstituirea istoricului unei importante biblioteci din Oradea, care a aparţinut Reuniunii „Cele trei Crişuri", societ,ate de o mare eficienţă culturală, care s-a remarcat în diverse domenii rue vieţii spirituale interbeilice din partea de nord-ve&t a ţării
noasti-e. Reuniunea „Cele ti-ei Crişuri" din Oradea a av.ut multiple iniţiative, unele de anvergură naţională, care pot fi apreciate ca forme modeme de culturalizare, corespunzătoare epocii interbelice, cinel s-a configurat în părţile bihorene un climat propice emulaţiei şi organizării de
manifest[1ri de o certă receptivitate socială. Sub acest raport, este de
menţionat faptul că întemeie1·ea de bibJioteci a intrat în sfera de interes
a conducătorilor reuniunii încă din momentul cînd se făceau demersuri
pentrn debutul ei în viaţa socială şi culturală locali'i. În Apelul-program
al reuniunii, citit de George Bacaloglu în adunarea „fruntaşilor ţinutu
Jui"1 din 21 octombrie 1919, se preciza că pentn1 a „întinde influenţa ...
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asupra locuitorilor de orice clasă" vor fi valorifioate toate posibilităţi!~
existente, inclusiv înfăptuirea unei veritabile reţele de „biblioteci popu1,ffe"~ în aşezările din judeţele limitrofe (în părţile nord-vestice) ale României. Nu peste mult timp, mai exact la 18 aprilie 1920, a fost „inaugurată" în looalul redacţiei revistei „Cele trei Crişuri" - bibliote2a din
Oradea a reuniunii\ eveniment ale cărui semnificaţii sînt subliniate în
presa timpuJui. O relevabilă cuvîntare a rostit cu acest prilej Alexandr,1
Pteancu, care făcea consideraţii exacte despre reuşita societăţii orădene:
,,Şi acum predau această bibliotecă, prima bibliotecă românească publică în Oradea-Mare, publicului românesc, cu credinţa ş.i cu dorinţa ca
aceasta să fie pentru toţi un nou izvor de mîngiiere. Ne va ajuta pe toţi
să ne lărgim cunoştinţele ... şi să ne desăvîrşim în graiul limbei noastre.
Ni se vor deschide orizonturile largi ale gîndirii româneşti ... Vom cunoaşte faptele înălţătoare ale istoriei naţionale şi comorile solului românesc, vom putea cunoaşte în amănuntele sale şi din opuri originale şi
traduceri bune liiteratura românească şi capodoperele literaturii mondiale .
. . . Astfel contemplată biblioteca noastră - aprecia autorul acestqr rînduri de o certă valoare documentară - va fi un izvor nesecat de fericire, de bucurie şi de p~ăcere" 4 • Convingerea intelectualului care a rostit
cuvintele de mai sus era că biblioteca va deveni un instrument deosebit
de util, sing:1.,1ra problemă cu caracter de permanenţă fiind augmentarea
fondului de cărţi al acesteia. Ca atare, au fost făcute demersuri pentru a
fi obţinute gratuit cărţi din partea unor autori, a unor intelectuali şi instituţii, de aHfel principala modalitate de sporire a numărului de volume
existente, în primăvara anului 1920, în biblioteca reuniunii.
Sub acest raport, ne reţine atenţia un .,anunţ din revista Cele trai
Crişuri. - editată de reuniune - , pe care-l reproducem: ,,Toţi autorii şi
editorii sunt rugaţi stălruitor a trimiite din lucrările lor cite unul sau
două exemplare pentru Biblioteca Marei Reuniuni. Toate volumele t'Or
.fi recenzate şi anunţate în revistă" 5 (subl. ns.). Pentru a stimula, deci,
interesul editorilor şi autorilor de cărţi, le erau solicitate exemplare care urmau să intre în componenţa bibliotecii - în vederea popularizării lor în paginile revistei. A fost, neîndoielnic, un mijloc extrem de
eficient, ceea ce a impus extinderea rubricilor de recenzii şi de informaţii, în care au fost consemnate titlurile cărţilor primite la redacţie şi,
ul teri.or, incluse în biblioteca reuniunii.
Apelul reuniunii a avut un incontestabil ecou, biblioteca îmbogăţin
du-se „simţifor" cu cărţi aparţinînd unor domenii diverse. Salutar a fost
gestul Academiei Române, care a donat bibliotecii „peste 80 de volume ... , din lucrările editate de ea" 6 • Era un act patriotic exemplar, la
2

Ibidem.
Ibidem, p. 32.
,. Ibidem, nr. 2, p. 31-32.
" Ibidem, nr. 9, p. 32.
G Ibidem.
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care s-au adăugat altele de o factură similarii, contribuind la consoliclR::.
rea acestei noi instituţii culturale naţionale. Biblioteca era „deschis{1 publicului în fiecare zi'', putînd fi împr:umutate şi „la domiciliu" ciirţi, pe
termen de 15 zile şi cu angajamentul de a nu deteriora „starea Yolumelor"7. Pe temeiul informaţiei aduse în discuţie, putem afirma d\ în Oradea funcţiona, din anul 1920, o importa.ntă bibliotecă publică românească, rezultat al eforturilo1· Reuniunii „Cele trei Crişuri", care a stăruit
în continuare pentru creşterea fondului ei de cărţi, compus - la începutul anului 1922 - din „peste 2 500 volume"s. Daitorit{1 valorii evidente a
acestora şi pentru a fi cu maximă responsabilitate conservate, a fost
ales - în cadrul adunării generrale a reuniunii din 18 martie 1923 - ca
bibliotecar Eugeniu Sperantia, profesor universitar şi personalitate c1
vieţii culturale- şi ştiinţifice 11 orădene. De alitfel, biblioteca dispunea la
acea dată de u,n fond de peste 4 OOO cărţi1°, ceea ce însemna un considerabil progres 11 •
Un fenomen ce stă în relaţie cu isrtoricul acestei biblioteci a fost aderenţa pe care au dovedit-o diferite persoane faţă de scopurile unnărite
de factorii organizatorici. Este vorba de spdjinrul dat de acestea în acţiunea de sporite a fondului de cărţi şi de completare a lui cu alte valori. Semnificativă ne apare, în contextul demonstraţiei noastre, atitudinea profesorului bucureştean Eradie Ciupagea, din scrisoarea trimisă redacţiei de acesta reeşind prompta sa receptivitate la iniţiativa reuniunii
orădene: ,,Cunoscînd activitatea ce o desfăşuraţi ... în Oradea-Mare şi în
tot ţinutul Bihorului şi aflînd de cmind că aţi întreprins să înfiinţaţi în
acea regiune mai multe biblioteci populare, pentru care colectaţi cărţi din
vechiul regat ... , ca să daţi un îndemn mai mult pentru unificarea limbei
noastre strămoşeşti, ... îmi permit să vă pun la dispoziţie, pentru lău
dabilele scopuri ce urmiiriţi (subl. ns.), cărţile ce vă înaintez odată cu
aceasta, notate mai jos şi ce păstrez în depozit după moartea regretatulu~ meu unchi G. I. Ionescu-Gion, fost profesor şi publicist" 12 • în revista
reuniunii sînt menţionate titlurile celor 13 cărţi - scrise de G. I. Ionescu-Gion - donate de profesorul aminti1t, concomitent cu precizarea
că acesta „contribue, într-o oarecare măsură, la strădaniile noastre", dind
totodată şi „una dintre cele mai frumoase satisfactii" conducătorilor societăţii culturale orădene, care stabilea run temeinic contact cu susţină
torii intenţiilor ei, realizînd o fructuoasă solidaritate 13 , exprimam în rapida sporire a numărului donatorilor de cărţi şi opere de artă. Ap1·eciind „munca" reuniunii, ce viza „progresul cultural" al locuitorilor, Ni7

Ibidem, nr. W, p. 32.
Ibidem, 192:2, ni:'; 1--'2·, p. 2.
9
Ibidem, 19213, nr. 3, p. 4·8. ·
to Ibidem, 1923, nr. 1, p. 1.
11
Ion Bradu, Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri", în Contribuţii culturale
bihorene, Oradea, 1974, p. 184.
12
Un gest frumos, în Cele trei Crişuri, 19214, nr. 9, p. '144.
13 Ibidem.
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colae Nicu (clin Bucureşti) a donat pentru biblioteca orădeană 100 „volume de cărţi diferite".H Casa Şcoalelor şi a Culturii Popornlui a trimis
aceleiaşi
biblioteci „21 volume din cele mai recente publicaţiuni apă
nite în editura sa" 1:;_ În cursul anului HJ25 în biblioteca reunilllI1ii au intrat, sub formă de donaţii: 149 volume apărnte în Edit,ura „Cultura Naţionalf1", 4 volume din „scrierile" lui N. Bănescu, 6 volume din cele al~
lui I. Vlădescu, precum şi tipfll'ituri ale Academiei Române (cite 2 exemplare din: Memoriile secţiunei literare, Memoriile secţiunei ştiinţifice şi
.\lenwriile secţiunei istorice; 3 volume cuprinzînd Discursuri de recepţizrne şi 6 volume „cu diverse subiecte 11;). O menţiune aparte merită donaţiile unor artişti plastici, care iniţial au fost aşezate în bibliotecă, pentru ca - atunci cînd s-au constituit colecţiile de obiecte muzeale ale reuniunii - să fie prezentate în expoe:iţia organizată în sediul reuniunii.
Au fost, aşadar, transmise reuniunii următoarele donaţii: Vedere din
Me:dc (de A. Palii, pictor român stabilit în America), Portret (studiu de
Mariana Castano-Koszeghi), Marină (de N. Alexandr·escu), Moş tîrnăcop
din Valcor (de I. Sâ1sbu), Peisaj (de N. Irimie), Portret (studiu de N. Mogoş), Troiţa din Lăpuşul Munţilor Apuseni (de Petr-e Jinga-Pejin), Peisaj (de Marinescu-Vâlsan), Portret (de G. Talaz) şi „şapte sculpturi" de
I. Dimitriu-Bârlad 17 •
In raportul despre activitatea reuniunii în anul 1925 se fac referiri
în legătură cu efectuarea unei noi „catalogări (respectiv inventarieri) a
cărţilor existente în bibliotecă, situaţie care după convingerea membrilor conJducerii reuniunii - o va „recomanda şi mai mult cetitorilor, al
cfrror număr se măreşte din ce în ce mai mult, fiind deschisă zilnic
între 9-12 şi 15-18, împrumutînd cărţi şi acasă" 18 . Numele cititorilor
care impnrmutaiu cărţi erau consemnate într-un „registru special" 19 , pentru a fi obţinută o evidenţă exactă a acestora şi, desigur, pentJ.,u a fi
păstrate în bune condiţiuni cărţile şi revistele. 20 • Se remarcă, ca o realitate îmbucurătoare, .,asiduitatea cu care elevii din şcoalele secundare
frecventează şi împrumută cărţi. de cetit, ceea ce denotă că acest gust
pentru tinerele vlăstare ... a devenit obişnuinţă şi totdeodată o necesitate"~1. Notabil era, fără îndoială, faptul că biblioteca reuniunii, dotată
cu „cele mai noi cărţi apărute în editurile româneşti", devenise un punct
ele atracţie pentru diferite categorii de cititori, fiind - după opinia unui
cunoscător al situaţiei ,,proporţional mult mai _frecventată de ceti1'- Ibidem.
•~• Ibidem, 1925, nr. 3, p. 52.

rn Arhivele Statului Oradea, fond 64, dos. 1, f. 2.
Cele trei Crişuri, 19'"214, nr. 9, p. 144; 1925, nr. 2 (coperla a li-a)
1~ Arhivele Statului Oradea, fond 64, dos. 1, f. 2.
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De reţinut şi a-cest pasaj din „darea de seamă" pe anul 1925: .,Presa cotifoarte multe publicaţiuni periodice, ce ... se primesc zilnic la biblioteca
nuastr.i ... stă la dispoziţia oricărui cetitor" (Ibidem).
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tori":!:! (subl. ns.) ca, spre pildă, biblioteca oraşului şi biblioteca Academiei de drept.
Biblioteca reuniunii pi-imea uneori mai muHe exemplare din aceeaşi
carte, astfel d1 di~punea de posibilitatea de a înzestra, la rîndu-i, cu volume şi periodice diferite aşezăminte şcolare şi culturale din oraş, ori
bibliotecile populare din judeţele de nord-vest ale ţării. Prin urmare, la
7 martie 1926 reuniunea a donat bibliotecii Şcolii de bă-eţi ni·. 1 din Oradea un număr de 100 dirţi, ,,anume alese penti-u folosinţa elevilor şi a
părinţilor acestora' 1 :!:J_ O mărturie concludentă despre „modul cum înţe
lege(a) Reuniunea „Cele trei Crişuri" să lucreze pentru promovarea eulturei şi limbei române în aceste părţi":! 4 ale României interbelice. Nu a
fost, desigur, unicul caz, deoarece în acelaşi an au fost donate 75 de volume bibliotecii Şcolii de aplicaţie pentru băieţi din Oraiclea:! 5 , fără să mai
notăm şi contribuţia ei '1a înmulţirea de biblioteci „popU'lare", care constituie obiectul unei lucrări separate2r,.
O preocupare constantă a conducerii reuniunii şi a membri,lor cole:-:ti vului redacţionaJ al revistei Cele trei Crişuri a fost procurarea de cărţi
şi periodice pentru bibliotecă, dar şi de alte materiale documentare şi artistice. S-a pus un accent justificat pe ideea de a convinge dt mai mulţi
cetăţeni în legătură cu utilitatea unor eventuale donaţii, care să fie mijloace însemnate de sporire a fondului de cărţi al bibliotedi. Propaganda
în acest sens, realizată prin intermediul revistei, a beneficiat de o neîndoielnică receptivitate, fiindu-i transmise bibliotecii reuniunii documentele „pe baza cărora s-a scris" 2 î cartea Cazul .fostului colonel .1\lexandni
Sturdza. (Un episod din războiul mondial 1914-1918 pe frontul rom.im,),
apărută l,a Oradea în anul 1926 sub semnătura iui Valeriu Kapri. Au
răspuns, de asemenea, la apelurile reuniiunii: Editura „Scrisul Românesc"
(care a donat bibliotecii 100 de „volume alese"), C. Z. Papazolu (a trimis
25 de exemplare din cartea sa intitulată Noţiuni de biologie şi de pedagogie soc..-ială 2 R), pictorul I. Sârbu (a donat tabloul InvaliduF!'), Mircea Babeş (care a contribuit la creşterea bibliotecii cu mai multe cărţi aparţi
nînd tatălui său, savantul de renume mondial Victor Babeş: Şapte conferinţe publice făcute la Institutul de Bacteriologie, Lupta pentru sănăta
tea publică în ficmiânia şi altele30 ), Marius Georgescu (a trimis volumul:
Omagiu profesorului Victor Babeş, oferit de Societatea Studenţilor în
medicină ilustrului lor m.aestru 31 ), Pulcheria Isvoranu (care a donat 10 vaSiluete şi momente orădane, în Cele trei
zi Memento, în loc. cit., nr. 3--4, p. 64.
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1926, nr. 2, p. 3·5_

:v. Ibidem.
2.i Ibidem, nr. 10, coperta a II-a.
21 • Viorel Faur, Preocupările Reuniunii culturale „Cele trei Crişuri" din Oradea pentru înfiinţarea de biblioteci în aşezările din nord-vestul ţării (lucrare în mss.).
27
Memento, în Cele trei Crişuri, 1926, nr. 6-7, p. 104.
211 Ibidem, nr. 10, coperta a H-a.
:?<I Ibidem.
30
Ibidem, nr. 1'1-12, coperta a II-a.
31 Ibidem.
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lume din operele lui Shakespeare în limba franceză, precum şi 7 volume
din literatura franceză 32 ), şi alţii, ale 61ro1· nume nu sînt menţionate în
presa timpului, de unde am extra.s aceste informaţii documentare. Fireşte, erau efectuate şi achiziţii de cărţi, astfel că biblioteca publică a
reuniunii orădene sporea aproape „zilnic cu noi cărţi de cultură generală, literatură, istorie, socioJogie, juridică" 33 etc. Biblioteca avea o secţie de cărţi în limba franceză, ceea ce nu era un fapt tocmai obişnuit.
Punea la dispoziţia cititorilor reviste şi ziare român~ti şi străine 34 •
La 27 februarie 1930, Reuniunea „Cele trei Crişuri" şi redacţia revis,tei cu acelaşi nume şi-au „mutat sediul" în Casa Naţional{1 a Judeţu
lui Bihor 35 , beneficiind ele condiţii şi mai bune de manifestare. Bibliotec:i
reuniunii - frecventată în anul precedent de 800 cititori, care au parcurs 1 800 voluine 36 - a fost augmentartă cu 500 volume, a\ind în primăvara anului 1930 „circa 5 OOO de volume" 37 • în primul deceniu de
existenţ[1 a bibliotecii s-a înregistrat o evoluţie notabilă a fondului ei de
carte şi periodice, fiind „cercetată de un numeros public" 38 , criteriul cel
mai sigur de atestare a utiJităţii ei social-culturale. După cum se subliniază într-o menţiune publicistică; această bibliotecă era „singura bibliotecă organizată şi cu viaţă" din Bihor3 9 , afinnaţie desigur discutabilă,
însă revelatoare în ce priveşte rolul pe care l-a avut aceasta în \"iaţa
spirituală a oraşufoi de pe Crişul Repede.
In anul 1934 biblioteca a primit de la „diferite edituri 150 volurrie
noi apărute" 40 , de la generalul C. Eliade (fostul comandant al Diviziei 7
Oradea), şa"e „volume legate" din Revue des cleux mondes din Paris pe
anul 1856 (ele au aparţinut contesei Ina Tolstoi, staibilită pe-atunci la
Chilia; conţineau articole de filoromânii Edgar Quinet şi Eugene Poryade
referitoare la Roţ11ânia, precum şi documente politice, literare şi istorice,
deci un „material preţios pentru cercetători" 41 ) şi un „volum legat" clin
revista Le voleur illustre (pe anul 1890). Interesantă este şi donaţia de
cărţi italieneşti şi franceze, obţinută datorită contactelor reuniunii cu instituţii culturale din Franţa şi Italia. După 16 ani de activitate, reuniunea a reuşit să organizeze o impunătoare bibliotecă - numai în anul
1934 acea-;ta a fost „cercetată" de peste 1 800 cititori, care au consultat
citea 2 800 volume, precum şi „presa zilnică şi revistele periodice care
vin în medie 50 lunar" 42 ~ , alcătuită din 6 OOO volume în mai multe
:ii Donaţiune, in Zoe. cit., 19:29, nr. 1, coperta a
:i:i Memento, în Zoe. cit., 1928, nr. '5--if3, _coperta
:it,
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:rJ Ibidem.
40
Ibidem, :9:t5, nr. 3-4. p. 42-43;
,., /b;dem, 19:M, nr. :l-4, p. «!.
4
i Ibidem, 193..5, nr. 3-4, p. 42-43.
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limbi, compartimentate în trei secţii: română, franceză şi italiană. Se
punea chestiunea obţinerii unei săli de lectură corespunzătoare, care nu
i-a fost pusă la dispoziţie de căitre Casa Naţională a Judeţului Bihor~::i,
aceasta nedispunînd de un spaţiu potrivit pentru a corespunde unei asemenea destinaţii. Cu toate acestea, biblioteca reuniunii a crescut în anul
1938 cu 350 c[u·ţi, fiind împrumutate - de cei 1 282 cititori - peste
1 612 volume 44 •
Reconstituind istoricul bibliotecii Reuniunii „Cele trei Crişuri" din
Oradea, am acordat prioritate strădaniilor permanente ale acestei societăţi, care au fost orientate în mai multe direcţii: realizarea unei propagande active în favorul scopului vizat, sporirea fondului de cărţi şi periodice al bibliotecii, asigurarea unui public cititor şi crearea de condiţii optime pentru funcţionarea propriei biblioteci. Toate aceste obiective au fost atinse şi datorită sprijinului pe care i l-au dat numeroase
persoane şi edituri, ·expresie concludentă a sentimentelor de solidaritate naţională.

1,:i Arh. St. Oradea, fond 64, dos. 1, f. 25.
'•'• Ibidem.

