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UNELTE ŞI USTENSILE DIN CORN ŞI OS DIN EPOCA NEO
ENEOLOTICĂ ÎN COLECŢIA MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR
(I)
de
Doina Ignat

În activităţile diverse şi cotidiene, alături de uneltele din piatră - cioplită sau
şlefuită-, omul epocii neolitice a folosit cornul şi osul pentru obţinerea unor unelte
sau ustensile. Materia primă putea fi procurată, cu uşurinţă, provenind de la animalele
domestice sau sălbatice vânate, consumate de comunitate.
În colecţia secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor se păstrează peste 120
de piese lucrate din corn şi os. Ele provin din cercetări sistematice efectuate în
aşezările neolitice din jud. Bihor (Rusu, Spoială, Galamb 1962; Ignat 1973; Ignat
1981) precum şi din colecţii particulare intrate în patrimoniul secţiei de istorie.
Aceste piese din corn şi os, alături de alte obiecte (ceramică, unelte din piatră, piese
cultice) au putut fi încadrate - tipologic şi cronologic - prin cercetările întreprinse,
etapelor şi culturilor cărora le aparţin.
Pe teritoriul jud. Bihor uneltele şi ustensilele din corn şi os au fost identificate
începând din neoliticul mijlociu. În aşezările neoliticului vechi ele lipsesc,
deocamdată. Explicaţia poate fi, pe de o parte, numărul restrâns de cercetări pentru
această perioadă, iar pe de altă parte perisabilitatea acestei materii prime în solurile
acide ale zonelor de deal. Temeinicia acestui ultim argument ne-o oferă însăşi
aşezările aparţinând Grupului Suplac, în cuprinsul cărora lipsesc asemenea piese
lucrate din corn sau os. Puţinele resturi osteologice s-au păstrat doar în câteva locuinţe,
printre pereţii şi chirpicul ars care le-au conservat.
Majoritatea pieselor pe care ne propunem să le analizăm în continuare provin
din aşezările grupului Oradea - Salca (Herpaly), Peştiş dar şi din alte aşezări neoeneolitice din Bihor.
Ca materie primă, cornul şi osul determină, prin particularităţile proprii, anumite
tipuri de unelte şi ustensile, care nu se putea realiza, în genere, din piatră.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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Tipologia care se impune în analizarea sistematică trebuie să ţină seamă, în
general, de utilizarea lor, ajutând astfel la reconstituirea modului de viaţă şi ocupaţiilor
comunităţilor neolitice. În acelaşi timp, determinările paleontologice pot oferi indicii,
nu lipsite de interes, privind materia primă utilizată pentru fiecare tip de unealtă,
făuritorii lor cunoscând, în urma unei experienţe îndelungate, proprietăţile acesteia.
Un exemplu concludent îl reprezintă folosirea cu predilecţie a oaselor căprior pentru
ace şi împungătoare, datorită rezistenţei lor.
În funcţie de forma şi rolul funcţional al piesei putem stabili următoarele categorii
de unelte şi ustensile:
- Săpăligi - Plantatoare - Împungătoare - Spatule - Dălţi - Ace - Undiţe
Trebuie să menţionăm deasemenea numeroasele fragmente de oase cu urme de
prelucrare, nefinisate, existente în aşezările din care provin aceste piese finite, o
dovadă în plus că ele se lucrau pe loc.
Săpăligi (PI. I fig. 1-3) lucrate din corn de cerb perforate în partea superioară,
cu vârful ascuţit prin cioplire, uneori pe ambele planuri, utilizate în procesul cultivării
primitive a plantelor.
Plantatoare (PI. II, fig. 1-3) sunt confecţionate din extremităţile de coame de
capră, perforate şi având vârful ascuţit. Astfel de piese provin din aşezările de la
Oradea-Salca şi Valea lui Mihai.
Împungătoare (PI. III, fig. 1-7) formează cea mai numeroasă categorie de
ustensile din os. Ele sunt lucrate din oase de căprior, de dimensiuni diferite,
folosindu-se atât oase circulare cât şi metatarsiene, unele păstrând epifiza proximală.
Au vârful bine ascuţit, corpul şlefuit, pentru a fi eficiente scopului în care au fost
create: străpungere, găurire a unor materiale textile sau piei. Exemplarele ilustrate
provin din colecţia veche şi săpăturile de la Oradea-Salca. O piesă din acest tip
categorial a fost descoperită în mormântul de copil de la Peştiş.
Spatule (PI. IV, fig. 1-3) sunt realizate din pereţi de oase lungi de bovid, prin
şlefuirea unuia din capete, precum şi a celor două margini longitudinale. Ele au fost
utilizate la netezirea unor suprafeţe cum ar fi ceramica sau chiar pieile. Astfel de
piese provin din aşezările de la Oradea - salca şi Valea lui Mihai.
Dălţi (PI. V, fig. 5-6). Din această categorie menţionăm două exemplare, ambele
provenind de la Oradea -Salca. Un exemplar (PI. IV, fig. 5) este lucrat din metapodiu
de căprior, cioplit, pe întreaga lungime, având, în partea utilizată două faţetări. Al doilea
exemplar realizat din corn de bovid, având feţele laterale şlefuite, tăişul arcuit, şlefuit
deasemenea (PI. V, fig. 6). Sunt destinate despicării ca şi exemplarele din piatră.
Ace. În locuinţa nr. 2 de la Oradea - Salca, aparţinând orizontului reprezentat
de grupul cultural cu acelaşi nume, a fost descoperit un frumos exemplar, lucrat din
os de căprior, având corpul alungit, cu vârful ascuţit, perforat în partea superioară,
precum şi un fragment (PI. V, fig. 3,4) (Ignat, 1981). Un alt exemplar, nefinisat, cu
un început de perforare provine de la Valea lui Mihai (PI. V, fig. 2). Ele au fost
folosite pentru confecţionarea îmbrăcăminţii.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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Undiţe.

Din aşezările de la Oradea - Salca provin câteva exemplare, în stare
lucrate din coaste puternic prelucrate (PI. VI, fig. 2-3). Un singur
exemplar păstrat întreg, are forma alungită, uşor curbată, prevăzută cu un cârlig, iar
partea superioară, aplatizată, are două oprificii pentru prindere. (PI. VI, fig. 1)
Uneltele şi ustensilele prezentate sunt comune tuturor aşezărilor neoeneolitice,
nu numai pe teritoriul ţării noastre, dar şi din spaţiile mai largi.
Ele sunt atestate în aşezări datând chiar din neoliticul vechi (Lazarovici 1979;
Lazarovici - Maxim 1995) chiar dacă, deocamdată, la acest orizont lipsesc pe
teritoriul jud. Bihor.
În schimb, în neoliticul mijlociu, în aşezările de la Oradea - Salca, în peştera
de la Peştiş ele sunt numeroase.
Piesele provenite de la Valea lui Mihai (Groapa nouă cu lut) sunt databile prin
ceramica aparţinând eneoliticului timpuriu - respectiv cultura Tiszapolgâr.
Analogii se găsesc în numeroase aşezări din mediile culturii Vinca (Lazarovici
1977, Draşoveanu 1996, Luca 1998) precum şi în cultura Petreşti (Paul 1992) sau
Cucuteni (Dumitrescu 1950).
Având în vedere numărul considerabil de piese din corn şi os pe care le deţine
secţia de istorie Muzeului Ţării Crişurilor considerăm utilă publicarea unui catalog
al acestora.
fragmentară,
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OUTILS ET USTENSILES NEO-ENEOLITHIQUES EN CORNE ETOS DANS LA
COLLECTION DU MUSEE DU PAYS DES CRIŞ
Resume
L' ouvrage fait une analyse des outils et des ustensiles en come etos de la collection de du Musee
du Pays des

Criş.

En bois de cerf sont fabriques Ies outils destines ă 1'agriculture primitive (PI. I et PI. II). Parmi Ies
ustensiles, on mentionne: Ies ustensiles pen;antes (PI. II, fig. I - 7); Ies spatules (PI IV, fig. 1-3 ); Ies
ciseaux (PI. V, fig. 5-6); Ies aiguilles (PI. V, fig. 1-4) et Ies hamer;ons (PI. VI, fig. 1-3).
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Străpungătoare.
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UN LOT DE MATERIALE APARŢINÂND
EPOCII BRONZULUI DE LA MEZOKOVESD
de
Molnar Zsolt, C. I. Popa

Cercetarea istorică, în a doua jumătate a secolului XIX-lea, a cunoscut o
dezvoltare intensă datorită triumfului curentului pozitivist'.
Problema evoluţiei comunităţilor omeneşti, în diferitele perioade istorice, a
reprezentat tot timpul o preocupare de un real interes pentru diferiţi cercetători.
Aceştia au încercat, la nivelul de cercetare din perioada în care au activat, să analizeze
unele probleme legate de diverse materiale arheologice, descoperite în urma
cercetărilor de suprafaţă sau dobândite pe calea unor donaţii.
Pentru o mai bună organizare a activităţii de cercetare, au apărut o serie de
societăţi culturale şi ştiintifice. Constituirea în anul 1880, a „Societăţii de istorie şi
arheologie a comitatului Hunedoara" a fost, fără îndoială, rezultatul acestui proces
promovat de istoricii pozitivişti. 2
Începând cu ianuarie 1881, data sosirii aprobărilor solicitate autorităţilor de la
Budapesta, ,,Societatea de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara", a reuşit
să desfăşoare o activitate intensă, vreme de trei decenii, pe baza cercetării ştiinţifice
şi a colaborării culturale cu diversele societăţi şi instituţii. 3
Comparând rezultatele cercetărilor arheologice recente cu cele obţinute de către
membrii societăţilor de istorie de la sfârşitul sec. al XIX-lea, poate părea, la prima
vedere, acestea din urmă sunt nişte încercări superficiale faţă de cele actuale, dar
ele ascund o mare cantitate de informaţii foarte utile unui specialist din zilele noastre.
Astfel, revalorificând şi publicând diferitele loturi de vase şi alte piese
arheologice, provenite din vechile colecţii ale muzeelor şi societăţilor de istorie, ele
pot fi folosite ca material documentar.
În articolul de faţă dorim să facem o prezentare a lotului de vase provenite de la
Mezokovesd4, păstrate în colecţia Muzeul „Civilizaţiei dacice şi romane" de la Deva
în fondul ce conţine materialul arheologic al „Societăţii de istorie şi arheologice din
comitatul Hunedoara", şi să încercăm încadrarea culturală şi cronologică a acestuia.
Conform noilor înregistrări vasele pot fi găsite la numerele de inventar 4920-4934.
1

Firczak 1988-1991, p. 823.
Firczak 1988-1991, p. 823..
3
Firczak 1995-1996, p. I 55.
4
Localitatea nu este necunoscută din punct de vedere arheologic, de aici fiind semnalate materiale
arheologice aparţinând diferitelor perioade istorice: Patay 1969, Kemenczei 1969, Wollak 1996, Bonis,
Burger 1956, Gâdor, Hellebrandt, Simân 1979, Kalicz, Ko6s 1997, Ko6s 1998.
2
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Descrierea materialului:
1. Căniţă cu corpul zvelt şi buza evazată, prevăzută cu o tortiţă, păstrată
fragmentar. Aparţine speciei semifine, atât interiorul cât şi exteriorul fiind de culoare
cenuşie. Ca degresant s-a utilizat doar nisipul cu bob mărunt. Dimensiuni: Î = 7,2 cm;
D •urii= 5,5 cm; Dbazei = 2,5 cm. Nr. Inv. 4933 (Pl.3/2). 5
s 2. Ceaşcă având corpul bombat şi buza înclinată puţin oblic spre exterior,
prevăzută cu o toartă, ruptă din antichitate. La interior, cât şi la exterior, suprafaţa,
de culoare neagră; este bine lustruită. Ca degresant s-au folosit nisip şi pietricele.
Singurul element de decor constă într-o linie incizată orizontal la baza gâtului.
Dimensiuni: Î = ~ 8 cm; D uni= ~5,5 cm; Dbazei = 2 cm. Nr. Inv. 4928 (Pl.4/3).
3. Căniţă cu corpul bC:mbat la partea inferioară, în formă de pară, prevăzută cu
o tortiţă, ruptă în prezent. Examplarul aparţine speciei fine, pasta fiind degresată cu
nisip şi pietricele, iar suprafeţele de culoare neagră, au fost lustruite. Dimensiuni:
Î = ~8 cm; D .. = ~8 cm; Db . = 3,3 cm. Nr. inv. 4921 (Pl. 3/4).
4. Căniţ~n~u corpul bo;;bat în partea inferioară, în forma de pară, cu buza
evazată, prevăzută cu o tortiţă, ruptă din antichitate. Piesa, de factură semifină, este
degresată cu nisip şi pietricele. Fundul prezintă o uşoară concavitate. La exterior,
cât şi la inferior căniţa are o culoare cenuşie. Nr. inv. 4920 (Pl. 3/3).
5. Ceaşcă cu corpul pântecos, gât aproape cilindric şi gura largă. Exemplarul
este prevăzut cu o toartă ce nu depăşeşte nivelul buzei, iar un prag slab profilat
delimitează gâtul de umărul ceştii. Pasta este degresată cu nisip şi pietricele, rezultând
o ceramică fină. Dimensiuni: Î = 7 ,5 cm; D gurii = 8 cm; Dbazci = 3 cm. Nr. Inv. 4931
(Pl. 5/3).
6. Ceaşcă de mici dimensiuni, cu corpul şi fundul rotunjit, având gâtul foarte
slab marcat. Exemplarul era prevăzut cu o mică tortiţă, pe fund fiind incizată o
cruce cu braţele egale. Singurul degresant folosit a fost nisipul. Suprafeţele, de culoare
cenuşie, sunt lustruite iar arderea reductantă, rezultând o ceramică de bună calitate,
de factură fină. Dimensiuni: Î = 7 cm; D ,;; = 6,5 cm. Nr. inv. 4926 (Pl. 4/4).
7. Căniţă cu corpul pântecos căruil'îi lipseşte porţiunea superioară şi toarta.
Exemplarul aparţine speciei grosiere fiind degresat ~u nisip şi pietricele; ambele
fete
având o culoare
gălbui-maronie. Dimensiuni: I = ~8,5 cm,· D .. = ~7 cm,·
'
.
gum
Dbazci = 4 cm. Nr. mv. 4922 (Pl. 2/1).
8. Căniţă cu corpul pântecos având lipsă partea superioară şi toarta. Gâtul scurt
este delimitat de omăt printr-un prag uşor profilat. Degresarea s-a făcut cu nisip şi
pietricele, piesa, de culoare cenuşie, făcând parte din categoria semifină. Dimensiuni:
I= ~9,5 cm; D~uni = ~8 cm; Dbazei = 4,7 cm. Nr. inv. 4932 (Pl. 2/2).
9. Căniţă ( ?) fragmentară, din care se păstrează doar partea inferioară, având
fundul îngroşat. Exemplarul, de culoare cenuşie, degresat cu nisip, este de factură
fină. Dimensiuni: Î = 5 cm; Dbazei = 3,5 cm. Nr. inv. 4926 (PI. 3/1).
1O. Căniţă cu corpul semisferic bombat, căreia îi lipseşte partea superioară,
buza probabil era puternic evazată. Pe diametrul maxim se găsesc patru mici
proeminenţe, de formă patrulateră, dispuse simetric. Fundul prezintă un umbo destul
5

Î = Înălţimea vasului; D uni = Diametrul gurii vasului; Db,zci s= Diametrul bazei vasului; Nr. inv=

= Număr de inventar din Muz~ul „Civilizaţiei D~ice şi Romane"~ la Deva.
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de puternic profilat. Recipientul, de culoare cenuşie, aparţine speciei semifine.
Dimensiuni: Î = 5,5 cm; Dbazci = 2,3 cm. Nr. inv. 4919 (PI. 5/2).
11. Căniţă de mici dimensiuni, cu corpul semisferic, căreia îi lipseşte partea
superioară şi toarta. Pe diametrul maxim se găsesc patru proeminenţe dispuse
simetric, deasupra cărora au fost incizate trei arcade. Pe umăr s-au executat, de
asemenea, două incizii paralele orizontale. Exemplarul, degresat cu nisip şi pietricele,
are o culoare cenuşiu-gălbuie şi aparţine speciei semifine. Dimensiuni: I= 3,5 cm;
Dbazci =1,2 cm. Nr. inv. 4932 (PI. 5/1).
12. Ceaşcă având corpul semisferic, aplatizat, buza evazată şi o toartă
supraînalţată. Pe diametrul maxim se găsesc patru proeminenţe conic~, dispuse
simetric. Recipientul, de culoare cenuşie, este de factură fină. Dimensiuni: I= 5,4 cm;
D .. = 5,7 cm; D.11 . = 2,2 cm. Nr. inv. 4924 (PI. 4/1).
gum13. Ceaşcă 1;:;'gmentară, cu corpul semisferic şi fundul puţin concav. Partea
superioară, cu buza puternic evazată, lipseşte. Exemplarul, de culoare cenuşie, a
fost degresat cu nisip şi aparţine speciei fine. Dimensiuni: Î = 4 cm; Dbazci = 2,5 cm.
Nr. inv. 4926 (PI. 5/4).
14. Căniţă cu corpul semisferic; gât cilindric şi toartă supraînălţată. Pe corp
s-au executat o serie de caneluri late dispuse puţin oblic. Recipientul, de factură
semifină, a fost degresat cu nisip, prezentând atât la interior cât şi la exterior, o
culoare cenuşie. Dimensiuni: Î = 6,4 cm; Db azc1. = -2,5 cm. Nr. inv. 4927 (PI. 4/2).
15. Căniţă cu corpul semisferi~ bombat, prevăzut cu patru guri cu buze evazate
în formă de pâlnie şi o mică tortiţă. Intregul corp al vasului este decorat cu incizii în
zig-zag dispuse pe trei şiruri orizontale. Fundul este decorat pe margine cu un şir de
mici alveolări lustruite. La baza gâtului, recipientul are incizată o linie orizontală
mărginită de incizii scurte verticale. Exemplarul este de factură fină, bine lustruit,
ars în mediu oxidant, în urma căreia a rezultat o culoare cafenie, cu unele flecuri
negre. Dimensiuni: Î = 7 cm; Dgurii = 6,8 cm; Dbazci =1,9 cm. Nr. inv. 4934 (Pl.l/1).

*
*

*

Analizând materialul ceramic considerăm că acesta este unitar şi provine dintr-o
sau o necropolă aparţinând epocii bronzului. Provenienţa lor dintr-o necropolă
ar putea fi sugerată de faptul că din totalul de 15 vase păstrate în stare restaurabilă
toate sunt ceşti sau căniţe de dimensiuni mici.
Materialul ceramic aparţine categoriilor semifine şi fine.
Ceramica semifină este modelată dintr-o pastă mai omogenă, bine frământată
şi arsă, în majoritatea cazurilor, reductant. Suprafaţa exterioară a vaselor este bine
netezită. Fragmentele de vase ale acestei categorii au o culoare de la cenuşiu până la
cenuşiu-gălbui. Ca degresant s-a utilizat nisip şi foarte puţine pietricele.
Ceramica fină este modelată dintr-o pastă bine frământată şi arsă, suprafaţa
exterioară a vaselor fiind netedă şi puternic lustruită. Culoarea exterioară este neagră
sau cenuşie. La această categorie ceramică ca degresant s-a folosit nisipul fin.
Luând în considerare ambele categorii, putem afirma că vasele au o ardere
reductantă şi uneori oxidantă. Pe suprafaţa exterioară a acestora nu au fost observate
urme de ardere secundară.
aşezare
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Inexistenţa acestor urme de ardere secundară nu înseamnă lipsa folosirii acestor
recipiente în îndeletnicirile zilnice, cu atât mai mult că avem de-a face cu diferite
tipuri de ceşti şi căniţe, de mici dimensiuni.
Vasele s-au păstrat în stare restaurabilă, astfel este posibil stabilirea unui
repertoriu tipologic mai complet şi nuanţat.
Cele mai des întâlnite sunt căniţele cu buza rotunjită (PI. 3/3)6, uşor evazată
(PI. 3/3, 2/1 )7, gât scurt cilindric (PI. 2/2)8, sau uşor evazat în formă de pâlnie (PI. 2/1,
1/1)9 şi corp semisferic bombat (Pl.1/1, 5/1, 2, 4,) 10, sau în formă de pară (PI. 3/3, 4
11
)
cu fundul plat (PI. 3/2, 3, 5/1, 2).
Alte forme, care apar în cadrul lotului, sunt ceştile. Ele pot fi: cu buza rotunjită
(PI. 4/1, 2) 12 , dreaptă (PI. 4/2) 13,- sau uşor evazată (PI. 4/1, 4, ) 14, gât scurt cilindric
(PI. 5/3)'5, sau uşor evazat în formă de pâlnie (PI. 4/1) 16, corp semiferic bombat
(PI. 4/1, 2) 17 sau în formă de pară (PI. 4/4) 18 , şi fund Plat. (PI. 4/1, 2).
Din punct de vedere statistic, domină ceramica neornamentată. La ceramica
ornamentată întâlnim: incizii, caneluri şi decor în relief. Aceste motive nu sunt
combinate între ele, pe suprafaţa aceluiaşi vas.
Incizia e realizată sub forma unor linii subţiri (Pl.1/1), dispuse paralel şi vertical (PI. 1/1) 19 , sau pot forma linii în zig-zag (Pl.1/1) 20 .
Ornamentele aplicate constau din proeminenţe (Fig. 4/1, 5/2). Ele pot fi
înconjurate de arcade dispuse circular (PI. 5/1 ) 21 , iar canelurile întâlnite sunt oblice
(PI. 4/2) 22 •
În cadrul materialului întâlnim fragmentele păstrate a unor torţi cilindrice (PI. 5/3),
sau în bandă (PI. 4/1) aplicate pe corpul diferitelor recipiente. (PI. 2/1, 2, 3/3, 4).
Analiza ceramicii, atât sub raport tipologic cât şi stilistic, arată că analogiile
pentru o bună parte a materialului se găsesc în manifestările culturale ale bronzului
mijlociu: ,,Gyulavarsând", Fiizesabony, Vatya, sau pe teritoriul României în culturile
Wietenberg şi Otomani.

6

Bona 1975, Taf.1/6, 4/13, 11/2, Csanyi, Tamoki 1992, p. 178, Fig. 34
Bona 1975, Taf. 1/6, 4/3, 13, 11/2, 69/9, 1O, Poroszlai 1990, Fig. 4/13, Szenănszky 1977, Fig. 26/1,
Szatmări 1993, p. 137, Fig. 94. •
8
Bona 1975, Taf. 3/7, 23/3.
9
Poroszlai 1990, Fig. 4/13, Szenănszky 1977, Fig. 26/1, Szathmari 1993, p.137, Fig. 94.
10
Szenanszky 1977, Fig. 25/4, 26/11, Bona 1975, Taf. 19/1, 28/5.
11
Bona 1975, Taf. 1/6, 4/13, 11/2.
12
Kovacs 1989, Fig. 3/2; Bader 1978, PI. XIX/21, XX/17, Bona 1975, p. 128, Abb. 18/8.
13
Bader 1978, PI. XX/17, Bona 1975, p. 128, Abb. 18/8.
14
Kovacs 1989, Fig. 3/2, Bader 1978, PI. XIX/21, Popescu 1956, p. 30, Fig. 28.
is Bona 1975, p. 68, Abb. 13, p. 66, Abb. 11/7, Taf. 90/15, Kovacs 1989, Fig. 1/9, Poroszlai
1990, Fig. 5/8.
16
Horedt 1960,p. 124,Abb. 11/7,Csanyi, Tămoki 1992,p. 175/2
17
Kovacs 1989, Fig. 3/2, Bader 1978, PI. XIX/21, XX/17, Bona 1975, p. 128, Abb. 18/8.
18
Popescu 1956, p. 30, Fig. 28/3, Bona 1975, Taf. 8/6, Szenanszky 1977, Fig. 25/6.
19
Bona 1975, Taf. 30/1, 3, 7, 44/3, 45/6.
20
Bona 1975, Taf. 30/1 O, Stanczik 1992, p. 46.
21
Popescu 1956, p. 72, Fig. 64/8, Crişan, Marta, Ghemiş 1996-1997, p. 30, PI. 1/1, 5.
22
Marosi 1930, p. 71, Bona 1975, p. 127, Fig. 18/8, Bader 1978, PI. XX/17.
7
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Fără să discutăm problematica complexă a terminologiei acestor manifestări
culturale, deorece acesta ar depăşi cadrul acestei lucrări, profităm de ocazie pentru
a menţiona că asemenea altor cercetători din România23, (la rândul nostru), credem
că denumirea de „cultura Vărşand" utilizată de câteva ori de către D. Popescu 24 sau
pandantul acesteia, cultura „Gyulavarsând", utilizat de către cercetătorii din Ungaria
ar trebui reanalizată.
Asemănător tellului de la Socodor aflat la periferia arealului cultural Comeşti
Crvenka25 şi tellul de la Vărşand „Movila dintre vii" este o aşezare periferică. Acest
fapt explică diferenţele notabile ce pot fi sesizate, dacă comparăm repertoriul
ceramicii provenite din tellul de la Vărşand, cu cel ale tellurilor situate pe valea
Barcăului (Beretty6) sau cea a Eriului. 26
Ideea de a denumi o cultură după o aşezare situată la marginea civilizaţiei de
tip Otomani, relativ departe de nucleul acestei culturi, ar trebui regândită. 27
În lipsa unor argumente clare, care deocamdată lipsesc, nu ne putem alătura
părerii unor cercetători din România, care privesc cultura Fiizesabony o expansiune
a fenomenului Otomani în aria culturii Hatvan28 .
Credem că ar putea fi vorba fie de aceeaşi manifestare culturală, fie de două
culturi a căror legătură nu poate fi trecută cu vederea. Denumirea de complex cultural Otomani-Fiizesabony, până la clarificarea problemei, ni se pare cea mai potrivită.
Revenind la analiza materialului putem afirma: Căniţa nr. 1, (PI. 1/1) cu corpul
zvelt şi buza evazată, prevăzută cu o tortiţă are analogii bune în cadrul stratului
atribuit culturii „Gyulavarsând" de la Beretty6szentmârton-Herpâly şi Carei
Bobald29 . Forme asemănătoare căniţei nr.11, (PI. 5/1) cu corp bombat la partea
inferioară, în formă de pară, sunt întâlnite cu precădere în cadrul culturii Fiizesabony30
dar au fost descoperite şi la Csongrâd-Vide sziget31 , în mediu Vatya clasic. Mai rar,
ele pot fi întâlnite şi în aria culturii „Gyulavarsând" 32 .
Pentru proeminenţele conice încadrate de arcade incizate (PI. 5/1) întâlnim
analogii la Megyasz6 în cadrul culturii Fiizesabony33 . Aceste elemente decorative
sunt prezente şi la Vărşand34 şi la Ateaş 35 , în mediu Otomani II. Tot la Ateaş cunoaştem
o analogie pentru fundul de căniţă nr. 9, (PI. 3/1) analogie care la rândul ei a fost
ţncadrată în perioada Otomani 11.3 6

23

Gogâltan 1999, p. 56, nota 19.
Popescu 1956, p. 85.
25
Gogâltan 1999a, p. 56.
26
Gogâltan 1999a, p. 56.
27
Gogâltan 1999a, p. 56.
28
Roman, Nemeti 1990, p. 46.
29
Bona 1975, p. 128, Fig. 19/8, p. 130, Fig. 20.
3
°Kovacs 1984, Taf. LXV/6, Bona 1975, Taf 177/9.
li Szenănszky 1977, p. 38, PI. 25/4
32
Măthe 1984, p. 144, Fig. 1/4.
33
Bona 1975, Taf. 177/9.
34
Popescu 1956, p. 72, Fig. 64/8.
35
Crişan, Marta, Ghemiş 1996-1997, p. 30, PI. 1/1, 5.
36
Crişan, Marta, Ghemiş 1996-1997, p. 30, PI. l/2.
24
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Căniţele cu corpul semisferic, gât cilindric şi toartă supraînălţată, ornamentate
cu o serie de caneluri late, dispuse uşor oblic (nr. 14), (PI. 4/2) sunt întâlnite atât în
cultura Fiizesabony 37 , cât şi în cultura Vatya, la Păkozdvăr 38 , în cultura
„Gyulavarsănd" de la Beretty6szentmărton-Herpăly39, precum şi în cadrul celei de
a II-a fază a culturii Otomani 40 •
Căniţa nr. 4, (PI. 3/3) cu corpul bombat în partea inferioară, în formă de pară, şi
cu buza evazată, are analogie în cadrul necropolei Vatya III de la Dunaujvăros. 41
Ceaşca cu corp semisferic, aplatizat, cu buza evazată şi toartă supraînălţată
(nr.12), (Pl. 4/1) este o formă des întâlnită în cadrul culturii Fiizesabony42 sau în
fazele clasice ale culturii Vatya. 43 Acest tip de vas apare şi în mediu Otomani. 44
Vasul cu o certă destinaţie cultică (nr. 15), (Pl.1/1) apare la Bekes-Văroserdo 45 ,
sau în cadrul culturii Wietenberg. 46
Forme asemănătoare căniţei nr. 8, cu corpul pântecos, (PI. 2/2) apar în aşezarea
Fiizesabony de la Emod-lstvănmajor47, dar şi în alte aşezări aparţinând acestei
culturi. 48
Ceaşca nr. 6, cu corpul şi fundul rotunjit, (PI. 4/4) are analogii în cadrul
materialului provenit din necropola de la Megyaszo. 49
Ceaşca nr. 5, cu corp pântecos, gât aproape cilindric, (Pl. 5/3) apare şi în aşezarea
eponimă de la Fiizesabony 50 •
Ornamente incizate în zig-zag se regăsesc în ornamentica ceramicii de Ia
Ujhartyăn-Vatya51 , şi în nivelul IV (cultura Hatvan) de Ia Torokszentmikl6sTerehalom52.
Având în vedere atât faptul că localitatea Mezokovesd, (de unde provine acest
lot de materiale), se află aproximativ la 15 km de Fiizesabony, - aşezarea eponimă
a culturii cu aceeaşi denumire -, cât şi diferitele analogii enumerate mai sus, o
putem plasa în cadrul acestei manifestări culturale, mai exact în Fiizesabony II-III.
Din punct de vedere cronologiei relative materialul discutat poate fi încadrat în
perioada bronzului mijlociu II.

37

Kovacs 1984, Taf. LXV/4, Bona 1975, Taf. 181/17.
Marosi 1930, p. 71.
39
Bona 1975, p. 127, Fig. 18/8.
40
Bader 1978, PI. XX/I 7.
41
Bona 1975, p. 53, Fig. 7/3.
42
Bona 1975, Taf. 170/4, 171/19, 175/22.
43
Szenănszky 1977, p. 38, Fig. 25/8.
44
Bader 1978, PI. XIX/21.
45
Banner, Bona 1976, Taf. 4/16, 17.
46
Boroffka 1994, PI. 90/4, 115/5.
47
Hellebrandt 1997, p. 64, Fig. 54.
48
Bona 1975, Taf. 173/6.
49
Bona 1975, Taf. 174/4.
50
Tompa 1935, Taf. 40/7.
51
Bona 1975, Taf. 30/1 O.
52
Stanczik 1992, p. 46.
38
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Bronzul mijlociu II (BM II), prin metalul orizontului Hajdusămson53 şi piesele
de aur de la Ţufalău54 , corespund perioadei Bz A 2 din Centrul Europei. Aceste legături
au fost stabilite şi prin ornamentele spiralice de pe piesele de os, fiind corelate cu
orizontul Karum Ib din Anatolia55 , aşezare al cărei final este datat la, cel mai devreme
1850 î.Ch., sau 1650 î.Ch., cel mai târziu 56 •
Mărturiile dendrocronologice indică pentru începutul de Bz A 2 o dată de 20001900 î.Ch. 57
Trebuie menţionate şi asemănările dintre toreutica orizontului Hajdusămson şi
depozitul de la eţ-Ţod 58 •
Sfărşitul etapei trebuie legat de începuturile Helladicului târziu (L.H.I /L.H.I.A). 59
Acesta se datează înjur de 1700 î.Ch.,(,() sau tradiţional în jurul 1600 î.Ch. 61
Folosind sistemul cronologic tripartit al cronologiei maghiare a bronzului
timpuriu şi mijlociu „scoala Bona" această perioadă este caracterizată de evoluţia
fazei a III. a culturii Vatya, a fazei II-III. a culturii Filzesabony, precum şi a fazei II.
a culturii „Gyulavarsănd". 62 Faza clasică ale culturii Filzesabony (niv 5 de la BekesVăroserdo) este perioada în a cărei straturi de cultură aferente s-a descoperit foarte
bune analogii a ceramicii Vatya III, de la Csongrăd Vide sziget. Astfel materialul de
la Mezokovesd poate fi plasat în secvenţa cronologică, care precede perioada
Koszider, şi care este caracterizată prin multitudinea influenţelor culturale. 63
Dacă dorim ca aprecierile noastre să se situeze mai aproape de realitatea istorică,
trebuie să folosim datele 14 C.
Făcând abstracţie de problemele ridicate de oscilaţiile semnificative ale curbei
de calibrare a probelor 14 C64 în ceea ce priveşte exactitatea datelor obţinute privind
bronzul mijlociu, pentru o mai bună conturare a secvenţei cronologice, menţionăm
câteva probe pentru această perioadă:
Datele 14 C colectate din straturile de cultură aparţinând culturii Hatvan din
tellurile de la T6szeg-Laposhalom 65 , Jăszd6zsa-Kăpolnahalom 6 6, Torok53
Am exclus depozitul de la Apa, în mod asemănător altor cercetători, (vezi Gogâltan 1998)
deoarece I. Bona consideră că depozitul de la Apa este posterior descoperirilor de tip Hajdusămson,
fiind contemporană cu perioada Koszider (Bona 1992b, p. 56). Pentru Lichardus, J. Vladar (Lichardus,
Vladar 1996, p. 30) descoperirile de tip Apa sunt o continuare estică a metalului de tip Hajdusămson.
În legătură cu denumirea folosită de către W. David „Hajdusămson-Apa-Ighiel-Zajta" (David 1997,
p. 248) trebuie precizat că ultimele două depozite au fost încadrate de către A. Mozsolics în orizontul
Koszider (Mozsolics 1967, p. 141sq, I 78sq.).
54
Mozsolics 1968, p. 54sq, PI. 2-3.
55
David 1997, p. 247, Gogâltan 1998, p. 93.
56
Kull 1989, p. 72.
57
Becher et colab. 1989, p. 440.
58
Maran 1987, p. 211 sqq, Sheratt, Taylor 1989, p. 181 sqq.
59
Gogâltan 1998, p. 94.
60
Forenbaher 1993, p. 253.
61
Warren, Hankey 1989, p. 169, Gogâltan 1989, p. 94.
62
Bona 1992, p. 17.
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szentmikl6s-Terehalom67 şi Polgăr-Kendef6ld68 , care acoperă toată evoluţia culturii,
indică cea mai timpurie dată calibrată de laJâszd6zsa-Kâpolnahalom (2450 -2050
î.Ch-), iar cea mai târzie de la Polgâr-Kendefold (1740-1536 î.Ch.).
In privinţa culturii „Otomani-Filzesabony", trebuie să luăm în considerare
probele de la Beretty6ujfalu-Herpâly69, Bakonszeg-Kâdârdomb70 , şi FilzesabonyOregdomb71.
O altă manifestare a bronzului mijlociu din sud-estul Europei Centrale este
cultura Vatya. În cadrul tellului de la B6lcske-V6r6sgyir au fost identificate toate
fazele evolutive al acestei culturi. 72
Cea mai târzie dată 14 C provine din tellul de la Szâzhalombatta-Foldvâr din aşa
numita Vatya-Koszider, 73 şi Dunaujvâros-Kosziderpadlâs 74 .
Având în vedere toate aceste date, bronzul mijlociu II (BM. 11.), intervalul de
timp în care poate fi încadrat materialul de la Mezokovesd, se datează aproximativ
în prima jumătate a sec XVII. î.Ch. 75
Aşa cum am văzut o serie de probleme ridicate de analiza acestui material nu
pot fi lămurite acum. Cu toate acestea am considerat utilă introducerea în circuitul
ştiinţific a unor materiale, credem interesante.

67

Racky et colab, 1992, p.
Racky et colab, 1992, p.
69
Racky et colab, 1992, p.
70
Racky et colab, 1992, p.
71
Racky et colab, 1992, p.
72
Poroszlai 1992, p. 141.
73
Racky et colab, 1992, p.
74
Racky et colab, 1992, p.
75
Gogâltan 1998, p. 94.
68
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Mezokovesd, material ceramic. - Mezokovesd, ceramic material.
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Pl. II

o
Mezokovesd, material ceramic. - Mezokovesd, ceramic material.
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Mezokiivesd, material ceramic. - Meziikiivesd, ceramic material.
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ABSTRACT

The historical evolution of the different human communities always represented
an important research subject for many scientists along the XIX and XX centuries.
Starting 1881 the Historical and Archaeological Society of Hunedoara County, no
doubt, has a very important scientific activity during the next 30 years. In this period the forehand mentioned society assumed the scientifical responsibility for the
archaeological researches wich took place in S-V part of Transylvania. The society
also established relations with other cultural institutes from Hungary.
This cooperation among different institutes had in view the exchange of archaeological objects and comrnon research programs (systematical archaeological
excavations).
Based on this agreement several archaeological materials were yield by different persons and institutes to the Historical and Archaeological Society of Hunedoara
County.
In this article we would like to present the archaeological materials belonging
to the Middle Bronze Age discovered at Mezokovesd (Hungary) and situated in
Museum of "Dacian and roman civilization" from Deva. The archaeological pieces
from Mezokovesd were found by Cr. Popa in the old collection belonging to the
Historical and Archaeological Society of Hunedoara County.
The archaeological material was recolted from the layer ofFiizesabony culture
of the forehand mentioned settlement, (Mezokovesd) wich contains ceramic. The
place is not unknown in the literature of speciality being mentioned by different
hungarian researchers.
The discovered archaeological material can be included in the phase II-III of
the Fiizesabony culture. The archaeological material from this settlement,
neighboring Fiizesabony, seems to illustrate a classic period of this culture, wich
chronologically means MB II.
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EVREI, DACI ŞI CREŞTINI ÎN OPERA
LUI DIO CASSIUS
de
Sever Dumitraşcu

Istoricul Dio Cassius, autorul unei monumentale lucrări ISTORIA ROMEI, în
80 de cărţi, nu a fost un necredincios. Ne-o spune limpede în ultimele rânduri,
păstrate, ale ultimei cărţi (Cartea LXXX, 5): ,,Câte zile mi-a fost dat să trăiesc le-am
petrecut în patria mea, aşa cum mă prevenise în chipul cel mai limpede divinitatea
când deja mă aflam în Bithynia. Într-adevăr, tot din poruncă divină, pe cât se pare,
ajung să scriu aceste versuri la sfârşitul ISTORIEI mele." Fireşte se referă la credinţa
sa în divinităţile panteonului (era elen, din Niceea, oraş prosper din provincia
micro-asiatică Bitinia) greco-roman-oriental.
Opera lui Dio Cassius - amplu comentată în istoriografia română şi străină-,
cuprinde informaţii ce prezintă o mare însemnătate pentru istoria Daciei în epoca
cuceririi ei de către romani, ce a condus, printre altele, la ceea ce J. Carcopino
definea „ redressement de l 'Empire romain sous Train ,q.
Dio Cassius rămâne izvorul liter.ar cel mai cuprinzător asupra istoria Daciei, deşi
relatările sale ni s-au transmis prin intermediul excerptelor dinXiphilinus şi Zonaras:
a) Cucerirea Dobrogei în anii 29-28 B.C. de către M. Licinius Crassus (LI, 26, 1);
b) Luptele cu Decebal din vremea lui Domiţian (LXVIl, 6-6, LXVII, 7, 1; 10-1 );
c) Războaiele lui Traian care s-au încheiat cu transformarea Daciei
nord-dunărene în provincie romană (LXVIII, 6, 1; 16, 3). Acestea din urmă se
constituie - la nevoie - şi drept comentariu scenelor de pe Columna lui Traian.
Istoricul Dio Cassius ne interesează, în aceste rânduri, dintr-un motiv mai insolit,
dar credem noi, semnificativ, pentru adâncirea înţelegerii mentalităţii elitelor romane
cu privire la înfăţişarea CELUILALT - a CELORLALŢI, dintre care noi ne referim,
nu numai la daci, ci şi la evrei şi creştini.
Dio Cassius se trăge dintr-o bogată familie elină2 din Niceea, ca fiu al senatorului
Cassius Asclepiodatus, iar după mamă se înrudea cu cunoscutul retor şi filozof Dio
din Prusa, supranumit Chrysrostomul, autorul lucrării, azi pierdute - Getica. Senator, edil, consul în două rânduri la Roma, proconsul în Africa şi guvernator al

1
J. Carcopino, Les richesses des Daces et le redressement de /'Empir romain sous Traian, în
Dacia, I, 1924, p. 28-34.
2
Cf F. Miliar, A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964, 239 p.
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Pannoniei, de unde se pare că a vizitat Dacia şi mai probabil podul (pilele podului)
lui Traian de la Drobeta. Făcând istorie şi scriind istorie putem spune, fără a greşi că
Dio Cassius, chiar fără să aibă o filozofie profundă 3 în împlinirea operei sale
(imitându-i „formal" pe Polybios şi Thucydides) ne poate îndemna la o descifrare
mai articulată a unui aspect - constatat arheologic în toată Dacia - de cercetările
modeme ale Şcolii Române de Arheologie, şi, anume a violenţei distrugerii nucleului
central religios al statului dac - sanctuarele şi locurile de cult din Munţii Orăştiei şi
nu numai, chiar de pe întregul cuprins al Daciei nord-dunărene. Două, cel puţin,
explicaţii ne-ar surveni chiar din rândurile operei sale, şi anume înverşunarea (se
resjmte printre rândurile sale) cu care prezintă unele aspecte din luptele romanilor
cu evreii şi neamintirea directă, dar tot înverşunată, a creştinilor (pe care nu se
putea să nu-i fi cunoscut în partea orientală - natală - a Imperiului roman - Bitinia
microasiatică), înverşunată când aminteşte şi pe preoţii (care sunt păgâni?, dar nu
este exclus să fie creştini) din Siria (cf infra).
Dintre relatările sale amintim două din vremea împăraţilor „dacici" - Traian şi
Hadrian. Prima este de un paleo-antisemitism ce aminteşte INVECTIVELE similare
din „occidentul" medieval sau „răsăritul" modem ale Europei precontemporane.
Traducerea aparţine filologului clasic bucureştean Adelina Piatkowski:
A. ,,Tot în acest timp, iudeii din Cirenaica, luându-şi drept căpetenie pe un
anume Andreas, au măcelărit pe toţi romanii din ţinut, ospătându-se cu carnea lor,
încingându-se cu intestinele victimelor, frecându-se cu sângele acestora şi purtându-le
pielea în chip de pelerină. Pe mulţi îi tăiară în două cu fierestrăul, pe alţii îi dădură
la fiare iar pe câţiva îi siliră să se~bată ca gladiatori, ajungând să ucidă până la două
sute douăzeci de mii de oameni. In Egypt şi în Cipru, sub conducerea lui Artemion,
făcură grozăvii asemănătoare; şi pe acolo mai pieiră încă două sute patruzeci de mii
de oameni. Iată de ce nici un iudeu nu mai are acces în Cipru şi, dacă se întâmplă ca
vreunul să fie aruncat de furtună pe coastele insulei, este de îndată ucis. Iudeii au
fost atunci subjugaţi de mai mulţi generali, printre care se numără şi Lusius, pe care
Traian i-a trimis împotriva lor"4.
B. ,,Deoarece a întemeiat la Ierusalim, în locul oraşului care fusese distrus, o
colonie, căreia i-a dat numele de Aelia Capitolina şi a construit pe locul templului
lui Iehova un nou templu, închinat lui Jupiter, de aici şi din acest motiv a provocat
un război sângeros, care a durat multă vreme (s.n. S.D.). Iudeii, cumplit mâniaţi
de a vedea cum străinii se aşază ca la ei acasă în oraşul lor şi cum instituie un cult
cu totul opus credinţei ce-o aveau, atâta vreme cât Hadrian a fost prin preajmă, în
Egipt şi apoi iarăşi în Syria, au stat liniştiţi, afară de faptul că armele pe care
trebuiau să le fabrice le-au fabricat dinadins cu defecte, ca să le poată ei folosi, ca
un material refuzat de romani. Când împăratul se îndepărtă de ţinuturile lor, se
răsculară pe faţă ... " 5 .

Gh. Ştefan, Studiu Introductiv, în Cassius Dio, Istoria Romană, I, Cluj, f.a., p. 22.
Cassius Dio, Istoria Romană, LXVIII, 32; voi. III, Cluj, 1985. Traducere, note şi indice de
Dr. A. Piatkowski; cf şi J. Carcopino, Lusius Quietus, /'homme de Qwruym, în b;tors, I, 1934, p. 5-9.
5
Cassius Dio, LXIX, I 2.
3

4
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„Puţine aşezări

ale iudeilor au scăpat acestor represalii. Cincizeci de oraşe
dintre cele mai importante, nouă sute cincizeci şi cinci de aşezări cu
vechi renume, au fost rase de pe faţa pământului; o sută optzeci de mii de oameni
omorâţi în cursul atacurilor (nu se mai ştie numărul celor morţi de foame, boală şi a
celor arşi de vii în incendii); aşa că puţin a lipsit ca întreaga Iudee să nu devină un
pustiu, cum glăsuise o prezicere dată înainte de începerea războiului. Monumentul
funerar al lui Solomon, rege pe care acest popor îl venerează, s-a desfăcut de la sine
în bucăţi şi s-a prăbuşit. .. " 6 •
C. ,,Printre cele mai nelegiuite lucruri pe care le-a săvârşit [AVITUS] se număra
şi celebrarea cultului lui Elagabal. Introducerea la Roma a unei divinităţi străine
n-ar fi fost până la urmă un lucru atât de grav, nici deosebitele şi măreţele dovezi de
cinstire ce i se aduceau, gravă era însă supremaţia care i-o acorda faţă de Jupiter şi
însuşi faptul că s-a proclamat mare preot al acestei divinităţi; grave erau şi hotărârile
lui de a-şi face circumciziune, de a se abţine de a mânca carne de porc, de parcă prin
această abstinenţă cultul ce-l oficia ar fi devenit mai pur, de a purta o haină după o
modă barbară, aşa cum poartă preoţii în Syria. Cu această haină puteai adesea să-l
vezi îmbrăcat, chiar şi în public, ceea ce tăcu să i se dea porecla de „asirianul".
E mai bine să trec sub tăcere cântările barbare pe care Sardanapal le întona împreună
cu mama şi bunica lui, în cinstea lui Elagabal, cât şi sacrificiile tainice pe care le
oferea,jertfind copii şi practicând rituri magice. N-aş vrea să pomenesc nici despre
un leu, o maimuţă şi un şarpe, animale vii, pe care le închisese în templul zeului său,
nici despre organele sexuale bărbăteşti pe care le arunca înăuntru, nici de toate
celelalte împietăţi săvârşite, sau de miile de amulete pe care le manevra." 7
Ne limităm să subliniem intoleranţa elitei administrativ-militare romane faţă
de credinţele de formulă monoteistă - construirea templului lui Jupiter pe locul
templului lui Jehova şi, în al doilea caz (C) supremaţia (altui zeu) faţă de Jupiter şi
alte elemente ale credinţelor religioase ebraice sau neebraice, creştine sau necreştine,
dar care se aflau în conivenţă cu originea, şi ebraică - vechi-testamentară - a
întărite, şi încă

creştinismului.

O anume similaritate se străvede printre rânduri, cu dacii şi credinţa lor, fie
(Zalmoxis), fie non-monoteistă, dar cu străvezii convergente spre
abstinenţa unor elite religioase dacice (capnobatai, asceţi şi reţinerea de la came
etc.). Rămâne însă ca cercetările viitoare să aducă noi desluşiri. Până în prezent
cercetările de la Sarmizegetusa Regia ne arată o garnizoană romană (la 102?) în
centrul religios dacic din Munţii Orăştiei şi continuarea războiului în 105-106 cu
consecinţele sale directe şi imediate. Devine un război total, cu măsurile luate de
învingătorii romani.
De aici şi o anume încheiere a noastră - cea a similarităţii de credinţă, de destin,
apoi, şi de solidaritate între cei învinşi şi subjugaţi - evrei, daci şi creştini. Politica
şi amfiteatrele romane ne indică, fără echivoc, o solidaritate a suferinţei8.
monoteistă

6
7
8

Ibidem, LXIX, 14
Ibidem, LXXIX, 11.
J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului, Buc., 1979, p. 295-296.
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JUIFS, DACES ET CHRETIENS DANS L'OEUVRE DE DIO CASSIUS
Resume

L'autre propose une nouvelle lecture de certains fragments de l'HISTOIRE
ROMAINE de Dio Cassius, concemant Ies Juifs, Ies chretiens et Ies Daces.
Relevant un certain paleo-antisemitisme de la politique officielle romaine
vis-a-vis des Juifs de l'Egypte, de la Crete et de la Cyrenai."que, l'auteur conclut que
l 'intolerance «ideologique» des elites militaires-politiques romaines, interessees dans
la defense de leur pouvoir imperial, ont etendu cette intolerance aussi dans le cas
des Daces, quant a la religion des Daces, insolite (eventuellement «monotheiste»)
et contre la constance monotheiste des chretiens, apres Neron.
C'est d'ici que resuite la solidarite humaine («Ies persecutes», dans le mental
de I' epoque) de ces trois groupes - Juifs, Daces et chretiens pendant et apres Ies
guerres des Romains avec Ies Juifs (Titus, Hadrien), avec Ies Daces (Domitiens,
Trajan) et avec l'impetuosite (impolitheiste) des chretiens (apres Neron).
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O LOCUINŢĂ MEDIEVALĂ TIMPURIE DESCOPERITĂ
LA ORADEA-SALCA, PUNCTUL „GHEŢĂRIE"
de
Sorin Bulzan, Dan

Băcueţ Crişan

Cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare derulate la Oradea Salca, punctul
în anii 1996-1998, prilejuite de construcţia bisericii ortodox~ de aici,
au fost descoperite complexe şi materiale arheologice din diferite epoci 1• In 1996 a
fost trasată o secţiune notată convenţional S. 2 cu dimensiunile de 15 x 1 metri,
orientată N.E.-S.E., pentru stabilirea stratigrafiei sitului. Primele trei straturi
surprinse aici sunt modeme: pământul vegetal, un strat aparţinând depozitului de
combustibil solid existent aici, apoi humusul de dinaintea existenţei acestuia. Sub
acestea a apărut un strat cu pământ brun negricios, granulat care conţinea material
ceramic rulat aparţinând mai multor epoci în care au apărut şi fragmente ceramice
medievale timpurii. Sub acest context toate nivelele aparţin aşezării eneolitice a
grupului cultural Salca-Herpaly.
Caseta 2 cu dimensiunile de 5x6 metri a fost trasată în 1997 la 1,20 m de S. 2,
paralelă cu acestea, şi terminată în anul 1998, în scopul verificării şi a stratigrafiei
orizontale. Sub straturile modeme a fost surprins un strat de depunere, în mare
similar cu contextul 5 din S. 2. Spre deosebire de acesta din urmă însă, care taie o
platformă de piatră a unei locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Tisa, cel din
casetă acoperă un asemenea complex şi umple locuinţa (L 1) care face obiectul
discuţiei noastre, putând fi considerat stratul de cultură aferent acesteia din urmă.
,,Gheţărie",

Descrierea complexului Ll.
Locuinţa a fost sesizată la adâncimea de - 0,90-1,00 m, surprinsă parţial în
partea de SV a casetei, complexul având forma rectangulară, cu singura latură
cunoscută în întregime, cea din E-NE de 2,34 m, uşor neregulată. Colţul acesteia
era rotunjit, iar latura de S-SE a fost observată pe numai 0,94 m, restul acesteia
intrând în profil. Din păcate cea de a treia latură, de la N-NE, a putut fi surprinsă

1
Săpătura arheologică a fost începută în octombrie 1996 prin delegarea autorului săpăturii de
conducerea secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, în colaborare cu drd. Constantin Ilieş,
profesor la Liceul „Emanuil Gojdu" din Oradea şi autor al săpăturilor din anii 1993-1994, atunci
împreună cu Doru Marta, muzeografia aceiaşi Secţie de istorie a MTC. La numerotarea secţiunilor am
urmat notarea acestora. Din anul 1997 conducător de şantier a devenit Dr. Doina Ignat, iar colaboratori
Călin Ghemiş, student la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj şi Gruia Fazecaş
absolvent al Facultăţii de Arheologie-Istorie a Universităţii„ I Decembrie 1918". O prezentare succintă
a rezultatelor cercetărilor a fost făcută în Cronica cercetărilor arheologice, Vaslui, 1998, p. 75.

către
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doar pe 1, 12 m, ea fiind tăiată de o groapă modernă de formă dreptunghiulară care
se adâncea până la pietrişul geologic la -2,67 m. La capătul acestei laturi a fost
totuşi surprinsă pe aproximativ 0,20 m o parte a marginii locuinţei, astfel că această
latură ar fi putut avea aproximativ 3,70 m până a intra în profil.
Complexul era adâncit în pământ între 48 şi 68 cm, diferenţa fiind dată de un
prag din lut cruţat, mai ridicat spre latura de E, unde a fost surprins un cuptor, în
parte distrus din vechime, construit din piatră de râu şi blocuri de gresie nefasonate,
toate puternic arse secundar. Între acestea au fost identificate fragmente din vatra
sau lipitura cuptorului arse la negru. Mai multe bucăţi de gresie au fost aşezate
pentru a susţine peretele cuptorului, iar la demantelarea rămăşiţelor acestuia a apărut
şi vatra de formă rotundă, (diametru 74 cm) cu cărbune şi pământ ars la roşu. Zona
mai înălţată din jurul cuptorului avea o lăţime cuprinsă între 2,20-2,45 m, formând
un fel de prispă, diferenţa între aceasta din urmă şi restul locuinţei fiind între 28 şi
34 cm. Chiar la marginea acesteia, înspre latura de N-NE, s-a conturat amprenta
ovală a unei gropi de stâlp adâncă de 16 cm, cu diametrul de 22 respectiv 30 cm. O
altă groapă de mai mici dimensiuni a fost sesizată la 18 cm de latura estică, chiar în
profilul casetei, având diametrul de 4 cm şi adâncimea de 21 cm.
Descrierea materialului arheologic
Atât în interiorul locuinţei cât şi în afara ei, a fost descoperit material ceramic
şi osteologic. Din locuinţă mai provine şi un fragment de cuţit din fier (Pl. Vl/8).
Din păcate nu s-au descoperit vase întregibile; totuşi forma ceramică identificată
este oala fără toarte, lucrată la roata înceată, la roata rapidă sau cu mâna.
Ceramica lucrată cu mâna (PI. Vl/5)
Fragmentele ceramice lucrate cu mâna sunt prezente într-un număr foarte redus.
Ele sunt de culoare negricioasă, cu miezul de aceiaşi nuanţă, degresarea pastei fiind
făcută cu nisip cu pietricele, alături de care sunt prezente paietele de mică.
Ceramică lucrată la roata înceată (PI. III; PI. V/1-3; PI. Vl/1-4, 7).
Ceramica lucrată la roata înceată este prezentă în cantitatea cea mai mare în
raport cu celelalte categorii ceramice. Forma ceramică identificată este oala fără
toarte lucrată dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele şi paiete de mică. În pasta
unor fragmente ceramice apare o cantitate mai mare sau mai mică de scoici pisate.
De asemenea, în cazul unor fragmente, în degresantul pastei sunt prezente şi cioburi
pisate. Culoarea ceramicii din această categorie prezintă nuanţe de brun-cărămiziu
cu pete negricioase sau negru.- Ornamentarea s-a făcut prin incizare, motivele
ornamentale fiind: banda de linii în val asociată cu benzi de linii drepte toate trasate
paralel şi orizontal (Pl. III; Pl. V/1, 3; Pl. Vl/1-4), o linie în val încadrată de două
linii drepte trasate de asemenea paralel şi orizontal (Pl. V/2).

Ceramica lucrată la roata rapidă (PI. IV/1-3; PI. V/4; PI. VJ/6).
Ceramica lucrată la roata rapidă este prezentă într-o cantitate mai mare decât
cea lucrată cu mâna dar mai mică decât cea modelată la roata înceată. Din locuintă
au fost recoltate în general fragmente din gura oalelor şi câteva fragmente din pereţii
acestora.
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Buza vaselor este rotunjită, tăiată oblic sau trasă uşor în jos şi tăiată oblic (PI.
IV/1-3). Fragmentele ceramice prezintă nuanţe de brun cărămiziu pe suprafaţa
interioară şi negru în interior, sau negru pe ambele suprafeţe.
Pasta a fost degresată cu nisip cu pietricele mărunte alături de care sunt prezente
şi paietele de mică. În pasta unui singur fragment ceramic sunt prezente foarte multe
scoici pisate. Ornamentul prezent pe cele câteva fragmente descoperite este banda
de linii drepte paralele trasată orizontal (Pl. IV/3; Pl. V/4; Pl. VI/6).
Consideraţii asupra descoperirilor
Complexul arheologic cercetat, locuinţă de tipul semiadâncit, este cel mai des
întâlnit pe parcursul secolelor VIII-X ( Cosma 1996, p. 264). De asemenea, în ceea
ce priveşte planimetria pentru această perioadă constatăm existenţa mai multor tipuri
de construcţii: pătrat, dreptunghiular şi oval sau cu plan neregular (Cosma 1996,
p. 264), locuinţa cercetată în acest punct fiind de tipul pătrat.
Analogii pentru astfel de complexe semiadâncite prevăzute cu instalaţie pentru
foc constituită dintr-un cuptor clădit din pietre de râu şi blocuri de gresie, constatăm
la Lăpuşel (pentru tipul de cuptor) (Stanciu 1994, p. 294, pl. XVIII), la Cuceu „ Valea
Bochii" (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000, p. 33), la Pericei „Keller Tag" (Pop,
Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000, p. 74) ş.a.
Pentru analiza ceramicii descoperite în locuinţa L 1 este necesar să avem în
vedere raportul cantitativ dintre cele trei categorii ceramice prezente în complex:
ceramica lucrată cu mâna, ceramica lucrată la roata înceată şi cea lucrată la roata ,
rapidă. Pentru Transilvania secolelor VI-VII se constată creşterea cantitativă treptată
a ceramicii lucrate cu mâna şi la roata rapidă, rară să ducă însă la dispariţia celei din
urmă. Analiza ceramicii secolelor VIII-IX indică regresul progresiv al categoriei
lucrată cu mâna până la dispariţia ei completă, cu excepţia unei singure forme
ceramice - tăviţa - prezentă şi în secolele următoare (Stanciu, Matei 1994,
p. 144-145). Caracteristic pentru ceramica secolului VIII în Transilvania este
prezenţa într-o proporţie dominantă a ceramicii lucrată la roata înceată, scăderea
cantităţii de ceramică lucrată cu mâna ~i prezenţa unei cantităţi variabile de ceramică
lucrată la roata rapidă, dar într-o proporţie cu mult mai redusă decât cea la roata
înceată (Stanciu, Matei 1994, p. 145; Stanciu 1994, p. 311).
Materialul arheologic descoperit în locuinţa Ll poate fi comparat cu alte
descoperiri situate în zone apropiate geografic de situl aflat în discuţie, descoperiri
databile în perioada secolelor VII-IX. Ceramica din acest punct îşi găseşte analogii
şi unele descoperiri din secolele VII-VIII/IX de la Biharea (Dumitraşcu 1994, PI.
IX-X), sau la Cefa-La Pădure în complexele aparţinând secolelor VIII-IX ( Crişan
1993, PI. X-XI). De asemenea în zona de N şi N-V a României constatăm analogii
cu ceramica descoperită la Sanislău (Stanciu 1996, pl. V/3-7), cu cea descoperită
în unele complexe de la: Lăpuşel (Stanciu 1994, PI. VI, XVII), Cuceu „ Valea
Bochii,, (Stanciu, Matei 1994, PI. III-VI; Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000, p.
32-33), Popeni „Pe Pogor" (Stanciu, Matei 1994, PI. III-VI; Băcueţ-Crişan,
Băcueţ-Crişan 2000, p. 78) sau Badon „ La răstignire" (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan,
Matei 2000, p. 16).
,
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Materialul arheologic din locuinţa L 1 descoperită la Oradea Salca în punctul
poate fi încadrat cronologic - având în vedere caracteristicile tehnice
ale ceramicii, prezenţa celor trei categorii ceramice precum şi analogiile existente în secolele VIII-IX. Prezenţa în cadrul complexului a unei cantităţi infime de
ceramică lucrată cu mâna în raport cu celelalte categorii ceramice, precum şi existenţa
ceramicii lucrată la roata rapidă, ar putea permite restrângerea datării şi încadrarea
materialului ceramic în perioada reprezentată de sfârşitul secolului VIII-începutul
secolului IX, eventual prima jumătate a secolului IX.
Descoperirea (deocamdată) unui singur complex, precum şi a unui număr redus
de fragmente ceramice, îngreunează realizarea unei încadrări cronologice sigure,
făcând necesară extinderea cercetărilor care vor aduce un plus de informaţii privind
caracterul şi durata locuirii în acest punct, aducând şi eventuale corectări la datarea
„Gheţărie",

propusă.
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EARLY MEDIEVAL DWELLING DISCOVERED
AT ORADEA SALCA "GHEŢĂRIE"
This article presents the results ofthe archaeological excavations from Oradea Salca „Gheţărie".
În 1997-1998 in this place we discovered here an early medieval dwelling (Dwelling no I).
The artefacts discovered in this dwelling are:
a) Pottery:
- hand made pottery (PI. VI/5);
- slow wheel made pottery (PI. III; PI. V/1-3; PI. VI/1-4,7);
- fast wheel made pottery (PI. IV/1-3; PI. V/4; PI. Vl/6);
b) Metal artefacts:
- iron knife (PI. VI/8)
Using the analogies and the technical caracteristics ofthe pottery, we think that the discoveries
from Oradea Salca „Gheţărie" can be dated in the second half of the VIII-th-first half of the IX-th
centuries, or possible just in the first half ofthe IX-th century.
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PI. I. Zona în care este situată aşezarea de la Oradea Salca „Gheţărie".
PI. I. The settlement from Oradea Salca "Gheţărie".
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PI. II. Oradea Salca „Gheţărie". Planul locuinţei Ll.
PI. II. Oradea Salca "Gheţărie". Dwelling no 1.
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PI. III. Oradea Salca „Gheţărie". Ceramică din LI .
PI. III. Oradea Salca "Gheţărie". Pottery from dwelling no 1.
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PI. IV. Oradea Salca „Gheţărie". Ceramică din Ll.
PI. IV. Oradea Salca "Gheţărie". Pottecy from dwelling no 1.
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Pl. V. Oradea Salca „Gheţărie". Ceramică din LI.
Pl. V. Oradea Salca "Gheţărie". Pottery from dwelling no 1.
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PI. VI. Oradea Salca „Gheţărie". Ceramică (1-7) şi fragment de cuţit din fier (8) din Ll.
PI. VI. Oradea Salca "Gheţărie". Pottery (1-7) and iron knife (8) from dwelling no 1.
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SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA SÂNMARTINU DE BEIUŞ
(JUDEŢUL BIHOR)
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Depresiunea Beiuşului, zonă cu un pregnant specific românesc, bine studiată
de către etnografi şi folclorişti, este mai puţin cunoscută din punct de vedere
arheologic. Descoperirile întâmplătoare sunt puţine. Puţine sunt şi cercetările
intreprinse până în prezent, atât perieghezele cât şi săpăturile. Satele din depresiune
apar in documente relativ târziu raportat la alte părţi ale Bihorului. Numai o singură
aşezare, Şoimuş-Petreasa, este amintită înainte de marea invazie tătară'. Nu toţi
cercetătoare sunt însă de acord că această aşezare este cea care în anul 1213 este
consemnată sub numele de vil/a Solumus 2 .
În primăvara anului 1999 pe valea Crişului Negru au început ample lucrări de
amenajări hidrotehnice care au prilejuit şi cercetări arheologice de salvare în vederea
dezangajării terenului de sarcină arheologică. Pentru început au fost identificate
siturile care urmau să fie afectate de lucrări. Cu această ocazie au fost descoperite
noi puncte cu urme de locuire care completează repertoriul arheologic al judeţului
Bihor. Pe parcursul cercetărilor de teren de un real folos ne-au fost informaţiile
primite de la localnici 3 • Aşa am aflat că în hotarul satului Sânmartinu de Beiuş în
punctul numit de săteni „La Piatră" se disting urmele unei construcţii care, după
tradiţie, ar fi fost o biserică, respectiv vechea biserică a satului, distrusă de turci.
Sătenii mai relatau că din acel punct au fost scoase la suprafaţă, în timpul lucrărilor
agricole, pe lângă cărămizi şi pietre de construcţie, oseminte omeneşti.
Aceste sumare informaţii ne-au atras atenţia deoarece despre Sânmartinu de
Beiuş se ştiu puţine lucruri. Potrivit Dicţionarului istoric al localităţilor dfn
Transilvania satul este atestat în documente pentru prima dată în anul 18284 • In
vecinătatea oraşului Oradea mai există o localitate cu numele Sânmartin care apare
în documente începând cu anul 129!5. În Istoria episcopiei catolice de Oradea se
1
C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi. II, 1967, p. 17 5; Gy. Gyorffy,
Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, voi. I, Budapest, 1966, p. 661.
2
M. Rusu în Istoria României. Transilvania, voi. I, Cluj-Napoca, 1997, p. 307.
3
Mulţumim şi pe această cale profesorului A. Vesa de la Liceul „Ioan Ciordaş" din Beiuş.
Mulţumim de asemenea conducerii liceului pentru sprijinul acordat pe parcursul desfăşurării cercetărilor.
Mulţumim şi colegei Geta Brânda de la muzeul din Beiuş.
4
C. Suciu, op. cit., p. 129.
5
Ibidem.
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poate sesiza însă o anumită rezervă privind identitatea localităţii la care fac referire
documentele cu Sânmartinul de lângă Oradea6 •
Deplasându-ne la faţa locului am constatat că punctul „La Piatră" se află pe
malul drept al Crişului Negru pe prima terasă a râului la jumătatea distanţei dintre
Pocola şi Beiuş în stânga şoselei ce leagă cele două localităţi. Pe terenul în pantă se
observă o ridicătură înconjurată de un şanţ puţin adânc, pe alocuri chiar complet
umplut cu pământ. În acest perimetru, la suprafaţa solului, sunt răspândite pietre şi
sfărâip.ături de cărămizi care pot proveni de la o construcţie de zid apărată de un
şanţ. In jur, până jos la şosea, pe aproximativ cinci hectare, solul are o coloratură
aparte şi prezintă urme de locuire constând în principal din fragmente ceramice
medievale databile în intervalul cuprins între secolele XI-XVI. Pe baza acestor
indicii se poate spune că pe terenul numit de localnici „La Piatră" se află vatra unei
aşezări medievale şi probabil biserica şi cimitirul acelei aşezări.
Pentru a verifica intensitatea şi consistenţa locuirii, precum şi situaţia stratigrafică
de pe terenul numit „La Piatră" în primăvara anului 1999 a fost deschisă, pe direcţia
SV-NE, o secţiune cu lungimea de 50 m şi lăţimea de 1 m, prelungită pe parcursul
lucrărilor cu încă 1,50 m, pe care am notat-o cu S I. Pornind de la baza terasei
secţiunea urcă panta 8:_Cesteia, diferenţa de altitudine dintre cele două extremităţi ale
sale fiind de 5,25 m. In adâncime secţiunea a fost săpată până la stratul steril care,
cu excepţia capătului de sud, apare la 0,50 m. Până la această adâncime s-a constatat
succesiunea a două straturi de pământ: stratul vegetal şi un strat argilos de culoare
gălbuie-roşiatică. Stratul vegetal, având grosimea de 0,20-0,25 m este un humus de
culoare neagră format în decursul unei îndelungate activităţi gospodăreşti pe un
teren iniţial împădurit. Stratul următor, gros de 0,25 m este caracteristic, prin structură
şi culoare, reliefului acoperit de vegetaţie forestieră. De la 0,50 m în jos urmează
argila galbenă cu concreţiuni care constituie stratul steril. Stratul vegetal este singurul
care conţine depuneri arheologice. Din acesta coboară, adâncindu-se în straturile
următoare, complexele arheologice descoperite. Prin materialul găsit în cuprinsul
lor acestea aparţin epocii medievale (sec. XI-XIII şi XIV-XVI).

DESCOPERIRI MEDIEVALE TIMPURII
Groapa G 5 • Între metrii 24,60-26,50 a fost surprinsă o groapă având gura de
cu axele de 2x2 m. Pereţii săi se adânceau oblic până în stratul
virgin unde fundul de formă albiată ajungea până la 0,75 m de la suprafaţa solului
(0,50 m de la baza stratului). Pământul din umplutura gropii era afănat şi prezenta
urme evidente de ardere respectiv cenuşă şi pigment de cărbune, pe fund cărbunele
alcătuind un strat gros de circa 3 cm. Inventarul gropii cuprindea fragmente ceramice,
pietre de râu şi pietre nerulate, o bucată mare de piatră de calcar, bucăţi de chirpic
ars, ,resturi de oase animale, o gresie de ascuţit. Ceramica din groapă se prezintă
numai în stare fragmentară, neputând fi integrit nici un vas. Fragmentele provin de
formă neregulată

6

V. Bunyitay, A wiradi puspăkseg

tărtenete, voi.

III, Oradea, 1884, p. 387.
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la vase de dimensiuni mijlocii şi mari lucrate din pastă nisipoasă la o roată care nu
era una rapidă. După ardere, care s-a realizat într-un cuptor ce nu permitea o bună
aerisire, vasele au luat culoarea brun-roşcată. Decorul este format din linii orizontale
groase distanţate, linii ondulate încălecate şi impresiuni dispuse în şiruri orizontale
pe partea superioară a vasului.
Locuinţa L 1• În extremitatea de nord-est a secţiunii între metrii 41-49 a fost
surprins un complex de locuire construit din bârne, alcătuit din trei încăperi dispuse
în ordine pe direcţie sud-nord. În faţă se afla o încăpere de formă patrulateră
asemănătoare unui trapez cu baza mare de 3,25 m, baza mică de 1,50 m şi înălţimea
de 3,50 m. Podina se afla la 0,40 m de la suprafaţa solului (0,20 m de la baza
stratului), fiind astfel o construcţie de suprafaţă. La colţuri şi în interior se distingeau
gropile stâlpilor de susţinere a acoperişului. Accesul se făcea printr-un coridor lung
de cel puţin 1 m şi lat de 0,50 m. Instalaţia de foc care trebuie să fi existat a fost
distrusă de groapa G 6 săpată ulterior în chiar mijlocul încăperii.
Inventarul acestei încăperi constă în principal din fragmente ceramice găsite pe
traseul pereţilor din bârne. Fragmentele proveneau de la vase-borcan lucrate la o
roată fără învârtire rapidă din pastă nisipoasă grosieră care, după ardere, a luat
culoarea brună. Sunt doar fragmente de funduri şi pereţi. Decorul lor este alcătuit
din linii orizontale groase drepte şi ondulate. Pe două funduri au fost imprimate
ştampile: un cerc cu raze, respectiv un patrulater. Pe traseul bârnei peretului dinspre
est a fost găsit un mic fragment de buză de vas de sticlă cu aspect sidefiu.
În spatele acestei încăperi se afla alta construită în acelaşi sistem. Laturile având
dimensiunile de 3x3,75 m erau aşezate în formă de dreptunghi. Podina se afla la
nivelul încăperii din faţă. Nu exista o instalaţie de foc şi nici indicii că ~r fi existat.
Au fost delimitate, doar trei gropi ale stâlpilor de susţinere a acoperişului. In pământul
de umplutură din această încăpere nu a fost găsit nici un fel de inventar.
Între cele două încăperi exista un spaţiu despărţitor îngust care avea pe latura
de est o deschidere spre exterior. Nici în inventarul acestuia nu s-a descoperit nimic.
Faptul că cele trei încăperi aveau un perete longitudinal comun ne face să credem că
se aflau sub acelaşi acoperiş.
Pe baza descrierii de mai sus se poate presupune că este vorba de o locuinţă cu
două încăperi despărţite de o a treia pe care am putea-o numi tindă. Pe de altă parte
absenţa unor deschideri vizibile prin care cele trei încăperi să comunice între ele
poate conduce la ipoteza că numai încăperea din faţă servea ca locuinţă, celelalte
fiind doar nişte anexe. Cea din mijloc (A 1) putea fi şopron, pătul sau magazie, iar
cea din spate (A 2), mai spaţioasă, grajd de vite. Toată cele trei încăperi (locuinţa şi
cele două anexe) alcătuiau o singură gospodărie. Locuinţele medievale timpurii
descoperite până în prezent în Crişana sunt în quasitotalitate cu o singură cameră.
Doar la Biharea în incinta cetăţii 7 şi la Sânnicolau Român8 au fost identificate locuinţe
cu două încăperi. Pe lângă dimensiuni, plan şi alcătuire, complexul de la Sânmartinu

S. Dumitraşcu, Biharea, voi. I, 1994, p. 70-71, 208-210.
Idem, Cercetările arheologice de la Sânnicolau Român, jud. Bihor, in Materiale
Arheologice, Bucureşti, I 992, p. 192-194.
7

8
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de Beiuş atrage atenţia şi prin fragmentul de vas de sticlă. Fragmente dintr-un mic
recipient de sticlă au fost descoperite la Sânnicolau de Beiuş în perimetrul reşedinţei
feudale de tip kemenata de pe Dealul Bisericii (Dealul Popii)9. Numărul neobişnuit
de încăperi (sau anexe) ale locuinţei de la Sânmartinu de Beiuş şi utilizarea de către
locatari a unui recipient din categoria vaselor de lux pledează pentru apartenenţa
acestui complex de locuire la o familie mai înstărită.
Groapa G 6 • A fost săpată în mijlocul locuinţei L 1• Groapa avea gura de formă
ovală cu diametrele de 1,75x2 m. Fundul albiat se afla la 0,85 m de la suprafaţa
solului (0,60 m de la baza stratului). Pământul de umplutură din locuinţă prezenta
urme de ardere, respectiv cenuşă şi lemn carbonizat. Inventarul ei era alcătuit din
fragmente ceramice, resturi de oase animale, pietre de râu, chirpic ars şi o bucată de
cărămidă. Prezenţa alături de aceste materiale a unei bucăţi de tutuială de vatră ne
face să presupunem că aceasta provine de la instalaţia de foc a locuinţei pe care cei
care au săpat groapa au distrus-o. Ceramica din groapă prezintă asemănări cu cea
descoperită în locuinţă, atât ca manieră de lucru, cât şi ca forme şi elemente de
decor. În groapă a fost descoperită şi o margine de căldare de lut, precum şi un
fragment de vas lucrat dintr-o pastă mai fină şi cu un decor diferit de cel întâlnit pe
fragmentele din locuinţă. Luând în considerare şi bucata de cărămidă nu credem că
greşim spunând că groapa a fost săpată după dezafectarea locuinţei, probabil tot în
scopuri gospodăreşti, umplându-se apoi, treptat, cu pământ şi diverse materiale .
Pentru datarea celor trei complexe medievale timpurii apelăm în primul rând la
ceramică. Analogii apropiate pentru aceasta găsim în descoperirile făcute de R. Popa
la Sânnicolau de Beiuş aflat la aproximativ 15 km distanţă în aval pe Crişul Negru
la ieşirea râului din defileu în afara depresiunii Beiuşului. Deşi prin nume se leagă
de Beiuş această localitate aparţine mai mult zonei de câmpie ce are ca centru
polarizator orăşelul Tinca. Încercând să încadreze cronologic materialul ceramic
rezultat din săpăturile de la Sânnicolau de Beiuş, R. Popa spunea următoarele:
,,. , . ceramica se datează în linii, mari în secolul al Xii-lea dar unele dintre ele pot
aparţine şi secolului precedent după cum altele ar putea data de la începutul secolului
al Xiii-lea. Stadiul actual de cunoaştere a ceramicii transilvănene din secolele
XI-XIII şi lipsa unor scheme evolutive cu valabilitate regională fac foarte dificilă
datarea mai strânsă pe jumătăţi de secol, a celor mai multe dintre descoperirile
acestei epoci şi în special a ceramicii comune şi a uneltelor" 10 Analogii pentru
ceramica de la Sânmartinu de Beiuş mai găsim în Bihor la Voivozi, Sânnicolau
Român, Biharea şi Cefa. Pe temeiul acestora încadrăm locuirea medievală timpurie
de la Sânmartinu de Beiuş în secolele XI-XIII. În ceea ce priveşte complexele
cercetate considerăm că groapa G 5 şi locuinţa L 1 cu cele două anexe ale sale A 1 şi A 2
s-ar putea încadra în sec. XII, poate chiar ceva mai devreme. Spre o atare încadrare
cronologică pare să conducă şi fragmentul de vas de sticlă amintit, având în vedere

• R. Popa, N. Chidioşan, O reşedinţă feudală din secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuş, pe
(jud. Bihor), în Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, 1986, p. 231.
10
Ibidem, p. 232.

Crişul Negru
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că fragmentele de recipiente din acelaşi material descoperite de R. Popa la Sânnicolau
de Beiuş au fost plasate cronologic în secolele XI-XII. Groapa G 6, care ferestruieşte
locuinţa L 1 este sigur ulterioară acesteia, putând data din sec. XII-XIII.

DESCOPERIRI MEDIEVALE
Aşa cum s-a arătat, la suprafaţa solului apare din abundenţă material arheologic
medieval (fragmente ceramice de vase şi cahle, sfărâmături de cărămizi şi de piatră
cu urme de mortar, vârfuri de săgeti) databil în intervalul dintre secolele XIV-XVI.
Groapa G 1• Între metrii 18-19 ai secţiunii sub stratul~vegetal s-a conturat pata
unui complex arheologic ce depăşea marginile acesteia. In secţiune complexul se
prezenta sub forma unei alveolări al cărei fund se afla la 0,50 m de la suprafaţa
solului (0,25 m de la baza stratului vegetal). Obiectivul a fost considerat de noi o
groapă şi a fost notat cu G • Groapa era plină cu lemn carbonizat şi cu ceramică în
1
stare fragmentară. Fragmentele provin de la vase-borcan modelate la roata cu turaţie
rapidă din pastă nisipoasă care prezintă culoarea cenuşie cu pete negre, rezultate în
urma unei arderi neuniforme. În interior m~rginea buzelor este senţuită sau prezintă
o nervură pentru sprijinirea unui capac. In exterior marginea este îngroşată sub
formă de pliuri şi praguri. A putut fi integrit un vas-borcan de dimensiuni mijlocii
(I = 27 cm, d.g. = 19 cm, d.f. = 11 cm), având imprimate pe umăr caneluri largi. În
groapă a mai fost găsit un prâsnel de fus de formă tronconică. Materialul ceramic
aflat în pământul de umplutură al gropii îşi găseşte analogii în ceramica descoperită
în complexele arheologice cercetate la Cefa punctul „La Pădure" datând din sec.
XV1 11 , complexul de la Sânmartinu de Beiuş putând fi de asemenea încadrat din
punct de vedere cronologic în acest secol.
În secţiunea S I A între metrii 21-24 au apărut una lângă alta trei mici gropi
(G 2 , G 3 şi G4) în care au fost sesizate pete de culoare roşie rezultate în urma unei
arderi. S-au găsit şi câteva mici cioburi atipice de vase lucrate cu mâna.
În concluzie sondajul şi cercetările de teren de la Sânmartinu de Beiuş prezintă
un interes deosebit prin descoperirea unei vetre de locuire ale cărei începuturi pot
coborî până în preistorie. Materialul arheologic descoperit şi complexele cercetate
confirmă că pe locul numit „La Piatră" a existat o aşezare medievală timpurie, prima
identificată până în prezent pe teren în depresiunea Beiuşului. Suntem convinşi că
prin intensificarea cercetărilor vor fi descoperite şi altele. Rezultatele obţinute prin
sondajul efectuat în anul 1999 la Sânmartinu de Beiuş îndeamnă la continuarea
săpăturilor în situl de pe terenul „La Piatră". Vor fi adunate noi date privind vechimea
locuirii din aşezare şi vor fi obţinute informaţii despre edificiul care se presupune
că ar fi existat pe acel loc.

I. Crişan, Complexe gospodăreşti descoperite în anul /994 în aşezarea Cefa-La Pădure.Judeţul
Bihor, în Crisia, XXV, 1995, p. 41-42, fig. 10, pi. X-XI.
11
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LE SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DE SÂNMARTINU DE BEIUŞ
(dep. de Bihor)
Resume

Les recherches archeologiques de surface entreprises pendant le printemps de
I' annee 1999 dans la depression de Beiuş ont conduită la decouverte dans Ies confins
de la localite Sânmartinu de Beiuş a l'endroit nome La Piatră (a La Pierre) d'un
habitat de longue duree. Pour verifier l'intensite de !'habitat dans cet endroit on a
effectue un sondage de contrâle stratigraphique consistant dans une section en
longueur de 51,50 m et en largeur d 'un metre. On a constate que la couche vegetale,
en grosseur de 0,25-0,30 m est la seule couche qui contien des depâts archeologiques. On a decouvert sept complexes archeologiques notes, selon des categories,
en ordre de la decouverte: six fosses et un logement. Les fosses sont: G 1 (XVI"
siecle), G 2, G 3, G4 (sans du materiei significatif) et G6 (XII-XIII siecles). Le logement
se campase d'une habitation (L 1) et de deux annexes (A 1 et A2) datables, en raison
du materiei archeologiques, au Xl 0 -XIl0 siecles.
0
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cu secţiunea S I/1999. L' habitat Sânmartinu de
avec la section S 1/ 1999.
Fig. 2. Secţiunea S 1/1999, locuinţa L 1 (sec. XI- XII) aspect de săpătură. La section S I/1999, le
logement LI (XJ•-xn· siecles), aspect de fouille.

Fig. 1.

Aşezarea

Sânmartinu de

Beiuş-La Piatră

Beiuş-La Piatră
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PI. I. Sânmartin de Beiuş-La Piatră , 1999. Material arheologic găsit la suprafaţa solului: 1- 4
fragmente ceramice (sec. XI- XIII), 5- 9, 11 , 14 fragmente ceramice (sec. XV- XVI), I O fragment
ceramic (sec. XIV), 12 vârf de săgeată (sec. XI- XIII), 13 vârf de săgeată (sec. XV- XVI). Materiei
archeologique trouve â la surface: 1- 4 des fragments ceramiques (Xl'- XIII° siecles), 5-9, 11 , 14
des fragments ceramiques (XV'- XVl'siecles), 10 fragment ceramique (XIV' siecle), 12 pointe de
fleche (Xl'-XIII• siecles), 13 pointe de fleche (XV•-XVI' siecles).
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PI. II. Sânmartinu de Beiuş-La Piatră, 1999. Secţiunea S I, groapa G5 : 1- 4, 6- 7 fragmente ceramice
(sec. XI- XII), 5 fragment de gresie de ascuţit. La section S I, la fosse G5 : 1-4, 6- 7 des fragments
ceramiques (XI•-XIJ• siecles), 5 fragment de gres.
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PI. III. Sânmartinu de Beiuş-La Piatră, 1999. Le logement L, et Ies deux annexes. Planet profil stratigraphique.
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PI. IV. Sânmartinu de Beiuş-La Piatră, 1999. Secţiunea S I, locuinţa L 1 : 1- 3, 5- 1O fragmente
ceramice, 4 fragment de vas de sticlă (sec. XI- XII).
La section S I, le logement L 1 : 1- 3, 5- 10 des fragments ceramiques, 4 fragment du pot en verre
(XII•- xrr• siecles).
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PI. V. Sânmartinu de Beiuş - La Piatră, 1999. Secţiunea S I, groapa G 6 : 1- 7, 10- 11
fragmente ceramice (sec. XI- XII), 8-9 fragmente ceramice (sec . XII- XIII). La section S I,
la fosse G 6 : 1-:-7, 10- 11 des fragments ceramiques (XI•-XII' siecles), 8- 9 des fragments
ceramiques (XII'- XIII' siecles).
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

13

Sondajul arheologic de la Sânmartinu de Beiuş (Judeţul Bihor)

. . .,

O

2

1

57

2

3

4

Sem

3

,

G

4

WIii i

5

A
(
~

PI.VI. Sânmartinu de Beiuş-La Piatră, 1999. Secţiunea S I, groapa G : 1- 3, 4-6 fragmente
1
ceramice, 5 prâsnel de fus (sec. XVI). La section S I, la fosse G 1 : 1- 3, 4- 6 des fragments
ceramiques, 5 roue de fuseau (XVI• siecles).
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de
Emodi Ioan

După căderea cetăţilor Şimand, Dezna (1552) şi
medievală episcopală a Oradiei a devenit una din cele

Gyula (l 566) fortăreaţa
mai importante cetăţi de
margine ale principatului autonom al Transilvaniei. Conform unor ipoteze deja
la iniţiativa episcopului Gheorghe Martinuzzi s-a început - înainte de 1552 ridicarea unor bastioane de pământ în jurul fortăreţei devenită ineficientă din
punct de vedere militar', dar construcţia unor bastioane cu parament de piatră
şi cărămidă a început cu certitudine doar la sfârşitul domniei lui Ioan Sigismund.
Cercetările recente l-au identificat pe arhitectul Giulio Cesare Baldigara cu
persoana care a condus lucrările în 1570, găsind foarte plauzibil că nu numai
bastionul Crăişorul, ridicat în 1569-70 ci şi întregul plan al cetăţii pentagonale
cu bastioane de tip „nou italian" se datorează tot acestuia 2 • Interpretările unor
izvoare3 par să arate că după stabilirea concepţiei arhitecturale a noii cetăţi - în
mod asemănător cu construcţia cetăţii din Satu Mare 4 - , întâi au fost ridicate
provizoriu bastioane de pământ cu structură de tip palancă respectiv cu împletiruri
x Articolul prezintă textul scurtat al studiului din volumul ,,Date istorice din trecutul oraşului
Oradea", voi. II, Oradea, 1998, p. 9-97 şi pi. XIII-XXXVI (I. maghiară). Figurile sunt redate deasemeni
parţial.
1
Scholtz Bela, ,,Nagyvarad varanak tărtenete", Nagyvărad, 1907, 74 (în continuare: Scholtz
1907); Gheorghe Sebestyen, O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea. Bucureşti, 1987, p.
I 35 (în continuare: Sebestyen 1987); Balogh Jolăn, Varadinum. Varad vara. Budapest, 1982, II. p. 62
(în continuare: Balogh 1982). Zidul inelar cu poartă şi bastion-turn, construit de către Martinuzzi, care
conform raportului din 1598 al ofiţerului de artilerie italian apăra vestul cetăţii episcopale şi care apare şi
în desenele lui Georg Houfnagel şi Cesare Porta ( 1598-1599), (pe desenul din 1598 al lui Marco Iso Iani
se observă o construcţie de tip rondelă la nord de poartă) a fost dărâmat probabil între 1599-1603, iar
blazonul lui Martinuzzi recuperat a fost reaşezat în noul turn al porţii ridicat în 1573 (vezi nota 43). La
acest blazon se referă Bel Matyăs în 1726 (Bihar megye leirasa, trad. P. Szalay E. întrod. Csorba Csaba,
înBihari Muz. Evk. Beretty6ujfalu, 1980, p. 84) şi Scholtz 1907, p. 75. În privinţa desenelor şi rapoartelor
a se vedea Balogh, op. cit, I, p. 38-39 şi fig. 99, I 03, I 05, I 06.
2
Andrei Kovacs, L'architetto del' anno 1570 delia fortezza di Oradea, în Omagiu a Dinu
Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 254-255.
3
Balogh 1982, II, p. 82: 26 mai 1576 şi p. 91: 26 feb. 1584.
4
Cetatea din Satu Mare figurează în literatură ca întăritură de pământ cu palancă (L. A. Maggiorotti,
Architetti e architetture militari, Roma, 1936, p. 363-364; Ger6 Lăszl6, Magyarorszagi varepiteszet,
Budapest, 1955, p. 336,414; Fodor Ferenc, Szatmarvăr, înHadtărteneti Kăzlemenyek, Budapest, 1956,
p. 63-117; Bela Burai, Despre cetatea de tip italian din Satu Mare, în Studii şi comunicări, Satu Mare,
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de nuiele. Apoi, între 1569-16 l 9 folosind forţa de muncă locală, cea a
comitatelor precum şi a scaunelor secuieşti şi săseşti sub supravegherea succesivă
a mai multor „fundatori" au fost construite actualele bastioane şi ziduri, în aşa
fel încât ele să cuprindă în întregime în perimetrul lor vechile ziduri ale căror
segmente au mai fost temporar înglobate în noua construcţie, fiind până la
urmă demolate. Atât prin studierea gravurilor cât şi la faţa locului se poate
constata că partea vestică a flancului bastionului Crăişoru se racorda iniţial la
zidul circular, vechi, porţiunile de legătură cu acesta fiind ulterior suprimate
după ridicarea curtinei noi.
Deja în pereţii şi umplutura bastionului Crăişoru s-au refolosit fragmente
arhitectonice care proveneau din zidurile unor clădiri medievale demolate, din
interiorul cetăţii, poate chiar din oraş. La construcţia bastionului Bethlen s-au
folosit şi materiale provenite din dărâmarea bisericii mai mici, cu hramul Sfânta
Maria din cetate 5• Materialul de construcţie provenit din demolarea palatului
episcopal şi a catedralei episcopale a fost folosit la fundaţiile palatului renascentist
a cărei construcţie a început în 1620, şi probabil şi la umplutura bastioanelor
încă Aparţial goale.
In cele ce urmează vom prezenta câteva date noi privind istoria construcţiei
cetăţii, bazaţi în primul rând pe studiul semnelor meşterilor pietrari găsite pe
zidurile cetătii, coroborate cu datele oferite de izvoarele scrise.
Împreu~ă cu diverşii meşteşugari şi chiar comercianţi ai epocii, maiştrii
pietrari organizaţi - probabil printre primii - în bresle au cuprins în statutele lor
obligativitatea, ca fiecare meşter să aibă propriul său semn6 • El aplica semnul
său pe una din feţele fiecărei piese arhitectonice de piatră pe care o producea.
Aceste semne aveau rol de decont financiar iar uneori - cuprind într-un scut
sau pe chei de boltă - rol reprezentativ. În afara de aceste semne pe blocurile

1969, p. 131; T. Octavian Gheorghiu.Arhitectura medievală de apărare din România, Bucureşti, 1985,
p. 231; Sebestyen 1987, p. 231. Ilustraţii: Balogh Jolăn, Olasz tervrajzok es hazai kesorenaissance
epiileteink, înMagyarorszagi renaissance es barokk, Budapest, 1975, p. I 04-105, fig. 55; Livia Bacaru,
Stampe medievale reprezentând cetatea Satu Mare, în Studii şi comunicări, Satu Mare, 1975, p. 77-86).
În iama anului 1990-91 cu ocazia săpării fundaţiilor unor blocuri de locuinţe a ieşit la iveală vârful
bastionului sud-vestic al cetăţii. Se puteau vedea vreo cinci rânduri de blocuri de piatră făţuită cu dimensiuni
de cca 50x I 00-120 cm, deasupra acestora ridicându-se un zid de cărămidă de peste un metru înălţime
(restul era acoperit de pământ). Blocurile aveau suprafaţa corodată de aceea nu se puteau observa semne
de meşteri pietrari. Planul cetăţii a fost conceput de fraţii Baldigara şi G. P. Cattaneo între 1565-73 fiind
realizat din pământ cu palancă. În 1577 Consiliul Militar din Viena ordona acoperirea bazei şi pereţilor cu
un parament de piatră, asigurând pentru lucrări 4000 de florini anual (Burai, op. cit, p. 134). Lucrările au
fost terminate în scurt timp, dar cel puţin partea superioară a pereţilor a rămas tot în sistem palancă,
conform descrierilor lui Ştefan Szamoskiizy ( 1604) şi Francisc Răk6czy II ( 1703, Burai, op. cit. p. 136).
Stampele din sec. XVII prezintă mai degrabă pereţi zidiţi, unele însă par să întărească afirmaţia de mai sus
(Bacaru, op. cit., fig. 2, 4).
5
Balogh 1982, II, p. 143.
6
Conform regulamentului de breaslă ucenicul (,,novellus, tyro, servus mercenarius") îşi alegea un
semn (,,signum magistrale") în momentul când devenea maistru (,,magister lapicida"). Pentru detalii
privind semnele de meşter a se vedea: Csorba Csaba, HOME, XIII-XIV, Miskolc, 1975, p. 144-48;
Balogh Jolăn, Kesiirenaissance kiifarag6miihelyek, în Ars Hungarica, 1974/2, p. 257.
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de piatră mai apar şi semne de ansamblare (pe baza sau faţa de ansamblare ), de
ordine (succesiune) şi de control.
În atenţia cercetării semnelor de pietrari declanşate la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi aflate sub influenţa nefastă a teoriei eronate a încadrării acestora în
aşa numitele „sisteme cheie", se aflau în special bisericile construite în secolele
XIV-XV. Chiar şi după renunţarea la această teo~ie falsă, au fost studiate în
primul rând clădirile ecleziastice din aceiaşi epocă7 • In unele cazuri - rare dealtfel
- cercetarea s-a extins şi asupra unor cetăţi medievale şi ea a devenit obligatorie
în cazul unor studii monografice; cu toate acestea practic r.u avem la îndemână
material comparativ prelucrat şi publicat din perioada evului mediu târziu.
Primii care au observat şi amintit în descrierile lor câteva semne de pe
zidurile cetătii orădene au fost canonicul istoric şi arheolog Romer Floris şi
căpitanul Scboltz Bela. Însemnările lor au fost preluate de Balogh Jolăn în
lucrarea sa monografică 8 •
Deoarece construcţia cetăţii a durat cca o jumătate de secol şi în tot acest
răstimp şantierul format din pietrari trimişi de pe teritoriul întregului principat a
funcţionat fără întrerupere, nu se poate delimita activitatea vreunei bresle sau
unui atelier anume.
Importanţa studiului semnelor constă în ajutorul pe care acestea îl oferă la
stabilirea datei sau perioadei de construcţie a diferitelor părţi ale zidurilor de
apărare, la delimitarea porţiunilor avariate şi refăcute după asedii. Menţionăm
că, chiar şi în cazul în care nu am poseda surse scrise despre anii de construcţie
ai unor ziduri, şi nu am fi găsit nici o dată referitoare la reparaţii sau construcţii
gravată pe blocurile de piatră din zid, cu ajutorul semnelor de pietrari putem
totuşi stabili cu siguranţă măcar succesiunea de construcţie a diverselor porţiuni
de zid care, după cum vom vedea prezintă cca 15 etape distincte. Coroborând
însă toate cele trei surse amintite putem stabili cu destulă exactitate datele sau
perioadele de lucru. Desigur concluzii mai ample şi mai exacte se vor putea
enunţa după ce se vor studia semnele aflate pe brâul de piatră a bastionului
Bethlen aflat la cca 11 m înălţime şi cercetat doar parţial, şi în special cele de pe
blocurile azi acoperite de pământul de umplutură al şanţului cetăţii. Apreciem
că numărul acestora egalează sau chiar întrece numărul celor pe care le-am
putut studia9 •

7

Pentru monumentele din Transilvania: Ernst Kiihlbrandt, Die ev. Stadtpjarrkirche A.B. in Kro11stad1,

I. Kronstadt, 1898; Miiller Istvăn,A vajdahunyadvari var epitesi korai, Budapest, 1913, p. 13; Grandpierre
Edit,A kolozsvari Szt. Mihaly templom, f. I, 1936; Entz Geza,A gyulafehervari szekesegyhaz, Budapest,
1958, p. I 02-104, 119; M. Adrienne van de Winckel, Pagini de veche artă românească, I, Bucureşti,
1970, p. 171-261; C. Giindisch-A. Klein-H. Krasser-T. S. Streitfeld, Studien zur Siehenhurgische11
Kunstgeschichte, Bucureşti, 1976, p. 62.
• Biblioteca Of. Naţ. pentru Protecţia Monumentelor, Budapesta, fond Romer Floris. Uti-jegyzetek,
XL, p. 48, varianta mai completă a manuscrisului a trecut din Arhiva Capitlului la Arhivele Naţionale
Oradea; Scholtz 1907, p. 322; Balogh 1982, II, p. 319-320.
9
Copierea semnelor am început-o acum două decenii la baza bastionului Bethlen. Faţă de starea de
atunci, azi putem constata o degradare accentuată a blocurilor care, datorită ploilor acidulate, a gazelor
corozive, dar şi a acţiunii antropice necontrolate, au suprafaţa decojită sau zgâriată, o parte din semne au
dispărut sau se disting cu greutate.
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În legătură cu amplasarea semnelor meşterilor pietrari trebuie să facem o
descriere a zidurilor cetăţii. Pereţii bastioanelor şi curtinelor au baza
formată din patru rânduri de blocuri fasonate 10 • Excepţie fac bastionul Crăişoru
care are toată partea inferioară până la brâul median placat cu blocuri şi curtina
dintre acesta şi bastionul Bethlen. Deasupra celor patru rânduri de blocuri prinse
între ele cu scoabe de fier, se ridică peretele de cărămidă cu o înclinaţie ce
diferă de la un bastion şi curtină la altul. Deasemeni şi modul de ansamblare a
cărămizilor este diferit. Deasupra acestui perete de cărămidă se află un brâu de
piatră orizontal ce inconjoară toată cetatea, înălţimea la care se află variând
între 7 şi 11 m în funcţie de dimensiunile bastioanelor sau curtinelor; în cazul
curtinelor se află de regulă la o înălţime mai redusă. Blocurile brâului au profilul
şi dimensiunile acestuia identic cu neînsemnate diferenţe (fig. 4/2) 11 • Meşterii
pietrari au gravat semnele lor fie pe bordura superioară sau inferioară lată de
cca 4 cm a pietrei, fie pe suprafaţa curbată a acestuia, aceste diferenţe însăşi
reprezentând repere cronologice 12 • Pietrele brâului sparte în timpul asediilor au
fost refolosite după tăierea capătului rupt. La flancurile bastioanelor, acolo unde
se deschideau gurile de foc ale cazematelor, brâul de piatră cobora şi înconjurând
în partea inferioară aceste guri urca din nou la înălţimea originală. Deasupra
brâului se ridica un perete de cărămidă vertical în toate cazurile, înălţimea
originală a acestuia nu o cunoaştem 13 , ştiind doar că în partea superioară ea se
termina într-un parapet de piatră de formă necunoscută.
Cei doi pereţi ai bastioanelor de tip „nou italian" se termină în urechi
(orechione) de mărimi şi forme diferite 14, conform concepţiei militar-arhitecturale
diferită a fundatorilor. Cu ocazia construirii bastioanelor, în continuarea
flancurilor acestor~ se ridica concomitent şi câte o porţiune scurtă din zidul
viitoarelor curtine. In timpul asediilor urechile bastioanelor au fost cel mai mult
atacate de artileria inamică, pe deoparte fiindcă din construcţie erau cele mai
vulnerabile părţi ale zidurilor, pe de altă parte prin dărâmarea acestora cazematele
cu posturile de artilerie rămâneau descoperite. Ca urmare se poate constata că,
cu ocazia diverselor asedii au fost parţial sau în întregime distruse urechile
estice ale bastioanelor Crăişoru şi Ciunt şi urechea sud-vestică a bastionului
Aurit, toate acestea suferind apoi reconstrucţii. Deşi umpluturile însemnate de
moloz aflate la flancurile tuturor bastioanelor nu permit studierea cazematelor,
se pare că o bună parte din ele au fost distruse. Din cele zece cazemate azi se
mai pot vedea în stare originală sau parţială transformate numai patru deschideri,
cele mai bine păstrate fiind ale bastionului Ciunt. După cum am arătat, majoritatea
zidurilor prezintă în exterior un parament din cărămidă. În cazul tuturor
sumară

°Fapt verificat cu ocazia unor excavări efectuate la baza acestora.

1

Excepţie face brâul dintre bastioanele Crăişoru şi Bethlen.
Punctele de pe desene indică locul unde au fost gravate semnele pe piatră.
13
Ulterior datorită schimbărilor intervenite în tehnica artileriei înălţimea pereţilor superiori a fost
redusă, iar apoi cu timpul s-au distrus şi mai mult.
14
Balogh 1982, I, fig. 176.
11

12
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bastioanelor şi curtinelor s-au folosit cărămizi de alte dimensiuni şi calitate,
nemaivorbind de micile diferenţe de mărime datorate tehnicii rudimentare de
atunci. Diferenţele de mărime se datorează pe de o parte diverselor unităţi de
măsură folosite de cărămidarii aduşi din diferitele zone ale principatului pe de
altă parte însăşi mărimea acestor unităţi de măsură, etaloane s-a putut schimba
în timp, între începerea lucrărilor şi terminarea ei trecând jumătatl} de secol".
În orice caz pentru stabilirea perioadelor de construcţie ale diverselor sectoar"e
de ziduri a fost necesară şi studierea dimensiunilor cărămizilor cât şi a felului în
care au fost aşezate în parament.
La construcţiile arhitecturale din cursul evului mediu s-au folosit deseori
grinzi de lemn plasate în interiorul zidurilor cu scopul de a mări rezistenţa
acestora. La ridicarea cetăţii din Oradea astfel de grinzi nu au fost folosite,
urmele lor se pot observa doar în cazul unor reparaţii ulterioare, în vârful
bastionului Crăişoru, în curtina aflată la vest de acesta şi în peretele reconstruit
după 1660 de la capătul nordic al bastionului Roşu.
Dintre cele trei bastioane ridicate în timpul domniei principelui şi regelui
Ştefan Băthori primul dintre ele bastionul Aurit purta blazonul aurit al acestuia
conform modei de reprezentare heraldică. Deasupra plăcii comemorative de
pe bastionul ridicat de principele Gabriel Bethlen se afla în scurt eliptic blazonul
principelui. Avem deci toate motivele să credem că pe bastionul Crăişoru,
conform uzanţelor vremii se afla blazonul lui Ioan Sigismund în timpul căruia
s-a ridicat acest bastion.
*

*

*

Bastionul Crăişoru proiectat de Giulio Cesare Baldigara şi construit între
1569-70 are peretele inferior înclinat cu 24 ° faţă de verticală şi este acoperit cu
un parament de piatră fasonată. Blocurile aşezate în 15 asize orizontale au
înălţimea între 34-39 cm lăţimea medie între 30-40 cm, dar găsim şi blocuri
mai înguste (min. 20 cm) şi mai late (max. 100 cm), iar lungimea (adâncimea)
între 55-65 cm. Din acest înveliş azi lipsesc foarte multe blocuri, mai ales în
peretele estic unde se poate observa emplenctonul din spatele ei, formată din
pietre de râu, cărămizi şi diverse fragmente arhitectonice provenite din clădiri
demolate, prinse cu un mortar de slabă calitate. O parte din blocurile
paramentului au rezultat din tăierea unor fragmente arhitectonice recuperate,
fiind montate în zid cu părţile profilate spre interior. Roca folosită la blocurile
paramentului este în general de slabă calitate, suprafaţa majorităţii pietrelor
fiind puternic corodată, decojită, de aceea aici am găsit foarte puţine semne de
pietrari. Dar după cum se poate observa în cazul blocurilor din urechea vestică
a bastionului mai bine păstrate, numărul lor era oricum redus faţă de restul
bastioanelor. Motivul este că în acest stadiu de început al construcţiei, au lucrat

15

De cărămizile găsite în cetate, în oraş şi împrejurimi ne ocupăm într-un articol separat din voi. I.
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era sufici~nt ca meşterul să „semneze" doar după un
număr de blocuri lucrate de el. Intr-adevăr porţiunea de bastion amintită a
fost acoperită cu blocuri de maistrul cu monograma P, împreună cu alţi patru
meşteri (fig. 1/C). Paramentul de blocuri se termină în partea superioară cu
un brâu de piatră care s-a păstrat în întregime, pe el aflându-se însă doar
patru semne de pietrari.
Pe zidurile acestui bastion se disting mai multe porţiuni reconstruite. Datorită
unor greşeli de proiectare, lipsei unei fundaţii mai solide şi lipsei umpluturii
interioare 16 câte o porţiune din cele două laturi lungi ale bastionului au suferit o
alunecare, ambele porţiuni trebuind să fie reconstruite în întregime. Pe latura
sud-estică această parte cuprinde ultimi 13 m din capătul nordic al peretelui, pe
latura sud-vestică porţiu1;ea lungă de 15 m începe la 5 m de la mijlocul
bastionului (fig. 1/A, B). In primul caz blocurile dislocate sau deteriorate au
fost înlocuite cu pietre de aceeaşi formă, la peretele sud-estic însă unde
reconstrucţia era mai extinsă, în cazul porţiunii reparate blocurile noi au fost
lucrate din rocă de calitate bună şi au altă formă, toate având aceeaşi înălţime
de 35 cm şi lăţime mai mare decât cele originale. Reconstrucţia se poate urmări
şi deasupra brâului, pe peretele vertical de cărămidă. Aici cărămizile au fost
montate iniţial într-o anumită ordine, obţinută prin alternarea rândurilor culcate
cu cele cu cărămizi aşezate vertical (fig. 1/A, B); La peretele sud-estic această
ordine, cu o mică deosebire a fost respectată, iar la peretele asud-vestic
reconstrucţia nu se mai poate distinge deoarece în timpul asediului din 1598
această porţiune a fost din nou distrusă 1 7, şi cu ocazia noii reconstrucţii cărămizile
au fost zidite peste tot în poziţie culcată. Spre deosebire de blocurile originale
ale bastionului, aproape toate blocurile noi din cele două porţiuni reparate poartă
semnele meşterilor pietrari care le-au confecţionat (fig. 2 şi 4/4). Alături de
semnele lor apar pentru prima dată şi semnele de control la care vom face
referiri mai jos.
Pe unul din blocurile noi meşterul a gravat şi un scurt text: ,,Am terminat
(lucrul) în sâmbăta floriilor, 1586" 18 • Acest an se află gravat şi pe ultimul bloc
al rândului superior a reconstrucţiei de la peretele sud-estic 19, ceea ce ne asigură
pe deplin că cele două reparaţii au avut loc cu aceeaşi ocazie. Atât semnele de
meşteri de pe blocurile originale cât şi cele de la reparaţiile amintite din 15 86

relativ

puţini meşteri şi

Motivul cel mai probabil a fost unghiul de înclinaţie prea mare a peretelui inferior. Cu ocazia
comis în repetate rânduri greşeli de proiectare şi construcţie. Dintr-un raport
din 13 aug. 1584 de pildă aflăm de două bastioane care „se destramă datorită incompetenţei fundatorului
Dominicus" şi despre un al treilea bastion (Roşu, N. A.) care a fost iniţial proiectat tot de Dominicus
Ridolfini da Camerino, planul lui fiind însă „substanţial amendat de către Baldigara ... bastionul (astfel)
nu se va mai dărâma" (Balogh 1982, II, p. 92); de notat că cetatea a fost ridicată între braţele Crişului şi
Peţei pe un teren de inundaţie, nisipos; deasemeni, după cum notează Marco Isolano, bastioanele erau
chiar şi în 1598 goale, neumplute cu pământ (idem, p. I 02) care să sprijine pereţii.
17
Balogh I 982, I, I 05.
18
Datorită grafiei de atunci cifra 5 arată ca 3. Sâmbăta floriilor cădea atunci pe 5 aprilie.
19
Această dată a fost văzută acum un veac, în mai multe exemplare de către căpitanul Scholtz
(op. cit. p. 322)
16

„fundării" bastioanelor s-au
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aparţin

doar parţial unor meşteri orădeni, chiar de la începutul lucrărilor de
a cetăţii din anul 1569 avem date despre meşteri trimişi aici din alte
zone ale principatului, în cazul de faţă pietrari saşi 20 .
Cele două laturi lungi şi iniţial rectilinii ale bastionului Crăişoru azi sunt
sensibil deviate la muchia centrală spre exterior (fig. 4/1). La 14 m est de muchie
pe zidul sud-estic se distinge clar o crăpătură oblică cu deschiderea lată de cca
20 cm care porneşte din partea inferioară a zidului şi se prelungeşte până sus,
în peretele de cărămidă. Pe această latură a bastionului devierea porneşte de la
crăpătura amintită, iar pe peretele sud-vestic de la cca 20 m de muchie. Devierea
nu se poate observa pe nici unul din planurile cetăţii. Dislocarea porţiunii de
perete de la muchia centrală s-a întâmplat aproape sigur atunci când în timpul
asediului din 1598 bastionul a fost „aruncat în aer" datorită unei explozii a
prafului de puşcă depozitat într-o încăpere din interiorul bastionului21 • Cu această
ocazie tot vârful bastionului s-a deplasat cca 1,5-2 m spre exterior. Masa
însemnată a peretelui dislocat nu s-a putut împinge la loc fiind în consecinţă
legat prin racordare de zidurile rămase pe loc. Cu ocazia exploziei o parte din
blocurile paramentului au rămas in situ, altele s-au rupt sau au căzut, printre
acestea fiind şi pietrele reparaţiei din 1586. La reconstrucţia porţiunii distruse
acum au fost refolosite şi blocurile căzute, dar acestea au fost remontate mai
superficial, iar spaţiul creat în partea superioară între noul parament şi brâu a
fost completat cu două rânduri de cărămizi.
Extremitatea curbă a urechii estice a bastionului a fost în întregime
reconstruită, folosindu-se pentru aceasta exclusiv cărămizi, chiar şi în locul
blocurilor brâului. Data acestei reconstrucţii rămâne necunoscută.
construcţie

*

*

*

În ordine cronologică al doilea bastion realizat a fost cel Aurit, numele
blazonului aurit al lui Ştefan Bâthori care cu câteva decenii în
urmă se mai afla deasupra brâului, pe muchia centrală a bastionului. Un fragment
al leului ce străjuia sub blazon şi blocul cu anul ( 1)572 gravat se mai pot vedea
şi azi. Zidul bastionului - atât la partea inferioară cât şi deasupra brâului - este
cămăşuită cu un parament gros din cărămidă. Au fost executate din piatră
fasonată doar cele patru rânduri de blocuri de la bază, care azi nu se mai văd
fiind acoperite de depunerile din şanţ, precum şi muchiile de intersecţie ale
pereţilor. Peretele inferior de cărămidă are o înclinaţie de 25°, cărămizile fiind
aşezate în 30 rânduri alternante, un şir culcat cu un şir aşezat în cant. Pentm a
şi-l datorează

20
Alexandru Avram, Din contribuţia maselor populare la lupta antiotomană, în Studii şi comunicări,
Sibiu, 1977, p. 51-69.
21
Balogh 1982, II, p. I 03, I 06, 137; Istvan Szamoskiizy, Erdely Tărtenete, Budapest, 1977, p. 140.
Nu putem subscrie la presupunerea că placarea cu blocuri a întregului bastion Crăişoru s-ar fi făcut după
distrugerile asediului din 1598, la iniţiativa lui Gabriel Bethlen: Al. Avram, I. Godea,Monumente istorice
din ţara Crişuri/or, Bucureşti, 1975, p. 32.
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se. obţine unghiul de înclinaţie amintit toate cărămizile stratului exterior au fost
confectionate cu o latură teşită corespunzător22 • Cărămizile zidului vertical de
deasup~a brâului sunt aşezate culcat în 40 rânduri păstrate. În ceea ce priveşte
starea actuală a peretelui, se poate observa că din cărămizile cu latura lungă
sau scurtă teşită, care acopereau întreaga suprafaţă a zidului inferior, azi se mai
pot vedea in situ doar 2 m 2(!). Acelaşi mod de construcţie prezintă şi I O m
ai curtinei dinspre bastionul Ciunt şi primii 7 m din curtina dinspre bastionul
Roşu, porţiunile respective fiind const_ruite odată cu bastionul Aurit, fapt
confirmat şi de semnele de pietrari de aici, identice cu cele de pe bastion.
Acest bastion a fost puternic afectat de asedii. Capătul sudic al peretelui
estic este reconstruit în întregime pe o lungime de I O m începând de la sol. O
altă reparaţie lungă de 12 1!1 se află la 21 m de mijlocul bastionului şi se întinde
pe toată înălţimea zidului. In cazul ambelor reparaţii cărămizile nu mai respectă
modelul aşezării lor iniţiale, fiind toate culcate, alternativ cu o latură scurtă sau
lungă perpendiculară pe zid. Reparaţiile au devenit necesare după asediul din
1660 când şi „cazematele bastioanelor Roşu şi Aurit au fost dărâmate împreună
cu o bună bucată din curtina dintre ele" şi într-un alt loc al bastionului Aurit
„turcii au spart o mare breşă" 23 • O reparaţie de mare amploare se poate observa
şi la mijlocul peretelui nordic, unde pe o lăţime de 45 m, începând de la al 18lea rând inferior de cărămizi până sus, toată porţiunea este rezidită cu cărămizi
în poziţie culcată. Reparaţia se extinde deasupra brâului şi pe urechea nordică.
Această mare reconstrucţie a fost realizată după asediul din I 692 24, avaria se
poate lesne observa pe desenul lui Matthias Kaiserfeld 25 . Brâul de piatră a fost
refăcut aici aproape în întregime numai din pietre scurte, rezultate din
segmentarea celor degradate şi căzute. Deasupra brâului se pot observa şi câteva
„petice" mai mici unde s-au folosit, împrăştiat printre cărămizi şi fragmente
arhitectonice sau blocuri de piatră brută (calcar secundar cretacic) din cariera
de la Betfia.
La mijlocul foarte degradat al bastionului, sub şi deasupra brâului, cât şi pe
muchia de piatră din capătul nordic al lui, nu am mai găsit nici un semn de
pietrar. Câteva semne s-au păstrat însă pe blocurile brâului (fig. 5, 6). În flancul
nordic al bastionului în dreapta şi stânga casematei distruse, se mai găsesc „in
situ" câteva blocuri purtând şi ele o duzină de semne originale din 1572 (fig.
6). În spatele urechii sudice reconstruite, din brâul ce înconjura deschiderile
casematelor a mai rămas în perete un singur bloc 26 .
Forma asemănătoare, unghiul de înclinaţie aproape identic al peretelui
inferior, cât şi faptul că, spre deosebire de celelalte trei bastioane ridicate mai
târziu, muchiile laturilor atât la vârf cât şi la extreme sunt placate cu un rând de

Catalogul de cărămizi, Voi. I, nr. 366-67.
n Szalărdi Janos, Siralmas magyar Kronikaja, Budapest, 1980, p. 595, 606.
24
Scholtz 1907, p. 208.
25
Balogh 1982, I, fig. I 65.
26
Azi ambele guri sunt acoperite de moloz.
22
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piatră, întăresc

presupunerea că bastioanele Crăişoru şi Aurit au fost proiectate
Cesare Baldigara. La construcţia acestuia din urmă a participat însă o
altă echipă de meşteri pietrari deoarece din cele 47 de semne găsite aici numai
unul singur apărea şi la Crăişoru. Alte 17 în schimb vor reapare pe ziduri ale
cetăţii construite ulterior.
de

acelaşi

*

*

*

Cercetătoarea Jolăn Balogh era de părere că bastionul Ciunt a fost construit
în timpul lui Ioan Sigismund sau cel puţin construcţia lui a început atunci 27 .
Acesta însă diferă ca formă şi construcţie de primele două, fiind mai apropiat
structural de bastioanele Roşu şi Bethlen. Proiectantul lui pare să fie acel
„arhitectus italus" care locuia în Oradea (,,văradi fundăl6"), pe care izvoarele îl
menţionează începând din 1577 fără să-i amintească numele şi care moare în
158028 . Comandantul de artilerie italian în raportul său din 1598 precizează că
bastionul Ciunt a fost construit în timpul lui Ştefan Băthori şi face observaţia că
a stat mult timp neterminat acesta fiind motivul pentru care populaţia îl numeşte
astfel (ciunt=csonka având aici sensul de „neisprăvit, neterminat") 29 • Considerăm
însă, că această caracterizare se referea numai la unele zone din partea superioară
a bastionului, în cazul flancului vestic de pildă, toată partea superioară aflată
deasupra brâului-acolo unde se deschid mai multe guri de foc de mici dimensiuni
-, a fost terminată mai târziu. Bastionul a fost ridicat probabil între anii 157480 deoarece Ştefan Băthori în instrucţiunile date de el în februarie 1581, la
punctul 3 vorbeşte de bastioane terminate 30 • Faptul că şi cel Ciunt se află printre
acestea ni-l dovedesc pe de o parte izvoarele care vorbesc de neîntreruperea
lucrărilor în toată perioada amintită cât şi studiul comparativ al semnelor de
pietrari. Conform acestui studiu construcţia bastionului Ciunt, a curtinei dintre
acesta şi bastionul Aurit cât şi a curtinei dintre bastionul Aurit şi cel Roşu avea
să se termine până în 1584, anul când s-au executat fundaţiile bastionului Roşu
şi anume în ordinea în care au fost enumerate. Modul de construcţie diferit cât
şi faptul că între sectoarele amintite pereţii prezintă o cezură, dovedesc
deasemeni că ele nu au fost ridicate concomitent ci succesiv. Din cele 37 semne
găsite pe aceste trei ziduri, mai mult de jumătate se regăsesc pe cel puţin două
dintre ele, indicând totodată diferenţe cronologice mici.

27

Balogh 1982, II, p. 325.
Idem, I, p. 45; Ştefan Băthori cere încă din 1573 trimiterea unui arhitect de la împăratul Maximilian;
op. cit. I. p. 45; II, p. 79.
2
• Idem, II, p. I 04; conform relatării lui Szamoskozy (1600-1603) bastionul Ciunt se numea
„Nyilas Mihăly" (Szamoskozy, op. cit., p. 140; Scholtz 1907, p. 116). Aceeaşi denumire apare şi la
Matthias Miles în 1670 (Balogh 1982, II, p. 222) cât şi la J. F. Miller în 1804 (idem, p. 137). S-ar putea
ca această persoană, care poate a condus, adrninistrat lucrările din punct de vedere financiar, să fi fost
identică cu acel „Michael Nyilas alis literatus juratus notarius Colosvarensis, 1603" care înainte de 1599
era administratorul financiar al oficiului salinei din Cluj (Rudolf Wolf, Torda văros tanăcsi jcgyzokonyvc,
1603-1678, în Erdelyi tărteneti adatok, VI/I, Cluj, 1993, p. 61)
io Balogh 1982, II, p. 86.
2
'
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În timpul asediului din 1598 bastionul Ciunt, ca dealtfel toate celelalte
bastioane şi curtine, încă nu era umplut cu pământ (terrapiena). În peretele
inferior cu o înclinaţie de 17° toate cărămizile au fost aşezate culcat,
perpendicular pe zid, doar în stratul exterior erau montate legat, un rând culcat
perpendicular alternând cu un rând culcat de-a lungul peretelui. Acest strat
exterior lipseşte actualmente pe cca l/3 din suprafaţa ambelor pereţi. Cu excepţia
unor porţiuni de 15 respectiv 20 m din dreapta şi stânga mijlocului b31stionului,
brâul este format din segmente scurte de 25-30 cm tăiate după asedii. In peretele
nordic pe o mică porţiune pietrele brâului au fost înlocuite cu cărămizi iar pe
urechea estică cu 15 bucăţi de pietre cu alt profil aflate aici în poziţie secundară.
Şi acest lucru dovedeşte că distrugerile asediilor au afectat tot brâul şi peretele
aflat deasupra lui, cu excepţia urechii vestice şi a flancurilor. Cu toate acestea
de pe porţiunile de brâu rămase intacte au fost adunate o serie de semne lapidare
(fig. 7 şi parţial fig. 8). Acestea diferă substanţial de semnele ce vor apare pe
blocurile bazei bastionului Roşu aşezate în 1584. Datorită umpluturii mari din
şanţ, cele patru rânduri de blocuri de la baza bastionului sunt aproape total
acoperite. Cu ocazia săpării şanţului unei conducte electrice s-a putut observa
că la mijlocul bastionului trei rânduri de blocuri erau formate din pietre de tip
„Buckelkvader" (blocuri cu suprafaţa vizibilă buciardată, zgronţuroasă, având
însă marginile şlefuite pe o fâşie de 2-3 cm lăţime) iar rândul superior din
pietre obişnuite, şlefuite pe toată suprafaţa, ca în tot restul cetăţii. Cu ocazia
asediului din 1598 acest bastion a fost de două ori minat, exploziile având loc
la 17 şi 21 oct. 31 • Pe desenul lui Cesare Porta se disting cele două poduri de
asalt orientate direct către vârful bastionului 32 (fig. 3/4). Refacerea vârfului
bastionului a avut loc în vara anului următor sub conducerea inginerilor Porta
şi apoi Marco Isolani. Muchia a fost refăcută în întregime, folosindu-se blocuri
cu suprafaţa şlefuită, pe ultimul bloc de sub brâu aflându-se gravat anul de
renovare 1599. Cu această ocazie au fost înlocuite şi pietrele din rândul superior
de la bază amintite mai sus, precum şi pietrele brâului din dreapta şi stânga
muchiei pe o lungime de 15 respectiv 20 m. Semnele de meşteri găsite pe
aceste pietre noi ale brâului refăcut şi ale asizei superioare a bazei (fig. 9) se
deosebesc de cele originale găsite pe porţiunile de brâu nedistruse. Despre ele
putem spune că în mare parte aparţineau unor meşteri pietrari orădeni, deoarece
înainte de asediu cetatea a ajuns temporar în mâna armatei austriece (până în
1606). Imediat după asediu generalul Basta dorea să demoleze cetatea pentru
că „acesta nu poate fi apărată nici faţă de turci, nici faţ~ de ardeleni" şi numai în
vara anului 1599 încep totuşi lucrările de reparaţii. Incă în timpul asediului
principele Maximilian ordona lui Basta „să nu permită accesul în cetate ungurilor,
ardelenilor" în consecinţă în perioada amintit~ garnizoana austriacă putea
dispune la renovări doar de forţa de lucru locală. In timpul asediilor din 1660 şi

31
Însemnările baronului Melchior von Rădem, căpitanului Schels şi ale lui Ştefan Szamoskozy:
Balogh 1982, II, p. 103, 106, 131; Szamoskozy, op. cit., p. 140.
32
Balogh 1982, I. fig. 105.
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1692 acest vârf al bastionului a rămas intact, aşa cum ni-l arată şi desenul
inginerului militar Matthias Kaiserfeld33 , chiar şi azi lipsesc doar blocurile din
partea inferioară a muchiei. Datorită reparaţiilor ulterioare ale peretelui de
cărămidă este greu de urmărit limita exactă a distrugerilor din 1598 la latura
vestică. În timpul asediului din 1692 latura nordică a suferit o mare distrugere 3-1,
la est de reparaţia din 1599 se află o altă mare porţiune refăcută, care începe în
unele locuri chiar la 2,5 m înălţime şi ţine până sus.
Flancul vestic al bastionului a rămas intact, împreună cu deschiderea pentrn
artileria casematei de aici. Feţele acesteia sunt placate cu blocuri de mari
dimensiuni, cu lungimea de 80-160 cm, lăţimea de 40-60 cm. Suprafaţa lor
este şi în acest caz buciardată cu excepţia făşiei de la marginea blocului, pe ele
se mai văd câteva semne. În flancul estic cele două deschideri de artilerie sau
păstrat în stare transformată, parţial se mai poate vedea şi brâul ce le înconjura.

*

*

*

După cum am mai arătat, ultimii 1O m din partea estică a curtinei ce leagă
bastionul Ciunt de cel Aurit, au fost construiţi odată cu cel din urmă, cu modul
de amplasare a cărămizilor şi cu semnele de pietrari întâlnite acolo. La restul
curtinei şirurile de cărămizi sunt aşezate leg_at, cu excepţia stratului exterior
unde ele alternează ca şi la bastionul Ciunt. Inclinaţia şi profilul curtinei însă
repetă pe cel al bastionului Aurit. Dimensiunile cărămizilor diferă atât de cele
ale bastionului Aurit cât şi de ale celui Ciunt. La cca 40 m de flancul bastionului
Ciunt, la baza curtinei se deschide gura canalului de apă subteran al cetăţii
(fig. 39/2).
Conform părerii lui Jolan Balogh această curtină a fost construită abia în
secolul al XVII-iea î,n timpul domniei lui Gh. Râk6czy I. 35 • O atare datare este
însă categoric contrazisă atăt de modul de aşezare a cărămizilor cât şi de semnele
pietrarilor de pe brâu care în parte sunt identice cu cele de pe bastionul Ciunt (fig.
l O). Considerăm că ea a fost ridicată probabil imediat după acesta, în jurul anilor
1580-81. Blocurile bazei sunt total acoperite de moloz, astfel nu cunoaştem
semnele de acolo. Piesele brâului parţial lipsesc sau sunt fragmentare. Un sfert
din peretele superior este reconstruit din blocuri brute de calcar de Betfia.

*

*

*

Următorul

zid ridicat a fost curtina dintre bastioanele Aurit şi Roşu. După
cum reiese din studiul semnelor de pe brâul ei (fig. 11), ea a fost construită
înainte de 1584 când s-au pus bazele bastionului Roşu, adică în jurul anilor

Balogh Jolăn, Vegvarad vara, Budapest, 1947, p. 25, fig. 2.
Idem. Notăm aici că datorită iederii şi tufărişului ce a năpădit în ultimii ani
enumerate nu se mai pot observa.
Jl Balogh 1982, II, p. 325
JJ
J

4
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1582-83. Această curtină, în care atunci încă nu se deschidea poarta, a fost
grav avariată - parţial dărâmată - în timpul asediului din 1660. Distrugerile au
afectat însă mai mult peretele superior de deasupra brâului. Jumătatea sudică a
· porţiunii dintre poarta actuală şi bastionul Roşu - cu toate că este puternic
avariată iar o bună parte a brâului lipseşte sau este fragmentară - îşi păstrează
totuşi forma originală şi câteva din semnele de pe brâu. Partea nordică, dinspre
poartă a fost în mare parte dărâmată, brâul lipseşte. Porţiunea dintre poartă şi
bastionul Aurit, mai bine păstrată - inclusiv în ce priveşte brâul -, are cărămizile
peste tot culcate perpendicular pe zid, cu excepţia stratului exterior unde sunt
aşezate în legătură. După asediu, deasupra brâului a fost ridicat un nou perete
de cărămidă. Ultimii 7 metrii ai curtinei au fost construite deodată şi în aceaşi
manieră cu bastionul Aurit.
În concluzie curtinele din dreapta şi stânga bastionului Aurit au fost
construite între 1580-83, iar fundatorul lor a fost Domenico Ridolfini da
Camerino, pe care izvoarele îl amintesc între februarie 15 81 şi august 15 84 la
Oradea 36 •
*

*

*

Pentru accesul în cetatea de stil nou italian a fost proiectată şi construită o
în timpul domniei lui Ştefan Băthori. Astfel poarta estică nu
figurează nici în descrierea lui Szamoskozy (1603) nici în planurile lui Benzini
(1752) şi Marini (1769) 37 şi apare numai pe un plan mai nou al lui Marini
(1775-76)38 •• Ea a fost deschisă în 1772 de către comandamentul militar austriac,
după ce cetatea pierzându-şi importanţa strategică devenise simplă cazarmă.
Cu această ocazie au fost construite şi cazematele de aici şi podul din faţa
acestei porţi.
singură poartă

*

*

*

Modernizarea bastionului Roşu - până atunci tot de pământ - a fost începută
tot de Ridolfini care a proiectat aici un bastion de mari dimensiuni. Planul acestuia
a fost modificat, prin reducerea dimensiunilor, de către arhitectul regelui Ottavio
Baldigara trimis aici pentru detectarea lipsurilor cetăţii, construcţia fiind începută
în vara anului 1584 şi supravegheată de Simone Genga din Urbino care este
amintit cu regularitate în Oradea până în 1592. Oricum, blocurile bazei
bastionului au fost aşezate până cel târziu în 1585, fiindcă lipsesc de pe ele
semnele de control care - începând din 1586 - însoţesc toate semnele de pietrari
de pe zidurile nou construite (referitor la acestea vom reveni mai jos). Construcţia

·'• Idem, p. 343.
37
Idem, I, fig. 174, 175.
38
Idem, fig. 176
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bastionului a fost însă întreruptă înainte de a se ajunge la brâu deoarece, după
cum am mai arătat, lucrările au trebuit mutate la bastionul Crăişoru, pentru
reparaţiile din 1586 amintite acolo. Reluarea lucrărilor la bastionul Roşu a avut
loc numai după aceea, cândva între 1587-97 şi de aceea semnele de pe brâul
lui se deosebesc radical de cele de pe blocurile bazei şi apar de-acum însoţite
de semnele de control. Conform rapoartelor ofiţerului de artilerie şi a contelui
Isolano în timpul asediului din 1598, bastonul era deja terminat, îi lipsea doar cel puţin parţial - umplutura internă. Bastionul posedă cel mai lung perete din
cetate, 101 m în partea de est. Blocurile bazei sunt late de 35- 70 cm rar 95 cm
şi înalte de 44 cm. Cele din stratul superior au muchia de sus teşită. Umplutura
din şanţ azi atinge şi aici înălţimea de cca 1 metru de aceea se pot vedea parţial
doar pietrele rândului superior. Pe latura estică chiar şi acest strat este în bună
parte acoperit, unele blocuri lipsesc, altele au fost deteriorate de lama buldozerului
cu ocazia nivelării şanţului pentru terenul de fotbal. Cca l 00 de blocuri din
rândul superior al bazei bastionului mai poartă semnul de pietrar (fig. 12),
celelalte au suprafaţa corodată sau deteriorată. Deasupra bazei se află peretele
inferior de cărămidă cu o înclinaţie de 11 °, zidit din 119 şiruri de cărămizi
dispuse perpendicular pe zid, cu excepţia stratului exterior unde sunt legate.
Deasupra brâului se mai păstrează din peretele vertical doar 10-15 strate de
cărămizi. Faţa sudică a bastionului nu a suferit avarii şi brâul - cu excepţia unei
porţiuni d~ 12 blocuri doborâte recent - este intact, conservând cca 70 semne
(fig. 13). In schimb pe latura estică, cu ocazia asediului din 1660 turcii au
aruncat în aer o porţiune de 25 m împreună cu urechea de aici 39 . La renovare
această parte de zid împinsă înafară cu peste un metru, a fost racordată la restul
zidului neafectat, discontinuitatea planului peretelui observându-se cu uşurinţă
(fig. 4/3). După alungarea turcilor austriecii au executat reparaţii mari pe această
latură, până la înălţimea de trei metri de exemplu toate cărămizile vechi,
majoritatea căzute sau deteriorate, au fost înlocuite cu altele noi, de dimensiuni
mai mari. Tot pe această latură brâul, cu excepţia a 12 pietre care mai păstrează
7 semne, a fost doborât în întregime (fig. 13).
Spre deosebire de toate celelalte bastioane la care planul de întretăiere a
celor două laturi este formată de o muchie ascuţită, în cazul bastionului Roşu
acest vârf este rotunjit, probabil pentru a se evita vulnerabilitatea ei. La baza
acestuia se află o jumătate de piramidă din blocuri, cu o bilă de piatră în vârf,
cu rol de întărire şi ornamental. Astfel de întărituri de piatră se aflau şi în colţurile
celorlalte bastioane, dar din acestea se mai păstrează in situ - ca martor - doar
câteva blocuri, la cele două colţuri estice ale bastionului Crăişoru, la capătul
vestic al bastionului Roşu, la cel sudic al bastionului Aurit şi cel estic a celui
Ciunt. Şi „bastioanele" castelului renascentist din interiorul cetăţii au avut la
colţuri astfel de piramide, din care se mai păstrează una la capătul nordic al
aripii Bethlen.
La flancul sud-estic al bastionului Roşu ca şi la cel Aurit, în spatele urechii
de aici a fost plasată, la numai 2 m sub nivelul brâului o terasă, probabil deschisă,
39

Szalărdi,

op. cit., p. 606.
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pentru artileria a cărei rază de bătaie controla spectrul din faţa curtinei. Această
terasă a fost ulterior zidită, perechea ei din flancul de nord a fost distrusă de
explozia din 1660. Aici la reconstrucţie au fost amenajate trei deschideri d..:
artilerie, lucrate din cărămidă şi care se termină în partea superioară în segmente
de arc, două în peretele transversal al flancului şi una pe peretele interior, vestic
al urechii refăcute.
*

*

*

Baza curtinei dintre bastionul Roşu şi Crăişoru este în mare parte
de moloz şi depuneri, doar vreo 10-15 blocuri se mai pot vedea
parţial (fig. 14/B); deaspura lor se află peretele compus din 89 rânduri de
cărămizi cu înclinaţia de 11 °. Brâul se află la un nivel mai inferior ca pc
bastionul Roşu, dar mai ridicat ca cel de pe Crăişorul, aproximativ a şasea
parte din blocurile lui lipsesc. Semnele de pe ele - ca şi în cazul bastionului
Roşu - sunt gravate cu puţine excepţii pe partea cilindrică a pietrei, fiind în
mare parte identice cu cele găsite acolo (fig. 14/A).
acoperită

*

*

*

Pe toate cele trei desene reprezentând cetatea executate în 1598-9940 lipseşte
curtina dintre bastioanele Ciunt şi de Pământ (Bethlen). Se observă clar că zidul
curtinei ce porneşte din flancul bastionului Ciunt pleacă spre poartă doar câţiva
metri, apoi întorcându-se brusc în unghi de 90° spre est, se leagă de peretele
exterior al zidului medieval circular, dublu, care la vremea respectivă era în
picioare. Următoarea porţiune de curtină până la poartă a fost deci construită
după aceasta, cândva între 1599-1603 41 • Semnele de pe brâul acesteia (fig. 8)
se deosebesc de cele de pe restul curtinei dinspre bastionul Ciunt şi se aseamănă
cu cele de pe bastionul Roşu şi curtina acestuia dinspre Crăişoru.
În flancul vestic al bastionului Ciunt, deasupra deschiderii mari de artilerie
de aici şi a porţiunii de curtină aferentă, au fost deschise ulterior 5 guri de foc
de mici dimensiuni. Pe peretele primeia dintre acestea, lângă bastion, dintre
cele câteva semne găsite aici, cel în formă de A cu un picior prelungit şi barat
(fig. 23; nr. 127) ne sugerează construirea acestor 5 guri tot în primii ani ai
primului deceniu al sec. XVII-iea.
În spatele curtinei aflate la nord de poarta principală în 1772 armata austriacă
a ridicat cazemate, deschizând 8 guri mari de foc, îndepărtând în spaţiile
respective peretele şi brâul de piatră. Gurile au fost placate cu cărămizi de
6x I 5x30 cm, din acestea au fost ridicate şi cazematele şi podul de peste şanţ
demolat în 1985.
0

Balogh 1982, I, fig. 103, I 05, 106.
Idem, p. 53; II, p. 130 (22 aug. 1600), 132 (4 iun. 1602); Văradi koti:iredekek, red. KernyTercz.
Budapest, 1989, p. 202.
'

41
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În mijlocul curtinei se deschide poarta principală, vestică a cetăţii. Cele
două deschideri boltite, una pentru care şi călăreţi şi una pentru pietoni sunt cel puţin parţial - din sec. XVI. Lângă ele, pe peretele vestic al curtinei - probabi 1
după recucerirea cetăţii - au fost montate acele basoreliefuri renascentiste din
sec. XVII care au fost apoi îndepărtate în 1918 42 • Blocul cvasi-patrulater al
corpului de acces al porţii se detaşează evident de curtinele aferente printr-o
cezură. Până la ridicarea acestora el se lega de peretele circular medieval
construit de Martinuzzi (vezi nota l ), fiind însă plasat în conformitate cu traseul
curtinei proiectate. În gravura lui Houfnagel şi desenul lui Cesare Porta are un
aspect qe clădire -turn, datorită etajului său care servea ca locuinţă castelanului
cetăţii. In această formă configuraţia clădirii pare curioasă, depăşită din punct
de vedere al arhitecturii militare, după cum este interesant că deşi foarte
vulnerabilă, a supravieţuit .asediului din 1598. Fără să indice sursa, căpitanul
Scholtz afirmă că această poartă a fost construită în 1573 43 • Trebuie să-i dăm
crezare deoarece pe blocurile - segmente de arc - ale deschiderii interioare
înspre curte, dărâmate recent, am găsit patru semne lapidare (fig. 8) din care
trei au analogii numai pe brâul bastionului Aurit construit în 157244 • În l 640
Gheorghe Râk6czi II construieşte turnul circular „cu clopot" sau „cu ceas",
care a servit drept arhivă, vizibil pe releveul spaniol din 1691 45 • Pe planurile
din sec. XVIll 46 se observă că acest turn, a cărei fundaţii au fost găsite cu
ocazia săpăturilor din anii 1990-93 47 , a fost ridicat încălecând colţul nord-estic
al porţii. De aceea atunci când în 1772, cu ocazia construirii cazematelor turnul
a fost demolat48 , deschiderea estică, dinspre curte a porţii a fost transformată,
blocurile în formă de segmenţi de arc ale ei (sau ale deschiderii exterioare
originale?) fiind remontate, deasupra blocului cheie fixându-se şi o placă
comemorativă 49 • În 1989 această poartă a fost dărâmată, blocurile ei purtând
semnele amintite zac lângă drum, tăbliţa comemorativă a dispărut.
· Porţiunea de curtină aflată la sud de poartă, cu înclinaţia de 5° a fost ridicată
mai târziu, probabil în 1619, după terminarea bastionului Bethlen. Pe brâul ei
se pot vedea doar două semne de pietrar şi câteva semne medievale (la pietre
refolosite, fig. 8).
Mik6 Ărpăd, Reneszănsz palotăk a văradi vărban, în Varadi kotoredekek, fig. I 06, I 08.
Scholtz 1907, p. 94. Nu cunoaştem sursa lui de informaţie, însă el a mai avut posibilitatea efectuării
de cercetări în arhiva militară din Viena, înainte de „epurările" de documente care au avut loc acolo cu câţiva
ani mai târziu. Deasemeni pe blocurile porţii mai putea exista acum un secol o indicaţie cronologică.
44
Balogh Jolăn susţinea că poarta a fost ridicată în 1581 (op. cit., II, p. 322) Este adevărat că regele
Ştefan Băthori cere în scrisoarea din acest an lui Ridolfini să fixeze locul porţii castelului (,,castello", idem.
I, p. 86), dar aceasta se referea la o clădire sau gard din interior, deoarece în cazul zidurilor cetăţii în curs
de construcţie, în scrisoare foloseşte consecvent, de şase ori termenul de „fortezza".
45
idem, I, fig. 147/a.
46
idem, I, fig. 166, 168, 173, 175.
47
A. A. Rusu, Cercetări arheologice în cetatea Oradea, în Crisia, XXIII, 1993, p. 73 fig. 4; C. Ilieş,
Analele Universităţii Oradea, II, 1992, p. 45-56.
48
În desenul lui Marini din 1775-76 nu mai figurează; Balogh 1982, I, fig. 176.
49
Karăcsonyi Jănos,A biharmegyei Regeszeti es tortenelmi Egylet Evkonyve, Biharvărad, I, 1913,
p. 76-77.
42

43
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La ridicarea curtinei dintre bastioanele de Pământ (Bethlen) şi Crăişoru cu
o înclinaţie de 7° au fost folosite cărămizi, blocuri de piatră brută din calcar de
Betfia, şisturi nisipoase terţiare, precum şi diferite fragmente arhitectonice vechi.
Nu posedăm date documentare referitoare la data ridicării ei, cercetătoarea Jolan
Balogh presupunea că a fost zidită în timpul lui Gh. Rak6czi 15°. Pe schiţa lui
simplă dar precisă, Marco Isolani (sept. 1598) indică lipsa acestei curtine, linia
de apărare era încă formată aici de zidul medieval din spatele ei 51 • Din raportul
artileristului italian, tot din 1598 (noiembrie) reiese că, curtinele din dreapta şi
stânga bastionului de Pământ sunt formate din „zidul medieval, circular, foarte
slab" 52 • Deasemeni în desenul executat în vara anului 1599 de către Cesare
Porta această curtină lipseşte. Pe veduta lui Houfnagel aici apare încă zidul
crenelat medieval5 3 • Curtina putea fi construită deci numai după vara anului
1599 54 , dar cel târziu până în 1604, deoarece izvoarele ne relatează despre
lucrări numai până la această dată 55 • S-ar pune problema ridicării peretelui din
diverse materiale, având azi un aspect foarte pestriţ, de către garnizoana austriacă
rămasă în această perioadă în cetate, care se temea de un atac al turcilor sau al
rivalilor ardeleni, garnizoană ce nu poseda forţa de muncă specializată (pietrari,
cărămidari, etc). După 1606 în timpul domniei principelui Gabriel Bathori nu
au avut loc lucrări la Oradea, chiar principale privează cetatea prin donaţii de
resursele sale materiale şi forţa de muncă 56 • Părţile de cetate ce vor fi ridicate
apoi de Gabriel Bethlen prezintă un model de zidărie regulat şi riguros executat,
iar principele nu s-ar fi apucat în 1620 de construcţia castelului din interior
dacă această curtină nu ar fi fost terminată. Ea trebuia să fi fost ridicată deci mai
mult ca sigur de garnizoana austriacă, între 1599-1604, probabil folosindu-se
în mare parte materialul scos din resturile zidului medieval dărâmat atunci.
*

*

*

În luna februarie a anului 1991 la capătul nord-vestic al bastionului Aurit
s-au desprins din peretele superior o serie de blocuri înzidite acolo în poziţie
secundară. Ele aveau suprafaţa exterioară buciardată cu fâşii finisate la muchie.
Astfel de blocuri au fost folosite în cetate, după cum am mai arătat, numai la

50
Balogh 1982, II, p. 325; Conform opiniei lui Gyal6kay a fost ridicat de căpitanul cetăţii F. Rhedey
în 16 I 8 (Gya16kay J., Akademiai Ertesito, Budapest, 1933, p. 86) ştim însă că atunci s-au pus bazele
bastionului Bethlen.
51
Balogh 1982, II, p. 102; I, fig. 103.
52
„circolare", ,,debolissime", idem, II, p. 104-105.
53
idem, fig. I 05; aici viitorul său traseu este marcat de un şir de puncte, idem, fig. I 06.
54
idem, II, p. 127.
55
idem, I, p. 53.
56

idem.
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bastionului Ciunt. Pe unul din blocurile căzute se afla monograma
regăsit-o pe o piatră lucrată identic, desprinsă din zidul
bastionului Ciunt (probabil o piatră a parapetului superior, azi inexistent).
Această duzină de blocuri (lupă cum ne arată şi profilul lor, s-a desprins din
muchia centrală a bastionului Ciunt aruncat în aer în 1598, şi refăcut în anul
unnător 1599 din blocuri noi cu suprafaţa netedă. Pietrele vechi căzute şi sparte
au fost recuperate şi folosite pentru remedierea avariilor de pe peretele de
cărămidă al bastionului Aurit. Acest mod de rcconstmcţie s-ar putea atribui tot
garnizoanei austriece.

I. T., pe care am

*

*

*

Ultimul bastion a fost ridicat după planul şi sub supravegherea arhitectului
Giacomo Resti din Verna, bastionul până atunci numit „de pământ" primind
acum numele principelui Bethlen care a comandat construcţia. În muchia lui
cu 2 metri sub brâu se ,1flă gravat în două excmplare 57 anul constmcţiei: 1618.
Zidul superior şi brâul au fost terminate doar în anul următor căci semnele
acestuia aparţin deja unei alte echipe de meşteri. De altfel însuşi principele
scrie într-o scrisoare din vara anului 161 S că „ar fi bucuros să poată ridica zidul
până în toamnă, până când timpul e favorabil lucrărilor, măcar la înălţimea de
cinci braţe" şi „nu îi este frică că ~cesta se va nărni când va avea deja 1O braţe
înălţime".

Baza paramentului o constituie şi aici cele patru rânduri de blocuri cu
de 40, 35, 31 şi 40 cm şi lăţimea în general între 45-90 cm mai rar şi
mai înguste. Rândul de sus are muchia superioară teşită. La peretele sudic rândul
inferior se află acoperit de pământ. Din cele 600 blocuri cca 50 sunt fragmentare
sau lipsesc. La peretele vestic este vizibil doar rândul superior şi parţial cel de-al
doilea; aici jumătate din pietre lipsesc, multe sunt deteriorate. Aproape fiecare
bloc al bazei paramentului poartă semne de pietrari, acest bastion furnizând
cele mai multe semne, atât din punct de vedere numeric cât şi a tipului (fig. 15-17).
Deasupra bazei se ridică zidul cu înclinaţie de 10°, cu 16 şiruri de cărămizi
dispuse alternant culcate sau în cant, :ipoi 57 şiruri culcate. Blocurile brâului au
60-70 cm lăţime, dar găsim şi dimensiuni extreme de 20-120 cm. La urechi ca
de obicei, pentru a putea respecta mai uşor curbura peretelui s-au folosit blocuri
de brâu mai scurte. Din peretele vestic lipsesc multe piese, din cel sudic doar 8
bucăţi. Brâul acestui bastion aflat la marc înălţime, a fost studiat doar cu ajutoml
binoclului, găsindu-se pe el totuşi 25 semne. Deasupra brâului, din peretele
superior se mai păstrează doar 10 şiruri de cărămidă 58 • În dosul ambelor urechi
umplutura de moloz se înalţă aproape până la brâu. Deasupra flancului estic se
află o clădire din sec. XVIII-XIX, în cel vestic o terasă deschisă de formă
înălţimea

Odată în „oglindă'' (cu şablonul pus greşit) apoi a doua oară corect.
Despre mărirea înălţimii pereţilor avem date din timpul lui Gh. Râk6czy I. (Balogh 1982, II, p.
163, 18 apr. 1636); la începutul secolului XVlJI-lea austriecii vor reduce substanţial înălţimea lor (idem,
p. 243, 1736).
57

5
"
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trapezoidală care servea ca post de artilerie. Datorită masivităţii sale acest bastion
nu prea a fost atacat în timpul asediilor: în partea sudică lipsesc doar puţine
cărămizi din stratul exterior, pe latura vestică leziunile sunt numeroase dar
adâncimea lor nu depăşeşte lăţimea a două cărămizi.
Pe brâul urechii nordice se sprijină placa comemorativă cu versurile în
limba latină ale lui Hâportoni Forr6 Pal, iar deasupra acestuia se afla blazonul
principelui constructor. Textul plăcii, azi în stare foarte şubredă a fost de mai
multe ori publicat cu diverse lecturi 59 • După curăţirea pietrei am reuşit să
clarificăm câteva litere şi cuvinte ale textului (în paranteză figurează literele
care de-acum pot fi sigur deduse, iar în paranteză dreaptă literele care lipsesc,
dar au fost anterior descifrate în mod identic de către predecesori. Punctele
indică numărul probabil al literelor care lipsesc):

PANNONVS • A(L)CIDES • GABRIEL •A(N)IMOSA • TRIVMPHIS
MOENIA •COR• PATRIAE • STRVIT •HA[EC] • HIS • TROIA • FVISSES
TVTIOR • HIS • BABYLON • RVPES •TA[RP]EIAQVE • GALLO
AETER ..... CTVRA • DOMVS •COR• SVME • GYGANTIS
FRA ......... RVS •TIRI ...... (C)[EN]TAVRA • PROPAG[O]
ASTRA• SVPER •GABRIEL• FVERIT • CANTANDUS • ET • AETHER
SCVLPET • DIVINUM • GABRIELIS • SYDERE • NOMEN

Pentru rândul al patrulea propunem: AETERNA IVNCTVRA/STRVCTVRA/,
pentru rândul cinci: FRAMEAM CYLLARVS TIRINTHIA.
*

*

*

În afară de semnele ce se află in situ pe pereţii cetăţii, o serie de alte semne
au fost găsite pe blocurile dislocate de acolo, pe piese arhitectonice refolosite şi
înzidite secundar în parament sau în emplencton, sau risipite în şanţul cetăţii şi
în jurul ei. Deasemeni şi pe unele piese provenite din săpăturile din anii 1881 şi
1911 se află câteva semne. O bună parte dintre acestea provin din cele trei
biserici şi palatul episcopal demolate în cursul secolelor XVI-XVII (fig. 1921 ). O categorie separată formează cele 34 de semne speciale care marchează
suprafaţa bazei piesei respective sau suprafaţa de ataşare la o piesă vecină, fie
ordinea, succesiunea în care acestea urmau să fie aşezate (fig. 19). Cele mai
frecvente sunt semnele în formă de T şi + (fig. 22/IX) şi au fost găsite şi câteva
semne reprezentând cifre (fig. 8 şi 22/X).
Examinând toate cele câteva mii de blocuri accesibile ale zidurilor - în
afară de semnele speciale amintite - am găsit în total 1967 de semne ale meşterilor
pietrari pe 1468 de pietre 60 • Pe tabloul tipo-cronologic (fig. 23/ A-E) sunt

idem, II, 320; Văradi kotoredekek, p. 203,206; Scholtz 1907, p. 128-129; traducerea parţială
Istvan T6th, Phoebus forrăsa, Oradea, 1996, p. 140.
60
Pe multe dintre pietrele cu suprafeţe corodate sau rupte nu am mai găsit nici un semn, sau lectura
lor fiind nesigură am renunţat la copierea lor. Suntem însă convinşi că, cu excepţia bastionului Crăişoru,
majoritatea blocurilor erau semnate. Acest lucru va putea fi mai bine dovedit de blocurile aflate azi sub
pământ şi care, după cum am văzut în câteva cazuri, sunt în stare mult mai bună decât celelalte.
59

recentă:
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prezentate cele 148 de semne de meşteri, în ordinea cronologică în care au fost
ridicate diversele porţiuni de zid. Majoritatea semnelor se încadrează în două
tipuri principale: ,,geometrice" şi cele care reprezintă monogramele meşterilor.
Folosirea acestora din urmă s-a răspândit în a doua parte a secolului al XVI-iea.
Aproximativ o zecime din semne sunt mixte, de tranziţie: litere la care sunt
ataşate elemente geometrice (fig. 22/1). Semnele adunate datează dintr-o
perioadă când cele două tipuri coexistă, fiind prezente în acelaşi procent. În
Transilvania cunoaştem doar trei cazuri în care meşterul a aplicat pe piatra
lucrată de el atât semnul lapidar geometric cât şi monogramele lui 61 • Printre
blocurile bazei bastionului Bethlen se află trei bucăţi prezentând fiecare câte
două semne, unul geometric şi o monogramă (fig. 22/11), ele nefiind însă cei
drept, gravate una lângă alta. În schimb pe brâul curtinei porţii de est se află trei
pietre la care alte două semne sunt plasate consecvent una lângă alta (fig. 22/
III). probabil că aici avem de-a face cu două semne ale aceluiaşi meşter. În
cazul blocurilor de la baza bastionului Bethlen nu putem însă exclude nici
posibilitatea că cele două semnături au ajuns accidental pe aceeaşi piatră.
Unele semne apar pe ziduri ridicate la un interval de mai mulţi ani sau
chiar decenii. Probabil că în acest caz este vorba de semne folosite de tată şi un
fiu care a continuat meseria părintelui. Tot despre legături familiare sau de
breaslă vorbesc acele semne care se deosebesc doar prin mici amănunte 62 .
Uneori maiştrii pietrari nu şi-au gravat semnele cu aceeaşi acurateţe,
exactitate, în cazul anumitor semne am găsit 2-3 „variante" ale lui (fig. 22/IV).
În alte cazuri este greu de decis dacă e vorba numai de variante sau de semne
diferite a doi meşteri. S-ar putea de pildă ca unele din semnele nr. 13, 67, 71 şi
82 să fie identice cu nr. 14, 68, 73 şi 83 (fig. 22N şi 23). Din motive obiective
nu am avut posibilitatea să copiem semnele la scară, dimensiunile lor variind
dealtfel raportat în general la mărimea blocului de piatră respectiv. Semnele
mai vechi, medievale sunt în general mai mici, am găsit unele de numai 1-2
cm, iar cele de pe zidurile cetăţii au înălţimile între 3-10,5 cm. Semnele aplicate
pe bordurile înguste ale blocurilor brâului 63 au 3-4, cm aceleaşi semne gravate
pe partea lor rotunjită (fig. 4/2b) au 5-8 cm. Semnele au fost gravate fie din
amintire, fie cu ajutorul şablonului. În ambele cazuri datorită execuţiei lor relativ
precise din punct de vedere tehnic ele se pot deosebi uşor de scrijeliturile,
semnăturile ulterioare. Uneori însă din neatenţie sau chiar analfabetism, meşternl
greşea gravura sau punea şablonul întors pe perete, semnul rezultat fiind „în
oglindă" (fig. 22/VI). Deasemeni deoarece aplicarea semnului pe bloc se făcea
în atelier, el putea ajunge în parament în poziţie întoarsă.

Semnul pietrarului Seres Janos pe piatra de mormânt al lui Bocskay Găbor şi pe propria lespede
(Balogh J.,Ars Hungarica, V, 1976/1, p. 56 şi VII, 1980/1, p. 49); al pietrarului Gyujt6 Mărton
pe piatra de mormânt al lui Martinus (idem, V, 1971, p. 57; în lapidarul Muz. Cluj); al pietrarului K. A. pe
o placă din peretele gardului bisericii reformate din Dej.
62
Csorba Csaba, op. cit. p. 43.
63
Locul unde s-a gravat semnul pe piatra brâului ne-a ajutat uneori la separarea cronologică a
diferitelor sectoare.
61

funerară
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În afara semnelor de pietrari am remarcat şi existenţa unei categorii speciale
de semne. Astfel la zona renovată a bastionului Crăişoru în anul 1586, apare în
special litera N, mai rar M sau uneori o cruce +. Pe blocurile de la baza
bastionului Bethlen în rândul inferior apar cruci +, în rândul doi şi trei N iar în
rândul superior litera M. Aceste trei semne sunt gravate mai superficial, uneori
chiar sub forma unor zgârieturi, de la capetele lor lipsesc micile triunghiuri
caracteristice literelor de tip „antiqua" folosite pentru monograme şi uneori
chiar şi pentru semnele geometrice. Aceste trei semne speciale acompanează
permanent, începând din 15 86 până în anul I 6 I 8, semnele pietrarilor, fiind
probabil semne de control financiar, de decontare, ale unor şefi de atelier sau
breaslă. Existenţa lor este explicabilă prin numărul mare· de meşteri care au
lucrat împreună, concomitent, produsele lor fiind blocuri de piatră de formă
cvasi-identică, era deci nevoie de un sistem de control al muncii prestate de
fiecare meşter în parte. Atragem aici atenţia că semnele M şi + s-au folosit şi ca
obişnuite semne personale de meşter pietrar (fig. 23, nr. 49, 83 şi 147), în
aceste cazuri gravarea lor fiind însă făcută îngrijit, căpătând alt aspect. Tot ca
semne speciale s-au folosit două sau trei liniuţe verticale (a nu se confunda cu
monograma II) trasate uneori separat, alteori alăturate semnelor de meşter (fig.
22NII), rolul acestora rămânând deocamdată neclar. Pe unele blocuri ale rândului
inferior al bazei bastionului Bethlen apar chiar patru semne diferite din care
doar unul este semn de meşter pietrar. Este probabil că acestea nu sunt legate
de controlul financiar ci sunt semne de control calitativ sau ale altor aspecte
profesionale.
În perioada de început a lucrărilor de construcţie semnele de control lipsesc,
ele apar la reparaţia din 1586 de pe Crăişoru, servindu-ne ca reper ~ronologic,
fiind apoi folosite în continuare, în mod permanent până în 1618. In acest an
după aşezarea bazelor bastionului Bethlen, la care au conlucrat cel puţin 58 de
meşteri, aceştia au f~st lăsaţi să plece, în restul anului ridicându-se peretele
inferior de cărămidă. In primăvara anului următor s-a trecut la aşezarea blocurilor
brâului, muncă pentru care au fost aduşi alţi meşteri, dar în număr mic. Pe brâu
am găsit doar I O tipuri de semne, ceea ce relevă prezenţa a doar zece meşteri şi
în consecinţă s-a renunţat la semnele de control folosite timp de 32 ani.
Deoarece la cetăţile şi clădirile mai însemnate din sec. XVI-XVII din
Transilvania nu s-au făcut astfel de cercetări nu ştim dacă s-a mai recurs la
acest sistem de control. Probabil însă că, dat fiind importanţa lucrărilor pentru
siguranţa principatului, doar numărul mare de pietrari trimişi aici de principi a
făcut necesar acest lucru.
*

*

*

Cunoaştem

comitatele
construcţia

64

o serie de izvoare documentare privind trimiterea de către
a meşterilor la lucrările de la cetatea din Oradea64 . La
ei au conlucrat desigur şi meşteri pietrari orădeni. Nu cunoaştem

transilvănene

Balogh 1982, II, p. 75-98, 140, 143, 144; Avram 1977, p. 54-57; Kovacs 1996, p. 256-257.
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momentul în care aceştia s-au organizat în breaslă, în orice caz în schimbul
serviciilor prestate la construcţii se bucurau de scutiri de impozite iar în 1580
au fost, laolaltă cu toţi cetăţenii oraşului, înnobilaţi de principele Cristofor
Bathory65, privilegiile pietrarilor fiind reînnoite în 1593 de Sigismund Bathory'",
apoi în 1635 de Gheorghe Rak6czy l 67 • Deşi cunoaştem numele a patru pietrari
orădeni din conscripţia 68 decimală a anului 1599, cât şi numele altor pietrari
saşi şi clujeni69 , trimişi la Oradea, numărul acestora este mic faţă de numărul
(148) de semne găsite pe zidurile cetăţii. Cu toate că putem încerca identificarea
numelor acestora cu semnele monograme găsite, rezultatul este doar ipotetic şi
poate servi doar ca punct de pornire pentru cercetările de mai târziu:
Fig. 23/nr. 85

nr. 108, 126
nr. 103
nr. 56
nr. 86
nr. 109, 142
nr. 106
nr. 131
nr. 101
nr. 90, 113

Michael Krauss a lucrat la Oradea în 1569
Michael Krisele a lucrat la Oradea în 1570
Marton Kuti amintit la Cluj în 1613
Mihaly Kis amintit la Cluj în 1613-1640
Michael Bereck staroste de breaslă, Cluj 1589
Mate Berkenyesi amintit la Cluj în 1589-95; 1613-14
Mărton Bred a lucrat la Oradea în 1618
Mihaly M6nika amintit la Cluj în 1592-94
Marton Medves a lucrat la Oradea în 1624
Janos Szilagyi amintit la Cluj în 1588-95
Imre Sardi amintit la Cluj (1617) şi Oradea (1641)
Janos Borbely amintit la Cluj în 1614
Janos Brassai amintit la Cluj (1613-25) şi Oradea 162670
Gyorgy Sipos amintit la Cluj în 1616
Andrăs Varadi amintit la Baia Mare în 1599
Andras Vicei amintit la Cluj în 1621-55
Gyorgy Varadi amintit la Cluj în 1588
Gyorgy Vegh amintit la Cluj în 1616-1646
Daniel Nyiră amintit la Cluj în 1594
Lărinc Dab6 amintit la Cluj în 1584-89

65
idem, p. 84; Lakos Lajos, Nagyvarad multja es jelenebol, Nagyvărad, 1904, p. 80-85.
••Avram 1979,p.181.
67
Arhivele Naţionale, Bihor, fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 20, f. 13-14; Veronica Covaci,
Din istoria breslelor oraşului Oradea, Crisia, IX, 1979, p. 756-757, nota 61.
68
Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, Fond filme 622, Reges~a Decimarum, 1599, Oradea.
69
Balogh 1982, II, p. 144, 148, 149, 154;Avram 1979 p. 161, 165, 167, 168. Deoarece termenii de
,,pietrar" şi „zidar" au fost folosiţi inconsecvent, ambii au fost luaţi în considerare.
70
Numeric cel mai frecvent semn găsit pe cetate este monograma BI (nr. 86). El nu se regăseşte însă
pe toţi pereţii, lipseşte deasemeni de pe porţiunea reconstruită în 1599, unde au lucrat numai orădeni, deci
nu era un localnic. Pe un bloc din rândul superior al bazei peretelui sudic al bastionului Bethlen se află
gravat numele Budai Istvan, căruia i-ar putea aparţine monograma respectivă, dar ea putea fi şi al pietrarilor
Borbely Janos sau Brassai Janos amintiţi mai sus. Tot el a gravat monograma sa alături de amintitul text
scurt din 1586 de pe bastionul Crăişoru, unde cele două litere ale sale, gravate ulterior pe piatră „cuprind"
între ele semnele originale nr. 98 şi/sau 99 ale pietrei (fig. 22/XIII).

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

80

Emodi Ioan

nr. 97
nr. 107
nr. 84
nr. 74, 116
nr. 117
nr. 93
nr. 120
nr. 89, 137
nr. 115
nr. 91
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Janos Zold amintit la Cluj în 1628
I. Zecsi (Seres) amintit la Cluj în 1579
Jakab Nyiro amintit la Cluj în 1574
Josefo Muratore amintit la Cluj în 1584
Janos M6lnos amintit la Cluj în 1623-32
Istvan Adamosi amintit la Cluj în 1621-55
Istvan Acs staroste de breaslă la Cluj în 1635-51
Balint Palfi amintit la Cluj în 1625-44
Janos Perpeti amintit Ia Cluj în 1635-45
Istvan Perpeti amintit la Cluj în 1639
Ambrus Nyiro amintit la Cluj în 1574
Peter Di6szegi amintit la Cluj în 1629-30
Janos Îjgyart6 amintit la Cluj în 1592
Istvan Jank6 amintit la Cluj în 1624-26
Mihaly Takacs amintit la Cluj în 1614

În orice caz pare plauzibilă atribuirea meşterilor orădeni a acelor semne
care apar pe ziduri pe tot parcursul construcţiei cetăţii (fig. 22/XI) ei fiind obligaţi
- după cum am arătat - de a lucra aici în permanenţă. Acest lucru ne este
confirmat şi de prezenţa acestor semne şi la reconstrucţia din 1599 de pe
bastionul Ciunt, într-un moment în care au putut fi folosiţi doar meşteri locali.
Despre originea locală a unuia dintre aceste semne (fig. 22/XII/7) ne convinge
şi faptul că acesta a fost găsit şi la cetatea de la Pomezău •
Câteva din semne au analogii la alte edificii transilvănene, numărul lor este
însă deocamdată redus, datorită lipsei de cercetări în această direcţie.
Dintre semnele geometrice din cetate unele apar pe clădiri din sec XIVXV din bazinul carpatic şi chiar mai departe, arătând ca în spatele identităţii de
formă nu există nici o legătură şi obligându-ne la prudenţă în căutarea analogiilor
contemporane.
Semnul nr. 66 (fig. 23, 1579-83) apare pe poarta casei Teutsch din Sibiu
aflat azi în Muzeul Bruckenthal şi atribuit lapicidului Thomas 72 . Semnul
monogramă nr. 19 (fig. 20) se regăseşte pe cornişa unei ferestre căzute din
aripa nordică a castelului din Vinţul de Jos, ridicată de Gabriel Bethlen între
1623-24 deci este probabil că fragmentul orădean pe care se află semnul provine
din castelul din cetate a cărei construcţie a început în 1619-20, meşterul pietrar
fiind identic. Un alt fragment cu profil identic poartă un semn (nr. 17, fig. 20)
care apare şi pe brâul bastionului Crăişoru deci piatra provine din castelul
episcopal sau altă clădire din cetate, ridicată în aceeaşi perioadă cu construcţia
bastionului ( 1570). Semnul nr. 106 (fig. 23, 1586-1618) se află şi pe mai multe
blocuri ale arcadei dintre tunurile catedralei de la Alba Iulia, arcada fiind
executată probabil în timpul lui Gabriel Bethlen. Semne identice cu nr. 55 şi 81
(fig. 23) şi foarte asemănătoare cu nr. 58 am regăsit pe bastionul sud-estic al
cetăţii din Făgăraş construit în timpul Bathoreştilor.
71

71

72

Ioan Ern6di, Fragmente renascentiste de la Pornezău, Crisia, XVI,. Oradea, 1986, p. 505.
Gh. Sebestyen, V. Sebestyen,Arhitectura renaşterii în Transilvania, Bucureşti, 1963, p. 226. fig. 51.
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Din diverse motive nu am avut posibilitatea să examinăm câteva ziduri de
contemporane unde în viitor putem spera apariţia unor semne ce ar putea
oferi materiale de comparaţie, astfel porţiunile de zid ridicate în timpul lui Gabriel
Bethlen al cetăţilor din Alba Iulia, Sibiu sau Hunedoara.
Nu ştim cu siguranţă de unde provine cantitatea de piatră brută necesară
pentru confecţionarea blocurilor din cetate. Numeroasele documente privind
trimiterea de la Cluj la Oradea a unor însemnate cantităţi de piatră finită după
1619, se referă deja la construcţia palatului din interiorul cetăţii. Calcarul
mezozoic exploatat la Betfia nu se pretează la prelucrat fiind folosit doar pentru
obţinerea varului sau ca umplutură în zid.
Gabriel Bethlen aminteşte într-o scrisoare din 24 februarie 1618 de „piatra
uşoară de la Tileagd" 73 • În orice caz carierele nu puteau fi departe după cum
reiese şi din scrisorile din 22 ianuarie şi 24 februarie 1618 ale principelui către
căpitanul cetăţii Francisc Rhedey 74 • Această convingere este întărită şi de
greutăţile de transport. Citând date mai recente (sec. XVIII) Jolan Balogh
presupunea folosirea în evul mediu a carierei de la Bicăcel (Puszta Bikăcs)7''.
Bazându-ne pe literatura geologică în localizarea carierelor putem aminti stratele
cu rocă calcaroasă neogenă de la Bucuroaia, Stracoş, Tăşad, Lăzăreni şi valea
Holodului.
cetăţi

*

*

*

. Şanţul de apărare din jurul cetăţii a fost extins în faţa porţii de vest în anul
1732 cu un sistem de şanţuri avansate realizate după planurile inginerului Doxat,
pentru o mai bună apărare şi supraveghere a accesului în cetate76 • Sistemul era
format din trei şanţuri în formă de V, unul mai mare (Raveline) de care se legau
două mici (Contre gardes ). Aceste şanţuri avansate aveau pereţii groşi de 125 cm
cu parament de cărămidă şi un brâu de cărămidă asemănător escarpei şanţului
cetăţii, având şi aceeaşi adâncime. Cu această ocazie s-au ridicat la marginile
Ravelinei două clădiri care serveau ca posturi pentru garda de control al podului
ce trecea peste şanţuri (fig. 39-43). După ce în 1783 cetatea a fost transformată
în cazarmă aceste şanţuri şi-au pierdut rostul fiind treptat umplute cu molozul
şi pământul rezultat prin construirea unor case civile pe marginile şanţurilor.
Până cu vreo două decenii în urmă a mai rămas neumplut un singur braţ al
Ravelinului, servind ca grădină. De fapt întregul sistem care constituia parte

73
Balogh 1982, II, p. 142; conform opiniei geologului FranzWanek la executarea blocurilor din zid
s-au folosit calcare badeniene, mai rar calcare silicificate, conglomerate, uneori şisturi nisipoase fine
pontice.
74
Balogh 1982, II, p. 141
75
idem, p. 339.
16
idem, l, p. 74; fig. 174-175; II, p. 240-241; p. 270, nr. 42; Gya16kay Janos, Hadtiirteneti
kăzlemenyek, Budapest, 1942, p. 92.
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integrantă a cetăţii declarate monument istoric şi de arhitectură, se afla intact
sub pământ. Recent, cu ocazia construirii blocurilor turn şi apoi a noii catedrale,
au fost demolate atât contrescarpa vestică a şanţului principal al cetăţii, cât şi
sistemul şanţului Doxat cu cele două clădiri de gardă din sec. XVIII. Cu aceeaşi
ocazie a fost distrus aproape în întregime cel mai important cimitir medieval al
oraşului, cu morminte datând din secolele XIII-XV (fig. 44-45).

*

*

*
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Fig. 41. Harta din 1901 (1) H arta Gonczy, 1912 (2).
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Fig. 42. Şanţul măsurat în I 980. Ossariu (1). Cimitir cu mai multe nivele sec. XIII- XV (2).
Fundaţi e medi eval ă (3).
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În vederea reconstituirii vieţii spirituale a populaţiei româneşti din Bihor în
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, punerea în circulaţie a documentelor epocii
o considerăm esenţială. Cercetătorul se poate apleca asupra documentelor, dobândind
informaţii pentru sfera proprie de cercetare. Datele privind diverse aşezări din Bihor
sunt, în general, greu de reconstituit, fiind cuprinse în documente răzleţe, datorită
acestui fapt categoria de documente intitulată „vizitaţii canonice" constituie o sursă
valoroasă şi totodată concentrată de informare, provenind dintr-un singur izvor,
care oferă date privind un număr relativ mare de localităţi. Această categorie de
documente ne dă informaţii privind numele stăpânului domenial, existenţa bisericilor,
materialele de construcţie din care au fost ridicate, dotarea acestora, starea edificiilor,
numele preoţilor, persoana care i-a hirotonit, existenţa registrelor de stare civilă, etc.
Vizitaţia canonică avută în vedere în prezentul studiu, a fost pentru prima oară
publicată în limba maghiară de către cercetătorul Bunyitay Vincze 1, acelaşi autor
făcând referiri ample la document într-un studiu anterior, dedicat unirii religioase a
românilor bihoreni. Deoarece pe parcursul anilor originalul s-a pierdut, am considerat
oportună redarea sa în circuitul ştiinţific, prin traducerea şi republicarea ei, însoţită
de o scurtă analiză a conţinutului.
Documentul are valoare şi prin faptul că a fost prima vizitaţie permisă de
cardinalul romano-catolic Emeric Csâky, în parohiile din dieceza de Oradea. Cu
executarea acestei acţiuni a fost însărcinat Paul Lâszl6, arhidiaconul românilor de
rit grecesc din dieceză, numit special pe lângă episcopul latin, pentru a propovădui
cauza credincioşilor români la curtea episcopală.
Iată contextul politic în care se desfăşura acţiunea de vizitare a parohiilor. După
alungarea turcilor de către trupele imperiale în 1692 şi întoarcerea bisericii catolice
în Bihor, din punct de vedere al credincioşilor situaţia era dezastruoasă. În timpul
îndelungatei stăpâniri a principilor protestanţi, apoi a armatei otomane, populaţia
devenise ori protestantă ori rămăsese ortodoxă, astfel că biserica catolică era lipsită
de enoriaşi. A încerca acţiunea de atragere a protestanţilor era aproape inutilă,
I Bunyitay Vincze, Mălnăsi Odiin, A Varadi piispăkseg a szamiizetes s az ujraalapitas korahan
(1566-1780) voi. IV, Debreţin, 1935, p. 451-460; Bunyitay Vincze, Biharvarmegye o/ahjai .1· a
val/as-unio, Budapesta, 1892, p. 43--46.
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deoarece noua biserică, mai puţin fastuoasă, nu încărca enoriaşii cu prea numeroase
dări, cum se practica în biserica catolică, care îşi asigura bogăţia din munca şi bunurile
impuse credincioşilor.
În vederea atragerii de adepţi s-a operat asupra unui segment de populaţie
numeros, sărac şi lipsit cu desăvârşire de drepturi, cel românesc. Deoarece populaţia
era decimată în urma războaielor, risipită în munţi sau în păduri, singurele locuri de
refugiu din faţa armatelor, atragerea sa se putea realiza în primul rând printr-o ofertă
economică palpabilă şi abia apoi prin una spirituală. Casa imperială austriacă
elaborase deja prin intermediul cardinalului Leopold Kollonich, planul de atragere
religioasă a populaţiei din teritoriile nou cucerite de armata austriacă, prin unirea
credincioşilor de rit oriental cu biserica Romei2. Munca de convertire nu s-a făcut
însă atât de uşor cum sperau guvernanţii, deoarece românii nu erau dispuşi să-şi
părăsească credinţa străbună, fără o motivaţie puternică şi imediată. Sarcina primului
episcop latin revenit la Oradea, era una deosebit de dificilă deoarece nu-şi putea
constitui o dieceză, fără enoriaşi. Pentru a putea acţiona în vederea refacerii
economice a Bihorului, obţine în anul 1692 în dubla calitate cu care era învestit,
alături de cea de episcop fiind şi comite suprem, scutirea de toate dările şi impozitele
faţă de stăpânii de pământ şi faţă de stat, pentru o perioadă necesară refacerii, estimată
la 2-3 ani. 3 Paralel cu lupta dusă în vederea redobândirii bunurilor aparţinătoare
episcopiei, înainte de confiscarea lor de către protestanţi, care erau acum în
proprietatea fiscului imperial şi a unor stăpâni de domenii nobiliare particulare,
conducerea episcopiei îşi fixase ca scop şi atragerea enoriaşilor spre biserica catolică.
Acţiunea de unire religioasă a românilor cu biserica Romei, trebuie privită în
contextul mişcării est europene exercitate cu succes asupra ucrainienilor din regatul
polon, a rutenilor şi a armenilor. 4 În Transilvania primele succese sunt realizate în
nord-vest, cu ajutorul episcopului rutean de Muncaci, Iosif de Camellis, la moartea
căruia 50 de parohii din jurul Orăzii, erau considerate unite. Efectele răscoalei
conduse de Francisc Râkoczi II, au fost însă radicale asupra populaţiei convertite,
care renunţă la unire, deoarece religia catolică era echivalată cu statul asupritor,
împotriva căruia s-a îndreptat răscoala.
Noul episcop latin de Oradea, Emeric Csâky, trebuie să reia acţiunea de atragere
a credincioşilor români la unire, de pe un teren aproape viran. Conştient de faptul că
numirea unui protopop, care să aibă în grijă numai populaţia românească din dieceză,
se putea solda cu succes, oferă în anul 1713 funcţia de arhidiacon, preotului din
Beiuş, Paul Laszlo. Acesta era avantajat de faptul că vorbea limba română şi putea
astfel comunica direct cu locuitorii, făcându-şi mai uşor cunoscute intenţiile. Era cu
siguranţă un preot cult, deoarece a elaborat un program deosebit de progresist pentru
epoca sa, în care a pus pe primul plan necesitatea ridicării unor şcoli româneşti, pe
lângă alte măsuri imediate, care îşi propuneau clarificarea condiţiilor în care se
producea unirea religioasă. 5

2

3
4
5

Bemath Mathias, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj, 1994, p. 74.
Bunyitay Vincze, Mălnăsi Odon, op. cit. p. 171-172.
Hodinka Antal, A munkacsi gorog-katolikus piispokseg tortenete, Budapest, 1909, p. 78-88.
Bunyitay Vincze, Mălnăsi Odon, op. cit., p. 221.
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Arhidiaconul românilor, Paul Laszlo, care îşi exercita funcţia pe lângă episcopul
latin de Oradea, efectuează în anii 1724-1725, vizitaţia canonică şi referează
superiorului său despre activitatea întreprinsă, în documentul semnat în 19 iulie
1725. Înainte de efectuarea propriu-zisă a deplasării la faţa locului, el ca persoana
împuternicită cu efectuarea vizitaţiei, a beneficiat de instrucţiuni din partea
superiorului său, în care se menţionau obiectivele concrete pe care le avea de urmărit.
La început, documentul e scris cu mai multe amănunte, dar devine pe parcurs destul
de laconic, oferind cu toate acestea relaţii valoroase asupra satului românesc din
Bihor, de la cumpăna dintre secole.
Primele informaţii concrete pe care le obţinem din studierea vizitaţiei, sunt cele
referitoare la organizarea parohiilor româneşti din cadrul Episcopiei romano-catolice
de Oradea. Sursa documentară atestă existenţa a patru districte arhidiaconale proprii,
grupate după criterii zonale astfel: Beiuş cu 50 de parohii, Oradea cu 26, Eriu cu patru
şi Crişul Repede cu nouă parohii de rit oriental. Denumirea de districte va persista în
organizarea Diecezei greco-catolice de Oradea, faţă de cea din dieceza latină, unde
purtau în mod constant denumirea de arhidiaconate. O relaţie interesantă tot din punct
de vedere organizatoric, este faptul că a fost împiedicat să viziteze parohiile din
comitatele Solnocul de Mijloc şi Crasna, care aparţineau din punct de vedere politic
de Transilvania, fără aprobarea episcopului unit din Ardeal, deoarece aceste parohii îi
erau subordonate acestuia din punct de vedere ecleziastic.
Vizitaţia consemnează date valoroase privind stăpânii de pământ din Bihor.
Dacă analizăm informaţiile constatăm că cele mai multe proprietăţi erau deţinute
de Episcopia şi de Capitlul romano-catolic, urmat de Fiscul imperial, de prepozitul
mic, de căluiării iezuiţi şi de mari familii nobiliare cum ar fi: Csaky, Eszterhazi,
Reday, etc. In cazul în care aceste familii nobiliare erau de rit catolic, susţineau
interesele bisericii în localitate, asigurând şi veniturile preoţilor, care funcţionau în
aceste comune. 6
Date relevante primim şi despre preoţii care funcţionau în aceste parohii.
Astfel putem trage concluzii referitoare la originea şi provenienţa lor, locul şi
persoana care i-a hirotonit, vechimea în funcţie, vârsta, veniturile, transmiterea
vocaţiei în familie etc.
Deşi nu este menţionat în mod constant locul de naştere a preoţilor, din datele
consemnate putem ajunge la concluzia că în marea lor majoritate erau localnici, sau
din împrejurimi, un număr nesemnificativ provenind din Ardeal, astfel preoţii din
Leş, Alparea, şi Văşad, iar unul din Moldova şi anume preotul din Husasăul de Criş.
Relaţiile privind vârsta preoţilor este de asemenea sporadică, dar în general erau
preoţi în floarea vârstei, având între 24 de ani, cel mai tânăr preot din Mizieş, până la
50 de ani, în marea lor majoritate. Numărul celor care depăşesc această vârstă este
relativ redus, atingând vârste de 70 de ani, doar preoţii din Fânaţe şi Ianoşda.
Naţionalitatea clerului din parohiile vizitate nu era în mod constant cea română,
în Oradea funcţiona un capelan rutean şi în parohiile Tărian, Toboliu, Leta Marc,
Şilindru şi Păuşa, preoţii erau de asemenea ruteni.

6

Bunyitay Vincze, Mâlmisi Odon, op. cit., p. 21 O.
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Ca o caracteristică generală putem aprecia că în majoritatea parohiilor era un
singur preot, sunt rare cazurile în care într-o parohie se semnalează câte doi, acest
lucru survenind în situaţia unui preot bătrân care îşi pregătea urmaşul, în parohiile
mai înstărite sau în cazul când se succedeau tată-fiu, ca în cazul parohiilor Inand,
Cefa, Chişcău, Câmpani. Sunt câteva cazuri sporadice când un singur preot servea
concomitent la două parohii, cum ar fi la Delani şi Sâmnartin, Lupoaia şi Dumbrăviţa
Mică, Suplacul de Tinca şi Săldăbagiu Mic.
Conform uzanţelor epocii preoţii sunt menţionaţi numai cu prenumele, primul
nume fiind cel de Pop sau Popa, doar în câteva cazuri s-a menţionat şi numele de
familie cum ar fi în cazul celui din Mizieş, Roman Vasile şi a preotului din Ianoşda,
Nica Tămaş.
În mod sporadic sunt menţionate veniturile preoţilor sau bunurile deţinute, care
constau în mici parcele de pământ arabil şi vii, dar în general ei erau la cheremul
comunităţii, care le compensa serviciile, conform posibilităţilor lor materiale.
Deoarece în epocă, problema hirotonirii preoţilor era neclarificată, datorită şi
numărului infim de episcopi uniţi, Paul Laszlo solicită desemnarea episcopilor cu
drept şi competenţă de hirotonire a clerului, care dorea să servească în ritul
greco-catolic 7 • Este una din cele mai interesante şi importante relaţii pe care le
cuprinde vizitaţia canonică, aruncând o lumină asupra realităţilor ecleziastice ale
epocii şi a implicaţiilor sale. Cultul unit fiind în faza incipientă, de constituire şi de
organizare, nedispunând de personal calificat care să servească interesele ritului,
sunt numeroase cazurile în care preoţii care se considerau greco-catolici, au fost
hirotoniţi de episcopi ortodocşi, dar pentru că deosebirile dintre cele două culte se
limitau efectiv la cele patru puncte florentine, ei îşi puteau exercita la fel de bine
chemarea în ambele biserici.
La începutul secolului al XVIII-iea, în contextul frecventelor mişcări şi fră
mântări religioase, problema vizitaţii lor canonice era generatoare de conflicte acerbe.
De obicei se considera că parohia care accepta vizitaţia, aparţinea cultului respectiv,
fie ortodox fie unit, aderările şi părăsirile unui cult sau altul fiind un fenomen obişnuit.
Cultul căruia aparţineau parohii, ţinând cont de autoritatea eclesiastică care i-a
hirotonit nu este totdeauna relevantă, deoarece se putea întâmpla ca însuşi apartenenţa
episcopului să fie incertă. Este cazul mult discutat al episcopului ortodox de la
Arad, Ioanichie Martinovici, care dorea să întreprindă o vizitaţie în Bihor, dar a fost
împiedicat în acţiunea sa de episcopul latin. 8 Conform documentelor el a acceptat
să fie hirotonit în secret, în ritul catolic, în capela situată în cetatea oraşului Oradea.
În întreaga perioadă cât a funcţionat în continuare în calitate de episcop de Arad
( 1710-1721 ), nu a recunoscut în mod oficial aderenţa lui la ritul greco-catolic, dar
nici nu a împiedicat sub nici o formă propagarea unirii în zonă. Deşi era considerat

7
Ibidem, p. 449.
' Nilles N., Symmho/ae ad il/ustrandam historiam Ecc/esiae orientalis in terris comnae Sancti
Stephani, Innsbruck, 1885, p. 604; Schematismus venerahi/is c/eri dioecesis Mag110-Vamdi11e11si.1·
graeci-ritus catho/icon,m pro anno 1847, Oradea, p. 49; Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale,
fond Episcopia romano-catolică de Oradea, Acte ecleziastice, Religionaria. dos. 15, f. I- 22.

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

5

Viaţa spirituală

a satului bihorean

oglindită

în

Vizitaţia canonică

din anul 1725

12J

în continuare episcop ortodox, preoţii care au fost hirotoniţi de acesta, se declarau
fie de rit grecesc, fie uniţi. Datorită acestei situaţii neclare, nu-i putem clasifica
exact pe preoţii menţionaţi în vizitaţie, conform persoanei care i-a hirotonit.
Analizând documentul, constatăm că majoritatea preoţilor care funcţionau la
data respectivă în dieceză, în număr de 24, au fost sfinţiţi de episcopul de Arad,
Ioanichie Martinovici, menţionându-se în mod expres că acest episcop era „în secret
episcop unit'">, ceea ce îi dădea dreptul lui Paul Laszlo, să considere ca atare parohiile
în care serveau aceştia. Uneori numele său este menţionat sub fonna „Jonyika" sau
pur şi simplu când apare într-o enumerare „episcopul de Arad".
În ordine descrescândă, opt preoţi au fost hirotoniţi de episcopul de Muncaci,
Iosif de Camellis, deci în mod cert erau uniţi şi tot opt, de episcopul care a promovat
primul unirea în Transilvania, Athanasie, ceilalţi fiind sfinţiţi de episcopii Sofronie
din Arad (5) Iosif Stoica din Maramureş şi Dositheus episcop unit tot din zona
respectivă, alţi câţva de episcopi ai Râmnicului şi din Moldova, dar şi de mitropolitul
de Karlowitz. Deoarece situaţia era deosebit de tulbure, cultul greco-catolic era în
faza de constituire, trecerile religioase erau un fenomen la ordinea zilei, nu ne putem
forma o părere exactă asupra numărului preoţilor uniţi, vizitaţi de arhidiaconul
românilor în l 725, cert este faptul că ideea unirii religioase a prins şi se propaga în
rândul credincioşilor.
În document, arhidiaconul românilor menţiona situaţia de la faţa locului, unde
majoritatea preoţilor au acceptat să primească vizitaţia canonică, dar s-au semnalat
câteva cazuri de refuz categoric. În această categorie se încadrează preotul Gheorghe,
din Inand, al cărui fiu îi urma în chemarea preoţească, fiind hirotonit de episcopul
ortodox de la Arad şi care s-a opus în mod categoric intrării lui Paul Laszlo în
biserica din localitate. Un caz similar s-a înregistrat şi în Gurbediu, unde preoţii tată
şi fiu, ortodocşi, erau plecaţi la Ineu, să-l întâmpine pe episcopul de la Arad. Preoţii
din Botean, Lugaşul de Jos şi de Sus, Pcştiş, au plecat în mod intenţionat din parohie,
pentru a nu fi de faţă la vizitaţie, pentru a nu fi tentaţi să o accepte. Ostilitatea faţă
de unire şi-au manifestat-o şi cei doi clerici dinAştileu şi Săcădat. S-au mai înregistrat
cazuri de absenţă de la domiciliu intenţionate sau nu, nu ne putem pronunţa, în
cazul parohilor din Groşi şi Hăşmaş.
Vizitaţia canonică oferă date semnificative şi despre bisericile existente în
dieceză, astfel se menţionează materialele de construcţie folosite, starea lor de
funcţionare, dacă sunt pictate, dotarea cu clopote, odăjdii etc. Ţinând cont de perioada
asupra căreia se fac referirile, informaţiile sunt valoroase. Constatăm că marca
majoritate a bisericilor erau de lemn, cu acoperiş de paie sau de şindrilă, fiind uneori
îngrădite cu un gard de nuiele. Se menţionează un număr relativ limitat de biserici
ridicate din piatră care în general, anterior au fost catolice astfel: Nojorid, Husasăul
de Criş, Şilindru, Sudrigiu, Haieu. Biserica din Seghişte era şi ea din piatră, dar nu
se menţionează că ar fi fost în vechime, catolică. O parte dintre ele erau dotate şi cu
clopote, fenomen încă destul de rar în epocă, ele constituind o mândrie pentru

• Bunyitay Vincze, Mălnăsi Odiin, op. cit., p. 452.
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comunitatea care le detinea, astfel cele din: Leta Mare, Văşad, Chişirid, Şilindru,
Apateu şi Leş. În com~na Ursad biserica era în curs de construcţie, iar în Tăut era
deja ridicată, urmând a fi sfinţită. Existau însă şi biserici neîntreţinute, chiar
dărăpănate în comunele Petid şi Brădet, iar cea din Stânceşti nu avea acoperiş.
Singura biserică din dieceză care este menţionată cu picturi în interior, este cea
din Husasăul de Criş. Nu ne putem hazarda a aprecia valoarea acestei lucrări, dar
există o semnalare în acest sens pentru specialişti, prin documentul de faţă.
O informaţie interesantă oferă vizitaţia asupra situaţiei comunelor din Bihor,
care menţionează că în această perioadă, Sânnicolau! de Beiuş abia se repopula.
Conform cercetătorului Coriolan Suciu 10 prima atestare documentară a localităţii
datează din anul 1552, informaţii asupra aşezării ne parvin şi din anii 1599 şi 1692,
după care intervine o perioadă de pauză până în 1828, documentul reuşind să
completeze informaţia din perioada intermediară.
Considerăm că vizitaţi ne oferă o relaţie interesantă asupra bisericii din Tinăud,
care era ridicată din piatră, după modelul bisericilor catolice, de „vreun principe din
Moldova refugiat aici". Informaţia întăreşte o realitate istorică cunoscută şi anume
faptul că în această zonă s-au refugiat, pentru o perioadă limitată de timp, foştii
domni ai Ţării Româneşti, Gavrilaş Movilă şi Constantin Şerban, precum şi domnul
Moldovei, Gheorghe Ştefan, după ce au fost maziliţi de turci. 11 Datorită bunelor
relaţii cu principii Transilvaniei, consemnate în tratate, ei au beneficiat de dreptul
de a se stabili în Principat, primind domeniul Şinteu. Informaţia este completată de
alte documente contemporane care atestă faptul că în timpul prezenţei acestora în
zonă, construiesc în Tinăud o biserică, semn că localitatea avea un rol important în
cadrul domeniului Şinteu.
În ceea ce priveşte dotarea bisericilor, odăjdiile deţinute erau foarte puţine,
constând în general din potire din cositor, ceramică, cupru, lemn, în foarte rare
cazuri din metale nobile cum ar fi argintul, în bisericia din Nojorid, argint aurit la
Leş, sau metal aurit la Beiuş.
Hramul în care erau sfinţite bisericile, respecta în general veneraţia românilor
pentru anumiţi sfinţi din calendarul ortodox, cum ar fi Maica Domnului, Mihail şi
Gavril, Nicolae, se înregistrează un singur caz la Cresuia, unde biserica s-a ridicat
în cinstea Papei Calix, fără a cunoaşte motivaţia acestui fapt.
Una din obiectivele care trebuiau avute în vedere în timpul vizitaţiei, era şi
gradul de cunoaştere de către preoţi a matricolelor şi introducerea lor în parohii.
Doar în cazul parohiei Suplacul de Tinca şi Miersig, sunt menţionate existenţa
registrelor matricole, fapt interesant, deoarece celelalte parohii nu auziseră de acest
sistem de evidenţă. Nu ne putem exprima datorită cărei influenţe au fost ele introduse
tocmai aici, dar cunoaşterea lor este un lucru apreciabil. Importanţa registrelor era

Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. voi II, Bucureşti, 1968, p. 13 I.
Liviu Borcea, Satele din.Bihor ale lui Gavrilaş Movilă şi Constantin Şerban (Schiţă monografică
a domeniului Cetăţii Şinteu) în Crisia, 1977, p. 97-131.
1
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deosebită, deoarece
exactă a botezurilor,

avea rolul de a consemna prin intermediul preoţilor, situaţia
cununiilor şi a deceselor din parohiile în care serveau, oferind
o importantă sursă demografică. La sf'arşitul secolului al XVII-lea, acest sistem a
fost întrodus în parohiile catolice şi reformate, iar românii din Transilvania le adoptă
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în timpul domniei Mariei Tereza. 12
Documentul cercetat, se încheia cu semnele specifice de autentificare şi anume
semnătura celui care a întocmit actul şi sigiliul. Deoarece în documentul publicat
nu este descris exact sigiliul aplicat pe documentul original, îl reproducem după
descrierea făcută de Bunyitay Vincze. 13 Sub semnătura autografă a arhidiaconului
românilor Paul Laszlo, s-a aplicat sigiliul său personal, care-l reprezenta pe unul
dintre cei mai veneraţi sfinţi din biserica orientală, pe Sfântul Nicolae.
Considerăm că, bogăţia de date inedite pe care le oferă cercetătorilor în domeniu,
vizitaţia canonică din anul 1725, ne îndreptăţeşte să credem, că redarea ei în circuitul
cercetării modeme a istoriei ecleziastice, dar şi a vieţii spirituale a locuitorilor din
Bihor este meritorie.

12

Sorina Bolovan, Legislaţia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua
a secolului al XIX-iea, în Studii de istorie a Transilvaniei Cluj, 1994, p. 169.
Bunyitay Vincze, Biharwirmegye oltihjai s a valltis-unio, Budapesta, 1892, p. 45-46.

jumătate
13
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PROTOCOALELE VIZITAŢIEI CANONICE EFECTUATE
DE PAULLĂSZLO ÎN LOCALITĂTILE DIN COMITATULBIHOR,
ORADEA, 18 iulie 1725

.

Visitatio et instructionaliter elaborata connotatio presbyterorum Graeci ri/11.s·
ex mandata eminentissimi principis cardinalis Emerici e comitibus C.wiky, qua
praelati benignissimi huius almae dioecesis Magno-Varadiensis et quidem primo in
i.comitatu Bihariensi, anno 1724-1725.
I. Oradea, cu cartierele Olosig şi Uj Becs, ultimul denumit când Racz când
Katonavaros.
Paroh: Ioan, român. S-a născut în Pomezău, are aproximativ 45 de ani. A fost
hirotonit în urmă cu aproximativ 22 de ani, de către episcopul greco-catolic de Muncaci,
Camellis. Are capelan rutean. Biserica este acoperită cu şindrilă. Deţine vii.
I. DISTRICTUL ORADEA
2. Sântandrei
Proprietar: Fiscul imperial şi prepozitul mic.
Paroh: Mihai. Are aproximativ 28 de ani. A fost hirotonit în urmă cu 4 ani de
Jonyika din Arad, episcop unit, în secret. Venituri: în funcţie de cum se înţelege cu
enoriaşii. Biserica este din lemn cu acoperiş de paie. Nu a auzit despre matricolă.
3. Giriş
Proprietar: Episcopia romano-catolică.
Paroh: Laurenţiu. A fost sfinţit de episcopul de Muncaci. Biserica este din lemn.
Are potir din cositor. Nu are matricolă. Are venituri, confo1m înţelegerii.
4. Tărian
Proprietari: iezuiţii.
Paroh: Ioan, rutean. A fost hirotonit de episcopul de Arad. Biserica este din
lemn cu acoperiş de paie, îngrădită. Restul identic cu parohia de mai sus.
5. Toboliu
Proprietar: Capitlul episcopiei romano-catolice.
Preot: Ilie, de aproximativ 28 de ani. A fost hirotonit la Arad. Rutean. Biserica
este din lemn, cu acoperiş de paie. Are potir din ceramică. Apţi pentru cuminecătură
40. Nu are registru matricol.
6. Cheresig
Proprietari: conţii Csăky. Ordinul premonstratens.
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Paroh: Ioan 32 de ani. A fost hirotonit la Arad. Biserica este din lemn, cu acoperiş
de paie. Are potir din plumb. Cei care se cuminecă: 45. Nu are matricolă.
7. Roit
Proprietar: Capitlul
Paroh: Ladislau, 36 de ani. Hirotonit la Arad. Biserica are
gard de nuiele. Are potir din cositor. Se cuminecă: 80.

acoperiş

de paie,

8. Sânnicolau Român
Proprietar: conţii Eszterhazy
Paroh: Ioan, 42 de ani. A fost hirotonit de episcopul de Maramureş. Biserica
este din lemn, cu acoperiş de paie, având hramul Sfinţilor Mihail şi Gavril. Arc
potir din cupru dăruit de Capitlu. Se cuminecă 65.
9. Berechiu
Proprietar: Capitlul.
Preotul nu a fost prezent. Biserica ca şi cea de mai sus. Are potir de cositor.
10. Cefa
Proprietar: Fiscul imperial
Parohi: Ioan şi Laurenţiu, ambii erau plecaţi. În rest, ca mai sus.
11. Inand
Proprietar: Somberi
Preot: Gheorghe, care s-a opus intrării mele în biserică. Fiul său, preotul Paşcu,
a fost hirotonit de episcopul schismatic de la Arad, Sofronie. Biserica poaită hramul
sfinţilor Mihail şi Gavril.
12. Gepiu
Proprietari: iezuiţii din Oradea.
Paroh: Petru. Este lăudat de enoriaşi. În rest, ca mai sus.
13. Leş
Proprietar: Bencze Eva
Paroh: Pop Nicolae, de 30 de ani. Soţia împreună cu cei doi fii au fugit la Beiuş.
Este născut în Ardeal.
Biserica este din lemn, cu acoperiş de paie. Are potir din argint aurit şi un
clopot.
14. Chişirid
Proprietar: prepozitul mare.
Paroh: Mihai, de 37 de ani. A fost hirotonit de episcopul unit din Ardeal,
Athanasie. Biserica este din lemn, având hramul Maicii Domnului. Are potir din
cositor şi un clopot.
15. Nojorid
Proprietar: Episcopia
Paroh: Pop Mihai, de 40 de ani. S-a născut în zona Pomezău. Biserica este din
piatră cu acoperiş de paie, anterior a aparţinut catolicilor. Are potir de argint.
16. Cihei
Proprietar: Capitlul.
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Paroh: Teodor, de 32 de ani. A fost hirotonit de episcopul de Arad, Jonyka. Este
din Vaida, din zona Beiuş. Are doi băieţi. Biserica este din lemn, cu acoperiş din
paie, având hramul Sfăntului Mihai. Are potir din cositor.
17. Hai eu şi Rontău
Proprietari: Episcopia şi Capitlul.
Paroh: Tămaş, de 30 de ani. A fost hirotonit de episcopul schismatic de la Arad.
Biserica este din piatră, în vechime a fost catolică, este folosită de ambele comune.
18. Alparea
Proprietar: Capitlul.
Paroh: Pop Ioan, de 30 de ani, de provenienţă din satul Bos, din Ardeal. A fost
hirotonit de Dositheus, episcop unit de Maramureş. Biserica este din lemn. Poartă
hramul Sfăntului Gavril. Are potir din lemn.
Nu au manifestat interes pentru unire localităţile: Bicaciu, Homorog, Mădăras,
Cheriu şi Felcheriu, Sântelec şi Pomezău.
19. Pocsaj
Proprietar: Fiscul şi Episcopia.
Paroh: Ioan, de 27 de ani. Provine din zona Pomezău. A fost hirotonit de episcopul
de Arad, Jonyika. Biserica este din lemn, cu acoperiş de paie. Poartă hramul sfinţilor
Mihail şi Gavril. Are potir din cositor. Se cuminecă: 60.
II. DISTRICTUL LAKSAG CU ERIU

1. Leta
Paroh: Ioan, rutean de 40 de ani. A fost hirotonit de episcopul unit de
Muncaci, Camellis. Biserica are grad de nuiele şi acoperiş de paie. Are un clopot.
Se cuminecă: 25.
2. Şilindru
Proprietar în cea mai mare parte Capitlul.
Preot: Ioan, rutean de 46 de ani, din Râkoczi, comitatul Bereg. A fost hirotonit
de episcopul unit de Maramureş, Stoica.
Biserica este din piatră, cu acoperiş de paie, anterior a fost catolică. Poartă
hramul Sfăntului Nicolae. Are potir din cositor. Un clopot. Se cuminecă: 34.
3. Văşad
Proprietar: Capitlul.
Paroh: Dumitru, de 64 de ani, din Ardeal. A fost hirotonit în urmă cu 32 de ani
de Iosif, pe atunci episcop schismatic.
Biserica cu gard de nuiele şi acoperiş din şindrilă. Poartă hramul sfinţilor Mihail
şi Gavril. Are potir de cositor. Un clopot. Nu are cunoştinţă despre matricolă.
4. Pişcolt
Proprietari: familia Redey.
Paroh: Gabriel, de 46 de ani, din părţile Baia-Mare. A fost hirotonit de episcopul
de Maramureş, Iosif Stoica.
Biserica are gard de nuiele, acoperiş de paie. Poartă hramul Sfinţilor Mihail şi
Gavril. Potir din lemn.
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III. DISTRICTUL BEIUŞ
1. Petid
Proprietar: Capitlul.
Preot: Gheorghe, de 60 de ani din Beiuş, fiul lui Perşoc Mihai. A fost hirotonit
de episcopul unit din Ardeal, Athanasie, în urmă cu 23 de ani.
Biserica este din lemn, dărăpănată. Pocal din lemn.
2. Târgul Suplacu de Tinca.
Proprietari: Episcopia, Capitlul.
Preot: Ioan, de 56 de ani, s-a născut în Săldăbagiu vecin, tatăl său a fost de
asemenea preot. A fost hirotonit de episcopul de Muncaci, Camcllis. Are 4 copii.
Biserica este din lemn, poartă hramul Sfântului Mihai. Potir din cositor. Are
registru matricol.

3. Săldăbagiu Mic
Proprietar: Episcopia şi Capitlul.
Paroh: cel din Suplac. Biserica ca mai sus, având hramul Sfăntului Nicolae.
4. Ursad
Proprietar: Capitlul.
Paroh: cel din Petid. Biserica se află acum în construcţie. Nu are potir,
trebuie dotată.
5. Căpâlna
Proprietar: Episcopia şi Capitlul.
Paroh: Gheorghe, de 49 de ani, născut în Căpâlna, unde şi tatăl său Ioan, a fost
preot. A fost hirotonit de mitropolitul de Karlowitz, Sophronie, în unnă cu 15 ani.
Are trei băieţi. Biserica este în stare bună, are potir din cositor. Nu arc matricolă.
6. Forău
Proprietar: Episcopia.
Preot: Gheorghe, de 32 de ani. S-a născut la Căbeşti, în zona Beiuş. A fost
hirotonit în urmă cu patru ani de episcopul de Arad, Jonyika.
Biserica este acoperită cu şindrilă. Are potir din cositor. Nu are registru matricol
şi nici nu-l cunoaşte.
7. Târgul Beiuş
Proprietar: Episcopia.
Paroh: Iosif, de 30 de ani. Provine din părţile Hălmagiu-lui. A fost hirotonit de
episcopul de Arad, Jonyika.
Biserica este din lemn, are potir din metal aurit. Poartă hramul Sfinţilor Mihail
şi Gavril.
8. Delani
Proprietar: Episcopia.
Paroh: Mihai, de 40 de ani, născut în localitate. A fost hirotonit de mitropolitul
Sophronie, în urmă cu 15 ani. Are doi băieţi, elevi.
Biserica este din lemn, cu acoperiş de paie. Potir din cositor. Poartă hramul
Sfăntului Mihai.
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9. Sânrnartin de Beiuş
Paroh: cel de sus.
Biserica poartă hramul Sfântului Mihai.
10. Mizieş
Preot: Vasile Roman, de 24 de ani, din localitate. A fost hirotonit de episcopul
de Arad, Sofronie, în unnă cu doi ani. Are doi băieti. Nu are matricolă.
Biserica are acoperiş din şindrilă. Poartă hr~mul Înălţării Domnului. Potir
din cositor.
11. Nimăieşti
Preot: Teodor, de 32 de ani, localnic. A fost hirotonit de episcopul de Arad,
Jonyika. Are trei băieţi.
Biserica este nouă, acoperită cu şindrilă. Potir din cositor.
12. Talpe
Preot: Gheorghe, de 40 de ani. Hirotonit de Jonyika în unnă cu 13 ani. Născut
în localitate, are doi băieţi.
Biserica cu acoperiş de şindrilă, poartă hramul Maicii Domnului. Nu arc
matricolă.

13. Curăţele
Paroh: Teodor, de 40 de ani. Hirotonit de Sophronie, mitropolitul de Karlowitz,
în unnă cu 15 ani. Născut în localitate, are trei băieţi.
Biserica cu acoperiş de şindrilă, poartă hramul Sfântului Nicolae. Potir din
cositor. Nu are matricolă. Pâinea sfinţită pentru întregul an se coace în Joia Mare.
14. Beiuşele
Paroh: Abraham, de 30 de ani. Hirotonit de Nyekie(?) 14 Ioan. Este localnic, are
un băiat.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Potir din cositor. Biserica poartă hramul Sfăntului
Mihai, sfinţirea se face în Joia Mare.
15. Crasna (probabil Cresuia?) 15
Paroh: Teodor, de 50 de ani. Hirotonit la Alba Iulia, deAthanasie. Localnic, arc
trei băieti.
Bis~rica cu acoperiş de şindrilă. În cinstea sfăntului Papă Calix. Potir din cositor.
16. Burda
Paroh: Ursinus, de 40 de ani. Hirotonit de Jonyka.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Potir din cositor. Poartă hramul Sfântului Dumitm.
17. Budureasa
Paroh: Abraham, de 37 de ani. Hirotonit de Jonyika. Are doi băieţi.
Biserica e acoperită cu şindrilă, poartă hramul Sfăntului Nicolae. Potir din cositor.
18. Căbeşti
Paroh: Nicoară, de 50 de ani. Hirotonit la Alba Iulia, de Athanasie. Cei doi
băieţi servesc ca ,,!eviţi".
Biserica e acoperită cu şindrilă. Poartă hramul Maicii Domnului. Potir din cositor.
14
15

Semnul întrebării apare în textul publicat de Bunyitay Vincze.
Identificarea incertă ne aparţine.
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19. Saca
Paroh: Matei, de 40 de ani. Hirotonit de Jonyka, la Arad.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Poartă hramul Sfăntului Mihai. Potir din cositor.
20. Drăgăneşti
Paroh: Mihai, de 40 de ani. Hirotonit de Ribnicon Damaschi, la Alba-Iulia, în
urmă cu 17 ani. Are doi băieţi, unul dintre ei serveşte în parohie.
Biserica e acoperită cu paie. Poartă hramul Maicii Domnului. Are potir din cositor.
21. Şebiş
Paroh: Hisie, de 43 de ani. Hirotonit de Jonyka. Localnic, are patru băieţi care
servesc în parohie.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Poartă hramul Sfântului Mihai. Are potir
din cositor.
22. Bunteşti
Paroh: Gabriel, de 50 de ani. Hirotonit de Athanasie, la Alba-Iulia în urmă cu
17 ani. Are doi băieţi care servesc în parohie.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Poartă hramul Maicii Domnului. Are potir
din cositor.
23. Poieni
Paroh: Bălaj, de 63 de ani. A fost hirotonit la Muncaci, de Iosifîn unnă cu 39 de
ani. Are trei băieţi care servesc în parohie.
Biserica e acoperită cu şindrilă. Poartă hramul Sfântului Mihai. Potir din cositor.
24. Cociuba Mică
Paroh: Mihai, de 64 de ani. Hirotonit la Alba-Iulia, deAthanasie, în urmă cu 30
de ani. Este localnic, are patru băieţi care servesc în parohie.
Biserica are acoperiş de şindrilă. Poartă hramul Sfântului Gheorghe. Are potir
din cositor.
25. Brok (probabil Broaşte, azi Stânceşti) 16
Paroh: Nicolae, de 30 de ani. Hirotonit de Jonyika.
Biserica nu are acoperiş. Poartă hramul Sfăntului Mihai. Are potir din cositor.
26. Brădet
Paroh: Vasile, de 40 de ani. Hirotonit de Jonyika, în urmă cu 9 ani.
Biserica în paragină. Poartă hramul Sfântului Ioan. Are potir din cositor.
27. Chişcău
Paroh: Mihai, de 50 ani şi altul Sixtus, de 30 de ani. Primul hirotonit de Athanasic,
la Alba-Iulia, în urmă cu 25 de ani, celălalt de Jonyika în urmă cu 4 ani.
Biserica poartă hramul Sfăntului Mihai. Are potir din cositor.
28. Fânaţe
Paroh: Mihai, de 70 de ani. Hirotonit de Iosif, la Muncaci, în urmă cu 40 de ani.
Are cinci băieţi, dintre care trei sunt pe lângă preoţi.
Biserica are acoperiş din şindrilă. Poartă hramul Maicii Domnului. Are potir
din cositor.

16

Identificarea

localităţii

ne

aparţine.
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29. Câmpani
Paroh: Gheorghe, de 56 de ani. Hirotonit de Athanasie, la Alba-Iulia, în urmă
cu 25 de ani. Are cinci băieţi, dintre care unul serveşte în parohie.
Celălalt preot Mihai, are 50 de ani, a fost hirotonit de acelaşi episcop.
Biserica are acoperiş din şindrilă. Poartă hramul Sfăntului Mihai. Are potir
din cositor.
30. Seghişte.
Paroh: Mihai, de 40 de ani. Hirotonit de Iosif, în Muncaci, în urmă cu 12 ani.
Are două ajutoare de preoţi, pe Trifu şi Petru.
Parohia este din piatră, acoperită cu şindrilă. Are potir din cositor.
31. Sudrigiu
Preotul nu a permis să fie consemnat.
Biserica este din piatră, a fost pe vremuri catolică.
32. Dumbrăviţa de Codru
33. Sânnicolau! de Beiuş, acum s-a populat.
34-35. Groşi şi Hăşmaş
Protopopul va oferi relaţii despre aceste parohii.
36. Tăut
Proprietate în composesorat.
Preot: Ioan, de 28 de ani. S-a născut la Cârpeşti. Hirotonit de episcopul de
Arad, Sophronie.
Biserica este nouă, nu a fost încă sfiinţită, va purta hramul Sfântului Dumitru.
Are potir din lemn.
37. Girişul Negru
Proprietate în composesorat.
Preot: Abraham, de 40 de ani. Hirotonit de Jonyika, care a decedat.
Biserica este de lemn, are clopot.
38. Gurbediu
Preotul nu era la domiciliu. A mers împreună cu vice protopopul de Oradea la
Ineu, să-l întâmpine pe episcopul schismatic de Arad. Are un băiat care a fost hirotonit
de acel episcop schismatic.
Biserica este din lemn, acoperită cu paie.
39. Husasăul de Tinca.
Preot: Teodor, de 26 de ani. A fost hirotonit de Sophronie, actualul episcop
de Arad.
Biserica este din lemn şi poartă hramul Maicii Domnului. Are potir de cupru.
Lingură de lemn. Are clopot.
40. Sititelec
Proprietar: Capitlul.
Preot: Marcu, de 36 de ani. A fost hirotonit de Jonyika.
Biserica este din lemn. Poartă hramul Sf'antului Nicolae. Are potir din metal
Lingură din ceară. Are clopot. Nu are matricolă.
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41. Văşad
Preot: Gabriel, de 26 de ani. Hirotonit de Sophronie, mitropolitul de Karlowitz.
Biserica este din lemn. Poartă hramul sfinţilor Mihail şi Gavril. Potir din metal.
42. Păuşa
Preotul este rutean, nu a vrut să se prezinte.
43. Fonău
Proprietar: Episcopia.
Preot: Teodor, de 36 de ani. Este originar din Remetea de Beiuş. A fost hirotonit
de Jonyika.
Biserica poartă hramul Maicii Domnului. Potirul este din metal.
44. Miersig
Paroh: Petru, de 45 de ani. Hirotonit de Jonyika, în urmă cu 12 ani.
Biserica este din lemn. Poartă hramul Maicii Domnului. Are potir din cositor.
Are matricolă.
45. Şauaieu
Proprietar: Capitlul.
Preot: Teodor, de 38 de ani. Provine din Ardeal. A fost hirotonit de Jonyika.
Biserica este din lemn. Poartă hramul Sfântului Mihai. Are potir din metal. Nu
are matricolă.
46. Apateu
Proprietar: Episcopia.
Preot: Vasile, de 30 de ani. Hirotonit de Jonyika, în urmă cu patru ani.
Biserica este din lemn cu acoperiş de paie. Poartă hramul Sfântului Mihai. Are
un clopot.
47. Ianoşda
Proprietar: Episcopia.
Preot: Nica Tămaş, de 70 de ani. Hirotonit în anul 1698, de episcopul Camellis
de Muncaci.
Biserica de lemn.
48. Tulea
Proprietar: Episcopia.
Preot: Ioan, tatăl său a fost de asemenea preot. Provine din Căbeşti, din zona
Beiuşului, are 32 de ani. Hirotonit de Jonyika.
Biserica este din lemn, are acoperiş din paie. Are potir din cositor.
49. Lupoaia
Proprietar: Capitlul.
Preot: Gheorghe, de 45 de ani. A fost hirotonit la Muncaci, în urmă cu 45 de ani.
Biserica: este din lemn cu acoperiş de şindrilă. Poartă hramul Sfântului Nicolae.
Are potir din lemn.
50. Dumbrăviţa Mică
Proprietar: Capitlul.
Preot, cel menţionat mai sus, Gheorghe.
Biserica are acoperiş de paie. Poartă hramul Sf'antului Nicolae. Are potir de lemn.
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IV. DISTRICTUL CRIŞUL-REPEDE
1. Husasăul de Criş
Proprietar: Capitlul.
Preot: Ladislau, provine din Moldova, unde a fost hirotonit probabil de un
schismatic.
Biserica este din piatră, pe vremuri a fost catolică, pictată în interior, cu acoperiş
de şindrilă, recent a fost reparată. Are potir de piatră.
2. Ineu
Proprietar: Capitlul.
Paroh: Gabriel, de 62 de ani.
Biserica din lemn, cu acoperiş de paie.
Preoţii din Botean, Bălaia, Lugaşul de Jos şi de Sus, Peştiş au dispărut în mod
intenţionat.

3. Tinăud
Paroh: Gheorghe.
Biserica este din piatră, construită după modelul bisericilor catolice, de vreun
principe din Moldova, refugiat aici.
Are potir din cositor.
4. Aştileu
Proprietatea lui Boronkai Adam.
Săcădat, sunt preoţi, în prima parohie - Ioan în cealaltă Petru, ei au o atitudine
ostilă fată de unire.
În iulie 1725, am trecut în comitatul Solnocul de Mijloc, apoi în Crasna, în
ambele vice protopopii mi-au cerut ca să mai aştept cu vizitaţia, să sosească în acest
sens dispoziţia episcopului unit din Ardeal, deoarece aceste comitate aparţin de
Ardeal.
Semnat în Oradea, în 19 iulie 1725.
Humillime praesentat
Paulus Laszlo praepositus de Ruthenis, custos canonicus Varadiensis, ac per
dioecesim ritus graeci archidiaconus m.p.
(Originalul se găsea în arhiva Episcopiei de Oradea, avea 5 coli de hârtie, la
sfârşit cu un sigiliu timbrat).

8
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LA VIE SPIRITUELLE DANS LES VILLAGES DE BIHOR REFLETEE
DANS LA VISITATION CANONIQUE DE 1725
- Resume-

On rend au circuit scientifigue une source documentaire importante pour la
reconstitution de la vie spirituelle du village en Bihor an debut du XVIII-cmc
siecle, la visitation canonigue de 1725. C'est la premiere action de ce geme
entreprise dans Ies paroisses de rite oriental du Diocese romaine-catholiguc
d'Oradea par l'archidiacre des Roumains, Paul Laszlo, investi avec cette fonction
aupres I' evegue latin.
La visitation canonigue offre des donnees concretes sur I' organisation des
paroisses de rite oriental de la diocese d'Oradea et l'option de certaines paroisses
d'adopter la rite greco-catholigue, gui, etait a peine au debut dans la region. Elle
comprend aussi des donnees valereuses en ce gui concerne Ies relations de propriete
en Bihor, Ies grands proprietaires fonciers etant l 'Eveche et le Capitulairc
romaine-catholigue, sui vi par Fisc royal, I' ordre jesuite et Ies proprietaires particuliers.
Le document souligne le râle determinant des pretres dans I' evolution spirituelle
de la communaute, offrant des donnees sur leur origine et ordination, le nombre des
pretres et leurs activites, Ies revenus realises etc.
La visitation nous offre aussi des informations edifiantes sur Ies eglises existantes
dans la diocese, leur anciennete, leur etat de conservation, la dotation avec des
cloches et des vetements sacerdotaux, la decoration avec des peintures.
La visitation mentionne aussi Ies premieres paroisses gui ont adopte le systemc
des registres matricules, tres important pour l'evidence des paroissiens.
La document, traduit en roumain d' apres I' original hongrois, publie entierement
par le chercheur Bunyitay Vincze, reflete la realite historigue du moment, offrant
des donnees sur un grand nombre de communes de Bihor au carrefour des siecles.
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LEGĂTURILE EPISCOPULUI SAMUIL VULCAN CU
INTELECTUALII ARĂDENI
de
Blaga Mihoc

În decursul îndelungatei sale arhipăstoriri episcopul greco-catolic de Oradea
Mare, Samuil Vulcan, a susţinut cu stăruinţă, instituţiile şcolare româneşti, întemeind
o mtţlţime de şcoli în satele diecezei sale şi ctitorind celebrul gimnaziu românesc de
la Beiuş, al doilea din Transilvania după cel de la Blaj, renumit prin pregătirea
profesorilor săi şi a elevilor care-l frecventau 1•
Din acest punct de vedere interesele patriotice ale bunului arhiereu s-au extins
şi dincolo de graniţele diecezei sale, concretizându-se, aşa cum scriu majoritatea
istoricilor, în stăruitoarele demersuri pentru sprijinirea întemeierii Preparandiei
ortodoxe de la Arad şi, pe un front mai larg, pentru exoperarea alegerii uni episcop
român în această eparhie 2• În aceste manevre, cu efecte benefice pentru românii
ortodocşi din jurul Aradului, şi într-un plan mai amplu şi pentru alţii, s-au implicat
Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară, pe care ierarhul orădean, aşa cum o dovedeşte
corespondenţa sa cu aceştia, i-a susţinut consistent, prin influenţa sa la Curtea vieneză
şi apoi prin substanţiale ajutoare materiale 3•
· Dealtfel împăratul de la Viena, impresionat de vitejia ostaşilor români în
luptele împotriva lui Napoleon, şi desigur de stăruinţele unor fruntaşi ai acestora,
a emis, la 9 februarie 1811, un ordin prin care dispunea întemeierea, în împărăţie,
a trei preparandii româneşti, cea din Arad deschizându-se la 9 noiembrie 1812,
şi având trei profesori, - Constantin Diaconovici Loga, la limba română şi
gramatică, dr. Iosif Iorgovici, la matematică şi geografie şi Ioan Mihuţiu, la
pedagogie, metodică şi istorie, şi un catehet - Dimitrie Ţichindeal 4 •
Vezi pentru această chestiune Constantin Pavel Şcoalele din Beiuş 1828-1928, Tiparul tipografiei
,,Doina", Beiuş, 1928, 343 p.
2
Vezi Ioan Vuia, Fragmente din istoricul pedagogicului greco-ortodox român din Arad,
Panciova, 1887, p. 31; Iacob Radu, Istoria diecezei române unite a Orăzii Mari 1777-1927, Oradea,
Chiriaşii tipografiei româneşti, I 932, p. 90-106; Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ - Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (1830-1840), Tipografia diecezană,
Arad, 1935, p. 1-384.
J Nicolae Ţincu Velea, Istoria bisericească politico-naţională a Românilor peste tot, I 865, p. 300;
Iacob Radu, Loc. cit.
4
Iosif Vulcan, Dimitrie Ţichindeal, (discursul de recepţie Ia Academia Română) în Familia,
1895, p. 459, 469.
1
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La aflarea acestei veşti Samuil Vulcan s-a bucurat, scriindu-i, la 12 decembrie
1812 lui Ţichindeal următoarele: ,,Eu încă mă bucur de şcoala voastră şi cum că
între învăţători şi tu eşti, căci amândouă aceste am dorit şi întru amândouă şi eu
m-am ostenit"5 . Peste nici trei ani profesorii arădeni vor intra în conflict deopotrivă
cu mitropolitul sârb de la Karloviţ, căruia nu-i convenea atitudinea lor „prea
românească", reclamându-i, la 13 iulie 1815, cancelarului IosifErdody că „stăruiesc
şi propagă naţionalismul", şi că au trimis împăratului o petiţie, în care solicită numirea
unui episcop la Arad6, şi cu Uroş Nestorovici, inspectorul şcolilor ortodoxe din
Ungaria, care după cum afirmă Ţichindeal, într-o scrisoare către Samuil Vulcan,
din 14 septembrie 1813, strângea contribuţii băneşti de la românii patrioţi de
pretutindeni, folosindu-le nu pentru întreţinerea elevilor români lipsiţi de posibilităţi
de la preparandia românească din Arad, ci pentru cei de la cea a sârbilor din acelaşi
oraş • Pe de altă parte propensiunea spre învăţătură a fiilor de români se lovea
deopotrivă de ignoranţa părinţilor şi de lipsurile materiale, cu toate îndemnurile
venite de la episcopul Pavle Avacumovici, încă de la deschiderea preparandiei,
semnificativă fiind în acest sens o circulară a sa, redactată cu litere chirilice în
limba română, din 27 octombrie 1812, către Consistoriul ortodox de la Velenţa, de
lângă Oradea Mare, repetată în mai multe rânduri şi transmisă tuturor protopopilor
ortodocşi din Bihor8 • Concomitent, Uroş Nestorovici cere şi el, prin acelaşi
Consistoriu, protopopilor ortodocşi din Bihor să pretindă preoţilor să-şi trimită fiii
la preparandia din Arad, dând astfel exemplu enoriaşilor din parohiile lor.
Urmându-i sfatul, protopopul ortodox de Oradea, Mihail Manoilovici, trimite
celui de Beiuş, respectiv lui Teodor Balint, o circulară pe care, la rândul său, acesta,
în înţelegere cu Ignatie Nestorovici, ,,dascăl normalicesc neunit în Beiuş", la 5
noiembrie 1813 o retransmite preoţilor din subordinea sa, precizând că trebuie
procedat în manieră graduală: el cerea, adică preoţilor ca, după o temeinică instruire
religioasă, să-şi trimită fiii, alături de alţi tineri dornici de învăţătură din parohiile
lor, la „şcoala cea grecească" din Beiuş, unde aceştia îşi vor putea însuşi cunoştinţe
pregătitoare, spre a face faţă, apoi, pretenţiilor cerute la Preparandia din Arad, către
care se vor îndrepta. Dar iată, in extenso, cuprinsul acestei circulare inedite, redactată
în limba română şi tot cu litere chirilice, şi aflată în posesia unui colecţionar particular din Or}ldea: ,,Cu_cemicilor Preoţi din Protopresbiteratul nostru.
Fiindcă lnălţatul Impăratul nostru au binevoit a îngădui, pentru fericirea
neamului românesc, care până acuma au fost înţelinat în prostie, a-l rădica şi la
lumină a-l aduce, prin învăţăturile şi şcoalele rânduite a pedagogiumului,
(preparandiei, şcolii pedagogice n.n.) care la Arad s-au aşezat a fi foarte folositor,
de unde pot preparanzii în Statutul cel vrednic a fi, atâta în treapta dăscălească, cât
şi în cea preoţească, hotărându-să cu strânsă porunci, ca până atunci, până ce nu vor
învăţa pedagogia, să nu să poată nici dascăli a fi, nici preoţi a să sfinţi. Aşadară,
Sfiinţile Voastre, care aveţi prunci şi doriţi a veghea fericirea tinerilor, sau în locul
7

5

Ibidem. p. 470.
Ibidem, p. 494.
1 Ibidem, p. 480, 493-494.
'Teodor Botiş, Istoria Şcoalei normale (Preparandiei)
din Arad, Editura Consistoriului, Arad, 1922, p. 20-21.
6
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să vă

sfătuiţi şi pruncii, până în vremea aceea ce vor dobândi învăţăturile pedagogiei, să-i
trimiteţi aici la Beiuş, în şcoala ce(a) grecească, să înveţe aceste de acum următoare
învăţături: cetire împreună (cu) scrisoare, aretmetică, catehizul (catehismul n.n.),
Biblia şi rânduiala slujbelor besericei, împreună cu glasurile (cântările bisericeşti
n.n.) numai puţină cheltuială până ce vor dobândi şi acelalte folositoare învăţături

ale pedagogiei, nu numai Sfinţia Voastră, dară şi norodului care ar vrea să-şi lumineze
neamul, acestuia sfârşit să-i îndemnaţi, cărora rămânem, dat în Beiuş, 5 noiembrie
1813, de tot binevoitori, Teodor Balint, administrator (parohial n.n.) a(!) Beiuşului,
a(l) Meziadului, lgnatie Nestorovici, dascăl normalicesc neunit în Beiuş; fiind că
tocma astăzi, în 6 zile noiembrie, am primit de la cinstitul Consistorium, de sub
22203, de la inspectorele de lege grecească, Uroş Nestorovici trimisă, ca în locurile
unde se ţin şcoalele să să înţeleagă localnicul director, împreună cu învăţătornl şcoalci
X şi cu preotul locului, şi să orânduiască tinerimea la slujbele bisericeşti, adecă
seara, dimineaţa şi la amiazăzi, după cetirea învăţăturii, slujba cea obişnuită neîncetat
să urmeze, spre întărirea tinerilor în slujbele bisericii, care Sfinţiilor Voastre tare să
porunceşte ca nesmintit să împliniţi, subt pierderea de tot a patrafirnlui, de nu veţi fi
ascultători, acesteia porunci. M. Manoilovici, protopop Orăzii Mari, Teodor Balint,
administrator (protopopesc n.n.) a(l) Beiuşului şi Meziadului. La cucernicii preoţi
din protoprezbiteratul Beiuşului, cu grabă, prin sfeţii bisericii să meargă din sat în
sat, precum urmează: Beiuş, Sânmartin, Petreasă, Remetea, Gurbeşti, Roşia, Josani,
Căbeşti, Lazuri, Sohodol, Drăgoteni, Pocola, Feneriş, Săucani, Poitari, Şoimuş, Borz,
apoi la Mezieş".
Ameninţarea cu pierderea de tot a patrafirului de către cei ce nu s-ar năzui,
precum am văzut, ,,spre întărirea tinerilor în slujbele bisericii", şi nu s-ar implica în
pregătirea prealabilă a celor care ar urma pe viitor cursurile preparandiei româneşti
din Arad, demonstrează hotărârea fruntaşilor religioşi ai românilor de a contribui,
din toate puterile, la consolidarea acelei instituţii şcolare, cu rol atât de benefic
pentru ridicarea nivelului cultural al poporului lor.
Iminenţa unei sedis vacanţe a Episcopiei din Arad, prefigurată de previzibila
dispariţie a greu-morbosului episcop de acolo, Avacumovici, prilejuieşte lui Samuil
Vulcan noi intervenţii la Viena, pentru alegerea unui episcop de etnie română. E drept
că, încă înainte de dispariţia lui PavleAvacumovici, sfătuiţi de Samuil Vulcan, fruntaşii
românilor arădani alcătuiseră o „instanţie", adică o petiţie în acest sens. Aceasta era
gata încă din 19 decembrie 1813, aşa cum sp~nea Dimitrie Ţichindeal, într-o scrisoare
către Samuil Vulcan, din 3 ianuarie 18149 • Incântat, aşa cum îi scrie lui Ţichindeal
la 27 mai 1814, că profesorii români de la Arad îi învaţă „pe preparanduşi ... a scrie
cu slove latineşti, fiind aceas!a începutul culturii", episcopul orădean promite că va
interveni la Curtea din Viena în favoarea cererii lor 10 •
Lucrurile se vor tărăgăna, însă, mai multă vreme, întrucât scrisoarea adresată
de către Samuil Vulcan în chestiunea alegerii unui episcop ortodox român la Arad
palatinului Ungariei, va cădea în mâinile lui Uroş Nestorovici, care a procedat, la
9

10

losifVulcan, op.cit., p. 482.
Ibidem, p. 483.
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începutul lui iunie 1814, la „amovarea", adică la demiterea din postul de catehet a
lui Dimitrie Ţichindeal 11 • Peste câteva luni, adică în 15 aprilie 1815, Ţichindeal se
retrage din Arad la Becicherechiul Mic, unde va funcţiona, pentru scurtă vreme, ca
preot. La începutul lui iunie 1815 el va pomi spre Viena, cu diligenţa. La 4 iulie,
odată ajuns în capitală, datorită intervenţiei lui Samuil Vulcan şi a censorului cărţilor
româneşti Theodor Aaron 12, va fi primit în audienţă d~ arhiducele Rainer şi de
palatinul Ungariei, fără însă ai se rezolva pretenţiile 13 • In drumul spre Viena el a
poposit câteva zile la Giula, la casa părintească a lui Moise Nicoară, de unde, la 5
iunie îi adresează lui Samuil Vulcan o nouă şi interesantă scrisoare, scrisă cu litere
chirilice, şi după ştiinţa noastră până acum inedită. Ea se află în aceeaşi colecţie
particulară amintită mai sus, şi are următorul cuprins: ,,Preasfinţite Domnule Episcop,
mie milostive patroane, până ce mi-am pus trebile mele în bună rânduială, pentru
Viena, m-am întârziat, că altmintrele aveam de gând nesmintit nainte să vin la Oradea
Mare şi apoi să mă îndrept către zisul loc. Acuma, dară, din Arad am venit la Giula,
din această pricină că Duminica trecută, iată, doritul Moise Nicoară (s.a.) în
Becicherechiul Mic la casa mea, pre poşte din Bucureşti venind, s-au abătut, şi
nefiind eu acasă, cu muierea mea vorbind, ce au avut de spus spuindu-i, s-au dus în
grabă, am socotit că dacă ar voi tatăl lui Moise cu mine împreună (a) călători, mi-ar
fi de soţie (însoţitor în călătorie n.n.), şi şi de pungă mai uşor, însă precum văz nu e
cu putinţă, şi aşa eu singur de aicea plec la Buda (s.a.).
Nespusă bucurie am de Moise Nicoară că-i la Viena, şi tocmai când voi fi şi eu!
Preasfinţite,

Eu merg la Viena nu atâta pentru a mea, de care mult îmi este, treabă, cât pentru
directorie (s.a.) şi pentru alte trebi a(le) Institutului, (s.a.) care tocmai
Nestorovici (Uroş n.n.) va să-l strice. Deci, mă rog, precum la Buda aşa şi la Viena,
deschide-mi numai uşa şi le pleacă urechile să mă asculte cei ce pot ajuta şi mijloci
nouă vlădică la Arad, românesc, şi director la Caransebeş şi întări Institutul
(Preparandia de la Arad n.n.).
La toţi care voieşti să merg în Viena recomăndăluieşte-mă numai să mă asculte
şi acelea recomandaţii la toţi şi toate într-un poci (pachet, n.n.) trimite-mi-le cât
mai în grabă la preotul unit, acolo să le aflu. Leu (s.a.) mă voi face, şi la cerut
vlădică de român şi director voi covârşi (întrece n.n.) pe ţiganii cei lăieţi; vei auzi,
n-am ce mă lăuda.
Ce se atinge de mine, eu precum am spus cu gura, aşa zic şi în scris, că mie de
diregătoria catehicească nu-mi iaste, însă voi cu cinste să mă slobozesc. Pentru
aceea mă rog atâta mijloceşte-mi ca să fiu ascultat, să-mi arăt nevinovăţia şi pizma
sârbilor asupra mea, şi a bunăseamă eu reuşesc (s.a.), aceea fii Măria Ta încredinţat.
Că altmintrelea nu numai catehizaţia (postul de catehet n.n.), ci şi parohia îmi
pierd şi de aş pierde-o pentru vreun bine de comun al românilor treacă, ducă-se, cu
bucurie le-aş oferi, ci pentru minciunile sârbilor să mă poată arăta cu degetul aceea
nu voi, încât va fi cu putinţă.
vlădicie,

11

Ibidem, p. 483.
Vezi, pentru biografia lui Theodor Aaron, Constantin Pavel, op.cit., p. 139-141.
ii Iosif Vulcan, op.cit., p. 495.
12
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nu mi-au dat aceea însemnare unde trebuia la Viena să mă duc, căci ştia
că vin la Oradea.
Dar scrie-mi precum m-am rugat, la cine am a merge în Viena, dearându-şi
recomandaţie, că fără aceste nu voi putea mult spori. Dacă-mi fac atâta cheltuială şi
mi-am pus atâta osteneală, jumătate bolnav, în cocie (căruţă n.n.) proastă, descoperită,
precum poate cu mine natura lucra, ca şi mai tare să mă bolnăvesc, lucră acuma şi
Măria Ta în treaba vlădiciei, directoriei şi a trebii meale, că ajutorul Măriei Talc
lipseşte astăzi românilor, şi cu dânsul voi face bună întrebuinţare. La canţelaru
(cancelar n.n.) în specie mă recomăndăluieşte şi la toţi numai uşa să-mi deschidă,
eu voi face la toţi şi în scris şi cu gura ale mele.
Trimite-mi Declaraţia lui Arsici (s.a.) şi a lui Hornoi (s.a.) în rândul zidirii
şcolii preparande, încă an (anul trecut n.n.) Măriei Tale trimise, că îmi trebuieşte
foarte să o am la Viena.
O sută flor(ini), împrumut ceruţi, am primit.
La Buda ce oi isprăvi voi scria, şi când voi pleca încă. Altele, acuma degrabă nu
am, fără numai sărutându-ţi dreapta, încredinţându-mă patronii, (protecţiei lui Samuil
Vulcan n.n.) sânt a(l) Preasfinţiei Tale, în Giula, 5/17 iunie (1)815, slugă aplecat,
Dimitrie Ţi chin deal."
Rezultă, aşadar, că deplasarea lui Dimitrie Ţichindeal la Viena, făcută la
îndemnul lui Samuil Vulcan, urmărea nu atât scopuri personale, deşi i se
confiscaseră Fabulele nu demult tipărite, şi el a cerut, fără succes, din păcate,
repararea acestei nedreptăţi, ci interese naţionale româneşti, vizând alegerea în
districtul Caransebeş a unui director român pentru şcolile de aici, în locul sârbului
Moise Arsici, şi a unui episcop de aceeaşi etnie în eparhia ortodoxă de Arad.

Resume

L'autor presente deux lettres inedites: l'une appartient â Dimitrie Ţichindeal, etant adressee a
I' eveque Samuil Vulcan, ou ii so Ilicite l 'appui pour etre rei;:u en audience â Vienne, pour des problemes
liees de Preparandia de l'enseignement d' Arad et l'autre etant un manifeste de 1813 oii Ies pretres des
zones â cote de Beiuş sont invites â envoyer leurs enfants â l'ecole.
Ces materiaux documentaires sont encadres dans le contexte de l'epoque, c'est â dire celui des
relations de I' eveque Samuil Vulcan avec Ies intellectuells d 'Arad.
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VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE ORĂDENE.
ATELIERELE DIN STRADA CAPUCINILOR
(AZI STR. GENERAL TRAIAN MOŞOIU)
de
Lucia Cornea

Primul atelier fotografic înfiinţat în strada Capucinilor (azi str. General Traian
Moşoiu) a fost atelierul Benedek Mor.
Iniţial am datat începutul acestui atelier pe baza unei fotografii de nuntă care se
păstrează la Bihari Muzeum din Beretty6ujfalu, Ungaria, fotografie care are înscris

pe verso anul 1862 1• În contextul unei cercetări mai ample despre vechile ateliere
fotografice din Oradea şi neacordând atenţie în mod special acestui atelier, ne-am
grăbit să datăm începuturile atelierului Bendek Mor în anul 1862 2 . Revăzând de
curând această fotografie 3, de data aceasta cu intenţia de a aprofunda istoria atelierului
Benedek, am observat că, în ciuda inscripţiei de pe verso, atitudinea şi vestimentaţia
personajelor indică o fotografie tipică din primii ani ai secolului 20. Facem, prin
urmare, cuvenita rectificare: începuturile atelierului Benedek Mor se datează corect
· nu la 1862, ci în primii ani ai secolului 20.
Spre această concluzie ne îndreptăm şi în mod logic, dacă luăm în consideraţie
faptul că pentru perioada 1862-1900 nu am găsit menţionat numele atelierului
Benedek Mor nici în presa vremii, nici ca participant la marile expoziţii ale sfârşitului
de secol 19 austro-ungar: Expoziţia Naţională Universală de la Budapesta din 1885
şi expoziţia «milenară» organizată tot acolo în 1896.
Ceea ce ştim sigur este că atelierul funcţiona deja în ianuarie 19034, pe strada
Capucinilor [actuala str. General Traian Moşoiu], în curtea clădirii cunoscută sub
numele de Pisica Albastră, după numele restaurantului pe care-l găzduia. Este vorba
de actuala clădire de la numărul 1O.
Ulterior, atelierul s-a mutat pe partea opusă a străzii, la nr. 76. Clădirea cu
nr. 76 era a treia de la colţul străzii5, fără a socoti şi clădirea din colţ (a fostei bănci
Fotografia este inventariată în colecţia Âltalanos tortenelmi dokumentumok cu nr. IV. 89.706.
În acest fel a apărut în lucrările publicate până acum: Cornea 1997, p. 119 şi Cornea 1999, p. I O.
3
Mulţumim şi pe această cale doamnei Kăllai !ren, directoarea lui Bihari Muzeum, pentru
amabilitatea cu care ne-a pus-o Ia dispoziţie.
4
Nagyvarad, 1903, nr. 3 (4 ianuarie), p. 14.
5
Plan oraş 1890. Clădirea există şi astăzi şi găzduieşte sediul Cooperativei Prestarea.
1

2
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Bihoreana). Casa se afla, din 1870, în proprietatea Fundaţiei Gojdu 6 • În 1904, după
schimbarea numerotării caselor, numărul 76 a devenit numărul 37 •
· În 1909, atelierul figura deja la o altă adresă, pe aceeaşi stradă, dar la numărul 5K.
La acea epocă deci atelierul Benedek se mutase în clădirea de alături9, cunoscută
sub numele de Palatul Juszth 10 (după 1919, numele străzii s-a schimbat în Alexandru
Şaguna, adresa atelierului în perioada interbelică fiind deci str. Al. Şaguna nr. 5).
Atelierul Benedek Mor a funcţionat în acest local până în 1937. El se afla situat la
etajul I al clădirii, într-un apartament cu ferestrele spre curte.
Atelierul s-a profilat încă de la început pe producerea portretelor de dimensiunile
cele mai variate, de la cele mai mici până la portrete în mărime naturală. Realiza de
asemenea chromo şi platinotipii 11 • De-a lungul anilor, în atelier s-au lucrat îndeosebi
portrete şi fotografii de familie, portretele mai ales denotând certe calităţi artistice.
In perioada interbelică, fotografiile mărite realizate în atelierul Benedek erau deosebit
de aEreciate.
In ce priveşte aspectul şi dotarea atelierului, în lipsa unor imagini înfăţişând
anume interiorul acestuia, din fotografiile pe care le-am avut la îndemână rezultă
puţine şi sporadice elemente ale decorului şi recuzitei. Astfel, în jurul lui 191 O
fundalul era alcătuit dintr-o pânză pictată. Se observă şi o coloană cu baza
ornamentată (Fig. 7). În fotografiile din anii '30 figurează catifeaua (draperie, pernă),
precum şi buchetul de flori artificiale (Fig. 9).
În ce priveşte cartoanele folosite, dintre fotografiile văzute, doar cele din anii
1910-1915, ornamentate în manieră tipică Secesion, erau special comandate la firma
Leopold Turkel din Viena (Fig. 6).
Fotografii produse în atelierul Benedek Mor se păstrează la Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea, la Muzeul Maghiar al Fotografiei din Kecskemet, Ungaria, la
Bihari Muzeum din Beretty6ujfalu, Ungaria, precum şi în colecţii particulare din
Oradea. Fotografiile Benedek Mor par să fie totuşi destul de rare la ora aceasta.
Despre activitatea fotografului-patron am aflat destul de puţine lucruri. Ştim,
de pildă, că în 1922, Benedek Mor a participat la clubul Cuibul din incinta cafenelei
RoyaJ la şedinţa de constituire a Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea 12.
In perioada interbelică, atelierul Benedek a avut de făcut faţă concurenţei altor
ateliere fotografice situate în imediata sa vecinătate. Astfel, în 1923, pe aceeaşi
stradă, la nr. 4, funcţiona atelierul Mimosa 13 • În 1938, atelierul Mihelfy Oscar figura
cu adresa tot pe aceeaşi stradă, la numărul 9 14 • La începutul actualei străzi Avram
Iancu, la nr. 2, a funcţionat, de asemenea multă vreme, un atelier, sub diferite firme 15 .

6

Cimtar 1904, p. 145.
Plan oraş 1905.
• Cimtar 1909, p. 169.
• Este a patra clădire de la colţul străzii, fără a mai socoti şi clădirea Băncii Bihoreana (Plan
1905).
10
În 1904, clădirea era proprietatea văduvei lui Juszth Sândor (Cimtar 1904, p. 146).
11
Nagyvarad, 1903, nr. 3 (4 ianuarie), p. 14.
12
Fotografia, 1922, nr. 6 (30 octombrie), p. 3.
n Ghidul 1923, p. 210.
14
Ghidul 1938, p. 194.
15
Szabo Denes şi Foto «Crişul».
7
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În atelierul lui Benedek şi-au făcut ucenicia câţiva din fotografii de mai târziu
din Oradea. Au continuat să se instruiască acolo ucenici fotografi chiar după moartea
patronului (survenită în jurul anului 1936), când atelierul rămăsese în administrarea
văduvei acestuia. În acea perioadă, problemele profesionale erau rezolvate de
foto&rafa Ana Vantuch, ajutor de fotograf.
In anii 1937-1938, la aceeaşi adresă, str. Al. Şaguna nr. 5, a apărut atelierul
Gaspar Foto 16, după numele fotografului Alexandru Găspar 17 • Localul atelierului 18
se afla de data aceasta la parter, cu intrare direct din stradă.
Găspăr a fost unul din fotografii cei mai apreciaţi din Oradea. Ştim, de pildă, că
în 1939 a obţinut un premiu II la un concurs naţional de fotografie artistică organizat
sub patronajul Ministerului Muncii cu prilejul aniversării centenarului inventării
fotografiei 19 . Atelierul producea îndeosebi portrete artistice, deservind în acelaşi
timp şi fotografii amatori cu lucrările de laborator solicitate.
Fotografiile produse în acest atelier sunt astăzi rarităţi. Câteva piese se păstrează
la Muzeul Maghiar al Fotografiei din Kecskemet, Ungaria.
În anii războiului 20 , atelierul şi-a continuat activitatea, iar în primăvara anului
1944 fotograful Găspăr a fost deportat odată cu ceilalţi cetăţeni evrei ai oraşului,
deportare din care n-a mai revenit niciodată. Cu toate acestea, atelierul Gaspar s-a
redeschis în ianuarie 1945 21 , dar numai pentru scurtă vreme. La ora aceea în atelier
încă se mai aflau câteva mii din vechile clişee, puse acum la dispoziţia eventualilor
solicitanţi pentru executarea unor copii.
La sfărşitul lui 1945, în localul atelierului Gaspar Foto s-a instalat atelierul
«NOVA» Foto, condus de Alexandru Griinfeld 22 •
Câteva date din biografia profesională a acestui fotograf credem că nu sunt
lipsite de interes. Născut în 1910, Alexandru Grilnfeld a fost unul din fotografii
cunoscuţi şi apreciaţi în Oradea. Ucenicia şi-a făcut-o între 1924-1927 în atelierul
lui Dajkovits Janos, situat în Pasajul Vulturul Negru. A lucrat apoi ca laborant în
magazinul de articole fotografice Foto al lui Eugen Steiner, una din cele mai serioase
firme de acest gen din Oradea, magazin care prelucra şi clişee aduse de fotografii
amatori. În magazinul Foto Griinfeld a lucrat alături de un alt fotograf orădean
foarte apreciat, Major Gyorgy.

1
•

Ghidul 1938, p. 35.
În toamna lui 1937, în Revista Fotografică Română (nr. 32-33, p. 518) apărea un anunţ la
mica publicitate: «Caut atelier spre cumpărare sau de arendat. Oferte pe adresa „Foto Gaspar" Carei, str. Pin/ea Viteazul nr. 1». Să fie vorba oare de aceeaşi persoană? Pe de altă parte, mai aflăm că
Alexandru Găspăr era rudă cu fotograful Benedek şi fusese plecat o perioadă în Statele Unite ale
Americii, unde s-a ocupat tot cu fotografia.
1
• Mulţumim şi pe această cale doamnei fotograf Olga Griinfeld (n. 1921 ), pentru amabilitatea
cu care ne-a pus la dispoziţie o seamă de date deosebit de interesante despre istoria atelierelor fotografice
de pe strada Capucinilor, în mod deosebit despre istoria atelierului Nova Foto.
19
Rev. Fot. Rom., 1939, nr. 52-53, aprilie-mai, p. 804-805.
20
În 1943 încă funcţiona (vezi Fig. 11).
21
UE, 1945, 23 ianuarie, p. 4.
22
Nepakarat, 1945, 9 decembrie, p. 5.
17
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Alexandru Griinfeld a fost membru al Uniunii Fotografilor din România.
A participat, mai ales după 1935, la numeroase expoziţii de fotografie artistică, în
ţară şi în străinătate, obţinând diplome şi distincţii. A participat, de pildă, la expoziţia
organizată la Oradea de «secţia fotografică» a Societăţii Turistice Vulturii în
noiembrie 1936, obţinând mai multe distincţii în diferitele secţiuni ale expoziţiei 23 .
Un an mai târziu, în 1937, luând parte la expoziţia organizată de Societatea Sportivă
şi Culturală «Echo» din Cluj, a fost din nou distins 24 . La concursul de fotografie
artistică organizat în 1939 la Bucureşti 25 a fost distins cu menţiune. În acelaşi an a
participat la Expoziţia Internaţională de Fotografie de la Mi.inchen 26 .
În decembrie 1942, Alexandru Griinfeld a fost mobilizat şi trimis într-un lagăr
de muncă forţată, alături de alţi tineri evrei din oraş. Mai apucase să participe în
acel an la cea de-a III-a Expoziţie Naţională Ungară de Fotografie Artistică, unde
obţinuse o medalie de bronz27 •
După terminarea războiului, Griinfeld a revenit la Oradea în decembrie 1944,
dar nu şi-a putut relua imediat activitatea de fotograf. El s-a remarcat în primăvara
anului 1945 în cadrul organizaţiei DEFAB [Deportaltakat felkutato Bizottsag Comitetul pentru Căutarea Deportaţilor], iniţiată de comunitatea evreilor orădeni
în scopul căutării şi repatrierii concetăţenilor evrei deportaţi 2 x. Este şi motivul pentru
care nu s-a putut ocupa de atelierul din strada Capucinilor decât spre jumătatea
anului 1945.
Griinfeld a preluat un atelier practic părăsit, transformându-l, printr-o muncă
susţinută, într-unul posper. Amintindu-şi, mai târziu, de această perioadă, fotograful
scria29 : «Am intrat în posesia unui modest atelier părăsit şi am pornit, ca să spun
aşa, viaţa de la capăt. De lucru era din belşug, lucram câte 16-18 ore pe zi, iar
rezultatul n-a întârziat să apară.»
Atelierul «NOVA» Foto era profilat pe fotografie artistică şi în special pe portrete
şi fotografii de copii. Fotograful Gri.infeld organiza şi cursuri de iniţiere în fotografie.

21
·

Catalogul expoziţiei amatoară [sic!] de fotografii pentru toatâ ţara aranjai [sic!] de secţia
a Societăţii Turiştilor« Vulturii» Oradea, 28 noiembrie - 8 decembrie, Tipografia Kalvin,
Oradea, 1936, p. I O.
24
Catalogul concursului şi expoziţiei de fotografii de amatori pentru toată ţara, 14-28 noiembrie
/937, Tipografia «Record» Cluj, 1937, p. 3, 5, 9.
25
Rev. Fot Rom., 1939, nr. 52-53, aprilie-mai, p. 804-805.
u, !FA. lnternationalefotografische Ausstel/ung. Bundesausstel/ung des RDAF. Miinchen,
1939,p.33.
27
!li. Nemzeti Miiveszi Fenykepkiallitas es li. Vetitett Szineskepverseny. A kiallitas es palyazat
dijazottjai, Garab nyomda, Cegled, 1942.
2
' Conducerea DEFAB a obţinut de la autorităţile locale o garnitură de tren care a efectuat, în
perioada 25 martie-circa 15 iunie 1945, şase drumuri Oradea-Cracovia şi retur, pentru a căuta şi
readuce acasă pe evreii orădeni care fuseseră internaţi în lagărele de pe teritoriul Poloniei. Printre
însoţitorii acestui tren s-a aflat şi fotograful Alexandru Griinfeld (A tegnap varosa. A nagyvaradi
zsid6sag emlekkonyve, Tel-Aviv, 1981, p. 183-184).
29
Manuscrisul scrisorii, adresată în 1960 unui prieten din Paris, se află în posesia soţiei
fotografului, doamna Olga Griinfeld.
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Din personalul care a lucrat între anii 1945-1948 în acest atelier, în afară de
patron şi de soţia acestuia, Olga30 , a mai lucrat acolo şi fotografa Vas Ăgnes 31 •
Atelierul «NOVA» Foto a funcţionat în localul din strada Capucinilor până în
1948. Localul fiind mic şi necorespunzător, atelierul s-a mutat apoi în plin centru, pc
malul Crişului, în clădirea cunoscută sub numele de Palatul Levai, mai întâi cu intrarea
pe faţada dinspre actuala Piaţa Regele Ferdinand (adresa în epocă era Piaţa Stalin
nr. 1)32, apoi, în 1953, cu intrarea pe faţada dinspre râu (Parcul Libertăţii nr. 2).
Atelierul «NOVA» Foto a funcţionat ca atelier particular până la 6 iulie 1959,
moment în care Alexandru Griinfeld a decis, pentru a-l salva, să întocmească cererea
de intrare a acestuia în Cooperativa «23 August». Gest salutar de altfel, căci până
la ora aceasta atelierul există încă (ce e drept sub altă firmă - Foto Studio),
păstrându-şi profilul şi destinaţia - aceea de atelier fotografic. Fostul patron Alexandru Griinfeld a continuat să lucreze în atelier alături de soţia sa, Olga, până
la pensionarea lor, în 1976.
Fotografii produse în atelierul «NOVA» Foto se păstrează în colecţia Muzeului
Ţării Crişurilor din Oradea, în colecţia Muzeului Maghiar al Fotografiei din
Kecskemet, precum şi în colecţii particulare.
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ANCIENS ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES D'ORADEA.
L' ATELIER DE LA RUE DES CAPUCINS
[AUJOURD'HUI RUE GENERAL TRAIAN MOŞOIU]
Resume

Le premier atelier photographique ouvert dans la rue des Capucins [aujourd' hui
rue General Traian Moşoiu] fut l'atelier Benedek Mor.
L'auteur fait une rectification, modifiant la date de la fondation de !'atelier, de
1862 aux premieres annees du :XX0 siecle.
Nous savons avec certitude que l'atelier fonctionnait deja enjanvier 1903 dans
la cour du bâtiment connu sous le nom de Chat Bleu [le bâtiment de l' actu el n" 1O].
Plus tard, ii a demenage, s'installant de l'autre cote de la rue, au n° 76 (en 1904,
apres la modification de la numerotation, le n° 76 est devenu n° 3).
Vers 1909, !'atelier a demenage de nouveau, cette fois dans le bâtiment a cote
(n° 5) - le Palais Juszth, au premier etage, ou ii a fonctionne jusque'en 1937.
L'auteur passe ensuite en revue l'activite de !'atelier, son aspect et sa dotation,
Ies cartons utilises, ainsi que quelques endroits ou l'on conserve aujourd'hui des
photographies Benedek.
En 1937-1938, a la meme adresse (5, rue des Capucins) apparaît !'atelier Gaspar
Foto, ayant en tant que patron le photographe Alexandru Găspăr. Le local de I' atelier
se trouvait maintenant au rez de chaussee. Găspăr fut un des photographes apprecies
a l'epoque de l 'entre-deux-guerres. Les photographies produites dans cet atelier
sont aujourd'hui assez rares.
Deporte en mai 1944 avec Ies autres citoyens juifs de la ville, Găspăr n' est
jamais revenu a Oradea.
A la fin de l'annee 1945, dans le local de !'ex-atelier Gaspar Foto s'est installe
!'atelier Nova Foto, dont le patron fut Alexandru Griinfeld.
Al 'aide des aimables informations fournies par Mme Olga Griinfeld, I' epouse de
l'ancien patron, l'auteur reconstituie la biographie professionnelle de ce photographe.
L'atelier Nova Foto fonctionna dans la rue des Capucinsjusqu'en 1948. A cette
date, ii demenagea dans un endroit central, sur la rive de Crişul Repede, dans le
Palais Levai, ou il fonctionna comme atelier prive jusqu'a 6 juillet 1959. A ce
moment-la, afin de le sauvegarder, Alexandru Griinfeld decida de remplir la requete
d'entree dans le systeme cooperatiste socialiste (notament dans la Cooperative «le
23 Aout» ). Son geste fut d' ailleurs salutaire, car, meme a ce moment, l' atelier existe
encore (sous un autre nom - Foto Studio), gardant toujours sa destination - celle
d'atelier photographique.
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Fig. I. Clădirea Pisica Albastră, în curtea căreia a funcţionat în 1903 atelieml Benedek
Le bâtiment Le Chat Bleu, dans la cour duquel !'atelier Benedek fonctionnait dej a en I 903

Fig. 2. Casa Gojdu, str. General Traian Moşoiu nr. 3.
La Maison Gojdu, 3, me General Traian Moşoiu
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Fig. 3. Palatul Juszth,
str. General Traian Moşoiu nr. 5.
Le Palais Juszth, 5, rue General Traian Moşoiu

Fig. 5. Portretul lui Beck Samu,
circa 191 O, 6x9 cm.
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, nr. inv. 557.
Portrait de Beck Samu

Moşoiu)

15 1

Fig. 4. Fotografie de nuntă, circa 1903
© Bihari Muzeum Beretty6i'.tjfalu, Ungaria
Photographie de noces

Fig. 6. Verso-ul fotografiei .
Carton ornamentat în stil Secesion
Verso de la photographie. Carton omemente
en style Secession
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Fig. 7. Portretul Vi orei Ciordaş, 191 O,
7,5 x t5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea,
nr. inv. 3005. Portrait de Viora Ciordaş

10

Fig. 8. Portretul Vi orei Ciordaş, 191 O,
13,5x20 cm
© Muzeul Ţării Crişuri lor Oradea, nr. inv. 3012
Portrait de Viora Ciordaş
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Fig. 9. Balogh Ilona la vârsta de 6 ani,
circa 1930, 8,5 x 13,5 cm
Colecţia Lucia Cornea, Oradea
Balogh Ilona ă l'âge de six ans

Fig. 10.

Evoluţia

siglei ateliernlui Benedek
Evolution de la marque
de l'atelier Benedek
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Crinii! - fotografie artistică lucrată în atelieml Gaspar Foto, reprodusă în
Almanahul tineretului român, Tipografia Grafika, Oradea, 1943, p. 72.
Defends Ies lys! - photographie artistique provenant de !'atelier Gaspar Foto (Almanach de la
Jeunesse Roumaine, Imprimerie Grafika, Oradea, 1943, p. 72)
Fig. 11.

Apără

Nagyv.irad, Kapucinus,utca 5.

Muvcszi portrck.
Laboratoriumj muakuk.

Fig. 12. Reclamă pentm atelierul
Gaspar Foto, în Cimtar 1941, p. 124.
Publicite pour !'atelier Gaspar Foto
(Cimtar 1941, p. 124)

Fig. 13. Fotograful Alexandru Griinfeld
în 1942, Colecţia Olga Griinfeld, Oradea
Le photographe
Alexandru Griinfeld en 1942
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Fig. 14. Carte de meşter emisă la 24 septembrie 1946 pentm fotografa Olga Griinfeld n. Weisz
Certificat de capacite emis la 24 septembre pour la photographe Olga Griinfeld nee Weisz
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ROLUL BĂNCII DE EMISIUNE ÎN POLITICA FINANCIARĂ A
IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR
de
Lucian Dronca

Realizarea Compromisului dualist de la 1867 a determinat deschiderea
a Monarhiei spre piaţa capitalistă. Constituirea pieţei financiare austroungare a reprezentat reversul avântului căilor de comunicaţie. Viena s-a impus rapid
în acest proces în calitate de capitală financiară a Imperiului. Pentru prima dată,
stabilimentele de credit vieneze au creat sucursale în regiunile economice dezvoltate,
în timp ce Budapesta a câştigat şi ea treptat autonomia proprie spre sfârşitul secolului
al XIX-lea.
Un rol important în dirijarea marilor capitaluri a revenit celor trei mari centre
financiare ale Imperiului: Viena germană, Budapesta maghiară şi Praga slavă, care
au cunoscut în a doua jumătate a secolului XIX o dezvoltare urbană deosebită. O
menţiune aparte se impune pentru Budapesta. Cele două oraşe, Buda şi Pesta au fost
reunite în 1873 şi aglomerarea aceasta care număra 270 OOO de locuitori în 1870 a
depăşit 1 milion în 1914. Buda şi-a menţinut caracterul său aristocratic şi rezidenţial,
dominată de Palatul regal, palatele nobililor, câteva imobile administrative şi
numeroase vile. Pesta a luat însă un aspect de metropolă a secolului XIX, cu mari
bulevarde, imobile, teatre şi cu clădirea Parlamentului, transpunere aWestminsterului
britanic şi monument al victoriei libertăţii Ungariei în faţa Habsburgilor. Cu ocazia
Expoziţiei Milenare din 1898, Budapesta a fost primul oraş de pe continent care s-a
dotat cu o cale de fier metropolitană'.
Faţă de Viena şi Budapesta, Praga a păstrat un caracter mai tradiţionalist, în
ciuda amenajării pieţei Saint Wenceslas şi a construcţiei Teatrului naţional, finanţat
printr-o subcripţie populară.
Evoluţia financiară a Austriei în deceniul şase al secolului XIX a fost marcată
de intrarea acesteia în Uniunea vamală şi monetară germană, la 24 ianuarie 1857.
Împreună cu celelalte state, Austria a adoptat monometalismul argint. Această
convenţie valutară a durat până la încheierea păcii de la Praga, din 20 august 1866,
care a urmat războiului austro-prusian. Austria a fost scutită prin articolul 13 al
tratatului de pace de obligaţiile fixate prin convenţie, aprobându-i-se retragerea din
economică

' Jean Berenger L 'Europe danubienne de 1848
1976, p. 55.

a nos jour,

Presses Universitaires de France,
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uniunea monetară germană 2 • O veritabilă organizare a sistemului său financiar nu
s-a produs însă decât în 1892, prin trecerea la etalonul aur şi înlocuirea florinului
cu coroana (krone-K). Sistemul bănesc al coroanei a fost pus în aplicare prin
Legea numărul XVII, promulgată la 11 august 1892. Acesteia i s-au adăugat
Legea nr. XVIII, referitoare la convenţia monetară dintre Austria şi Ungaria şi Legea
numărul XIX cu privire la achitarea obligaţiunilor contractate în florini (fl.). Unitatea
monetară a noului sistem, coroana, a fost împărţită în l 00 de părţi, denumite fileri
(f), care au luat locul crucerilor (cr), divizionari ai florinului 3. Monedele de aur
emise în noul sistem erau piesele de 20 şi l O K. Acestea circulau la valoarea lor
nominală. Greutatea piesei de 20 de K era de 6, 74 g iar a celei de 1OK, de 3,3 7 g. Au
circulat şi monede de argint, care erau piesele de 5 K, tot la valoarea nominală.
Casieriile statului erau datoare a primi aceste monede în număr nelimitat, dar privaţii
nu erau obligaţi să accepte mai mult de 50 de piese de 5 K.
Piesele de lK erau din argint şi se primeau la casieriile statului şi privaţi în
aceleaşi condiţii. Mai existau piese de 20 şi 10 fileri din nichel şi de 2 şi 1 filer din
bronz. Din piesele de 20 şi 1O fileri, casieriile statului şi p_rivaţii nu erau obligaţi să
primească la plăţi mai mult de 1O K în aceste monede. In privinţa monedelor de
bronz, casieriile statului le acceptau la plăţi până la valoarea de 1OK, iar particularii
până la suma de 1 K.
Emisiunea biletelor de bancă ale noului sistem a început spre sfărşitul anului
1900, fiind emise bancnote în valoare nominală de 1O, 20, 50, 100 şi 1OOO de coroane.
Până la această dată a fost menţinut în circulaţie în mod tranzitoriu, dar cu caracter
de monedă principală, florinul de argint valută austriacă. Prescurtările pentru
indicarea coroanelor (K), şi filerilor (f) au fost stabilite conform ordonanţei
ministeriale nr. 27 669 din 1893 4 •
Au fost intorduse în paralel şi reglementări privind circulaţia noilor monede
în Ungaria. Prin articolul de lege XXXVI din 1899, denumirea oficială a noii
valute a fost „valuta de coroane". Casele statului şi alte case publice erau
datoare să primească piesele de aur de câte 20 şi 1O K chiar şi când acestea nu
mai aveau greutatea de circulaţie. Pierderea greutăţii lor însă nu trebuia să
provină din altă cauză decât circulaţia îndelungată, fapt care se putea constata
din forma exterioară a pieselor. Monedele găurite, cioplite, tratate cu acizi
sau rupte nu erau primite ca mijloace de plată nici dacă aveau greutatea de
circulaţie, partida fiind somată să plătească cu altele acceptabile. Monedele
defecte nu se înapoiau însă partidei, ci se reţineau, eliberându-se în schimb o
adeverinţă. Apoi erau trimise oficiului monetar din Kormoczbânya, unde se
~otăra dacă se scot din circulaţie şi se stabilea ce sumă se va restitui partidei.
In contra acestei hotărâri nu se admitea recurs.
Monedele de argint, de nichel şi de bronz se primeau ca mijloace de plată şi
atunci când au pierdut din greutate şi erau foarte uzate, dacă din forma lor exterioară
se deducea că aceste efecte provin din circulaţia îndelungată.
Costin C. Kiriţescu Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, voi. II, Ed. Enciclopedică,
1997, p. 170, 177.
3
„ Corpus Juris Hungarici ", 1892-1893, Budapesta, 1896, p. 282-285.
4
„Anuarul băncilor române" (Sibiu), II, 190 I, p. 127.
2

Bucureşti,
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Posesia unor monede uzate în urma unor incidente deosebite ( de exemplu un
incendiu) de către o persoană îi dădea acesteia dreptul, conform ordonanţei
ministeriale nr. 90849/94 din 16 februarie 1895 să ceară de la ministrul de finanţe,
prin direcţiunea financiară competentă, schimbarea monedelor defecte cu altele bune.
Cererea trebuia bazată pe documentarea incidentului respectiv.
Monedele falsificate sau suspectate în acest sens se reţineau contra unei
adeverinţe şi cu partida se lua protocol. După avizul primit de Ia oficiul monetar că
moneda era într-adevăr falsă, partida era înştiinţată despre aceasta, dar şi chemată
în instanţă. Toate acesta dispoziţii se aplicau şi pentru piesele de argint de I fl.
Au fost fixate de asemenea şi cursurile de schimb ale valutei de coroane cu alte
monede europene5•
Meritul reglementării valutei în Ungaria a revenit ministrului Al. Wekerle. Pentru
ambele state, retragerea florinilor din circulaţie s-a făcut prin Banca Austro-Ungară,
căreia i s-a pus Ia dispoziţie contravaloarea în aur. 6 Prin efectuarea acestui schimb,
Banca austro-ungară, din bancă cu caracter privat a devenit bancă mandatară a
Statului. Agendele de schimb, prevăzute până acum prin casieriile şi perceptoratele
statelor dualiste, au fost îndeplinite de la 1 septembrie 1901 prin centrale Băncii
Austro-Ungare din Viena şi Budapesta, iar în Ungaria prin sucursalele acesteia din:
Debreczen, Eszek, Fiume, Gyor, Kassa, Cluj, Sibiu, Pozsony, Seghedin, Timişoara
şi Zagreb. Atât ministerul de finanţe cât şi Banca austro-ungară puteau desemna,
dacă considerau necesar, şi unele casierii de stat şi alte oficii pentru îndeplinirea
afacerilor de schimb monetar. 7
Succesul reformei monetare s-a originat în reuşita echilibrării bugetului statului
în anii 1880 şi absenţa deficitului acestuia. 8 Valoarea noii monede, coroana, a fost
stabilită însă la jumătate faţă de cea a tradiţionalului florin (1 fl=2K), pentru a-i
satisface pe unguri. Noul sistem a introdus etalonul aur în locul etalonului argint de
până atunci. Libera convertibilitate a fost restabilită de îndată ce rezervele de schimb
au fost suficiente. Pe pieţele germană, belgiană şi elveţiană au fost puse în vânzare
titluri de rentă, ceea ce a permis apoi cumpărarea de aur la Londra şi în SUA.
Stabilizarea a devenit efectivă în 18999 •
În cadrul noului sistem monetar, cele mai populare s-au dovedit treptat a fi
monedele de 2 fileri, 20 fileri şi 1 K. Monedele de 2 fileri suplineau crucerii, cu care
erau de altfel şi egale ca valoare, iar cele de 20 fileri înlocuiau vechile „piţule".
Unitatea valutei de coroane, moneda de 1 K, a devenit un mijloc de plată popular,
datorită formei potrivite şi pondului mic.
Cea mai mică monedă, de 1 filer, din aramă, deşi i s-a prevestit un rol însemnat,
cu deosebire~ la reducerea preţului unor articole indispensabile, nu a corespuns
aşteptărilor. In 1901 această monedă circula încă disparat, cea mai mare parte
staţionând în casele diferitelor perceptorate.
5

Ibidem, p. 129.
„Anuarul băncilor române" (Sibiu), VI, 1905, p. 140-150.
7
„Revista economică" (Sibiu), III, 1901, nr. 35, p. 337.
8
Jean Berenger L 'Autriche Hongrie (1815-1918), Armand Colin Editeur, Paris, 1994, p. I OI.
9
Christian Ambrosi L 'apogee de /'Europe (1871-1918), Masson & Armand Colin Editeurs,
Paris, 1996, p. 180.
6
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Cele mai nepopulare au fost monedele de 5 K, care au fost puse în circulaţie
într-o sumă de 60 milioane K. Aceste piese erau mari şi destul de grele, nefiind
primite cu plăcere în circulaţia zilnică. 10
În calitate de capitală politică, Viena a jucat şi rolul de capitală bancară a
Imperiului. Ca o încununare a numeroaselor sale atuuri, calitatea Vienei de centru
financiar al Imperiului era oferită în primul rând de existenţa aici a băncii de emisiune.
Concesiunea emisiunii de bancnote i-a fost acordată încă la I iulie 1816, când s-a
constituit, ca precursoare a Băncii Austro-Ungare de mai târziu, ,,Privilegiertc
Osterreichische National-Bank". (,,Banca naţională austriacă privilegiată"), ca
societate pe acţiuni. Ea a avut la început rolul de a susţine vistieria statutului cu
împrumuturi. Acest lucru a fost relevat şi în timpul războiului civil din 1848-1849,
care a adus mari dificultăţi statului şi implicit băncii, la fel cum a făcut-o mai apoi
războiul cu Italia din 1859. Mai ales acest din urmă eveniment a convins guvernele
Austriei că independenţa băncii de emisiune faţă de stat trebuie garantată, întrucât
aceasta nu mai putea asigura acoperirea metalică a bancnotelor puse în circulaţie la
curs forţat. Prin convenţia din 1862, privilegiul de emisiune a fost prelungit până la
sfârşitul anului 1876. În sensul acestei convenţii mai liberale, banca putea să emită
bancnote neacoperite până la 200 milioane florini. Tot ceea ce trecea peste această
sumă trebuia să fie acoperit cu argint sau I /4 aur. Dar în timpul războiului cu Pmsia
din 1866 vistieria a procedat la noi emisiuni de bilete de stat fără acoperire.
În această situatie financiară dificilă a survenit introducerea dualismului, care
nu a influenţat însă banca de emisiune, datorită garantării privilegiului ci până în
1876. Astfel, ea nu a fost stabilită de la început ca instituţie dualistă, ci a rămas o
instituţie austriacă cu drept de a-şi extinde cercul operaţiunilor şi asupra Ungariei.
Tratativele desfăşurate din 1876 au durat doi ani, acordul fiind încheiat la 5 iulie
1878, dată de la care banca îşi continuă operaţiunile sub denumirea de Banca AustroUngară. Primul privilegiu al noii firme a băncii era prevăzut să dureze până la 31
decembrie I 887. 11
Veritabila originalitate a Băncii Austro-Ungare a fost aceea că din 1878 ea a
devenit multinaţională. Caracterul de bancă privată i-a fost păstrat şi s-a stabilit
negocierea periodică din I Oîn I Oani a privilegiului ei de emisiune cu statul. Banca
austro-ungară a căutat să concilieze în activitatea sa dubla ei natură, uneori
contradictorie. Ca societate privată, ea avea grija realizării beneficiilor pentru
acţionarii ei. Legată însă de stat prin contract, ea se sacrifica adesea în scopul misiunii
sale etatiste, apărând moneda şi schimburile şi menţinând lichidităţile monetare
necesare mersului normal al economiei. 12
Competenţa multinaţionalei Bănci Austro-Ungare se întindea asupra fiecăreia
din cele două jumătăţi ale Monarhiei, asupra Cisleitheniei şi Transleithaniei. Moneda
unică, coroana, iriga circuitele bancare şi comerciale de la Tirol la Carpaţi, de la
Elba la coasta dalmată. Ca organism economic comun, banca de emisiune avea
sarcina de a atenua decalajele regionale între Austria de Jos şi Boemia spre exemplu,
„Revista economică" (Sibiu), III, nr. 45, p. 421.
„Anuarul băncilor române" (Sibiu), VI, 1905, p. 147-149.
12
Bernard Michel Banques et banquiers en Autriche au debut de 20e siecle. Presse de la Fondation
Nationale des sciences politiques, Paris, p. 19-21.
10
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bogate în oferte de capital la taxe joase de interes şi marile spaţii agricole sărace ale
Transilvaniei sau Galitiei, regiuni ale cămătăriei, cu capitaluri rare şi costisitoare.
În faţa acestor discrepa~ţe, Generalrath, Consiliul General al Băncii Austro-Ungare,
pronunţa suveran decizia sa, prin stabilirea unei taxe unice de bancă care se aplica
în tot Imperiul. Această taxă unică de interes reducea decalajele financiare de la
nivelul Imperiului la cel mai mic numitor comun. n
Multinatională în scopurile sale, Banca austro-ungară trebuia să fie la fel şi în
structuri. În fapt, presiunile făcute de unguri asupra ei le-au permis să joace un rol
tot mai important în conducerea operaţiunilor. Greutatea politică pe care le-a oferit-o
dualismul le-a permis să procedeze în acest fel. Privilegiul băncii a fost reînnoit în
1887 pe încă zece ani, dar tratativele pentru prelungirea lui pe mai departe au început
încă din 1894. Situaţia s-a datorat într-o anumită măsură şi obstrucţiei cehilor. Pentru
a compensa concesiile acordate Ungariei, mediile financiare germane se apărau cu
rigoare în faţa pretenţiilor slavilor din părţile Austriei. Cehii nu puteau obţine vreun
loc în Generalrath, deşi în adunările generale ei reprezentau 30-35% din capitalul
Băncii Austro-Ungare. În aceeaşi vreme, ungurii, cu o foarte slabă participare de
capital, obţineau prin presiune politică paritatea în toate consiliile. Cu toate acestea,
la nivelul unor cercuri politice ungare a câştigat teren ideea de a se rupe legăturile
vamale, economice şi financiare cu Austria. Situatia a determinat întârzierea
prelungirii convenţiei în 1897, încheindu-se una provi~orie pentrn 1899. În ambele
cazuri prelungirea negocierilor a determinat depăşirea perioadei până la care acţiona
privilegiul, fapt care a pus Banca Austro-Ungară în „ex-lex" (în afara legii). Abia la
sfărşitul anului 1899, prin articolul de lege XXX, s-a reuşit acordarea unui nou
privilegiu, prevăzut să dureze până la 31 decembrie 191 O, când putea fi eventual
prelungit. În martie 1899 a fost negociată de asemenea şi prelungirea până la 31
decembrie 1907 a pactului economic dualist. Cele două guverne au prevăzut însă şi
eventualitatea când acest pact nu s-ar mai prelungi, caz în care cele două state
deveneau independente unul de altul în afacerile economice şi financiare. Astfel şi
privilegiul Băncii austro-ungare trebuia să înceteze încă din acest an. 14 Măsurile
acestea au fost stabilite în baza unei convenţii încheiată în 1888 prin care banca era
datoare să ceară guvernelor celor două state prelungirea privilegiului cu cel puţin
doi ani înainte de expirarea lui.
Ca parte complementară a legii XXX din 1899 erau adăugate proiecte de
modificare a statutelor Băncii Austro-Ungare. A fost enunţat principiul că privilegiul
îi este acordat băncii de legislatura celor două state cu totul independente. Noul
privilegiu din 1899 a acordat ungurilor paritatea în Consiliul de administraţie,
Generalrath, organism decisiv şi în politica de scont a băncii. La cei şase delegaţi
austrieci s-au adăugat şase delegaţi unguri. Ei erau aleşi pe câte patru ani de adunarea
generală şi anual expira mandatul la câte trei consilieri, care însă puteau fi realeşi.
Consiliul general ţinea lunar câte două şedinţe ordinare, întrncât era posibil.
alternativ, în Viena şi Budapesta. Şedinţele extraordinare se ţineau când era necesar.
Pentru aducerea unor decizii valide se cerea prezenţa a cel puţin şapte membrii cu
13

Ibidem, p. 22.
„Anuarul băncilor române" (Sibiu), VI, 1905, p. 150; .,Tribuna poporului" (Arad), III, 1899,
nr. 176, p. 7.
14
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care era guvernatorul, ales pe o perioadă de cinci ani, putând fi reales.
Referent era secretarul general. Din consiliu mai făceau parte doi viceguvernatori şi
locţiitori de viceguvernatori, care erau numiţi de monarh. Viceguvernatorul ungur
era preşedintele administraţiei din Budapesta, iar cel austriac al administraţiei din
Viena.
Posturile cheie de secretar general şi guvernator nu puteau fi dedublate, căci
ele simbolizau unitatea băncii. 15
Organele noi pe care partea maghiară le-a dorit constituite în 1899 erau cele ale
unui inspector central, ataşat pe lângă fiecare Direcţiune, în calitate de referent al
administraţiei şi comisarii guvernamentali. Principala lor misiune era să supravegheze
organele băncii în respectarea legilor şi statutelor. Puteau participa la orice şedinţă,
cereau informaţii, luau parte la discuţii dar nu aveau drept de vot în luarea deciziilor.
Direcţiunile stabileau acordarea de credite pe teritoriul respectivului stat şi
controlau folosirea acestora. Ele numeau şi pe controlori, aleşi până acum de consiliul
suprem. 16
Pe lângă funcţia de emisiune a biletelor de bancă şi acoperirea lor metalică
legală de cel puţin 40%, Banca austro-ungară se mai ocupa cu afaceri de lombard,
împrumuturi ipotecare, răscumpărarea de efecte, emiterea de scrisuri funciare.
Funcţia de reescont şi fixarea taxei oficiale de interes aveau un rol fundamental
într-un stat ca Austro-Ungaria, unde capitalul era rar şi unde întreprinderile
comerciale, industriale sau bancare nu găseau sprijinul unei vaste pieţe bancare
sau monetare. Singurul mijloc de a obţine lichidităţi era de a se orienta spre Banca
Austro-Ungară. Reluarea expansiunii politice după 1904 a provocat o creştere
constantă a reescontului. După crizele politice din 1908 şi 1912 s-a dovedit că
!3anca Austro-Ungară este ultima scăpare contra dispariţiei totale a lichidităţilor.
Inactivitatea ei aceasta şi-a îndeplinit cu prisosinţă misiunea de a oferi instituţiilor
financiare din Imperiu stabilitatea monetară necesară dezvoltării lor. 17
Faptul a fost favorizat de filialele băncii comune deschise pe teritoriul Monarhiei,
de primă importanţă pentru orice bancă de emisiune. Creditul nu se închidea astfel
în interiorul capitalei. Banca de emisiune nu avea decât şase sucursale în 1852 la
Praga, Brno, Troppau, Linz, Graz şi Trieste, în părţile occidentale ale Imperiului. În
1864 ea a deschis 12 sucursale suplimentare, din care 8 în regiunile industrializate
ale Boemiei, Moraviei, Stiriei una a fost deschisă la Innsbruck şi, fapt nou, trei în
provinciile orientale, la Cracovia, Lwow şi Cernăuţi. Alte patru sucursale au fost
deschise în 1879, 9 între 1887 şi 1893, 12 între 1900 şi 1907, 10 în ajunul războiului.
Astfel, banca de emisiune şi-a extins activitatea şi asupra regiunilor mai puţin
dezvoltate. Provincia nu a încetat să crească partea sa la cifra de afaceri a băncii
(scont şi împrumuturi), de la 41% în 1879 la 65% în 1913.18 Pentru referinţele
româneşti au fost de importanţă sucursalele Cernăuţi, cu agenţia Suceava; Arad cu
agenţiile Ciaba, Deva, Gyula, Lipova, Maria-Radna şi Oroshăza; Braşov cu agenturi
Bernard Michel, op.cit., p. 22; ,,Anuarul băncilor române" (Sibiu), VI, I 905, p. 153-154.
,,Lupta" (Budapesta), II, I 908, nr. 249, p. 4; idem, II, 1908, nr. 250, p. 3.
17
Bernard Michel, op.cit., p. 23.
IR Jean Berenger L 'Autriche Hongrie, p. 91-92.
15
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pentru secuime; Cluj cu agenţiile: Bistriţa, Dej, Aiud, Alba Iulia, Turda; Sibiu cu
agentura Şimleu; Timişoara, cu agenţiile: Deta, Biseric~ Albă, Caransebeş, Lugoj,
Sân-Miclăuşul Mare, Bocşa, Oraviţa, Vârşeţ, Jimbolia. In 1910 s-a constituit o altă
sucursală în Sarajevo pentru Bosnia Herţegovina. 19
Intruziunea politicului în afacerile băncii a devenit tot mai puternică după 1900,
odată cu exacerbarea mişcării pentru independenţa Ungariei. La nivelul Europei
Centrale, naţionalitatea nu a fost o creaţie artificială sau supraadăugată, ci acestea
penetra intim întreaga activitate socială şi politică. Ea a constituit unealta şi
dimensiunea fundamentală a întregii vieţi şi a oricărei reuşite individuale. Într-un
stat cu puternice structuri regionale, cu nivele economice şi culturale diferite,
centralizarea nu s-a putut impune decât parţial. Lupta naţională s-a dat pe teren
regional, după reguli proprii fiecărei pieţe bancare. Avântul economic de la sfârşitul
secolului XIX- începutul secolului XX s-a tradus printr-o întărire a personalităţilor
regionale, concomitent cu amenajarea spaţiului economic cisleithan. Micile centre
regionale s-au transformat în pieţe bancare, coerente, organizate, cu scopuri şi
rivalităţi comune. 20
Radicalizarea mişcării pentru independenţa economică a Ungariei a fost marcată
în octombrie 1900, când consiliul comunal din Budapesta s-a pronunţat în unanimitate
în acest sens, adresând invitaţii către toate oraşele din Ungaria să-şi precizeze
atitudinea. Orice maghiar ştia însă că menţinerea raporturilor economice de până
atunci era în interesul Monarhiei austro-ungare ca mare stat european. Exista
exemplul apropiat al „Zollverein"-ului german, care adusese cu sine unitatea politică
a Germaniei. Care putea fi astfel rostul acestei agitaţii a cercurilor politice maghiare'?
Ungaria era un stat eminamente agrar. Cea mai mare parte a exporturilor ei se
livrau în Austria. Aceasta, având o industrie cu care cea ungară nu putea niciodată
rivaliza, recompensa exporturile Ungariei. Miza întregului fenomen nu pare a fi
alta decât cea de natură politică, factorii responsabil maghiari ştiind de fapt că pactul
se va încheia indiferent dacă consiliile comunale sau congregaţiunile ungare se vor
fi pronunţat împotriva lui sau nu. O convenţie vamală paşnică a fost întotdeauna o
condiţie pentru o bună dezvoltare economică a celor două state învecinate. 21
Aceste agitaţii au reuşit chiar să determine la acea vreme schimbări la nivelul
cel mai înalt al conducerii Băncii Austro-Ungare. Fostul guvernator de la 1892 la
1900, Dr. Iuliu Kautz, a renunţat la funcţie. În locul lui a fost numit prin decret al
monarhului, Dr. Leon Bilinski. Acesta a condus afacerile băncii până în 1909.
Pentru a face să eşueze tentativele separatiste ale Ungariei şi pentru a facilita
negocierea unui nou privilegiu, în 191 O împăratul a dat postul de guvernator
ungurului Alexander Popovics, confirmând astfel noua greutate a Transleithaniei
în cadrul băncii comune.
Sub raport financiar, Banca austro-ungară asigura prin reesconturi acoperirea
unei enorme părţi a nevoilor de credite ale Ungariei. Aceasta determina implicit
acceptarea obligaţiunilor ungare la banca de emisiune, fapt care a reprezentat legătura
19

20
21

„Românul" (Arad), I, 1911, nr. 5, p. 7.
Bernard Michel, op.cit., p. 49.
„Tribuna poporului" (Arad), IV, 1900, nr. 199, p. I.
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între băncile austriece şi cele ungare. 22 Fapt şi mai relevant, până în 1900,
80% din capitalurile exportate de Austria erau investite în Ungaria. 23
În aparenţă deci, Ungaria, principala beneficiară a băncii comune, avea un interes
direct în menţinerea unităţii acesteia. Legat de acest fapt, chiar în sânul guvernului
ungar au existat divergenţe. Reprezentanţii Partidului Independentiştilor în_ frunte
cu Ferencz Kossuth şi Justh stăruiau pentru ideea băncii naţionale ungare. Inainte
de 1900, Wekerle ca prim ministru şi Andrâssy, ministru de externe au militat pentru
prelungirea privilegiului băncii comune. Andrâssy sublinia în declaraţiile sale că
este conştient de greutăţile politice, tehnice şi economice pe care le implicau
înfiinţarea băncii independente. 24
Ţinta atacurilor Partidului Independentist viza însă nu numai banca de emisiune,
ci toate instituţiile comune. Ideea băncii de emisiune independente putea avea un
răsunet demagogic în multe sectoare ale opiniei publice.
În ianuarie 1905, coaliţia electorală condusă de Partidul Independentiştilor a
repurtat victoria şi revendicarea băncii de emisiune independente ungare a căpătat o
brutală actualitate. Criticile contra băncii comune se multiplică. Situaţia a determinat
însă o vie nelinişte pe pieţele străine, unde erau plasate bonurile ipotecare ale băncilor
ungare. Spre exemplu, din 1905 acestea au cunoscut un reflux apreciabil pe piaţa
Parisului. După o perioadă de stagnare în 1906, căderea a reînceput cu mai multă
forţă, chiar în ajunul negocierilor asupra prelungirii compromisului economic.
Această probă de forţă de fapt a evidenţiat limitele pieţei bancare a Budapestei.
Guvernul ungar a consimţit în 1907 în aceste condiţii reluarea compromisului
economic, dar a refuzat să desfăşoare negocieri şi în privinţa reînnoirii privilegiului
Băncii Austro-Ungare, care urma să expire la 31 decembrie 191 O.
Pentru a realiza separaţia băncii de emisiune în 191 O, Ungaria a început să se
pregătească încă din 1908. La 18/31 decembrie acelaşi an, Banca Austro-Ungară a
cerut reînnoirea privilegiului. Încă din martie 1908 însă, o comisie parlamentară
specială având ca raportor pe Hollo, membru al Partidului Independentiştilor a fost
însărcinată să pregătească formarea băncii ungare. Lucrările acestei comisii,
desfăşurate până în septembrie 1908, au relevat şi bazele sociale ale mişcării
naţionaliste radicale. Camerele de comerţ provinciale, purtătoare de cuvânt ale
burgheziei mici şi mijlocii care s-au manifestat încă din 1900 contra unităţii vamale,
constituiau clientela mişcării anti-austriece. Teza băncii independente găsea de
asemenea ecou favorabil între gentry maghiari, ale căror perspective nu depăşeau
însă limitele comitatului lor sau a circumscripţiei electorale respective. În contradicţie
cu aceste categorii cu perspective limitate, reprezentanţii marelui capital bancar,
obişnuiţi cu o viziune vastă, la nivelul Imperiului, se pronunţau ferm contra separaţiei
băncii. Ei subliniau că prin sciziune hârtia de scont ungară va înceta a mai fi negociată
la Viena iar valorile şi obligaţiunile ungare nu vor mai obţine avansuri pe amanet.
Pentru apărarea echilibrului, Ungaria ar fi fost obligat să admită o depreciere a
·
monedei sale în raport cu coroana austriacă.
22
2

J

24

Bernard Michel, op.cit., p. 226-227, 229.
Jean Berenger, L 'Autriche Hongrie, p. 93.
„Lupta" (Budapesta), II, 1908, nr. 57, p. 2.
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a tehnicienilor financiari a fost principalul obstacol în
constituirea unei bănci independente ungare. Consecinţa a fost eşecul celeilalte
mişcări, care era esenţial de natură politică.
Anul 1909 a grăbit dezmembrarea coaliţiei naţionaliste. Atunci când Hollo a
reclamat în raportul comisiei parlamentare pe care o prezida crearea imediată a unei
bănci independente, guvernul Wekerle, susţinut de ministrul de finanţe de la acea
dată, Koloman von Szell, s-au raliat la un proiect de compromis tipic pentru Dubla
Monarhie. Banca de emisiune austriacă şi banca de emisiune ungară urmau să aibă
doi guvernatori independenţi, biletele să fie emise în limbile lor proprii, iar ele să
formeze bănci de cartel, unite într-o singură societate şi să respecte taxele comune
de interese. Compromisul acesta nu a făcut decât să nemulţumească ambele tabere.
Pe unguri, pentru că renunţau la banca independentă, pc austrieci pentru că noul
compromis oferea avantaje celeilalte părţi, fără ca ei să se debaraseze de orice risc.
Franz Iosif, în calitatea sa de rege al Ungariei, a refuzat în 1909 să sancţioneze
proiectul de lege ungar asupra băncilor de cartel, antrenând astfel căderea cabinetului
Wekerle. În toamna 1909, o sciziune a împărţit în două şi Partidul Independentiştilor.
Ferencz Kossuth şi contele Apponyi au acceptat şi ei cu realism să amâne realizarea
băncii independente. Pentru ideea acesteia continua să insiste Justh, aflat în fruntea
fracţiunii intransingente a partidului. 25
Ca urmare, nici anul 191 O nu a fost mai liniştit în problema băncii de emisiune.
În iunie, la iniţiativa guvernului ungar, delegaţii celor două guverne s-au întrunit într-o
conferinţă la Budapesta pentru a-şi formula poziţiile relative la rezolvarea reînnoirii
privilegiului băncii. Problemele discutate au fost de natură organizatorică şi financiară.
S-a pus problema ca durata privilegiului băncii să fie numai de 7 ani, până la sfârşitul
anului 1917, termen care coincidea cu expirarea pactului dintre Austria şi Ungaria.
Banca Austro-Ungară dorea evident un termen mai lung, pe care însă guvernul ungar
ezita să-l acorde, din motivele tactice, pentru a nu da ocazie la atacuri din partea
aderenţilor separaţiei economice de Austria. În privinţa organizării băncii, s-a susţinut
o independenţă mai mare pentru cele două direcţiuni din Viena şi Budapesta în
acordarea creditelor şi o anumită categorie de note să nu se mai emită cu text german
şi maghiar, ci exclusiv cu text maghiar. În fine, Banca Austro-Ungară trebuia să se
mai angajeze în înfiinţarea unui anumit număr de filialc. 26
O alţă problemă a fost legată de reînceperea plăţilor efective între Austria şi
Ungaria. In Ungaria toţi factorii politici şi partidele pretindeau începerea imediată a
acestor plăţi, în timp ce în Austria această pretenţie întâmpina o mare opoziţie, atât în
parlament cât şi în presă şi opinia publică. 27 Această reacţie se baza pe ideea că
decretându-se începerea plăţilor în numerar, din partea străinătăţii vor fi retrase cantităţi
mari de aur. Situaţia ar fi provocat o scumpire a numerarului în interiorul Monarhici,
pe care urma să o resimtă în primul rând Austria. În octombrie 191 O, cele două guverne
au ajuns la o înţelegere în această chestiune. Guvernul ungar a abandonat termenul
fix pentru începerea plăţilor efective, iar guvernul austriac a renunţat la pretenţia ca
25

Idem, II, 1908, nr. 256, p. 2; Bernard Michel, op.cit., p. 231-232.
„Revista Economică" (Sibiu), XII, 1910, nr. 26, p. 261-262.
17
/dem, XII, 1910, nr. 42, p. 390-391.
26
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această chestiune să fie normată pe cale legislativă. Începerea obligatorie a plăţilor în
numerar a fost stabilită ca principiu în privilegiul băncii, de a se realiza până la sfârşitul
anului 1917. Fixarea termenului exact a fost încredinţată băncii de emisiune, pentru a
preveni posibilitatea guvernului austriac de a împiedica această operaţiune. 28
În decembrie 191 O, comisia financiară a parlamentului a primit proiectul de
lege prezentat de guvern, privitor la prelungirea privilegiului Băncii AustroUngare. Soarta proiectului trebuia decisă de parlament înainte de l ianuarie 1911,
pentru a evita „ex-lex"-ul băncii; aşa cum se mai întâmplase în 1898 şi 1899.
Pentru acest caz, cele două guverne s-ar fi înţeles cu banca ca până la luarea
dispoziţiilor legislative, aceasta să-şi menţină status-quo-ul. Cu totul pe neaşteptate
însă, parlamentul austriac a votat pe seama băncii o dispoziţie provizorie de 6
săptămâni, care anunţa că prelungeşte şi susţine privilegiul băncii, aşa cum exista
el, până la 15 februarie 1911. Cele două guverne au ajuns la înţelegerea că până la
rezolvarea proiectelor de legi referitoare la prelungirea privilegiului băncii, să
prezinte celor două parlamente câte un proiect de lege provizoriu la „ex-lex"-ul
băncii. 29 Guvernul ungar nu a prezentat însă proiectul provizoriu şi astfel la l
ianuarie l 9 l l banca comună s-a situat din nou în „ex-lex". Ambele guverne au
recurs atunci la mai vechiul expedient de a asigura banca de emisiune, prin câte o
notificare oficială, că până la 15 februarie 1911 privilegiul nu va fi acordat altei
bănci. La rândul ei, Banca Austro-Ungară s-a angajat să-şi îndeplinească obligaţiile
curente. Pe această cale a fost prelungită şi validitatea convenţiei valutare şi
monetare, care a expirat tot la 31 decembrie 191 O.
În 15 februarie 1911 s-a reuşit într-un final prelungirea privilegiului până la
sfârşitul anului 1917. 30
În perioada acestor disensiuni, băncile private austriece aveau pregătite măsurile
pentru a face faţă unei separaţii a băncii de emisiune. Ele prevedeau o creştere netă
a taxelor de interese în Ungaria, o depreciere rapidă a monedei ungare şi o pierdere
a valorii bunurilor imobiliare. Spre exemplu, pentru toate creditele ipotecare acordate
de Ungaria, o mare bancă austriacă, ,,Boden Creditanstalt" a pretins ca din decembrie
1907 datornicii săi să facă toate rambursările în monedă austriacă.
Ungariei nu i-a rămas în cele din urmă decât să accepte reînnoirea privilegiului
băncii de emisiune. Cele două guverne au impus noul privilegiu parlamentelor lor,
reticente, dar resemnate. Evoluţia economică ulterioară a determinat Ungaria să nu
regrete abandonul ei în problema unei politici separatiste. Crizele izbucnite în 1912
şi 19) 3 ar fi putut avea grave consecinţe pentru o bancă de emisiune nou creată.
In privinţa acestor probleme, românii transilvăneni au adoptat o politică prudentă,
de apărare a intereselor lor economice. Ca manifestare de loialitate faţă de împărat, ci
s-au pronunţat pentru o pace vamală între toate provinciile Austriei. 31 Situaţia are o
notă de inedit, întrucât Partidul Naţional Român nici în programul din 1881, nici în
punctele de la 1905, nu şi-a precizat poziţia faţă de dualism, de convenţia vamală austroungară şi de cooperarea economică dintre cele două state care formau Monarhia.
28

Idem, XII, 19 I O, nr. 45, p. 414.
Idem, XII, 1910, nr. 52, p. 474-475 .
.1o Idem, XIII, 1911, nr. 1, p. 14 .
.1i „Tribuna poporului" (Arad), IV, 1900, nr. 199, p. I.
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La I februarie 1911, în plin proces de negociere a prelungirii privilegiului băncii
comune, Dr. Teodor Mihali, preşedintele clubului deputaţilor naţionalişti din
parlamentul ungar, a luat cuvântul în şedinţa camerei ungare asupra acestor probleme.
El a arătat că PNR este aderent al băncii comune, argumentând că Banca AustroUngară corespundea din plin pretenţiilor de credit ale Monarhiei şi în ultima perioadă
a dus o politică echitabilă faţă de naţionalităţi, practicând împrumuturi cu dobânzi
reduse de 4 şi 4,5%. Mihali arăta că românii sunt mândri de legătura lor cu Banca
austro-ungară, prin aceasta crescându-le „autoritatea şi creditul la celelalte bănci".
PNR privea banca comună numai ca o afacere economică, ,,căci îşi vedea în felul
acesta asigurat creditul". Argumentaţia lui Mihali era destul de slabă. În discursul
său acesta sublinia că „suntem aderenţii băncii comune cu toate că avem cea mai
mare neîncredere faţă de guvern". Deputaţii naţionalişti nu au luat însă parte în
1911 la discuţia asupra băncii de emisiune, declarând prin reprezentantul lor că „la
dezbateri nu luăm parte, însă ascultăm cu pacienţă". 32
Cu toate frământările, în ajunul primului război mondial imperiul dualist era în
plină evoluţie. Uniunea vamală şi monetară era necesară pentru Austria şi Ungaria
cât şi pentru naţiunile pe care le stăpâneau. Caracterul complementar al celor două
economii era totuşi sub o dublă ameninţare. Dualismul era pus în discuţie odată
chiar de unguri, care aspirau la independenţă, cu păstrarea Ungariei mari. De altă
parte cele două state erau ameninţate de apartenenţii lor periferici: Austria în BoemiaMoravia de mişcarea de independenţă a tinerilor cehi şi în Istria, Dalmaţia şi Bosnia
de mişcările pan-sârbeşti; Ungaria avea probleme în Croaţia cu opoziţia sârbocroată şi în Transilvania cu aspiraţiile româneşti. 33
Reînnoirea privilegiului Băncii Austro-Ungare, exemplu veritabil de compromis, nu a rezolvat ci doar a amânat problemele existente. Discuţiile desfăşurate
în noiembrie 1917 în sânul comisiei bugetare a parlamentului austriac au dat la
iveală că la izbucnirea războiului, guvernele din Viena şi Budapesta au suspendat
actele băncii de emisiune, permiţând abateri de la dispoziţiile statutelor. Astfel, contrar
acestora s-a permis băncii să acorde împrumuturi celor două guverne. Nu s-a mai
respectat acoperirea metalică prevăzută a bancnotelor. Autorizarea de acordare a
împrumuturilor către cele două administraţii a determinat scutirea băncii de plata
impozitelor pe circulaţia bancnotelor, fiind modificată şi modalitatea de împărţire a
beneficiului net al băncii. De asemenea, a fost suspendată şi obligaţia ţinerii adunărilor
generale ordinare şi extraordinare. Ca urmare, mandatul membrilor consiliului general a fost prelungit. În privinţa obligaţiei băncii de a se îngriji de stabilitatea valutei,
cele două ministere de finanţe au recunoscut că în urma împrejurărilor create de
starea de război, acest principiu nu poate fi respectat. Pe fondul cuceririlor realizate,
s-a admis ca Banca Austro-Ungară să deschidă reprezentanţe (expozituri) şi în afara
Monarhiei, în teritoriile ocupate. Banca de emisiune putea primi în lombard şi efecte
necotate la bursele interne precum obligaţiunile de război şi bonurile de tezaur ungare
iar împrumuturile puteau fi aprobate pe o perioadă mai îndelungată de 3 luni.
Acţionarilor li s-a făcut concesiunea ca pentru cazul expirării privilegiului, statul ar
„Tribuna" (Arad}, XV, 1911, nr. 19, p. 3.
n Christian Ambrosi, op.cit., p. 183.
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lua asupra sa afacerile băncii de emisiune, iar acţiunile lor şi fondul de rezervă al
băncii vor fi răscumpărate în aur. 34
Situaţia financiară dificilă provocată de război a determinat prelungirea
atribuţiilor băncii şi în 1917. Banca a făcut uz de dreptul conferit de a primi spre
fructificare şi capitaluri străine, din ianuarie 1918. Scopul acestei măsuri a fost
combaterea inflaţiei bancnotelor, a căror circulaţie atingea uriaşă sumă de 18 miliarde
de K. Pentru a le reduce circulaţia, banca a emis şi bonuri de casă cu dobândă,
pentru a atrage bancnotele. Bonurile aveau o dobândă de 3,5% pentru cele cu scadenţa

la trei luni şi 4% la cele cu scadenţă de 6 luni. Măsura nu a dat rezultate însă în
reducerii inflaţiei. 35
Prin întreaga sa activitate, Banca Austro-Ungară a căutat să concilieze şi să fie
un factor de echilibru în ciocnirea de interese financiare, economice, politice dintre
cele două părţi ale Monarhiei. Sediul băncii, Viena, oferea ea însăşi o prelungire a
imaginii imperiului multinaţional al cărei centru era. Aici se vorbea ungureşte, cehă,
italiană, poloneză, sârbo-croată, la fel de bine ca germana. Pe de altă parte, nimic
nu este mai fals decât a reţine pentru Viena imaginea unui oraş al plăcerii, a unei
capitale birocratice sau a unui oraş parazitar, devorator al bogăţiilor imperiului,
cum s-a tins fals a se acredita după 1918 în istoriografiile unor state succesoare.
Viena era înconjurată de o activă regiune industrială, unde predominau industriile
mici şi mijlocii de prelucrare, foarte specializate şi cu salarii ridicate. Viena s-a
dovedit totodată a fi înainte de 1914 un centru comercial activ, al unei Austrii de 29
milioane de locuitori şi a unui imperiu cu 52 milioane de cetăţeni. 36
Centru dominant al vieţii financiare din Imperiu, Viena a încetat la cumpăna
secolelor XIX-XX de a avea un cvasimonopol bancar. Avântul economic din cei 16
ani care au precedat primul război mondial a favorizat centrele bancare regionale.
Spiritul regionalist a fost favorizat de rivalităţi, concurenţă, fricţiuni, afronturi,
interese, dar şi de elanuri patriotice.
Pe un plan mai larg, în Austro-U!._lgaria reţelele de circulaţie a banilor au
contribuit la difuzarea ideilor naţionale. In cuprinsul Imperiului s-au conturat pieţe
bancare cu caracter naţional Jungară, cehă, italiană, sârbo-croată etc.) care au pus
în discuţie vechi echilibre. In urma naţionalismului economic s-a profilat naţio
nalismul politic. Pe aceste baze, încă înainte de 1914, liniile de ruptură la nivelul
multinaţionalei Monarhii Austro-Ungare erau deja conturate. Puteau însă pasiunile
politice să prevaleze asupra intereselor economice? Un război victorios ar fi spulberat
problemele, subliniind că uniunea dintre Austria şi Ungaria, în sensul cel mai larg,
făcea din Dubla Monarhie o forţă economică şi politică europeană. Eşecurile şi
înfrângerea au lărgit însă fisurile apărute până la destrămare.
privinţa

„Revista economică" (Sibiu), XIX, 1917, nr. 48, p. 450-451.
Idem, XX, 1918, nr. 4, p. 27.
36
Bernard Michel, op.cit., p. 49.
34

35
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THE ROLE OF THE EMISSION BANK IN THE FINANCIAL POLITIC OF THE
AUSTRIAN-HUNGARIAN EMPIRE

(Surnrnary)
The role ofVienna as politica! capital ofthe Austrian-Hungarian Empire determined its outlining as a financial center, too. This aspect was animated by the presence and functioning here of thc
Austrian-Hungarian Bank, the emission bank ofthe Empire. This proceeded to reconcile in its whole
activity its double nature. It had to attenuate the misunderstandings proceeded from the financial
interests of the other nationalities. Through these the most vehement was even the Hungarian nation
movement for create an independent emission bank was stranded in 191 O.
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UNIREA DIN 1918 ŞI PROCESUL INSTAURĂRII
ADMINISTRAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN CRIŞANA (1919-1921)
de

Jon Zainea
Rezoluţia prezentată Adunării Naţionale de la Alba Iulia, proclama, în primul
articol, ,, unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
şi a teritoriilor locuite de aceştia, cu România " 1• În mod firesc, cea dintâi problemă
care s-a pus după 1 Decembrie 1918, în legătură cu aceste teritorii, a fost instaurarea
administraţiei româneşti. Acest lucru s-a putut face treptat, pe măsură ce Statul
român, prin Consiliul Dirigent de la Sibiu, a luat sub autoritatea sa noile ţinuturi.
Datorită evoluţiei liniilor demarcaţionale, Crişana a rămas şi după 1 Decembrie
1918 sub autoritatea Guvernului de la Budapesta, fapt care a întârziat aici procesul
de instaurare a administraţiei româneşti. Deoarece îşi proclamaseră, prin delegaţii
lor la Alba Iulia, unirea cu România, românii de pe Crişuri au considerat ca un drept
al lor, ţinând de logica lucrurilor, preluarea administraţiei locale, chiar dacă autoritatea
Consiliului Dirigent nu se exercita în teritoriul pe care-l locuiau. Astfel de încercări,
reuşite de altfel, cum au fost cele de pe valea Crişului Repede (mijlocul lunii
decembrie 1918), ori de la Vaşcău (începutul lui ianuarie 1919), au fost anihilate
însă prin intervenţia dură a autorităţilor maghiare,2 hotărâte să păstreze, cu orice
preţ, aceste teritorii.
Amânat, pentru mai bine de trei luni, din motive ţinând de necunoaşterea, de
către Aliaţi, a graniţei reale demografice, procesul instaurării administraţiei româneşti
în Crişana-Bihor va începe odată cu intrarea trupelor române în Oradea, la 20 aprilie
1919. Acest lucru a permis reluarea activităţii C.N.R. din Bihor, care este autorizat
de generalul Holban, comandantul trupelor române din Oradea, să ia cele dintâi
măsuri în vederea preluării administraţiei fostului comital, devenit acum judeţul cel
mai întins al României. 3 Cea mai urgentă şi mai la îndemână, având în vedere că
măsurile nu puteau avea decât un caracter provizoriu, interimal, a fost numirea unor
inspectori români pe lângă autorităţile existente, prin intermediul cărora să fie
controlată activitatea acestora. ,,La munca aceasta de organizare, nu suntem mulţi,
său

Arhiva Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, fond Documentele Unirii, inv. 1811.
La Aleşd, de pildă, subprefectul Eugen Frater a ordonat o aspră cercetare disciplinară împotriva
noilor aleşi, Comei Bejan, prim-pretor şi Victor Creţ, prim-notar. Deoarece au declarat că au depus
jurământul de fidelitate faţă de regele României din convingere şi nu în mod silit, cei doi au fost
suspendaţi din funcţii de către subprefect, care a numit în locul lor pe Beliczay Andor şi Vegh J6zsef.
(Românul, Arad, nr. 17, 22 ianuarie/? februarie 19 I 9, p. 4. ).
1
Roman Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, 1926, p. 266.
1

2
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dar destul să fim cinstiţi şi devotaţi"- declara generalul Hol ban delegaţiei C.N .R.
venită pentru a-i prezenta lista inspectorilor. Cu acest prilej, el a precizat că nu se va
lăsa condus de duhul răzbunării, dar că nu va tolera nici o abatere, lăsând a se
înţelege că va aplica cu stricteţe măsurile hotărâte de Guvernul român.
Luând sub autoritatea sa noul teritoriu, Consiliul Dirigent încredinţează lui Aurel
Lazăr, şeful Resortului de Justiţie, sarcina de a prelua, efectiv şi deplin, conducerea
vieţii publice din Oradea şi Bihor, investindu-l, în acest sens, cu putere deplină.
Sosit la Oradea, în 24 aprilie 1919, Aurel Lazăr convoacă imediat o şedinţă a
C.N.R., pentru a se consulta cu fruntaşii bihoreni, alături de care luptase pentru
unire şi care îl aşteptau acum cu îndreptăţite speranţe. Deşi aceştia au propus sistarea
activităţii Consiliului, deoarece delegatul Consiliului Dirigent suplinea aici autoritatea acestuia, Aurel Lazăr a fost de altă părere. Având nevoie de sfat şi sprijin în
acţiunea pe care se pregătea să o înceapă, el a propus membrilor Consiliului să se
constituie într-un „for consultativ şi informativ" al său. 4
Sarcina lui Aurel Lazăr, era aceea de a concretiza în Bihor prevederile Decretelor
I, II şi IV ale Consiliului Dirigent, în speţă să confirme în funcţii, să numească sau
să destituie pe toţi funcţionarii din administraţia oraşului Oradea şi a judeţului Bihor,
respectiv statornicirea limbii române şi a denumirilor româneşti în administraţie şi
justiţie. Misiunea nu era deloc uşoară, dat fiind faptul că din aparatul administrativ
şi judecătoresc, făceau parte funcţionari şi intelectuali maghiari, mulţi dintre aceştia
refuzând să accepte noua realitate şi contestând dreptul statului român de a le pretinde
depunerea jurământului de fidelitate.
Conştient de greutatea misiunii sale, de marea răspundere pe care o are şi de
piedicile, ştiute şi neştiute, care îi pot sta în cale, Aurel Lazăr „s-a pus la muncă cu
toată inima şi cu toată încrederea". Aşa cum consemna ziarul Tribuna, Aurel Lazăr
„ aleargă, primeşte deputaţiuni, acordă audienţă la particulari, ţine consfătuiri şi
munceşte ziua-noaptea cu un zel de apostol înflăcărat". 5 Locuinţa sa, unde-şi stabilise cartierul de lucru, fiind în permanenţă ticsită de solicitanţi, va deveni curând
neîncăpătoare, motiv pentru care se va muta la Prefectură.
Aurel Lazăr îşi propusese să se ocupe personal de toate problemele, cea mai
importantă fiind numirea, respectiv confirmarea, funcţionarilor din administraţie şi
depunerea, de către aceştia, a jurământului de fidelitate faţă de statul român. Aşa
cum afirmase în şedinta C.N.R., obiectivul prioritar era ca şi în Bihor„ de aici înainte
să fie stăpânire românească la toate oficiile", ceea ce însemna ca în funcţiile cheie,
care reprezentau statul român, să fie aşezaţi, ,,pe cât este cu putinţă, români, adecă
oameni de toată încrederea".
Pe de altă parte, în funcţiile administrative, mai mari sau mai mici, puteau rămâne,
după opinia sa, ,,şi slujbaşi de altă naţie", cu condiţia „să fie oameni cum se cade" şi
„să depună jurământ de credinţă regelui nostru de la Bucureşti ". 6 Pentru fiecare
numire, Aurel Lazăr trebuia să emită clecret, în numele Consiliului Dirigent şi să se
îngrijească de instalarea în funcţii a noilor numiţi.
4

Tribuna, Oradea, nr. 13, 27 aprilie/IO mai 1919, p. 2
Idem, nr. 14, 28 aprilie/I I mai 1919, p. 5.
6
Viorel Faur, Din viaţa politică a Bihorului (1919-1926), I., în Cele Trei Crişuri, serie nouă,
Oradea, nr. 11-12, noiembrie-decembrie I 996, p. 5.
5
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Datorită situaţiei confuze, populaţia se va adresa lui Aurel Lazăr cu cele mai
diverse şi mărunte probleme, de la reclamaţii de furt până la solicitări de autorizaţii
pentru călătorie. Deşi, cea mai mare parte a acestora, ţineau de competenţa altor
organe, Aurel Lazăr îi primea pe toţi cu amabilitate, iar dacă problemele ridicate
erau îndreptăţite le rezolva pe loc.
După ce, în dimineaţa zilei de 25 aprilie, s-a întâlnit cu generalul Holban, cu
care a avut o lungă discuţie,7 Aurel Lazăr şi-a început activitatea, făcând primele
numiri în funcţii. Consiliul Dirigent din Sibiu numise, la 14/27 martie 1919, ca
prefect al Bihorului pe Ioan Ciordaş, 8 iar Aurel Lazăr venise cu sarcina de a-l instala
oficial în funcţie. Cum Ciordaş era dat dispărut,9 Aurel Lazăr numeşte, provizoriu,
în funcţia de prefect al judeţului pe Coriolan Pop, 10 iar ca subprefect pe Aloisiu
Nistor' 1• Secretari ai Prefecturii au rămas Sever Andru şi Sever Erdelyi, care şi până
atun~i îndepliniseră această funcţie.
In ce priveşte conducerea oraşului Oradea 12, procedând cu prudenţă şi
responsabilitate, Aurel Lazăr a căutat o soluţie de compromis, nefăcând schimbări
de persoane. Primarul oraşului, Carol Rimler, consilierii şi ceilalţi funcţionari ai
Primăriei, comandantul Poliţiei, au fost confirmaţi în funcţiile pe care le aveau. 13
Era o procedură inteligentă, menită a-i ajuta pe locuitorii maghiari să suporte mai
uşor integrarea în noul lor stat, ce s-a dovedit eficientă.
În funcţia de inspector administrativ judeţean, Aurel Lazăr l-a numit pe Bejan
Cornel, care răspunsese până atunci, ca delegat al Consiliului Dirigent, de problemele
alimentare ale judeţului. 14 Anterior sosirii sale, la propunerea C.N.R., generalul
Holban oferise această importantă funcţie lui Aloisiu Nistor, care a refuzat-o din
cauza vârstei înaintate.
Fără a se deplasa deocamdată în judeţ, Aurel Lazăr face primele numiri de
prim-pretori în plasele locuite de populaţie românească. La 25 aprilie 1919, numeşte
în această funcţie, la Aleşd pe Creţ Victor, la Beliu pe Fildan Alexandru, la Cei ca pe
Bulzan Ioan, la Vaşcău pe Neagu Cornel, iar la Beiuş, în mod provizoriu, pe Csavici
Augustin. 15 Cei numiţi au fost imediat convocaţi de Aurel Lazăr la Oradea, unde au
depus jurământul de fidelitate faţă de statul român şi au primit instrucţiunile necesare
pentru munca pe care urmau să o înceapă 16 •
7
Nagyvarad, Oradea, nr. 93, 26 aprilie 1919, p. I.
• Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, Procesele verbale ale Consiliului Dirigent din
Transilvania, M. 168, voi. I, p. 177.
• Ioan Ciordaş fusese ucis bestial, împreună cu Nicolae Bolcaş, de o bandă de secui, în noaptea
de 3/4 aprilie 1919 şi îngropaţi în marginea satului Lunca Uud. Bihor). În numele Consiliului Dirigent,
după sosirea în Oradea, Aurel Lazăr solicită căutarea lor, dar abia în 27 aprilie aceştia vor fi găsiţi.
10
Acesta va ocupa definitiv funcţia la 4 mai 1919, printr-o hotărâre a Consiliului Dirigent.
11
Tribuna,nr.14/1919,p. I.
12
În conformitate cu legile în vigoare, oraşele cu drept de municipiu trebuiau conduse de un
prefect, diferit de cel al judeţului din care făcea parte oraşul, dar abia la 23 septembrie 1919 Consiliul
Dirigent va numi în această funcţie pe Nicolae Zigre. (Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent
la consolidarea statului naţional unitar român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 132.).
n Ibidem.
14
Nagyvarad, nr. 94, 27 aprilie 19 I 9, p. 3.
15
Tribuna, nr. 14 / 1919, p. 5.
16
Nagyvarad, nr. 93, 26 aprilie 1919, p. I. Consfătuirea s-a ţinut în locuinţa lui Aurel Lazăr.
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Totodată, Aurel Lazăr face şi alte numiri de funcţionari publici importanţi. Astfel,
Gavril Maroş este numit director la Finanţe, Ioan Comăniciu, şeful Serviciului silvic,
Nicolae Popovici, şeful Serviciului sanitar al judeţului, iar V. Maior, T. Iluţa şi
D. Bodor, medici ai oraşului 17•
În zilele în care Aurel Lazăr lua primele măsuri privind instaurarea administraţiei
româneşti în Bihor, armata română ajungea la Tisa 18 • Evenimentul a fost sărbătorit
cum se cuvine de românii orădeni. Dimineaţa, la Catedrala ortodoxă (Biserica cu
Lună), a avut loc o liturghie festivă, oficiată de vicarul Roman Ciorogariu, la care
au luat parte noile oficialităţi civile, reprezentanţii celor două biserici româneşti,
generalii Dănilă Popa, comandantul Diviziei a XVIII-a şi Holban, comandantul
Divizie a VI-a, cu întreg statul lor major.
După liturghie, unităţile militare aflate în oraş au defilat în faţa generalului
Holban. Seara, prefectul Coriolan Pop a oferit o masă festivă în onoarea annatei
române, la care au fost prezente oficialităţile militare, civile şi bisericeşti din oraş,
precum şi câţiva reprezentanţi ai presei interaliate, veniţi la Oradea însoţiţi de George
Moroianu.
Cel dintâi toast a fost rostit de Aurel Lazăr, care a făcut o retrospectivă asupra
războiului mondial şi a arătat „ avântul spre înălţare al României", graţie înţeleptei
ocârmuiri a regelui Ferdinand. 19 Alte toasturi au fost rostite de prefectul Coriolan
Pop, Generalul Holban, Gheorghe Tulbure şi ziaristul italian Melisa Vemezi.
Cu prilejul sărbătoririi armatei române, Aurel Lazăr, a adresat regelui Ferdinand
o telegramă omagială, în care spunea: .,Românii din judeţul Bihorului, sloboziţi în
ziua Învierii Domnului de sub jugul asuprirei milenare, prin brava şi glorioasa
armată a Majestăţii Voastre, cu sufletul pătruns de cele mai profunde sentimente de
entuziasm şi recunoştinţa, îşi depun omagiile la tronul Regelui speranţelor şi Regelui
victoriei neamului, urându-vă cu un glas Să trăiţi Majestate în cinste şi-n mărire,
ca Domnul tuturor Românilor. " 20
Telegrame de felicitare au mai fost adresate generalului Berthelot, primului
ministru Ion I. C. Brătianu şi lui Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent din
Sibiu. Generalul Berthelot a răspuns lui Aurel Lazăr cu o altă telegramă, în care
spunea: .,Mulţumindu-vă pentru binevoitoarea dvs. atenţie, vă asigur că voi purta
totdeauna un deosebit interes cauzei române, care îmi este aşa de simpatică. Părăsesc
România Mare lăsând aici o parte din inima mea. " 21
La 25 aprilie, a sosit la Oradea şi Ioan Suciu, şeful Resortului de Organizare din
cadrul Consiliului Dirigent, în sarcina căruia cădea preluarea noilor teritorii. Având
ca obiectiv major pregătirea viitoarelor alegeri în Ardeal, stabilirea sectoarelor de

17

Viorel Faur, Din viaţa politică a Bihorului (1919-1926), I., loc. cit., p. 5.
Evenimentul s-a petrecut la 1 mai 1919. În ziua de 2 mai, Comandamentul Suprem ungar a
solicitat încheierea armistiţiului. cf. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea
României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994,
p. 240.
19
Tribuna, nr. 14/1919, p. 3.
20
Ibidem. Cf. Viorel Faur, Din viaţa politică a Bihorului (1919-1926), I, loc. cit., p. 5.
21
Tribuna, nr. 14/1919 p. 3.
18
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votare, recenzarea viitorilor alegători, Ioan Suciu va rămâne un timp în Oradea,
pentru se va ocupa de aceste probleme. 22
Prin intermediul prefectului Pop Coriolan, Aurel Lazăr i-a convocat pe toţi
funcţionarii Primăriei, în vederea depunerii jurământului de fidelitate faţă de Regatul
român. 23
În dimineaţa zilei de 27 aprilie, membrii Consiliului orăşenesc s-au întâlnit, în
biroul primarului, cu Aurel Lazăr, prefectul Coriolan Pop şi secretarii Andru Sever
şi Erdelyi Sever. Aurel Lazăr face cunoscut membrilor Consiliului misiunea sa în
Oradea şi scopul pentru care au fost convocaţi. Întrucât discutaseră în prealabil
această problemă şi căzuseră de acord asupra atitudinii lor, consilierii au cerut lui
Aurel Lazăr ca, până la elucidarea completă a situaţiei acestei zone, să le permită să
dea doar o declaraţie de credinţă.
În baza angajamentelor Antantei faţă de România, Aurel Lazăr a cerut
consilierilor depunerea jurământului, ceea ce le va asigura toate drepturile în Regatul
României, dar de care, în caz contrar, vor fi lipsiţi. După ce au fost asiguraţi că,
deocamdată, nu se vor face schimbări radicale în administraţie şi legislaţie, iar ei îşi
vor păstra funcţiile, membrii Consiliului orăşenesc au depus jurământul de fidelitate
faţă de Statul român, reprezentat aici de Aurel Lazăr.
Trecând apoi în sala de şedinţe, unde era aşteptat de funcţionarii Primăriei,
Aurel Lazăr le-a vorbit despre dreptul României asupra acestor teritorii, în baza
tratatului încheiat cu Antanta în vara anului 1916, despre misiunea sa în Oradea şi
Bihor ca delegat al Consiliului Dirigent, despre programul democratic pe care acesta
intenţionează şi se străduieşte să-l transpună în fapt. Liniştindu-i în legătură cu
atitudinea statului român faţă de funcţionarii minoritari, asigurându-i că-şi vor păstra
funcţiile şi toate drepturile, iar statul se va îngriji de situaţia lor materială, Aurel
Lazăr a cerut funcţionarilor, să depună jurământul de fidelitate prin intennediul
şefilor de servicii. 24
Aplauzele cu care a fost răsplătit discursul său, reprezentau garanţia că aceştia
nu vor întârzia să o facă. Cu mult tact, Aurel Lazăr reuşise să risipească toate temerile
pe care funcţionarii oraşului le aveau şi nesiguranţa în care aceştia trăiau de câteva
zile, să-i facă să simtă toleranţa românească şi să le insufle încredere în noua lor
patrie.
Într-un mod asemănător s-au desfăşurat lucrurile la Prefectura judeţului, unde,
în ziua următoare, funcţionarii acesteia au depus, in corpore,jurământul de fidelitate
faţă de statul român, în prezenţa lui Aurel Lazăr. 25 „ Cum vedem aşadar - scria
ziarul Tribuna - munca de până acum a d-lui Lazăr este încununată de izbândă
maifrumoasă decât ne aşteptam. Aproape toţi străinii (locuitorii neromâni ai oraşului
- n. n.) se împacă cu noua stare de lucruri şi recunosc stăpânirea românească. "26
Entuziasmat de succesul primelor demersuri, având intuiţia celor următoare, în acest

22

Nagyvârad, nr. 93/1919, p. I.
n Idem, nr. 95, 29 aprilie 1919, p. I.
2
' Ibidem. p. 2.
25
Ibidem, p. 3.
26
Tribuna, nr. 14/1919, p. I.
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moment de izbândă, Aurel Lazăr a declarat: ,, Biharea se uneşte pentru totdeauna
cu România". 27
,
Pentru a populariza în rândul cetăţenilor măsurile pe care le va lua în numele
Consiliului Dirigent şi Statului român, de respectarea cărora depindea reintrarea în
normalitate a vieţii cotidiene, Aurel Lazăr se adresează acestora printr-un comunicat. 28
„După Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi în baza ordinului dat de regele
Ferdinand I - se spunea în preambulul comunicatului - armata română a ocupat
oraşul Oradea şi judeţul Bihor, în urma cărui fapt a fost alipit la Regatul României.
Intrând în vigoare conducerea română, în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Dirigent din Sibiu, dr. Ioan Ciordaş a fost numit prefect al judeţului, dar care.fiind
omorât nu a putut prelua funcţia.
Din împuternicirea Consiliului Dirigent cu preluarea tuturor instituţiilor şi cu
toate drepturile date de lege, aduc la cunoştinţă următoarele":
În 11 puncte, erau enumerate măsurile ce vor fi luate. Se preciza, mai întâi, că
vor rămâne provizoriu în vigoare, până la noi reglementări, toate legile, ordinele şi
ordonantele anterioare, iar totodată, se vor extinde şi asupra acestor teritorii, toate
ordonanţele date de Consiliul Dirigent, ce vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor în
timpul cel mai scurt.
·
Limba română este declarată limbă oficială, dar cetăţenii au dreptul să-şi
folosească limba maternă atât în scris, cât şi verbal. Fun~ţionarii oraşului şi judeţului
sunt somaţi să-şi îndeplinească conştiincios datoria. In caz contrar, vor fi aspru
sancţionaţi.

Pentru ca întreaga activitate, îndeosebi cea industrială şi comercială, să intre în
normalitate şi pentru asigurarea alimentelor necesare populaţiei, târgurile sunt
declarate libere, producătorii sunt solicitaţi să pună toate produsele la dispoziţia
cetăţenilor, iar populaţia să respecte ordinele date în ce priveşte raţionalizarea
alimentelor. Prăvăliile, magazinele, restaurantele, cafenelele şi toate localurile
publice, vor funcţiona după ordinele date de armată şi poliţie. Pentru a descuraja
specula, sunt fixate preţuri maximale la produsele de primă necesitate, iar cetăţenii
sunt rugaţi să cumpere numai cât au nevoie.
Era stabilit cursul coroanei în raport cu leul. Pentru circulaţia normală a rezervei
monetare şi pentru refacerea fondului monetar, populaţia este îndemnată să-şi depună
economiile la băncile de credit şi casele de economii.
Contribuabilii sunt somaţi să-şi achite imediat toate impozitele restante, iar
cetăţenii apţi de muncă sunt solicitaţi să-şi caute de lucru şi să muncească cinstit.
Mijloacele de informaţie mass-media, precum şi dreptul de asociere şi întrunire
al cetăţenilor, sunt puse sub controlul armatei, pentru orice adunare fiind necesară
autorizaţie din partea Comenduirii. ,,Atragem atenţia - se spunea în comunicat - că
orice fel de asocieri în asociaţii secrete împotriva statului, orice omoruri, jafuri,
furturi, incendieri, maltratări, precum şi toate actele cu caracter politic şi antimilitar,
vor fi judecate şi pedepsite de Tribunalul Militar de urgenţă".
27
Gh. Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent ... , la consolidarea statului naţional unitar român,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 145.
28
Biharvarmegye Hivatalos Lapja, (Gazeta Oficială a judeţului Bihor), nr. 23, 8 mai 1919, p. I- 3.
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Se face cunoscut faptul că proiectele de reformă agrară şi electorală au fost
trimise spre aprobare Parlamentului, că în scurtă vreme ele vor fi aprobate şi puse în
aplicare. Pentru a răspunde necesităţilor populaţiei, până la punerea în aplicare a
reformei agrare Consiliul Dirigent a emis o hotărâre prin care toate domeniile
aparţinând statului, corporaţiilor sau persoanelor particulare trebuiau date în arendă.
Consiliul Dirigent se va ocupa şi de asigurarea necesarului de păduri şi păşuni, fiind
interzisă luarea în posesie a acestora cu de la sine putere.
În finalul comunicatului, Aurel Lazăr adresează un călduros apel pentru
respectarea ordinii: ,, În Constituţia Regatului România, toţi cetăţenii, indiferent de
naţionalitate, religie, au drepturi egale şi beneficiază de toate drepturile democratice,
pe care statul le garantează. De aceea, mă adresez tuturor, ţăranilor şi muncitori/o,~
ca să arate că sunt oameni cinstiţi, iar noi promitem respectarea tuturor drepturilor
ce li se cuvin.
Mă adresez tuturor pentru respectarea ordinii şi în principal către voi, fraţi
români, ca acum, când am reuşit includerea în România Mare, să respectaţi legile,
să întreţineţi ordinea publică, pentru a fi demni de momentele istorice pe care le
trăim. "29
Semnat de Aurel Lazăr, în numele Consiliului Dirigent, apelul trebuia să ducă
la reluarea cursului normal al vieţii în. oraş şi judeţ, la întronarea ordinii şi muncii
cinstite, precum şi la evitarea unor eventuale convulsii sociale. Succesele din zilele
precedente, dovedeau faptul că Aurel Lazăr poseda realism, simţ practic şi cunoştea
modul de viaţă şi psihologia oamenilor locului. Ele i-au dat totodată certitudinea că
se află pe drumul cel bun, încrederea şi siguranţa că-şi va putea duce la bun sfârşit
m1smnea.
În ziua de I" mai 1919, soseşte la Oradea o delegaţie a Consiliului Dirigent,
condusă de Iuliu Maniu. 30 Delegaţia se afla într-un turneu de. lucru prin nordul
Ardealului, în care erau incluse oraşele Dej, Satu-Mare, Carei şi Oradea.
La Oradea, delegaţia a fost întâmpinată la gară de generalul Holban, episcopul
Roman Ciorogariu, Aurel Lazăr şi prefectul Pop Coriolan. După primire, Aurel Lazăr
s-a întâlnit cu Iuliu Maniu, pe care l-a pus la curent cu activitatea sa în Oradea. A
doua zi, Consiliul orăşenesc s-a prezentat să-l salute pe Iuliu Maniu la Prefectură,
acelaşi lucru făcându-l şi Consiliul judeţean. 31
Ziua de 3 mai 191 ~ a fost deosebit de încărcată, dar plină de realizări şi satisfacţii
pentru Aurel Lazăr. In dimineaţa zilei, însoţit de prefectul Pop Coriolan şi
comandantul Poliţiei Oradea, Jănossy Gyula, a fost prezent în sala de şedinţe a
Poliţiei, unde a asistat la depunerea jurământului de credinţă faţă de statul român al
angajaţi lor acestei instituţii. 32
In discursul rostit cu acest prilej, Aurel Lazăr a mulţumit comandantului Poliţiei
şi personalului din subordinea sa, pentru„ atitudinea omenoasă, corectă şi curajoasă"
pe care au avut-o în perioada „dictaturii" lui Katz Bela, ceea ce a făcut posibil ca
29

Ibidem. Nagywirad, nr. 96, 30 aprilie 1919, p. I.
nr. 97, I mai 1919, p. I.
ii Ibidem.
n Nagyvarad, nr. 100, 5 mai 1919, p. 2.

30
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români să nu fie molestaţi sau duşi în robie. Arătând că Oradea şi Bihorul au
devenit teritoriu românesc, Aurel Lazăr a cerut personalului Poliţiei să depună
jurământul de credinţă faţă de statul român. Cei care vor refuza nu vor avea de
suferit nici un fel de repercusiuni, dar nu vor mai putea lucra în cadrul Poliţiei. 33
Mai face cunoscut faptul că în zilele următoare va sosi la Oradea un reprezentant al
Consiliului Dirigent din Sibiu, care se va ocupa de reorganizarea şi trecerea Poliţiei
în subordinea statului. 34
După ce Aurel Lazăr şi Pop Coriolan s-au retras, angajaţii Poliţiei au depus
jurământul în faţa comandantului Janossy Gyula, ce-l depusese, la rându-i, împreună
cu membrii Consiliului Municipal.
De la Poliţie, Aurel Lazăr s-a deplasat la Tribunal, unde judecăto~ii şi notarii
acestei instituţii fuseseră convocaţi în vederea depunerii jurământului. 35 In discursul
rostit cu acest prilej, el a vorbit despre dreptul legitim şi istoric al Consiliului Dirigent
şi guvernului român de a alipi aceste teritorii. În baza acestor drepturi, românii n-au
venit ca ocupanţi ci ca eliberatori, lucru care a întărit şi încrederea populaţiei. Că
Oradea şi Bihorul aparţin României, este un fapt împlinit ce nu mai poate fi schimbat.
Cere apoi celor prezenţi să depună jurământul de fidelitate faţă de Regele Ferdinand
şi statul român, pentru ca această instiţutie să-şi poată relua, în timpul cel mai scurt,
activitatea normală. Limba oficială la Tribunal va fi limba română, dar, în baza legii
naţionalităţilor, fiecare poate să-şi folosească limba maternă. Judecătorilor neromâni
li se dă un an ca să înveţe limba română. Cei care nu depun jurământul nu-şi pot
păstra slujba.
În numele celor prezenţi, a vorbit preşedintele Tribunalului, Balazs Elcmer,
care a declarat că judecătorii şi notarii sunt gata să respecte cu toţii legile şi ordinele
statului român. Considerând însă, că până la încheierea păcii au dreptul să spere că
Oradea şi Bihorul aparţin Ungariei, el cere lui Aurel Lazăr să amâne depunerea
jurământului până după Conferinţa de pace.
Răspunzând, Aurel Lazăr arată că nu poate da curs dorinţei exprimate şi cerc
preşedintelui să ia pe loc o hotărâre şi să dea un răspuns imediat: ori recunoaşte
stăpânirea românească şi depune jurământul, ori nu, iar în acest caz îşi prezintă
demisia.
În aceste condiţii, preşedintele declară că recunoaşte stăpânirea românească şi
predă Tribunalul „ministrului" Aurel Lazăr.
Exprimându-şi satisfacţia pentru hotărârea înţeleaptă a preşedintelui, Aurel Lazăr
arată apoi că depunerea jurământului nu poate fi amânată. El îi asigură pe judecători
că statul român se va îngriji de situaţia lor materială şi spirituală, îndemnându-i să
nu ezite, deoarece România a ocupat oraşul Oradea şi judeţul Bihor în baza drepturilor
istorice.
După aceasta, preşedintele Tribunalului a depus jurământul în faţa lui Aurel
Lazăr, exemplul său fiind urmat de ceilalţi, cu excepţia a 3 judecători şi 6 notari_ 3r,
Bihorul, ca ţinut de margine, era socotit încă teritoriu de
Nagyvarad, nr. I 00/19 I 9, p. 2.
15
Idem, nr. 99, 4 mai 1919, p. 3.
16
Ibidem.
33

război.
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De la Tribunal, Aurel Lazăr s-a deplasat la Curtea de Apel, unde întreg personalul
acesteia, împreună cu cel al Procuraturii, a depus jurământul.
În ziua următoare, Aurel Lazăr s-a adresat conducerii Baroului de avocaţi din
Oradea cerând membrilor săi depunerea jurământului de credinţă faţă de statul român
şi respectarea Constituţiei României. Membrii Baroului s-au întrunit în şedinţă,
la 9 mai 1919. 37 După ce s-a citit nota trimisă de Aurel Lazăr, preşedintele Baroului
a făcut propunerea de a se amâna depunerea jurământului, întrucât Oradea şi Bihoru 1
vor intra definitiv sub jurisdicţia română abia după Conferinţa de pace, până atunci
fiind valabil jurământul depus Ungariei, de care nimeni nu i-a absolvit. Propunerea
fiind îmbrăţişată de majoritatea celor prezenţi, ca urmare, conform notei lui Aurel
Lazăr, nici un avocat nu mai putea funcţiona la Tribunal începând cu ziua următoare. 38
În această situaţie, Aurel Lazăr apelează la preşedintele Tribunalului, Balăzs
Elemer, care i-a convocat nominal pe avocaţii orădeni, cerându-le să depună
jurământul personal. Toţi cei care au răspuns apelului, avocaţi români şi maghiari,
au depus jurământul, câţiva avocaţi maghiari refuzând să se prezinte. 39
Ca urmare a preluării administraţiei şi justiţiei şi în conformitate cu Decretul I
al Consiliului Dirigent din 24 iunie 1919, limba oficială devenea limba română.
S-a căutat introducerea treptată a acesteia şi în gazeta oficială a judeţului, pentru ca
funcţionarii care n-o cunoşteau să se poată familiariza cu ea. Acestora li se adresa
un cald apel de a învăţa limba română „pentru ca aşa binele public, înţelegerea şi
armonia să fie temeinic asigurate". 40
Totodată, Aurel Lazăr ia măsuri în vederea sărbătoririi, pentru prima dată în
Oradea, a zilei de 1Omai, ziua Regatului României. În acest sens, la 8 mai 1919, el
adresează un ordin oficialităţilor şi locuitorilor oraşului Oradea şi judeţului Bihor,
prin care cerea acestora să sărbătorească ziua cu cât mai mult fast şi să se comporte
onorabil. 41 De asemenea, el a trimis telegrame tuturor prim-pretorilor din judeţ,
solicitându-le sprijinul în vederea realizării la Oradea a unei parade militare de
amploare.
Aurel Lazăr cerea prim-pretorilor să trimită la Oradea „ ţărani îmbrăcaţi de
sărbătoare, cu steaguri", deoarece „satele vor defila înaintea generalului Ho/ban,
după desfăşurarea paradei militare" şi cât mai mulţi intelectuali. 42 Ziua de l O mai
era declarată liberă, activitatea în întreprinderi, instituţii şi şcoli urmând să fie
întreruptă. Pe edificiile publice din oraş şi judeţ trebuiau abordate drapele tricolore.

7

Nagyvarad, nr. 104, IO mai 1919, p. 2.
!bidem.
Nagyvarad, nr. 111, 20 mai 1919, p. 2.
40
Biharea (Gazeta oficială judeţeană), nr. 24, 5 iun. 1919, p. 127.
41
„Invit - spunea ordinul - toate oficialităţile bisericeşti şi politice, conducătorii asociaţiilor
culturale şi economice la Te-Deum-ul organizat la Catedrala greco-catolică la ora I O şi în continuare,
la sărbătoarea ce se va ţine în piaţa St. Laszlo şi la Primăria Oraşului; iar seara la ora 8 la concertul
organizat la Teatru, după care se va organiza o procesiune cu făclii. Este obligatoriu arborarea steagurilor
româneşti la toate instituţiile, întreprinderile şi casele particulare şi să se dea un aspect cât mai sărbătoresc
oraşului". (Nagyvarad, nr. 103, 9 mai 1919, p. 3.)
42
V. Faur, Documente inedite despre modul cum a fost pregătită prima vizită a.familiei regale
române în Bihor (23 mai 1919), în Cele Trei Crişuri, nr. 7-9, iulie-august-septembrie 1997, p. 3.
J

8
)
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În toate bisericile vor fi oficiate Te-Deum-uri, la care vor fi prezente autorităţile.
Seara, reuniunea de cântări Hi/aria din Oradea va susţine un concert în sala Teatrului.
Profitând de situaţia confuză din Oradea, unii patroni şi comercianţi, încălcând
contractele colective încheiate cu muncitorii, au redus salariile acestora şi au făcut
masive concedieri. Ca urmare, o delegaţie a muncitorilor orădeni, condusă de
Griinwald Annin, s-a prezentat, în ziua de 4 mai 1919, la Aurel Lazăr, cerându-i să
intervină pentru a-i determina pe patroni să respecte contractele colective, valabile
până la 31 august 1919. 43 În vederea rezolvării diferendului, Aurel Lazăr invită pe
muncitori şi patroni la masa tratativelor. Fiecare parte va delega câte trei reprezentanţi
într-o comisie mixtă, al cărei preşedinte şi totodată mediator va fi Aurel Lazăr.
Deoarece discuţiile, desfăşurate în ziua de 7 mai, nu s-au soldat cu rezultate concrete, Aurel Lazăr a hotărât formarea unei comisii de judecători, în frunte cu
preşedintele Tribunalului, care să elaboreze un proiect de decret privind reglementarea
raporturilor dintre muncitori şi patroni. 44
În acelaşi scop, al reglementării situaţiei lor în noul context, o delegaţie a
Asociaţiei Invalizilor, condusă de dr. Csetle Janos, s-a prezentat în ziua de 8 mai la
Prefectură, unde a fost primită de Aurel Lazăr. Şeful delegaţiei a expus situaţia
dificilă şi incertă a membrilor Asociaţiei Invalizilor ca urmare a desprinderii de
Budapesta şi închiderii Casei de Ajutor, solicitând, în măsura posibilităţilor, sprijin
din partea guvernului român pentru a se asigura invalizilor un trai decent.
Aurel Lazăr a dat delegaţiei un răspuns liniştitor, promiţând că se va îngriji să
asigure acestei Asociaţii o activitate liberă, iar Consiliul Dirigent, în conformitate
cu legile în vigoare, va satisface necesităţile materiale ale invalizilor.
După ce rezolvă, în linii generale, problemele privind pre!uarea administraţiei
şi justiţiei în Oradea, Aurel Lazăr se ocupă apoi şi de judeţ. In ziua de 14 mai, a
plecat la Salonta, pentru a fi prezent la depunerea jurământului funcţionarilor publici de aici. La intrarea în localitate, Aurel Lazăr a fost întâmpinat de primarul Gali
Pal, prim-pretorul T6th Istvan şi preşedintele Tribunalului, Nagy J6zsef. Aceştia l-au
condus la Primărie, unde îl aşteptau salariaţii acesteia, împreună cu delegaţii
asoc~aţiilor economice şi industriale din localitate.
In discursul rostit cu acest prilej, Aurel Lazăr a arătat, mai întâi, principiile
după care se călăuzeşte Consiliul Dirigent din Sibiu, accentuând îndeosebi faptul că
toţi oamenii, indiferent de naţionalitate, trebuie să fie la fel de apreciaţi, deoarece
sunt parte componentă a angrenajului care se cheamă umanitate. Declară că, atât
Consiliul Dirigent cât şi el personal, se conduc după principiile cele mai democratice,
condamnând comunismul, .. care nu are nici un suport logic, etic şi social", motiv
pentru care este fericit că armata română i-a scăpat de această teroare şi le-a redat
personalitatea. Arată că războiul şi măsurile protecţioniste i-au afectat deopotrivă
pe români şi maghiari, dar că această situaţie va fi grabnic remediată. Fără să se
facă discriminare, cei dintâi vor fi ajutaţi invalizii de război, văduvele şi copiii
orfani. Ţelul suprem este instaurarea democraţiei în toate domeniile. ,.Administraţia
45

4

J

44

45

Nagyvarad, nr. 100, 5 mai 1919, p. 2.
Idem, nr. 102, 8 mai 1919, p. 2.
Idem, nr. 103, 9 mai 1919, p. 2.
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nu vafi clădită pe o bază birocratică şi nu va avea ca sarcină lupta politică - a spus
Aurel Lazăr. Se va asigura tuturor naţionalităţilor conlocuitoare libertateo
naţională, egalitatea În drepturi, folosirea fără restricţii a limbii materne, atât în
administraţie cât şi în justiţie". 46
În continuare, s-a referit la problemele privind aplicarea reformei agrare, la
problema muncitorească, a arătat ce e mai urgent de făcut şi că se află în pragul
finalizării legea electorală pentru alegerile locale, la care vor participa toţi cetăţenii.
Discursul lui Aurel Lazăr a fost întâmpinat cu aplauze de cei prezenţi, în numele
cărora a vorbit Molnar Gyorgy, preşedintele Asociaţiei Agrarienilor, care, între altele,
a spus: ,,D-le ministru. Jnfaţa d-voastră stau acum fiii maghiari pe care soarta i-a
aruncat dintr-o parte În alta şi care acum speră Într-un viitor mai bun şi-şi oferâ
puterea de muncă noii ordini". În numele tuturor, el cere lui Aurel Lazăr să confirme
în postul de primar pe Gali Pal, având în vedere că acesta este cel mai bun gospodar
al localităţii. În răspunsul sătJ, Aurel Lazăr a subliniat importanţa momentului şi i-a
asigurat pe cei prezenţi că „ va încerca să şteargă lacrimile de pe obrazul tuturor'·
locuitorilor din Salonta. Adresându-se lui Molnar Gyorgy, i-a spus că a înţeles mesajul
transmis şi că va ţine seamă de el.
Apoi, Aurel Lazăr a citit, în limba română şi maghiară, textul jurământului, iar
funcţionarii instituţiilor şi membrii consiliilor au depus jurământul.
După ce a participat la masa festivă organizată cu ocazia evenimentului, Aurel
Lazăr a plecat, în după-amiaza aceleiaşi zile, la Tulea, de unde, în ziua următoare, a
mers la Tinca, iar de aici la Beiuş. 47 În piaţa centrală a Beiuşului l-a întâmpinat un
pluton de jandarmi şi un mare număr de locuitori, în frunte cu prim-pretorul Augustin
Ciavici, care i-a adresat un discurs de salut. Aurel Lazăr a fost apoi condus la Biserica
episcopală, unde a asistat la recviem-ul oficiat în memoria lui Ioan Ciordaş şi Nicolae
Bolcaş. De aici a mers la Palatul episcopal, unde a primit delegaţiile preoţimii,
administraţiei locale, căilor ferate, corpului didactic şi altor asociaţii. După aceea,
Aurel Lazăr s-a deplasat la Primărie, unde s-a desfăşurat ceremonialul depunerii
jurăf!1ântului de fidelitate de către funcţionarii administraţiei locale.
In 16 mai, Aurel Lazăr a făcut acelaşi lucru la Vaşcău şi la Holod, de unde, în
ziua următoare, s-a întors la Oradea. Câteva zile mai târziu, în 20 mai, a mers la
Tileagd, iar apoi la Aleşd 48 pentru a prelua administraţia locală şi a constata personal stările de lucruri de aici.
Turneul lui Aurel Lazăr prin localităţile bihorene a fost, cum menţiona ziarul
Tribuna, ,, un adevărat drum de triumf". Pretutindeni a fost primit de popor cu
porţi triumfale, cu aclamaţii şi cu bucurie sinceră. Potrivit aprecierilor aceluiaşi
ziar, ,, Bihorul îl sărbătorea pe Aurel Lazăr ca pe cel mai distins fiu al său". 49
În a doua jumătate a lunii mai 1919, ţinuturile transilvane vor cunoaşte vizita
plină de semnificaţie a şefului statului român, vizită care simboliza hotărârea
46

Idem, nr. 108, 15 mai 1919, p. 2.
/dem, nr. 109, 17mai 1919,p. 3.
<R Idem, nr. 112, 21 mai 1919, p. 3.
49
Gh. Iancu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii lui Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent.
în Crisia, Oradea, 1980, p. 174.
47
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poporului român de a impune marilor puteri actele înfăptuite de el. 50 Întors din
turneul prin satele bihorene, Aurel Lazăr se va ocupa de organizarea primirii Regelui
Ferdinand şi a Reginei Maria, a căror vizită în Oradea era anunţată pentru ziua de
23 mai 1919. 51
În ziua sosirii, perechea regală a fost întâmpinată la gară de generalii Prezan,
Mărdărescu, Davidoglu, Văitoianu, Roiban şi Constantiniu. Din partea Guvernului
erau prezenţi miniştrii Constantin Pherechide şi I. G. Duca, iar din partea Consiliului
Dirigent, Iuliu Maniu, Aurel Lazăr, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Aurel Vlad,
Ioan Suciu şi Romul Boilă. Gazdele erau reprezentate de prefectul Pop Coriolan,
primarul Carol Rimler, episcopii celor trei confesiuni: Demetriu Radu (greco-catolic),
Ioan Pap (ortodox, venit de la Arad) şi Szechenyi Mikl6s (romano-catolic), vicarii
Roman Ciorogariu, Florian Stan şi Bundala Mihai, preşedintele Tribunalului, Balazs
Elemer, comandantul Poliţiei, Janossy Gyula. Erau de faţă reprezentanţi ai ziarelor
Patria şi Renaşterea Română din Sibiu, precum şi ai presei maghiare. 52
Cu puţin timp înainte de sosirea Regelui, cu un tren special veniseră Octavian
Goga şi Leo Bohăţel, însoţiţi de câţiva ziarişti. 53
În aşteptarea trenului regal, Aurel Lazăr a prezentat delegaţia din Oradea
oaspeţilor veniţi de la Bucureşti şi Sibiu. La sosirea trenului regal, înainte de coborârea
Regelui, Iuliu Maniu a rostit o scurtă alocuţiune, iar Regele, de pe scara trenului,
i-a salutat pe cei prezenţi. Pop Coriolan, prefectul judeţului, a urat Regelui bun
sosit, în numele populaţiei bihorene. Perechea regală s-a deplasat apoi la Catedrala
ortodoxă, unde a fost primită de episcopul Aradului, Ioan Pap, iar de aici la Catedrala
greco-catolică, unde primirea a făcut-o episcopul Demetriu Radu. 54
În piaţa mare a oraşului, Regele a trecut în revistă mai multe unităţi militare şi
a înmânat decoraţii unor ofiţeri, după care perechea regală a urcat la tribuna oficială,
unde alături de ei au luat loc Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi generalul
Mărdărescu. De aici au urmărit defilarea unităţilor militare comandate de generalul
Rol~an şi a delegaţiilor din oraş şi judeţ, în frunte cu elevele şcolii din Beiuş.
In cursul după-amiezii Regele şi Regina au vizitat, mai întâi, Şcoala de ofiţeri,
unde au fost primiţi de generalul Roiban, după care, în localul Episcopiei grecocatolice, a urmat primirea delegaţiilor reprezentând diferitele instituţii, reuniuni şi
asociaţii. Seara, în sălile Palatului Episcopiei, Demetriu Radu a oferit o cină în
onoarea înalţilor oaspeţi, la care au luat parte cca. 160 de persoane. Primul toast a
fost rostit de episcopul Demetriu Radu, iar următorul de prefectul Pop Coriolan,
ambii aducând omagii perechii regale. Regele Ferdinand a răspuns toasturilor şi a
ridicat paharul pentru fericirea şi bunăstarea populaţiei din Bihor, dăruind totodată
oraşului suma de 10.000 lei. 55

50

Radu Cosmin, Prin Ardeal, Bucureşti, 1919, p. 363--47 I.
V. Faur, Documente inedite despre modul cum a fost pregătită prima vizită a.familiei regale
române în Bihor, loc. cit., p. 3.
52
Patria, Sibiu, nr. 80, 25 mai 1919, p. I.
53
Nagyvarad, nr. 114, 25 mai 1919, p.1-2.
54
Patria, nr. 80/1919, p. I.
55
R. Ciorogariu, op. cil., p. 277-282.
51
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Reginei în Oradea, ce semnifica includerea
cadrul statului naţional unitar român,
Aurel Lazăr a plecat la Sibiu. Inainte de plecare, el face noi numiri, transferări şi
pensionări de personal administrativ: prim-pretori, pretori, secretari comunali şi
notari. Lista acestora 56 cu sarcina de a o transpune în fapt cât mai urgent, o lasă în
seama subprefectului Aloisiu Nistor.
Printr-o decizie a prefectului, din 27 mai 1919, noii funcţionari au fost numiţi
în posturi, pe care sunt rugaţi să le ia în primire cât mai repede posibil. Prim-pretorii,
definitivă şi ireversibilă a ţinutu~lor bihorene în

56
La Prefectura judeţului, prim-notar este numit Comei Bejan, vicenotar Gavril Gherlan (în
locul lui Balogh Elemer), iar protonotar (în locul lui Ioan Balogh pensionat), Victor Fildan. Prim
medic al judeţului este numit Mihai Popovici, iar Sever Andru şi Teodor Popa, vicefişci. La Sedria
orfanală a judeţului, Ioan Bulz este numit preşedinte, iar Gheorghe Popescu, Victor Filip, Aurel Popescu,
Ioan Gherlan şi Eugen Frater, asesori.
În plasa Centrală, prim-pretori sunt numi\i: Andrei Daraban (în locul lui Balâshâzy Istvan,
pensionat), Traian Sfurlea, în locul lui Frăter Jeno şi Alexandru Chinez, în locul lui Potmaniszkay
Kăroly. Notari sunt numi\i: Alexandru Firez (la Tărian), Vasile Bodor (la Nojorid), Ioan Bodor (la
Fughiu), Pavel Mali\a (la Săcădat), Kalmăr Zoltăn (la Sântandrei) şi Valeriu Jurca (la Tileagd).
În plasa Sălard, prim-pretor este numit Faust Selăjean (avocat în Beiuş), iar notari: Constantin
Virgil (la Csatăr), Keszthely Săndor (la Vaida), Keszthely Imre (la Jacohados) şi Bama Ferenc (la
Nyiived).
În plasa Aleşd, prim-pretor este numit Victor Cre\, pretor cls. I., Ioan Sferle, pretor cls. II., Iancu
Pap, secretar comunal, Ioan Ciortin, iar notari: Romul Crinic la Ţe\chea, Ioan Szabo la Groşi şi Ioan
Chifor la Măgeşti.
În plasa Biharkeresztes este numit pretor Aurel Crişan, în locul lui Miskolczy Jeno, care este
pensionat.
În plasa Beretty6ujfalu, prim pretor este numit Adorjân Bartos, transferat de la Cefa, pretor cls. I,
Ioan Sferle (avocat în Beiuş), iar secretar comunal, Vâmos Laszlo.
În plasa Săcuieni, prim-pretor este numit Poynăr Ema (din Tinca). În interes public, aici se
înfiin\ează un al doilea post de prim-pretor, în care este numit Alexandru Gera din Beiuş. Prim notar în
Leta Mare este numit Vasile Marclois din Almăjd.
În plasa Marghita, prim-pretor este numit Aurel Nichita (avocat în Marghita), pretor, Alexandru
Reti din Cuzap, iar secretari comunali: Gavril Bejan la Dema, Aurel Covaci la Popeşti şi Ilie Szabo la
Cuzap.
În plasa Salonta, este numit prim-pretor Zih Kăroly, iar practicant Alexandru Vasadi (din Tămaşda ).
Secretari comunali sunt numi\i: Iosif Rocsin (la Ciumeghiu), Kovacs Bela (la Kotegyan), Dumitrn
Abrudan (la Tulea) şi Ambrosie Catone (la Homorod şi Mădăras).
În plasa Cefa, prim-pretor este numit Petru Bulzan (fost notar în Baba), pretor, Andrei Popovici,
iar notari: Dumitru Hasaş (Sânmiclăuşul Român şi interimal la Roit), Lauren\iu Petra (la Gepiu),
Irimie Balogh (la Toboliu) şi Ioan Amiras (la Zădani).
În plasa Tinca, prim-pretor este numit Dezideriu Tempelean (din Vaşcău), practicant cls. I, George
Serbu, iar notari: Aurel Fildan la Tinca, Petru Rajta la Husasău, Ormay Geza la Feketebâtor, iar Ioan
Hajdu la Che\i.
În plasa Beliu, prim pretorele Kozepemy Dezso este pensionat. Pretor este numit Iosif Mangra,
iar notar Aurel Popa.
În plasa Ceica, prim-pretor este numit Iosif Maiorescu, iar secretari comunali: Ioan Bulaş la
Ceica, Iosif Flutur la Drăgeşti, Alexandru Popescu la Lazuri, Mihai Popa la Dobreşti, Ioan Vanca la
Pomezeu, Petru Moma la Venter, Vasile Sălişteanu la Lupoaia şi Alexandru Biro la Sâmbăşag.
În plasa Beiuş, prim-pretor interimal este numit Augustin Ciavici, iar pretor, Amos Printeri. Lista
secretarilor comunali numi\i a fost trimisă prim pretorelui.
În plasa Vaşcău, prim-pretor este numit Comei Neagu, iar practicant cls. a II-a Martin Thelmann.
(Biharea, nr. 24, 5 iunie 1919, p. 128-131).
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în sarcina cărora cădea buna desfăşurare a administraţiei comunale, sunt avizaţi să
verifice dacă personalul din subordinea lor şi-a ocupat posturile, dacă muncesc
serios şi conştiincios, raportând subprefectului despre prezentarea, ţinuta şi starea
de spirit a acestora. Noii numiţi, care nu depuseseră jurământul de fidelitate faţă de
statul român, sunt solicitaţi să-l depună în termen de 15 zile. Notarii, vicenotarii şi
secr~tarii comunali vor depune jurământul în faţa prim-pretorului. 57
In drum spre Sibiu, Aurel Lazăr s-a oprit pentru scurt timp la Cluj, unde a
vizitat, în calitate de şef al Resortului de Justitie din Consiliul Dirigent, Tribunalul,
Curtea de Apel, Parchetul, Închisoarea şi Cas~ de Corecţie. 58
Întorcându-se la Sibiu, în şedinţa Consiliului Dirigent din 28 mai 1919, Aurel
Lazăr prezintă un raport amănunţit asupra activităţii sale în Oradea. 59 El cere
Consiliului Dirigent să numească în Bihor diferiţi reprezentanţi ai resorturilor, pentru
a continua organizarea.
Din Sibiu, Aurel Lazăr păstrează o strânsă legătură cu Oradea. Prin corespondenţa sa cu Aurel Cosma, numit între timp secretar general al Prefecturii, ca şi prin
desele vizite la Oradea, el va continua să coordoneze întreaga acţiune de instaurare
a administraţiei şi justiţiei româneşti în Bihor, în vederea desăvârşirii acestui proces.
Scurt timp după reîntoarcerea sa la Sibiu, nerăbdător să cunoască reacţia în
timp la măsurile luate de el, Aurel Lazăr îi scria lui Cosma, la 30 mai 1919: ,,Aş dori
ca zilnic să-mi telefonaţi despre intâmplările mai importante". 60 Îi cere acestuia să
transmită subprefectului Aloisiu Nistor rugămintea sa de a acţiona energic, pentru
ca funcţionarii numiţi şi transferaţi să-şi ocupe imediat posturile şi să revizuiască
contractele judeţului încheiate cu diferiţi furnizori. 61
La rândul lor, noile autorităţi orădene, având posibilitatea de a primi informaţii
din sursă sigură şi directă, în dorinţă de a acţiona conform hotărârilor Consiliului
Dirigent, precum şi pentru a se lămuri asupra unor probleme ce nu fuseseră încă pe
deplin rezolvate, se adresează permanent lui Aurel Lazăr, căruia îi solicită sfatul şi
de la care aşteaptă luarea unor decizii.
Răspunzând unei astfel de scrisori, în care, pe deasupra, se face referire şi la
existenţa unei anume stări tensionate în Oradea, Aurel Lazăr scria, din Sibiu, la
18 iunie 1919, lui Aurel Cosma, următoarele: ,, I) De la veterinar, pământul are să
I ia, conform uzului, dl. Prefect sau mandatarul său ... 3) Pentru bancnote s-a făcut
dispoziţie: se vor schimba toate. Nu înţeleg nervozitatea, o tranziţie aşa mare şi
mizeriile valutare nu se pot regula fără oarecari zguduiri. Altfel, s-au făcut
dispoziţii şi nimeni nu va avea pagubă. 4) Tot aşa nervozitate şi in jurul chestiunii
advocaţiale. Cred că deja sunteţi liniştiţi că au sosit dispoziţiile. O luptă aşa mare
fără jertfe nu se face. 5) Te autorizez să spui lui Balazs ca să pună în mişcare
intenzivă Tribunalul şi judecătoriile; n-aş vrea să fiu silit a lua măsuri energice. În
Paris s-au terminat pertractările pentru Oradea; este şi rămâne a noastră ...
51

Idem, nr. 33, 7 iulie 1919, p. 183-187.
Nagyvarad, nr. 116, 28 mai I 919, p. I.
59
Muzeul de Istorie al Transilvaniei Cluj Napoca, Procesele verbale ale Consiliului Dirigent din
Transilvania, I., M. 168, p. 208.
60
Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Arad, fond Roman Ciorogariu, r. 4, c. 548-550.
61
Ibidem, r. 4, c. 555-558.
58
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8) Gazeta oficială o trimit regulat. Altcum, am atras atenţia şi Internelor să o căpătaţi
regulat" (sublinierile ne aparţin). 62
Pe lângă informarea celor din Oradea în legătură cu unele proceduri privind
aplicarea reformei agrare, a celei electorale etc., scrisoarea scoate în evidenţă două
aspecte importante: 1) Consiliul Dirigent a lăsat în continuare lui Aurel Lazăr putere
deplină pentru rezolvarea tuturor problemelor din Oradea; 2) grija lui Aurel Lazăr
de a instaura aici liniştea, pe de o parte printr-o informare cât mai corectă şi sigură
asupra dispoziţiilor Consiliului Dirigent, iar pe de altă parte prin argumentele decisive ale Conferinţei de pace, singurele care puteau convinge populaţia maghiară,
motiy pentru care el inserează în scrisori astfel de informaţii.
Intr-o altă scrisoare, din 25 iunie 1919, Aurel Lazăr scria, aceluiaşi Aurel Cosma,
că va veni în curând la Oradea, cerând celor de aici să pregătească o serie de materiale,
pentru ca la reîntoarcerea sa în Sibiu problemele mai importante şi mai urgente să le
poată supune spre deliberare Consiliului Dirigent.
„Spune - autoriza el pe Aurel Cosma - d-lor Nistor şi Popovici Nicolae
(subprefectul, respectiv primul medic al judeţului - n.n.) să pregătească despre
funcţionarii şi membrii numiţi de mine, un conspect despre datele personale şi anume:
etatea, religia, starea familiară, numărul copiilor, ce funcţii publice au avut înainte
de numire şi câţi ani de serviciu", iar un altul cu vechii funcţionari înlocuiţi. Cerea,
de asemenea, orădenilor, să arate şi sistemul de salarizare utilizat în Bihor, pentru a
înlătura eventualele deosebiri între acesta şi cel stabilit de Consiliul Dirigent.
Menţionând căi s-a transmis vestea privind intenţiile celor din Beiuş de a scoate
un ziar, Aurel Lazăr scrie: ,, Să spui lui Tulbure ca negreşit să fie acasă, căci voi ca
să regulez afacerea Tribunei ... Eu nu aflu de bine descentralizarea puterilor şi
altcum modeste. Avizează pe tata d-tale 63 despre sosirea mea. Beiuşenii pot să vină
la Oradea pe ziua când conferinţa cerută de mine64 va fi conchemată de dl. Prefiec t ". 65
Anunţând că doreşte să intre în posesia tuturor datelor referitoare la comisariatul
de alimentare al judeţului, în finalul acestei scrisori, Aurel Lazăr solicita autorităţilor
orădene: ,,În general să mă aşteptaţi cu rapoarte în scris despre situaţia generală,
ca numaidecât să mă pot orienta şi să pot face dispoziţiile necesare".
La sfârşitul lunii iunie, Aurel Lazăr a revenit în Oradea, unde a făcut cunoscut
autorităţilor şi opiniei publice local~ dispoziţiile Consiliului Dirigent în legătură cu
salarizarea funcţionarilor publici. In întâlnirea pe care a avut-o cu ziariştii, el a
declarat că s-au încheiat negocierile privind salarizarea diferitelor categorii de
funcţionari ai statului, punându-se accent pe salariile micilor funcţionari. 66 Cu acest
prilej, Aurel Lazăr şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu activitatea Tribunalului
şi a funcţionarilor acestuia, declarând că va face schimbări şi va lua măsuri drastice
împotriva tuturor acelora care, deşi au depus jurământul de credinţă faţă de statul
român, au comis acte de indisciplină şi nedreptate. ,, Mă mir - a spus în final Aurel
62

/bidem, r. 4, c. 551-554.
Gavril Cosma, avocat şi notar în Beiuş.
64
Este vorba de conferinţa pentru reorganizarea secţiei din Bihor a P.N.R.
65
Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Arad, fond Roman Ciorogariu, r. 4, c. 551-554.
66
Nagyvarad, nr. 172, I iulie 1919, p. 3.
•J
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la Oradea mai sunt elemente care încalcă ordinea. Aceştia fac opoziţie,
în timp ce noi le-am asigurat viaţa, pacea şi libertatea".
Procedând în acest mod, edificator pentru maniera sa de lucru după reîntoarcerea
la Sibiu, Aurel Lazăr a reuşit să aşeze pe baze noi, româneşti, administraţia, justiţia,
şi celelalte sectoare ale vieţii publice bihorene. S-au creat astfel premisele pentru
completa integrare a judeţului în cadrele statului naţional unitar român, proces care
va fi realizat în timp.
În primele zile ale lunii august 1919, Oradea a primit vizita primului ministru,
Ion I. C. Brătjanu, însoţit de Ştefan Cicio-Pop, responsabil pentru Ardeal din partea
Guvernului. In cuvântările rostite şi interviurile acordate cu acest prilej, cei doi au
subliniat faptul că aceste teritorii aparţin României, că graniţa a fost definitiv stabilită
şi nimic nu o mai poate schimba, iar Oradea fiind un puternic centru industrial şi
comercial, va avea un rol foarte important în noul stat român. 67
La sfărşitul aceleiaşi luni, Consiliul Dirigent a numit ca prefect al judeţului
Bihor pe Nicolae Popovici. Actul de numire a fost adus la Oradea de către Aurel
Lazăr, care, cu acest prilej, a reorganizat Baroul avocaţilor, secţia din Bihor a
Partidului Naţional şi a înfiinţat Inspectoratul şcolar judeţean, în fruntea căruia, ca
inspector general, l-a numit pe Iosif Diamandi. 68
Pentru a rezolva mai multe probleme ale oraşului, în primul rând cele privind
şcolile şi grădiniţele maghiare, pe care statul intenţiona să le desfiinţeze, noul prefect face o vizită la Sibiu Consiliului Dirigent. După ce l-a pus în temă pe Aurel
Lazăr cu scopul călătoriei sale, cei doi au avut o întrevedere cu şeful Resortului
Cultelor, Valeriu Branişte, înaintea căruia Aurel Lazăr a rostit o frumoasă pledoarie,
în care a arătat importanţa grădiniţelor, unde copiii români şi maghiari, pot să înveţe
limba statului. Argumentele sale au fost mai mult decât convingătoare, Valeriu
Branişte retrăgând hotărârea de a închide grădini tele. 69
În declaraţiile făcute ziariştilor la întoarcere~ în Oradea, prefectul a arătat că
grădiniţele maghiare vor continua să funcţioneze, rămânând în întreţinerea oraşului,
dar în fiecare grădinită maghiară va functiona o educatoare română, care va fi plătită
de stat. În afara acest~ra, vor mai funcţio~a în Oradea două grădiniţe în limba română,
primindu-se aprobarea şi pentru deschiderea a două grădiniţe evreieşti. EI a ţinut să
accentueze, că Oradea este singurul oraş din ţară unde s-a aprobat funcţionarea
grăd~niţelor.

In

legătură

cu

şcolile

din Oradea, prefectul a declarat

că şcoala reală

în limba

maghiară va funcţiona începând din clasa a doua. În primul an, elevii vor fi obligaţi
să înveţe

Ia Liceul „Gojdu", pentru a-şi însuşi limba statului. 70
Cu acest prilej, prefectul a făcut cunoscut şi faptul că a obţinut aprobarea pentru
înfiinţarea unei Case de Economii în Oradea, precum şi pentru un împrumut de
3 milioane lei, necesar refacerii oraşului.
67
Nagyvaradi Nap/6, Oradea, nr. 170, 2 august 1919, p. 2. Idem, nr. 171, 3 august 1919, p. 2.
Idem, nr. 172, 5 august 1919, p. 3.
6
H Nagyvaradi Nap/6, nr. 189, 26 august 1919, p. 2. Idem, nr. 190, 27 august 1919, p. 2. Idem,
nr. 193, 30 august 1919, p. 2.
9
" Nagyvarad, nr. 204, 14 septembrie 1919, p. 3.
10
Ibidem.
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La începutul lunii octombrie 1919, în fruntea judeţului va fi numit Nicolae
Zigre. 71 Continuând acţiunea de reorganizare a administraţiei locale, noul prefect
înfiinţează comitetele administrative, al judeţului, respectiv al oraşului. Prin decret
al Consiliului Dirigent, Gavril Cosma a fost numit preşedinte, iar Sever Erdelyi
vicepreşedinte, al Comisiei judeţene pentru examinarea preţurilor. 72
Printr-o ordonanţă, dată la sfărşitul lunii decembrie 1919, generalul Traian
Moşoiu, comandatul Garnizoanei Oradea cerea ca până la 15 ianuarie 1920 firmele
autorităţilor şi persoanelor particulare să fie scrise în limba română, iar dedesupt şi
în limba maghiară, schimbarea denumirii străzilor din maghiară în română, iar toate
ştampilele autorităţilor orăşeneşti să fie făcute în româneşte. Se mai solicita
schimbarea de urgenţă a uniformelor poliţiştilor şi funcţionarilor, precum şi a gradelor
militare. Toate autorităţile, Prefectura, Poliţia, judecătoriile, şcolile etc., erau somate
să arboreze neîntârziat şi să menţină în permanenţă drapelul tricolor românesc pe
clădirile pe care le ocupă, iar negustorii de prăvălii să-şi procure drapele, pe care să
le arboreze în zilele de sărbătoare. 73
Acţionând potrivit hotărârilor şi orientărilor Conferinţei prefecţilor din Ardeal,
ţinută la Cluj, în 26 octombrie 1921, 74 la finele acestui an, noul prefect al Bihorului,
Iacob Iosif, va lua ultimele măsuri energice în vederea organizării româneşti a
administraţiei oraşului şi judeţului. În primele zile ale lunii noiembrie 1921, el face
noi numiri de consilieri, notari, contabili, oficianţi de birou şi funcţionari copişti 75
la Prefectura judeţului şi la Primăria oraşului.
„ Ceea ce lucrăm acum - declara Prefectul - nu este altceva decât completarea
unor măsuri începute mai de mult şi care tindeau spre acelaşi scop unic:
naţionalizarea 76 instituţii/or de utilitate publică din judeţ şi evitarea revenirii la
vechea stare de lucruri prin crearea şi stabilizarea unui aparat de funcţionari români,
71

Nagyvaradi Nap/6, nr. 221, 4 octombrie 1919, p. I.
Biharea, nr. 42, 9 octombrie 1919, p. 247. Din comisie făceau parte: Aurelian Maghieru (secretar
consistorial, Oradea), Iosif Giltea (fabricant, Oradea), Vasile Chirvai (profesor, Oradea), Andrei
Haranghy (reprezentantul tovărăşiei de consum „Hangya"), Paul Voştinar (profesor, Oradea), Ioan
Mezei, Eugen Nyeki (avocat, Ceica), Ioan Buşita (profesor, Beiuş), Vasile Sala (învăţător, Vaşcău),
Gheorghe Dudulescu (preot, Miersig), Moise Coş (avocat, Salonta), Ioan Moldovan (avocat, Aleşd),
Gavril Dudulescu (învăţător, Tinca), Iosif Tărău (preot, Săcădat), Ioan Molnăr (preot, Beliu), Iuliu
Chiş (avocat, Marghita), Gavril Chereji (preot, Bedeu), Zaharie Moga (preot, Diosig), Francisc Barta
(prim-secretar Dricica), Alexandru Jurcuţiu (B. Turda), Mochiu Vancea (preot, Parhida) şi Gavril Gherlan
(notar judeţean şi totodată referent al Comisiei).
73
Nagyvarad, nr. 290, 28 decembrie 1919, p. I.
74
Tribuna, nr. 20, I noiembrie 1921, p. I.
75
Gh. Popa este numit consilier financiar, dr. N. Tatu consilier economic, dr. Feder Otto consilier
al ocrotirilor sociale; subnotari cls. I-a sunt numiţi: Ştefan Cegledi, dr. Ştefan Soos şi Ioan Gherlan, iar
cls. a II-a IosifFildan şi Ştefan Kakas; translatori: Mihai Balloş şi Ion Grama, contabil la secţia de dare
numeşte pe Gavril Losoncy, subcontabil pe Iosif Szoke, iar controlor de casă pe Ştefan Rozslai; mai
numeşte ca oficianţi de birou pe Zaharia Pantea, M. Belineşi şi Ioan Popa şi încă 27 de funcţionari
copişti ( Tribuna, nr. 21, 2 noiembrie I 921, p. I.). Totodată, în urma desfiinţării funcţiei de inspector
general administrativ, Cornel Bejan, ce îndeplinea această funcţie, va fi numit subprefect. (Biharea, nr.
23, I O iulie I 920, p. 134.).
76
În sensul preluării de către statul român.
72
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vorbind numai limba statului, limba românească. " 77 În general, funcţionarii
minoritari care nu învăţaseră între timp limba română au fost înlocuiţi, cei care o
cunoşteau păstrându-şi posturile. Potrivit aprecierilor Prefectului, în unna noilor
numiri „ administraţia oraşului era aproape definitiv terminată".
Punând pe baze româneşti şi administraţia comunelor judeţului, prin rezolvarea,
conform orientărilor Conferinţei prefecţilor din Ardeal, a crizei subsecretarilor
comunali, Iacob Iosif considera că în urma noilor măsuri organizarea administrativă
a Bihorului, atât internă cât şi externă, este astăzi definitiv încheiată. ,,Avem - anunţa
el fericita veste - 13 plăşi cu 13 primpretori români, marea majoritate a pretorilor,
iarăşi români", iar funcţionarii minoritari păstraţi în funcţii au străin doar numele,
toţi vorbind şi simţind româneşte. 78
La rândul lor, primarul Coriolan Bucico, preşedintele Tribunalului, dr. Simeon
Cheţian şi preşedintele Camerei notarilor publici, dr. Ioan Buna, iau măsuri energice
pentru introducerea deplină a limbii române în toate serviciile Primăriei, în justiţie
şi notariatele publice. Ei aduc la cunoştinţă faptul că, potrivit ordonanţelor
Ministerului de Interne, cu începere de la 1 ianuarie 1922, dezbaterile la instanţele
judecătoreşti şi notariatele publice, pledoariile avocaţilor şi hotărârile judecătorilor,
precum şi toate actele emise de Tribunal, judecătorii şi notariate, trebuie să se facă
numai în limba română. 79
În felul acesta, procesul instaurării administraţiei, justiţiei şi limbii române în
Bihor, proces început de Aurel Lazăr şi desfăşurat pe parcursul a doi ani şi jumătate,
şi-a putut afla, în cele din urmă, finalitatea.

THE UNION FROM 1918 AND THE PROCESS OF ROMANIAN
ADMINISTRATION'S SETTING UP 1N CRIŞANA (1919-1921)
(SUMMARY)

Romanian administration s taking over and organization in teritories united with Romania af
December 1, 1918, made step by step, according as romanian state, through Dirigent Council.from
Sibiu, took under its authority the new teritories.
ln mos/ cases, Dirigent Council entrusted this charge the new prefects, whom it named at the
beginning of the year 1919.
ln Bihor. where the situation was more delicate, because key-funclions /rom administration
and justice, were detaineed by the hungaryan popula/ion s representatives, Dirigent Council entrust
this charge to Aurel Lazăr. He wasfrom Oradea, and he knewwell theplaces and people, in the middle
ofwhom he possessed authority, and, in the same lime, he was hep with Dirigent Council s activity and
intentions.
Started indeed at once with romanian troops 'entrance in Oradea, at April 21, I 919, the process
ofroman ian administra/ion and justice sse/ling up in Bihor. will be fullfiled, in its general lines, unti/1
the end ofthe year 1921.
77
78

1
•

Tribuna, nr. 21, 2 noiembrie 1921, p. I.
Ibidem.
Tribuna, nr. 67, 29 decembrie 1921, p. 1-2.
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FARMACII PUBLICE ORĂDENE
ÎNTRE ANII 1919-1949
de
Alexandru Pop

I. Repere generale
Înainte de izbucnirea primului război mondial, Oradea, aparţinând pe atunci de
Austro-Ungaria, dispunea de 16 farmacii publice, fiind al doilea oraş al Ungariei,
după Budapesta, cu cel mai mare număr de farmacii publice, devansând oraşe ca
Szeged, Timişoara, Bratislava, Debrecen, Arad, Subotica, Cluj, Braşov ş.a. 1• Aceste
farmacii erau 2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crucea de Aur
Coroana Maghiară
Rodia
Vulturul de Aur
Leul
Sf. Ladislau
Îngerul Păzitor
Sf. Ştefan

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Şarpele

Steaua
Răk6czy Francisc II
Madonna
Regele Mathias
Salvatorul
Diana
Sf. Anton

După

terminarea războiului, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a întregit
cu teritoriul Transilvaniei (incluzând şi Oradea), în fapt administraţia
românească instalându-se în oraş, după intrarea trupelor române, la 20 aprilie 1919. 3
Cu mai puţin de o săptămână de intrarea armatei române în Oradea, regimul
muncitoresc al sovietelor ungare (sub conducerea lui Kun Bela) a intenţionat
„socializarea" farmaciilor, în acest scop dispunându-se inventarierea în câteva zile
a bunurilor din farmacii, începând cu data de 15 aprilie, primele farmacii fiind Rodia
(aparţinând ordinului Mizericordienilor), Vulturul de Aur, Şarpele, Salvatorul,
Romănia

1
Alexandru Pop, Farmacii publice orădene în perioada 1880---1919, în „Crisia" XXVI-XXVII.
Oradea, 1996-1997, p. 151, Tab. 2.
2
Idem, p. 154, Fig. 2.
J Aurel Tripon, Monografia-almanah a Crişanei. Judeţul Bihor, Oradea, 1936, p. 14.
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celelalte farmacii asigurând, între timp, deservirea publicului, inclusiv serviciul de
noapte (Crucea de Aur, Coroana, Îngerul Păzitor, Diana}. 4
După inventar, farmaciile amintite urmau să fie redeschise, pentru restul
farmaciilor anunţându-se tot prin presă, datele calendaristice ale inventarierilor. Toate
farmaciile, proprietarii, arendaşii sau diriginţii aveau obligaţia ca în 48 de ore să
predea în scris adresa farmaciei, numele firmei şi lista personalului angajat (inclusiv
laboranţi şi femei de serviciu), la adresa: Gy6gyszertări Munkăsok Szakszervezetenek
nagyvăradi fi6kja, Nagyvărad, Szacsvay u. 24 (Sindicatul Lucrătorilor din Farmacii,
Filiala Oradea, str. Szacsvay /azi str. Cuza Vodă/)5.
Evident, sub presiunea evenimentelor, toate aceste dispoziţii n-au mai fost
respectate, năruindu-se odată cu administraţia care le-a emis.
Treptat, urmările războiului şi tensiunile sociale se vor aplatiza, viaţa publică
cunoscând un remarcabil impuls de dezvoltare social-economică, reflectat şi prin
înfiinţarea unor noi farmacii în anii imediat următori. În mai puţin de doi ani, între
1921-1922, se deschid patru noi farmacii publice:
17. Farm. Crucea Roşie, Bd. Reg. Ferdinand nr. 2 (azi, str. Republicii)
18. Farm. Sabina, Aleea Romei nr. 2 (azi, P-ţa 1 Decembrie nr. 8)
19. Farm. Minerva, P-ţa Unirii nr. 5
20. Farm. Cleopatra, str. Avram Iancu nr. 2 (azi, str. Independenţei)
deşi, se pare, că au mai fost aprobate şi alte cereri de deschidere de farmacii, ca de
ex., pentru farmacistul dr. Kiss Mikl6s, în P-ţa Unirii (clădirea „Bihoreana", la parter,
lângă cafeneaua „Korona") în 19206, sau pentru farmacistul Gheorghe Iepure ( 1921 ),
care îşi va deschide însă farmacia „Hygea" abia în 19277, fiind a 21-a farmacie
publică, chiar dacă funcţionarea ei a fost cu intermitenţe.
Astfel, în toată perioada interbelică, Oradea va ocupa cu farmaciile sale publice
un loc privilegiat la nivelul ţării, de ex., în 1933 cu cele 20+ 1 farmacii situându-se
pe primul loc între oraşele ardeleneşti privind numărul absolut al farmaciilor, şi pc
locul 6 pe ţară (după Bucureşti - 113 farmacii, Timişoara - 27, Chişinău - 26, Iaşi
- 24, şi Cernăuţi - 22), iar cu indicele de 4 500 locuitori la o farmacie, pe locul al
5-lea pe ţară (după Satu-Mare, Braşov, Timişoara şi Târgu-Mureş) 8 •
Amplasarea farmaciilor respecta vechea tradiţie, adică se aflau fie în pieţe, fie
la intersecţia unor străzi importante (Planşa 1) şi nu-şi schimbau locul decât din
motive majore.
Un cuvânt important în problemele legate de aprobarea şi funcţionarea
farmaciilor l-a avut Sindicatul Camerei Farmaciştilor din Bihor înfiinţat la 30 ian.
1921, dintr-o iniţiativă oficială îndrumată de medicul şef dr. Nicolae Popovici,
conducerea aleasă având următoarea componenţă:

Nagyvărad, nr. 86/15 apr. 1919 (cotidian, ,,Oradea").
Pe faţada clădirii (azi, str. Cuza Vodă nr. 28) există şi astăzi o placă semnalând că aici a funcţionat
sediul Sindicatelor Muncitoreşti din Oradea, în perioada 1920-1924.
6
Szabadsăg, nr. 195/15 sept. 1920 (cotidian, ,,Libertatea").
7
Nagyvăradi Napl6, nr. 271/30 nov. 1927 (cotidian, ,,Jurnal orădean").
Almanah 1934, redactat şi editat de Buletinul Farmaciei, Cluj, p. 155-56.
4

5

• *"""
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Nemeth Pal - preşedinte
Mâtray Bela - vicepreşedinte
Szabo Sândor - secretar
Kâin Eszter - casier
Csanda Endre, dr. Raâber Ărpâd, dr. Râcz Rezso, Balkany L. (Marghita),
Fenyvesi F. (Salonta) - membri 9 •
Spre deosebire de secolele anterioare, când fiecare farmacie prepara singură o
bună parte din porţiunile şi medicamentele solicitate, în a doua jumătate a sec. XIX,
dar mai ales în secolul nostru, odată cu creşterea solicitărilor de medicamente, s-a
dezvoltat o industrie spe~ială de produse chimico-farmaceutice, de extracţie şi sinteză
a unor medicamente. 1n felul acesta, laboratoarele farmaciilor vor rămâne la
prepararea reţetelor, a specialităţilor în cantităţi mai reduse, sau pentru unele analize.
Oradea nu a rămas străină de această linie de dezvoltare generală, prezenţa
unui număr important de farmacii făcând posibilă şi oportună apariţia unei industrii
chimico-farmaceutice, care va cunoaşte o diversificare remarcabilă în perioada
interbelică. Reprezentative în acest sens erau firmele „Aurora", ., Vesta" şi
„Moskovits ". 10
Fabrica de eter şi produse chimice „AURORA" S.A. înfiinţată în 1905, în
perioada de referinţă avea o bună parte din producţie destinată farmaciilor:
„Amylacetat", ,,Amylalkohol", ,,Essigaether", ,,Aether sulfuricus", ,,Collodium
lossungen", apoi, cloroform, esteri (amilic, de metil şi etil), sulfat de amoniu, sulfat
de magneziu, sarea lui Glauber (sulfat de sodiu), ş.a. În noiembrie 1948 fabrica s-a
comasat cu fabrica S.A . ., Vesta".
Societatea Anonimă„ VESTA" - fabrică chimico-farmaceutică a fost înfiinţată
în 1918 (din 1922 a devenit Societate pe Acţiuni), asigurând o gamă variată de
produse chimico-farmaceutice pentru întreaga ţară. Dintre produsele oferite
farmaciilor, pot fi amintite: Aqua Amygd. am., Arg. nitricum cryst. et fus., Arg.
proteinicum, săruri de bismut, săruri de zinc, Collodium, Chloroform, p. n., Ether
phiol. p. n., clorură de etil, Caps. gelatin. varia, Chloracetyl Hennig, Tab!. dr. Decr
ferr. protoxalat sive vei cum arsen, Emplastra, Extracta fl. sp. et sicc., Plumb. oxyd.,
Sal therm. Carrol artif., Sapo kal. et med., Unguenta, Pili. diversae, sulfat de bariu
med:., (ptr. Roentgen), dezinfectanţi, Sal Glauberi, Tab!. ,,Hyperol".
In 1930-31 firma a primit aprobarea ptr. fabricarea sau vânzarea oricăror produse
sau medicamente înscrise în „Farmacopeea Română" (inclusiv cele fabricate de
firme străine, cum era de ex. tabletarea aspirinei din import, care se va fabrica numai
după 1949) ceea ce însemna un prestigiu recunoscut.
Dacă mai adăugăm că în 1940 s-a experimentat extragerea şi prepararea morfinei
din capsule de mac, obţinerea acidului oxalic din rumeguş, şi s-a extins fabricarea
extraselor din plante medicinale, precum şi înfiolarea unor produse ca: digitalis,
gluconat de calciu, morfină, ser fiziologic ş.a., putem avea o imagine destul de

9
10

Nagyvăradi

Napl6, nr. 23/1 febr. 1921.
Alexandru Pop, Repere din trecutul industriei chimice

orădene,

p. 148.
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cuprinzătoare a facilităţilor în aprovizionarea cu numeroase medicamente a
farmaciilor orădene de către industria chimico-farmaceutică locală.
Stabilimentele Industriale „MOSKOVITS" S.A. deţineau la Oradea una dintre
cele mai mari fabrici de spirt şi drojdie din ţară. Structurată în anul 1862 pe profilul
fabricii de spirt „Moskovits M6r şi fiul" (înfiinţată încă în 1848), şi-a dezvoltat o
producţie cu caracter chimico-alimentar, iar în 1901 a deschis o secţie chimicofarmaceutică, o premieră în Ungaria, întrucât producea o serie de articole chimice
aduse până atunci din import. 11
Nu este de mirare că pe plan local, toate acestea au impulsionat dezvoltarea
reţelei de farmacii din Oradea. (Amintim că în 1901 erau 9 farmacii, iar în 1913
funcţionau 16 farmacii!)
Produsele destinate farmaciilor corespondeau exigenţelor şi prescripţiilor
farmacopeelor în vigoare, cunoscând o diversificare accentuată după 1918: Aether
p.n., Aether sulfuricus, Aether aceticus, Aether buthyr., Aether formicus, Collodium, Chloroformium, Calcium lacticum purum, Calcium chloratum crist., solvenţi
organici precum: acetonă, benzen, xilen. 12 Se executau şi analize chimice pentru
diferite produse sau medicamente ale altor firme.
Toate aceste substanţe şi medicamente produse de industria chimicofarmaceutică orădeană nu au erodat cu nimic „personalitatea" farmaciilor întrucât
acestea din urmă elaborau în continuare specialităţi originale care le continuau
renumele (de ex. preparatele „Salvatik" pentru stomac sau specialităţile cosmetice
ale farmaciei „Sabina", cunoscute sub această emblemă şi exportate în ţări cu tradiţii
în materie, ca Franta, Italia, Cehoslovacia, Polonia, S.U.A. ş.a.) 13
În plus, farma~iile se mai bucurau de existenţa unor întreprinderi şi ateliere
orădene care le puneau la dispoziţie articole sanitare din cauciuc, articole de
tratamente, pansamente, termometre (firma „Salvator"); vată, pansamente, ,,gumă"
(,,Victoria" S.A.); cutii şi ambalaje pentru medicamente (,,A. Sonnenfeld").
În perioada dintre toamnele anilor 1940-1944, în plin război mondial, ca urmare
a diktatului de la Viena, Oradea, împreună cu o bună parte din Transilvania a fost
alipită Ungariei. Dacă numărul farmaciilor publice a rămas neschimbat, intervenind
doar unele schimbări oportuniste (de ex. farmacia„ Sabina" şi-a schimbat denumirea
în „ Hungaria ", iar farmaciile„ Coroana" şi „ Sf Francisc" au revenit la „ Coroana
Maghiară", respectiv„ Rak6czi Francisc li"), dramatica schimbare a fost prigoana
farmaciştilor evrei, atingându-se apogeul prin deportările masive de la sfârşitul
primăverii anului 1944.
După trecerea României de partea Aliaţilor prin actul de la 23 August 1944 şi
eliberarea Oradiei la 12 oct. 1944, oraşul va cunoaşte perioada reconstrucţiei
postbelice, asemănătoare anilor 1921-1922 în ceea ce priveşte deschiderea de noi
farmacii. Astfel, pe lângă cele 20+ 1 farmacii publice ale căror proprietari s-au
schimbat în parte, s-au deschis alte 8 farmacii şi anume:

Nagyvărad, nr. 254/31 oct. 190 I.
Vezi nota 8.
1) Feher Dezs6, Bihor - Biharmegye, Oradea - Nagyvarad kulturtortenete es oregdiakjainak
Emlekkonyve, Oradea, 1933-37, p. 161.
11

12
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22. Farm „Apostol" (1946), Calea Aradului 35 (azi str. M-şal I. Antonescu)
23. Farm . ., Sf Treime" (l 946), Str. A. Vâşinski 4 ( azi M-şal I. Antonescu)
24. Farm . .,Aesculap" (1947), Str. Beleznay l (azi str. Bărăganului)
25. Farm . .,Atom" (1947), Str. M. Eminescu nr. 29
26. Farm. ,,Orăşenească" (1947), Str. T. Vladimirescu nr. 40
27. Farm . .,Sanitas" (1947), P-ţa Mihai Viteazul 2 (azi P-ţa 1 Decembrie)
28. Farm. ,,Prov. Div." (l 947), Str. Avram Iancu nr. 2
29. Farm . .,Somogyi" (1947), Str. Jean Calvin nr. 2
În perioada postbelică dintre anii 1945-1948 au mai intervenit unele schimbări
la câteva din vechile farmacii (a se vedea în continuare la partea II-a „Repere
micromonografice ").
Aşadar, conform datelor noastre, Oradea dispunea la începutul anului 1948 de
29 (20+ 1+8) farmacii publice, numărul lor rămânând neschimbat până la
naţionalizarea lor (2 apr. 1949). Precizăm că farmacia „Hygea" a lui Gh. Iepure, cu
funcţionare incertă, n-a rămas în calcul, dar, întrucât în 1947 s-a deschis, pe alt
amplasament, o nouă farmacie purtând tot denumirea de „Hygea" (neevidenţiată
între cele 8 postbelice), totalul de 29 de farmacii a rămas neschimbat (Planşa 2).
Vicisitudinile războiului au afectat simţitor industria chimico-farmaceutică
orădeană, dar specialităţile recunoscute sau altele noi, produse în farmacii, vor
completa pe mai departe ofertele de medicamente sau produse cosmetice. Amintim
în acest sens: la farmacia „Pax ": Calciodin - tonifiant ptr. sistemul osos; Agolax laxativ pe bază de agar-agar; la farmacia„ Crucea de Aur": G/ycico/, Alabastrom,
Unguentul Nou - toate pentru afecţiuni cutanate; la farmacia „Sf Francisc":
„Podeo/" (sau „Podol") - cremă contra transpiraţiei picioarelor; la farmacia
,,Şarpele": .,Er-Du" - cremă cosmetică de zi; la farmacia „Atom": Pansterină dezinfectant exterior; la farmacia„ Orăşenească": Praful miraculos - tonifiant şi
antigripal; ş.a .. 14
Confiscarea şi naţionalizarea efectivă a farmaciilor orădene s-a făcut începând
cu dimineaţa zilei de 1. aprilie 1949. Într-un ziar local, un articol cu iz propagandistic
arăta că la Oradea au funcţionat înainte de naţionalizare 27 de farmacii (subl. ns.),
socotindu-se că după naţionalizare ar fi suficiente doar 8 farmacii şi anume: 15
1. Farm. Hygea, str. Republicii 8
5. Farm. Sl Ladislau, P-ţa Szacsvay 1
2. Farm. Sabina, P-ţa Mare 8
6. Farm. ,,Kunea ", str. K. Marx 52
3. Farm. Salvator, str. Vâşinski 55
7. Farm. Crucea de Aur, str. Vâşinski 2
4. Farm. Sf Anton, str. Kalinin 14
8. Farm. Diana, str. D. Cantemir 10
Se pare că realitatea n-a atins radicalismul proletar al articolului amintit, întrucât
au rămas până azi mai mult de 8 farmacii, dintre cele care funcţionau în 1949.
14

Autorul mulţumeşte pentru informaţiile şi materialele puse cu bunăvoinţă şi generozitate la
sa, distinşilor farmacişti: Urszinyi Zoltan, Olga Petrescu, Morvai Eva, Tatai Anik6, geol.
Szabo Francisc jr., Suranyi Emil, iar farmaciştilor plecaţi între timp, dintre noi, pioasă amintire: Baria
Paraschiva, Galbacs J6zsef, Feder Vilhelm, Masznyik Geza, Clara Petrovici.
15
Faklya, nr. 94/7 apr. 1949 (cotidian, ,,Făclia").
dispoziţia
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Preluând articolul, în perspectiva de azi situaţia ar fi următoarea:
rămase pentru public: total 8 (vezi mai sus)
II. Farmacii care vor continua totuşi să funcţioneze (localurile există şi astăzi,
având aceeaşi destinaţie): total 4
1. Farm. Madonna (azi, farm. Diana)
2. Farm. Sf Francisc (azi, farm. Elixir)
3. Farm. Rodia (azi, farm. Sanifann)
4. Farm. Vulturul de Aur (azi, farm. Cristiana)
III. Farmacii desfiinţate: total 17 (în articol se vorbea de un total de 27 farmacii;
după datele noastre, existau însă un număr de 29 de farmacii, vezi Planşa 2):
29-8-4=17
13 Providenţa Divină
7. Cleopatra
I. Crucea Albă
2. Şarpele
8. Coroana
14. Atom
9. Steaua
15. Aesculap
3. Leul
4. Îngerul Păzitor
16. Sanitas
10. Apostol
5. Minerva
11. Orăşenească
17. Somogyi
6. Pax
12. Sf Treime
Lucrarea de faţă constituie o prezentare generală, evident lacunară şi chiar cu
unele incertitudini, a istoriei farmaciilor publice orădene din perioada 1919-1949
întrucât documentele primare privind perioada amintită, inclusiv dosarele etatizării
farmaciilor, nu ne-au fost accesibile. Rămâne în sarcina viitorilor cercetători
deschiderea uşilor rămase închise pentru noi, şi îndreptarea greşelilor noastre.

I. Farmacii

II. Repere micromonografice

l. Farmacia „ Crucea de Aur"
În februarie 1916,,, Crucea de Aur" intră în posesia farmacistului Nemeth Pal
1924, când va trece în proprietatea farmacistului Zsigmondovics Geza, acesta
cedându-i în schimb farmacia sa, ,,Salvatorul", aflată pe aceeaşi stradă, dar mai
departe de centrul oraşului.
După câţiva ani, prin. 1929, Zsigmondovics îl ia ca asociat pe farmacistul Baria
Dezso până în anul 1941. In 1942 farmacia figura cu trei proprietari: Zsigmondovics
Geza, Martinovich Arpad (care îndeplinea şi funcţia de diriginte) şi dr. T6thegyiTenczl J6zsef (medic şef). 16 Între angajaţii farmaciei amintim pe farm. Feder Vilhelm
(1939-1941) iar în 1943 pe Andrâssy Gyulâne (născ. Baria Erzsebet, fiica fostului
asociat) şi Korpos Erzsebet, ambele, pe atunci, asistente fără diplomă.
În 1946 figurau coproprietari doar primii doi, pentru ca apoi, farmacia să treacă
în posesia farmacistului Masznyik Geza, se pare, din luna iulie a aceluiaşi an. După
aproape 3 ani, în aprilie 1949 farmacia este etatizată.
până în

16

ut 21

Gyogyszereszi Almanach az 1943. evre (osszeăllitotta Dr. Szasz Tihamer), Budapest IX, Ulloi
p. 550-551.

szăm,
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Foto 2. Masznyik Geza

Zsigmondovics Geza (6 febr. 1870, Koblicze Poljana-29 apr. 1949, Oradea) a
absolvit Fac. de Farmacie la Budapesta în 1896, după care a practicat în Ungaria.
S-a stabilit apoi la Oradea, unde în martie 1913 a cumpărat farmacia „Salvatorul "
de la farmacistul Silviu Roxin, pe care o va deţine până în 1924. Între 1924-1926
este proprietar sau coproprietar al farmaciei „ Crucea de Aur" pe care o cedează
apoi nepotului său Masznyik Geza, în 1946. A fost unul dintre farmaciştii de elită ai
oraşului, în perioada interbelică.
Masznyik Geza (14 aug . 1920 , Oradea-20 august 1990 , Orad ea)
nepot (de fiică) al farmacistului Zsigmondovics G., a absolvit Fac. de Farmacie la
Budapesta în 1942. După absolvire, revine la Oradea, moştenind în 1946 farmacia
bunicului său, pe care a deţinut-o până la naţionalizare. După 1949 a lucrat la
farmaciile nr. 1, 5 şi 3 din Oradea, până la pensionare (1984).
În perioada interbelică, amplasamentul farmaciei a rămas cel de dinainte de
primul război mondial (pe fosta str. Teleky Pal 2, la intrarea în P-ţa Sf. Ladislau,
lângă Primărie), figurând însă sub noile denumiri ale adresei, P-ţa Unirii nr. 1,
respectiv str. V. Alecsandri 2 (după 1937). Între anii 1941-1944 revin vechile
denumiri maghiare, iar după război farmacia este mutată în altă clădire- (Palatul
Moskovits) din aceeaşi piaţă (acum denumită P-ţa Malinovski) dar având adresa
str. V. Alecsandri nr. 1 (fosta str. N. Iorga în perioada interbelică; a nu se confunda
cu fosta str. Teleky; vezi Foto 3 şi Foto 4)
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

'O

-I'>

>

".,=
><

c,.

2

_. ---~...
. ......
.
-~

.... ~

__

,.,._
,., ,.,.,.,- -...,..,.,_.,,,.-·-·-···'
.~
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Foto 4. Farmacia „Crncea de Aur" între anii 1946- 1948, aflată la intersecţia Pieţei Malinovski cu str. V. Alecsand1i (parterul palatului Moskovits) (vezi
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În aprilie 1948 farmacia se va muta înapoi, în vechiul local de lângă Primărie,
se va afla şi în momentul naţionalizării
(aprilie 1949).
·
În prezent, în localul vechii farmacii „Crucea de Aur" funcţionează farmacia
,,Delia". Pe peretele interior al oficinei, o mică placă de marmură (în limba latină)
aminteşte că în 1992 se împlineau 250 de ani de la atestarea documentară a existenţei
farmaciei .
colţul P-ţa Malinovski / str.A. Vâşinski. 1 7 Aici

2. Farmacia„ Coroana"
După terminarea primului război mondial, farmacia era în proprietatea exclusivă
a farmacistului dr. Racz Rezso care o cumpărase cu Vadasz Gusztav în februatie
1912 de la succesorii renumitului farmacist Nyiry Gyorgy (când farmacia se numea
„ Coroana Maghiară "), Vadasz cedând în 1914 partea sa, lui Racz R., acesta din
urmă conducând-o cu remarcabilă pricepere în toată perioada interbelică .
În 1941 farmacia îşi reia vechea denumire (,,Coroana Maghiară"), dr. Racz
Rezso figurând ca unic proprietar. În 1943 mai apare ca proerietară şi soţia sa (născută
Kaufmann Iren), el îndeplinind şi funcţia de diriginte. In febr. 1944, dirigintele
farmaciei era farmacistul Bacskay T. În primăvara anului 1944 Racz R. este deportat
cu familia, fără a se mai întoarce.
Dr. Racz Rezso (1884, Kaposvâr1944 ?) a absolvit Fac . de Farmacie
(începută la Cluj) în 1904 la Charlottenburg (Germania) iar în 1905 şi-a luat
doctoratul în chimie fannaceutică . După
ani de practică farmaceutică în Austria,
Germania şi Ungaria , în 1908 se
stabileşte la Oradea, cumpărând farmacia
„Leul ". Din 1912 preia vechea farmacie
„ Coroana Maghiară " pe care o v a
conduce cu mult profesionalism până la
deportarea cu familia, în luna mai 1944.
Între funcţiile pe care le-a onorat amintim: secretar al „Asociaţiei Farmaciştilor
din Ungaria , filiala Bihor-Oradea"
(1910) ; secretar al „Ligii Farmaciştilor
din Oradea" şi preşedinte (din 1918) iar
din 1935 preşedinte onorific pe viaţă;
membru al Comisiei Centrale de CoordoFoto 5. dr. Răcz Rezso
nare a Farmaciştilor din Bucureşti ;
membru al comitetului „Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor din Oradea" etc.

17

Făklya,

nr. 79/5 apr. 1948.
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A efectuat remarcabile lucrări ştiinţifice publicate şi apreciate în reviste de
specialitate, având în manuscris (se pare pierdut) cercetări de istoria farmaciei
orădene. 18

În toată perioada de referinţă, amplasamentul farmaciei „Coroana" a rămas
neschimbat, diferind doar adresa: Bd. Regele Ferdinand nr. 8 (în anii '920), str.
Episcop Ciorogariu nr. I (anii '930) J6zsef Attila nr. I (după 1945). După
naţionalizare, farmacia a fost desfiinţată ,iar ulterior întreaga clădire a fost demolată ,
construindu-se un bloc modem cu spaţii comerciale la parter.
3. Farmacia „Rodia "
După

1918, farmacia „Rodia" a

rămas

în continuare proprietatea Ordinului

Călugărilor Mizericordieni care a înfiinţat-o în secolul al XVIII-lea. Încă din 1910,

dirigintele farmaciei, membru al Ordinului, era Ferencz Anselm Rontskovits care
va figura în aceeaşi calitate şi în 1923. În anii 1933-34 diriginte era Siikosd J6zsefl 9,
iar între anii 1940-1943, Csont Gyula Lenârd 20 •

Foto 6. Oficina farmaciei„Rodia"în perioada interbelică. La masa farmaceutică,
doi practicanţi, fraţi ai Ordinului Mizericordienilor, fr. Constantin şi fr. Iulian.

La fel ca în cazul farmaciilor particulare, farmacia „Rodia " a fost şi ea
în aprilie 1949, şi tot la fel, fără să cunoaştem inventarul efectuat cu

naţionalizată

18

Feher Dezsi.i, op. cit. (nota 13), p. 159.
Vezi nota 8.
20
Vezi nota 16.
19
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această ocazie. Printr-o împrejurare fericită, dispunem însă de o copie a inventarului
farmaciei din 20 mai 1949, având următoarele capitole:
I - Mobilierul farmaciei ( 130 poziţii)
II - Vase, borcane, sticle farmaceutice în oficină (39 poziţii)
III - Mobilierul camerei de inspecţie (47 poziţii)
IV - Mobilier de laborator (42 poziţii)
V - Vase şi ustensile de laborator (96 poziţii)
VI - Mobilier de la balcon (17 poziţii)
VII - Inventarul pivniţei de lângă calorifer (26 poziţii)
Menţionăm că multe poziţii conţin seturi întregi sau piese disparate de borcane,
vase, sticle, instrumente ş.a. De ex. la cap. II:
poz. I: 35 borcane farm. cilindrice din lemn cu capac lemn 92x5 cm, voi. cca
200g/ccl, etichetă vopsită
poz. 2: 55 buc. borcane farm. cilindrice din lemn cu capac lemn 14x6 cm a
300 g, etichetă vopsită
poz. 6: 56 buc. borcane farm. porţelan alb cilindrice cu capac porţelan pentru
uleiuri, siropuri etc., voi cca 400 cel, etichetă arsă, dintre care 9 sunt
defecte şi 5 capace defecte.
. O foarte mică parte din piesele aparţinând odinioară farmaciei „Rodia" pot fi
văzute azi la Muzeul de Istorie a Farmaciei din Cluj. 21
În prezent, farmacia este în funcţiune (fosta Farmacie nr. 58), aparţinând
„Sanifarm ". Având în vedere vechimea farmaciei, mobilierul şi dotările care încă
mai există, se poate lua în considerare înfiinţarea, aici, a unui Muzeu de Istorie a
Farmaciei, specific începutului de secol XX, când Oradea deţinea supremaţia, în
provincie, privind numărul absolut de farmacii (vezi pag. I).
Amplasamentul farmaciei a rămas neschimbat de la înfiinţare; în perioada interbelică
Bd. Regele Ferdinand nr. 27, Răk6czi ut 33 (1941-44), Bd. Regele Ferdinand nr. 33
(1945--47), respectiv str. Republicii nr. 33 începând din 1948 până astăzi.

4. Farmacia„ Vulturul de Aur"
În anul 1919 farmacia „ Vulturul de Aur" aparţinea farmacistei Kăin Eszter
care împreună cu soţul ei, Mezo Emo (figurând ca asociat după 1923) vor conduce
cu pricepere şi autoritate întreaga activitate a farmaciei. 22
În 1941 cei doi soţi mai figurau ca proprietari, în 1942/43 Kăin Eszter apare ~a
unica proprietară, având ca diriginte pe Hajd6 Alice lbolya (căsătorită Kovăts). ln
1944 Kăin Eszter este deportată. După 1945, administratori ai farmaciei au fost
Săndor Ioan (1945--46), Bernăt Eugen (1946--47), în anul 1947 asociindu-se cu
Bernăt Viorica şi Horovitz Ema pentru conducerea farmaciei. La naţionalizare, în
1949, se pare că singura proprietară era farmacista Horovitz-KarpfErna.

Eva Crişan, Materia Medica de Transylvanie, Cluj-Napoca, 1996, pag. 211, 212, 2 I 5, 23 I,
247, 250-252.
22
Feher Dezso, op. cit. (nota I 3), p. 158.
21
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Kain Eszter (22 nov. 1889, Năsăud1944 ?) a obţinut diploma de farmacistă
la Universitatea din Cluj, în 1912. După
efectuarea stagiului în diferite localităţi
din ţară şi străinătate, în 1916 preia
administrarea vechii farmacii „ Vulturul
de Aur" al cărei renume decăzuse ca
urmare a schimbării dese a proprietarilor,
cât şi a războiului, devenind apoi prima
farmacistă, proprietară de farmacie din
Oradea. În toată perioada interbelică a
dovedit remarcabile capacităţi profesionale şi organizatorice, câştigând pe
merit aprecierea generală . Din nefericire,
în primăvara anului 1944 a căzut pradă
deportării fără întoarcere.
Amplasamentul farmaciei a rămas
neschimbat din sec. al XIX-iea până în
Foto 7. Kain Eszter
zilele noastre (P-ţa Sf. Ladislau nr. 6, P-ţa
Unirii nr. 6, P-ţa Malinovski nr. 6) schimbându-se doar denumirile adresei. Azi, aici
funcţionează farmacia „Cristiana".
5. Farmacia „Leul"
Farmacistul Mihâly Lajos care cumpărase farmacia în anul 1914 va rămâne în
posesia ei, fără întrerupere, până în 1946. În acest an diriginte era farmacistul
Schwimmer Andrei. În 194 7, proprietar devine Lerchner Vilhelm23 , iar din 1948
până la naţionalizare, farm. Schărfer Vilhelm (care cu cca 30 de ani în urmă, mai
lucrase la farmacia „Leul") .
. După naţionalizare, farmacia a fost desfiinţată, spaţiul ei primind destinaţie
comercială.

În toată perioada de referinţă, amplasamentul farmaciei „Leul" a rămas
neschimbat, la colţul N-E al Pieţii Mari (P-ţa Mihai Viteazul nr. 14 în perioada
interbelică), d~e unde începea spre Est, Calea Clujului (str. Matei Corvin nr. 1 între
1946-1948). In anii '70 clădirea fostei farmacii precum şi cele învecinate au fost
demolate, în prezent fiind un spaţiu verde.
6. Farmacia „Sfântul Ladislau "
Farmacistul Hegedi.is Rezso care a cumpărat farmacia în mai 1903, o va deţine
întrerupere până la moartea sa neaşteptată în oct. 1927. Farm11cia va trece în
proprietatea văduvei şi fiului Irnre, care a urmat cariera tatălui său. In anii 1933-34
îi găsim în continuare ca proprietari pe văduva Hegedi.is, fiul Irnre figurând şi ca
diriginte. 24
fără

23

24

Compas Comercial 1947. (Redactor Ladislau Lukăcs ), Oradea, p. I 20
Vezi nota 8.
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După 1937, farmacistul Hegedi.is Imre figurează ca singur proprietar, inclusiv
în perioada 1940-1944. În 1943, la farmacie îl găsim angajat pe fann . Szabo Perene
(viitorul proprietar al farmaciei „Atom "). După decesul lui Hegediis I. (194 7),
farmacia va fi condusă de Valentin Bitai ca diriginte, probabil până la naţionalizare.
Hegediis lmre (2 aug. 1895
K6tegyan, Ungaria-I 1. febr. 194 7,
Oradea) a terminat Fac . de Farmacie în
1914 la Budapesta , dar din cauza
războiului şi-a dat licenţa abia în 1922.
După moartea subită a tatălui în 1927, a
preluat conducerea farmaciei timp de
aproape 20 de ani, fiind una dintre cele
mai cunoscute şi respectate personalităţi
ale cartierului Velenţa din Oradea (unde
era farmacia). Hege di.is I. a prac ticat
sporhll de performanţă până la maturitate,
conducând scrima orădeană la obţinerea
de trofee de nivel naţional.
Amplasamentul farmaciei „ Sf
Ladislau" a rămas neschimbat în toată
perioada de referinţă şi ulterior, până în
ziua de azi, figurând doar cu denumiri
schimbate ale adresei: P-ţa Bisericii nr. l
în perioada interbelică (P-ţa Veneţia nr. 1
Foto 8. Hegediis Imre
în anii 1933-34), Szt. Istvan ter I (194144) sau P-ţa Szacsvay Imre nr. 1 (anii 1945-48). În prezent, în vechiul local
funcţionează farmacia „Genţiana" (P-ţa Tineretului nr. 1)

7. Farmacia „Îngerul Păzitor "
Despre această farmacie dispunem de date foarte sumare. Farmacistul Revesz
Janos a preluat farmacia în luna iunie 1914 fiind proprietarul ei, în toată perioada
interbelică, inclusiv în ~nii 1941 - 1943. În 1942/43 între angajaţii fannaciei era şi
farm . Rachmuth Ella25 • In anul 1947, proprietar figura soţia lui Revesz J. (născută
Herschkovits Sarolta).
Revesz Janos (22 dec. 1888, Tisza Szt. Imre, Ungaria-?) a lucrat la început ca
practicant în farmacie, apoi urmează Fac. de Farmacie la Budapesta. După absolvire,
a lucrat în Ungaria, apoi la câteva farmacii din Oradea, în 1914 fiind diriginte la
farmacia ,,Îngerul Păzitor"'. În luna iunie a aceluiaşi an, va cumpăra farmacia de la
proprietarul ei, farmacistul Kovacs Bela, deţinând-o cca 30 de ani.
Amplasamentul farmaciei a rămas neschimbat în toată perioada de referinţă :
str. V. Alecsandri nr. 42 (în perioada interbelică), Teleky Pal 44 ( 1941-1944 ), str.
Andrei Vâşinski 44 (42) între 1945-1949.

25

Vezi nota 16.
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Farmacia a fost desfiinţată la naţionalizare, clădirea există însă şi astăzi (str.
I. Antonescu nr. 44), spaţiul vechii farmacii având destinaţie comercială .

M-şal

8. Farmacia „Sfântul Ştefan"
Farmacia era proprietatea farmacistului dr. Raaber Ărpad din anul 1911 şi o va
peste 30 de ani, până în anii celui de al doilea război mondial.
In toti aceşti ani, va fi ajutat de sotia sa Margit (născ. Schulmann), de asemenea
doct~r în ştiinţe farm~ceutice În an~l 1942, proprietar al fannaciei figura soţia, iar
dr. R~aber diriginte26 • In luna mai 1944 soţii Raaber sunt deportaţi, fără a mai reveni .27
Intre anii 1946-1947, farmacia a fost administrată de farmacistul Szabo
Francisc28 , fiind apoi concesionată de farmacistul Pavel Kunea ( 1947) care va deveni
proprietarul ei până la naţionalizare ( 1949). După naţionalizare, fannacia a rămas
una dintre cele 8 farmacii lăsate în functiune (v. pag. 5).
Dr. Raaber Ârpad (14 sept. 1879',
Budapesta-1944 ?) a absolvit Fac. de
Farmacie în 1907 la Budapesta. După
absolvire, până în 191 O a redactat
„Gy6gyszeresz Hetilap" (,,Săptămânalul
Farmaciştilor") fiind bine cunoscut în
cercurile farmaciştilor. După stabilirea la
Oradea (191 O), a lucrat ca diriginte la
farmacia „ Sf Ştefan " pe care o cumpără
în 1911, conducând-o cu deosebită pricepere împreună cu soţia (n. Schulmann
Margit) în toată perioada interbelică. În
timpul primului război mondial, a lucrat
în laboratorul Spitalului Militar din
Budapesta, apoi ca farmacist militar în
Galiţia, iar din apr. 1918 până la
demobilizare, în spitalul garnizoanei din
Oradea, fiind decorat cu „Crucea de aur
Foto 9. dr. Raaber A.rpad
cu coroană" 29 •
Dr. Raaber A. s-a ocupat şi de fabricarea produselor cosmetice şi de parfumerie,
a fost reprezentantul fabricilor de produse chimice şi farmaceutice „Bayer" şi „Tress",
producând în exclusivitate une~e medicamente pentru toată ţara (de ex. ,,Salvatik"
pentru afecţiunile stomacului). In 1944 a fost deportat împreună cu soţia, drum fără
întoarcere.
~eţine fără întrerupere

26

Idem.
Tereza M6zes, Evreii din Oradea, Ed. Hassefer, Buc. 1997, p. 3 16.
28
Budahazy Ştefan, Colecţia de reţete afarmadstului orădean Szabo Ferenc, în „Crisia" XXIV,
Oradea, 1994, p. 442.
29
Feher Dezs6, op. cit. (nota 13), p. 159.
27
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Clădirea în care a funcţionat farmacia în perioada interbelică există şi astăzi
(str. Vâradi nr. 60 (1923), str. I. C. Brătianu (1930-1940), azi str. M. Eminescu
nr. 60), dar cea în care s-a mutat în timpul războiului (Mikszâth Kâlrnân u . 52, după
război str. K. Marx nr. 52) a fost demolată, în locul ei construindu-se un bloc de
locuinţe.

9. Farmacia

„Şarpele"

În martie 1910, farmacia„ Şarpele " este cumpărată de farmacistul Reisz Istvan
(8 martie 1885, Bekescsaba, Ungaria-1944 ?), acesta rămânând proprietarul ei, fără
întrerupere, timp de peste 30 de ani. Din perioada interbelică este semnalat un plic
pentru reţete cu emblema farmaciei „Şarpele". 30
La începutul celui de al doilea război mondial, Reisz figura în continuare ca
proprietar, inclusiv în 1943 31 , fiind apoi deportat 32 . După război, în 1945, fa1macia
era condusă de farm . Surânyi Ervin ca diriginte (în 1946 fiind în „dispută" cu fann.
Szabo F erenc ), în 1947 fiind administratorul ei (,,prin sentinţa civilă 410/ 1947 s-a
constatat moartea prezumtivă a fostului proprietar, concesiunea fiind preluată de
Surânyi Ervin, fost diriginte" 33), iar din 1948 va fi proprietar până la naţionalizare
( 1949), când farmacia va fi desfiinţată.
Suranyi Ervin (16 ianuarie 1901,
Pecs, Ungaria-23 apr. 1974, Oradea) a
absolvit Facultatea de Farmacie în 1927
la Bucureşti. În perioada 193 0-1940 a
avut farmacia la Beliu (azi, jud. Arad),
apoi a lucrat la Beiuş (1940-1944) în
farmacia lui Iancu Ardelean. În noiembrie
1944 s-a stabilit la Oradea, închiriind
farmacia„ Şarpele" de la fratele fostului
proprietar al farmaciei (Reisz) care nu s-a
mai întors din deportare. În iunie 1948
Surânyi E. a cumpărat farmacia, lucrând
împreună cu soţia Ec~terina (laborantă)
până la naţionalizare. In perioada 19441949 a fost preşedintele Colegiu lui
Farmaciştilor din judeţul Bihor. Între anii
1949-1956 a lucrat la Farmacia nr. 11
(fosta Farmacie „Sf Francisc "), apo i,
până la pensionare (1972) a lucrat în
Farmacia nr. 6 (fosta Farmacie „ Sf
Foto 10. Surănyi Ervin
Ştefan", de pe str. K. Marx nr. 52) 34 .
30
Budahăzy Ştefan, Câteva mărturii materiale ale farmacii/or orăden e din prima jumătate a
secolului nostru, în „Aletheia" nr. 6/ 1996, p. 148.
31
Vezi nota 16.
32
Tereza M6zes, op. cit. (nota 27), p. 318.
33
Arhivele Naţionale, Direcţia Jud. Bihor (A'.N.B.), Fond 65 inv. 95, Registrul Camerei de Comerţ
şi Industrie, Index individual, Lit. R.52 poz. 1086/46.
34
Date primite de la dl. Surănyi Emil, fiul farm. Surănyi Ervin.
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între anii 1919-1949

rămas acelaşi

de la

înfiinţare

( 1901)

până

la

naţionalizare (1949), în plin centru al oraşului (P-ţa Regina Maria nr. I /în perioada
interbelică/, Bemer ter l /1940-1944/, P-ţa Stalin nr. l /1945-1949/). Clădirea există
şi astăzi (P-ţa Regele Ferdinand), spaţiul fostei farmacii (la parter, în dreptul

ferestrelor 3 şi 4 de la etaj, numărând cele l O ferestre dinspre dreapta spre stânga),
având destinaţie comercială.

l O. Farmacia „ Steaua "
În septembrie 1918 farmacia era condusă de farmacistul Ruttkay Aladăr, fără
putem preciza în ce calitate (proprietar, arendaş sau diriginte) şi probabil că a
condus-o până în 1923, când a preluat farmacia „Regele Mathias ". În locul său,
farmacia „Steaua" va fi condusă de farmacistul Hajdu Hug6, care în 1933/1934
figura ca proprietar35 , calitate pe care o va deţine până în august 1942, când proprietar
va deveni farmacistul Ecsedi Csapp Zoltăn. Acesta, se pare că a deţinut farmacia
doar până la terminarea războiului. In 194 7 farmacia era administrată de farmacistul
Vertes Nicolae, la naţionalizare (1949) acesta figurând ca proprietar36 .
Amplasamentul farmaciei era în 1911 la intersecţia str. Arborele Verde (Zoldfa
u.) cu Piaţa Mare (Nagyvăsăr ter), avea intrarea pe str. Arborele Verde, deşi adresa
era Piaţa Mare nr. 7. Apoi, farmacia se va muta puţin mai spre centru, p~ aceeaşi
stradă (în 1923 adresa era N. Iorga nr. 23, iar în 1941 Hlatky Endre 23 ). In august
1942, farmacia figura la o nouă adresă, Mussolini ter nr. 337 (fosta Piaţă Mare,
respectiv P-ţa Mihai Viteazul în perioada interbelică şi postbelică), mutându-se doar
cu câţiva zeci de metri (vezi Planşele 1 şi 2). Această adresă (P-ţa Mihai Viteazul
nr. 3) se va păstra şi după război. 38
După naţionalizare, farmacia este desfiinţată, dar clădirea există şi astăzi, spaţiul
farmaciei având destinaţie comercială.
să

11. Farmacia „Rak6czi Francisc II" (,,Sf Francisc")
După

terminarea războiului (1918), farmacia „Rak6czi Ferenc II" a continuat
în posesia vechiului proprietar care a înfiinţat-o, farmacistul Csanda Endre
senior. In 1921 farmacia este preluată de nepotul de frate al proprietarului, farmacistul
Csanda Endre junior, care o va păstra, fără întrerupere şi în timpul celui de-al doilea
răzb<;?i mondial, până la naţionalizare, în 1949.
In 1923 farmacia mai purta numele de „ Rak6czi Ferenc li", dar apoi şi-a
schimbat denumirea în „Sfântul Francisc", nume purtat până la naţionalizare, cu
excepţia perioadei I 941-1944 când şi-a reluat numele iniţial. După naţionalizare,
farmacia va continua să funcţioneze, deşi nu figura pe lista celor 8 farmacii
nedesfiinţate (vezi pag. 5).
să răm~nă

35

Vezi nota 8.
Gheorghe Mermeze, Istoricul farmaciilor din Oradea (rezumatul tezei pentru obţinerea titlului
de doctor în farmacie), 1985, p. 21.
37
Nagyvărad, nr. 188/22 aug. 1942.
38
Crişana din 14-21 sept. 1946 (cotidian).
36
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Csanda Endre senior (c. 1863-12 sept. 1927, Isztancs, Cehoslovacia) 39 a lucrat
ca ucenic în farmacie, de la 16 ani, la Oradea fiind angajat la farmacia„ Vulturul de
Aur", apoi, după mai multe tentative deschizându-şi propria farmacie, ,,Rak6czi Perene
II" în 1907. În anul 1910 a fost ales preşedintele Asociaţiei Farmaciştilor din Bihor.
Csanda Endre junior (23 iulie 1887,
Isztancs, Cehoslovacia-14 martie 1961,
Oradea) 40 nepot de frate şi fiu adoptiv al
farmacistului Csanda Endre senior a absolvit
Facultatea de Farmacie la Cluj în 1911 , după
care s-a angajat la farmacia unchiului său, pe
care o va prelua în posesie în 1921 . A condus
farmacia cu mult profesionalism, fără întrernpere, până la naţionalizare , câştigându-şi o
bună apreciere atât din partea publicului cât
şi a colegilor de breaslă.
În toată perioada de referinţă ,
amplasamentul farmaciei a rămas neschimbat, str. Cuza Vodă nr. 28 (sau 24), respectiv
str. Szacsvay în timpul administraţiei
maghiare, cu excepţia unei scu1ie perioade
înaintea naţionalizării. În prezent, în localul
vechii farmacii funcţionează Farmacia
,,Elixir" (str. Cuza Vodă nr. 28).
Foto 11 . Csanda Endre jun.

12. Farmacia „Madonna"
Farmacistul dr. Medvigy Ferencz care a preluat farmacia de la farmacistul Pohl
Jeno (plecat definitiv la Budapesta) în octombrie 191 O, va deveni proprietarul acesteia
timp de peste 30 de ani. În anul 1943, farmacia aparţinea încă lui Medvigy F., dar
era arendată farmacistului Feder Vilhelm. Acesta o va cumpăra nu peste multă vreme,
deţinând-o până la naţionalizare (1949).
Dr. Medvigy Ferencz (1884, Beregszasz, Ungaria-apr. 1946, Oradea) a absolvit
Facultatea de Farmacie la Budapesta în 1906, şi-a luat doctoratul în 1907 fiind unul
dintre farmaciştii orădeni bine apreciaţi încă înaintea primului război mondial, iar
apoi în toată perioada interbelică. În 1941 a fost ales preşedinte al Asociaţiei
Farmaciştilor orădeni.

39
40

Nagyvăradi Napl6, nr. 205/13 sept. 1927.
Mulţumiri D-nei Sofia Csăti , nepoata farm. Csanda Endre jr. pentru datele biografice şi fotografia

unchiului ei.
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Feder Vilhelm (21 iul. 1906, Câmpia
Turzii-29 ian. 1994, Oradea) a terminat
liceul la Cluj, a absolvit Facultatea de
Farmacie la Iaşi, dar licenţa a obţinut-o
la Bucureşti în 1934 ( diploma eliberată
la 25 apr. 1935). A lucrat ca farmacist la
Iaşi ( 1934-1936), Câmpia Turzii, Târgu
Mureş, iar din 1939 la Oradea, la farmacia
,, Crucea de Aur" (mai 1939-iulie 1941).
În 1941-1942 este arendaş al Farmaciei
„Madonna " pe care apoi o va cumpăra
în aprilie 1943 , deţip.ând-o până la
naţionalizare (1949). Intre anii 19491975 a funcţionat ca farmacist la Oficiul
Farmaceutic /Regional/ Bihor, când s-a
pensionat. 41
Amplasamentul farmaciei „Madonna" a rămas neschimbat de la
înfiinţare, la intersecţia actualelor străzi
General Magheru şi George Enescu,
Foto 12. Feder Vilhelm
având adresa interbelică str. Sztaroveszky
nr. 19 (sau 20), str. Episcop Ciorogariu nr. 20 (1946-1949). Azi, în vechiul local
cu vechiul mobilier funcţionează farmacia „Diana ".

şi

13. Farmacia „Regele Mathias " (,,Pax ")
După primul război mondial, farmacia era în posesia farmacistului Ruttkay
Aladar, care o va deţine şi în 193442• În anul 193 7, proprietar al farmaciei figurează
Ajtay G. Gyula (ginerele lui Ruttkay A.), care o va deţine şi în perioada administraţiei
maghiare (1940-1944). După război, farmacia este administrată de farmacistul
Gheorghe Brand. În luna mai 1947, farmacia „Regele Mathias" este preluată de
farmacistul Barta Ladislau în calitate de proprietar, fiind ajutat de soţia Paraschiva
Şerbu, de asemenea farmacistă. Cu ocazia preluării, farmacia a primit denumirea de
farmacia „Pax" (lat. Pace), funcţionând sub acest nume şi cu acelaşi proprietar
până la naţionalizare, când este desfiinţată. 43
Barta Ladislau (20 nov. 1896, Pancevo, Iugoslavia-9 oct. 1968, Oradea) 44 a
absolvit Facultatea de Farmacie în 1926 la Cluj, funcţionând apoi ca farmacist la
Turda, Tulgheş (jud. Mureş) (1928-1929), Cluj (1930-1934), Călăţele (jud. Cluj),

41
Date obţinute de la farm. Feder Vilhelm. Mulţumiri d-lui Feder Vilhelm jr., pentru poza tatălui
unele date biografice.
42
Vezi nota 8.
43
Aceste date cât şi cele biografice privind familia Barta, mi-au fost relatate de farm . Paraschiva
Barta Şerbu.
·
44
Vezi nota 33. A.N.B. Lit. B.487, poz. 3849/48 : data şi locul naşterii farm. Barta Ladislau :
20 nov.1896, Perlaş , jud. Timiş - Torontal.

şi
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Foto 13. Farmacia „Pax"

Foto 14. Barta Ladislau

din nou la Turda (1940-1944). Spre sfârşitul anului 1945 se stabileşte la Oradea,
având funcţia de farmacist şef la Casa Asigurărilor Sociale. În 194 7 devine
proprietarul farmaciei „Pax" (fosta fannacie „Regele Mathias "), pe care o va deţine
până la naţionalizare . După 1949 lucrează din nou la Casa de Asigurări Sociale,
apoi la Policlinica nr.1 şi la farmacia Spitalului nr. 1, pensionându-se cu puţin înainte
de moarte.
Barta Şerbu Paraschiva ( 18 febr. 1901, V arviz /Subcetate/, jud. Mureş-] 5 nov.
1992, Oradea) a absolvit în 1925 Facultatea de Farmacie la Cluj, lucrând apoi la
Petroşani, Reghin, Turda (1927-1929), unde se căsătoreşte cu farmacistul Barta
Ladislau (1929). La Oradea, a lucrat la farmacia Spitalului nr. I, după naţional izarea
farmaciei „Pax ".
Farmacia „Regele Mathias" a rămas pe acelaşi amplasament de la înfiinţare
până la desfiinţare . Se afla pe str. A. Vlahuţă nr. 44 (azi str. Ady Endre, în perioada
războiului, Szt. Janos u. 50). În anii 1947-1948, când se numea „Pa.x" , adresa
farmaciei redevine str. A. Vlahuţă nr. 50, iar la naţionalizare (1949) str. Breiner
Bela. Clădirea există şi astăzi, spaţiul farmaciei având destinaţie comercială.
14. Farmacia „Salvatorul"
În martie 1913, farmacia intră în posesia farmacistului Zsigmondovics Geza,
care o va deţine timp de 1O ani, în iarna 1923/24 perfectând un schimb de farmacii
cu proprietarul farmaciei „ Crucea de Aur ", farmacistul Nemeth Pal. Acesta din
urmă, va deţine farmacia „Salvatorul" până la ~ecesul său, în 1932, la vârsta de 45
de ani. Farmacia a intrat în proprietatea soţiei Agnes şi a fiului L6rand de 11 ani,
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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care va urma cariera tatălui. În această perioadă a fost angajat ca diriginte, farmacistul
Vasile Gorog4 5. În anîi 1941 /42 îi găsim, ca proprietari tot pe succesorii lui Nemeth
Păi, diriginte fiind însă Rozsos Lăszl6 4 6 •
În 1943 farmacia este trecută în posesia exclusivă a lui Nemeth L6rănd
(practicant la farmacia „Regele Mathias "), Rozsos L. rămânând în continuare
diriginte. La naţionalizare, în aprilie 1949, proprietarnl farmaciei era tot Nemetl1
L6rănd, farmacia nefiind însă desfiinţată.
Amplasamentul farmaciei a suferit o schimbare, fără a ieşi din perimetrul
intersecţiei dintre actuala str. Decebal şi str. Mareşal Ion Antonescu. În 1923 adresa
farmaciei era str. V. Alecsandri nr. 64 (actuala str. Mareşal I. Antonescu); în 1936/37
la nr. 66; în 1941 Vitez u. 68 (!) (actuala str. Decebal) ; în 1941 - 1944 str. Teleki Pâ l
55 , după 1945 str. A. Vâşinski nr. 55 . În prezent, în vechiul local al farmaci ei,
funcţionează farmacia „Norifarm " (str. Mareşal Ion Antonescu nr. 55).
15. Farmacia „ Diana "
În septembrie 1918, farmacistul Sebestyen Artur cumpără Fannacia „Diana "
de Ia Dory Mihâly, rămânând în posesia ei, fără întrernpere, timp de 30 de ani, pân ă
la naţionalizare . Farmacia a funcţionat şi după naţionalizare.
Sebes tyen Artur ( 17 sept. 1890,
Oradea-?) a terminat liceul premonstratens din Oradea, practica farmaceutică începând-o la farmacia „ Crucea de
Aur", susţinând examenele de asistent de
farmacie la Cluj. Urmează apoi Facultatea
de Farmacie la Budapesta, luându-şi diploma în 1915, practicând după absolvire
în câteva oraşe (în 1917 / l 8 era diriginte
la farmacia „ Sf Anton " din Oradea,
proprietatea lui Atlasz Lajos). În 1918 va
prelua farmacia „Diana ", aducându-i un
bun renume în toată perioada interbelică,
apoi în dificila perioadă de război. În anii
postbelici până la naţionalizare în 1949,
Foto 15. Sebestyen Artur
farmacia figura în proprietatea lui
Sebestyen, fără să cunoaştem însă soarta farmacistului.
Amplasamentul farmaciei a fost în zona actualului bloc masiv din str. Cicero
(la începutul străzii D. Cantemir), clădirea farmaciei fiind demolată odată cu altele
din jur, pentru a face loc construirii blocului amintit. În perioada de referinţă , adresa
farmaciei a fost: str. Gilănyi 26 (1923), str. Astra nr. 18 (1931-1939), Gilănyi ut 18
(1941), idem nr. 10 (1943), str. D. Cantemir 10 (1946-1949).
Ghidul oraşului Oradea 193 7- 1938 (Întocmit de Fodor Laurenţiu, Găi Zoltân, Pâ'SZ!-0t, Eugen),
192.
46
Vezi nota 16.
45

p. 30

şip.
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16. Farmacia „Sfântul Anton"
În aprilie 1918, farmacistul Atlasz Lajos termină serviciul militar şi preia
farmacia cumpărată de el cu. un an înainte. Cu toate că va rămâne proprietarul
farmaciei peste 25 de ani, nu deţinem date precise privind farmacia, în 1943 fiind
însă menţionat ca proprietar4 7 •
După război, în 1947, proprietar este farmacistul Klein Emil 48 , care o va deţine
până la naţionalizare 49 • După etatizare, farmacia va continua să funcţioneze.
Atlasz Lajos (25 febr. 1883, Raszlavica, Cehoslovacia-1944 ?) este mobilizat
în primul război mondial ca şef de spital de campanie, fiind chiar decorat. După
război, va prelua conducerea efectivă a farmaciei„ Sf Anton" pe care o va administra
cu profesionalism în toată perioada interbelică. A fost şi casier al filialei Bihor al
Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor (1923). Se pare că în 1943 i se ia dreptul de
proprietate asupra farmaciei, fiind deportat cu familia în mai 1944. 50
Amplasamentul fanp.aciei „ Sf Anton" era la intersecţia actualelor străzi
Republicii/Pescăruşului. In perioada interbelică şi la începutul celui de-al doilea
război mondial, adresele la care apare farmacia, ar indica anumite schimbări ale
amplasamentului sau mai degrabă schimbări de orctin administrativ-edilitar (dacă
nu chiar greşeli de redactare): Bd. Regele Ferdinand nr. 53 (1923), idem nr. 36
(1931-1934); Principele Mihai nr. 10 şi respectiv Regele Ferdinand 46 (1937-1938);
Horty Mikl6s ut 20 (1941); Gerliczy u. 14 (1943); str. Kalinin 14 (1946-1949).
Astăzi, în localul vechii farmacii funcţionează Farmacia„ Concordia".
17. Farmacia„ Crucea Roşie"(,, Crucea Albă")
Dintre cele patru farmacii deschise după Unirea de la 1 Decembrie 1918, când
Oradea a trecut sub administraţia românească, farmacia „ Crucea Roşie" este prima.
Aprobarea deschiderii a fost dată în luna iulie 1920 farmacistului George Păcală,
dar deschiderea efectivă s-a făcut abia în 15 martie 1921, pe Bd. Regele Ferdinand
nr. 5. 51 Farmacia a funcţionat ca atare în toată perioada interbelică, schimbându-şi
însă numele în„ Crucea Albă" pe la mijlocul anilor '30 52 şi nu în timpul administraţiei
maghiare (1942) cum indică alte surse. 53
Odată cu preluarea administraţiei oraşului de către, autorităţile maghiare în
toamna anului 1940, farmacistul G. Păcală este expulzat. In anii 1942-1943 figura
însă ca proprietar, farmacia având ca diriginte pe farmacistul Szabo Arpad şi angajat
pe farmacistul Akos Emo 54 • În anul 1947, proprietar al farmaciei era Akos Ernest
(Emo) care va rămâne până la naţionalizare (1949), când farmacia este desfiinţată.
47

Idem.
Vezi nota 33. A.N.B., Lit. K.272., poz. 3078/46.
49
Gh. Menneze, lucr. cit., p. 22 (vezi nota 36).
50
Tereza M6zes, op. cit., p. 255 (nota 27).
51
Nagyvărad, nr. 57/15 mart. 1921.
52
În 1934 farmacia figura sub denumirea „ Crucea Roşie" (vezi nota 8), iar în 193 7 se numea
,. Crucea Albă" (vezi nota 45).
5
i Gh. Menneze, lucr. cit., p. 23 (nota 36).
54
Vezi nota 16.
48
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Păcală (4 iun. 1878, Galaţi/
nov. 1958, Făgăraş) 55 a absolvit
Liceul „A. Şaguna" din Braşov, iar Facultatea
de Farmacie la Bucureşti. Se căsătoreşte în
1912, dar îmbracă haina militară în 1913 în
războiul balcanic, apoi din nou în 1916 la
intrarea României în război. Demobilizat în
1920 ( colonel în rezervă), îşi deschide
farmacia în 1921 la Oradea. În 1923 este
preşedinte al filialei Bihor a Asociaţiei
Naţionale a Farmaciştilor, preşedinte al
Colegiului Farmaciştilor din Bihor (1930).
Este ales senator (liberal) de Bihor în 1933.
Expulzat la Arad în 1940 de către autorităţile
maghiare, va deschide la Ploieşti o farmacie
proprie, iar după naţionalizarea ei, se retrage
la Făgăraş până la sfârşitul vieţii.
Amplasamentul farmaciei se afla pe strada
principală a oraşului, în pasajul Bazarului, Bd.
Foto 16. George Păcală
Regele Ferdinand nr. 2 (azi str. Republicii),
Rak6czi ut 2 între anii 1941-1944. La deschiderea farmaciei în 1921 , aceasta se găsea
la nr. 5. În 1923 se afla tot la nr. 556 , dar apoi se mută aproximativ vis-a-vis, întrucât
în 1930 se afla deja la nr. 257 •

George

Făgăraş-8

18. Farmacia„ Sabina"
Farmacia a
fost deschisă în
anul 1921 de către
farmacistul Sabin
Antal
(Anton
Sabin) , care , în
martie 1924 o
cedează, la schimb,
farmacistului
Szabo
Sandor.
Acesta din urmă, în
anii 1937-1938 era
încă proprietarul
eiss_
Foto 17. Farmacia „Sabina"
55 Date fumizate de D-na Pop de Popa, nepoata farmacistului G. Păc a lă. Aurel Tripon (vezi nota
3, p. 433) indică anul naşterii farmacistului G. Păcală, 1876.
56
Iosif Horvăth, Ghidul oraşului Oradea-Mare, 1923, p. 96.
57
Pop Vasile, Micul Ghid al Ora~ului Oradea, 1931 , p. 88.
58
Vezi nota 45.
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În 1941 farmac ia figura în posesia farmacistului Szabo Aczel Istvan ,
schimbându-şi denumirea în farmacia „Hungaria ". În 1943, în afara proprietarului,

în farmacie mai lucrau farmaciştii Bâcskai Tibor şi Nagy Kâroly, iar în 1945 îşi făceau
aici practica, tinerii farmacişti Urszinyi Zoltan şi Vertes Gheorghe. La naţionalizare,
în 1949, farmacia era coproprietatea farmaciştilor Szabo Ac zel Istvan şi Vertes
Gheorghe, nefiind desfiinţată. În zilele noastre, aici funcţionează farmacia „Adania".

Foto 18. Szabo Sandor

Foto 19. Urszinyi Zoltan

Szabo Sandor (21 mart. 1876, Nyirad-1944 ?) cumpără în 1904 la Borod (jud.
Bihor) farmacia pe care o deţine 15 ani. În 1919 se stabileşte la Oradea, fiind ales
secretar al filialei Bihor a Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor (1922) 59 . In 1924
preia farmacia „Sabina" (în schimbul celei din Borod), pe care o va conduce, peste
15 ani, cu deosebită pricepere, făcând-o cunoscută şi peste hotare prin produsele ei
cosmetice, sub marca „ Sabina "60 • Se pare că odată cu intensificarea prigoanei
antisemite, va preda farmacia ginerelui său, Szabo Aczel Ştefan, el având soarta
tragică a celor deportaţi la Auschwitz în primăvara anului 1944.6 1
Urszinyi Zoltan (15 sept. 1921, Oradea) a absolvit Liceul „E. Gojdu" din Oradea,
iar Facultatea de Farmacie la Budapesta în 1945. A efectuat stagiul la Budapesta,
apoi, între altele, la farmacia „Sabina" (1945) din Oradea şi „ Îngerul Păzitor " din
Săcuieni (Bihor). În 1948 s-a căsătorit cu Olga Hankovits, nepoata renumitului
farmacist orădean Hankovits Ferencz.
59

Iosif Horvăth , op. cit., p. 144 (nota 56).
°FeherDezs6, op. cit., p. 161 (nota 13).
61
Pe piatra funerară a mormântului familiei sale din cimitirul neolog din Oradea scrie: Moarte de
martir la Auschwitz:
Szabo Săndor (farmacist) 1876- 1944
Szabo Săndome (n. Mandel Margit) 1882- 1944.
6
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După 1949 a lucrat în cadrul Oficiului Farmaceutic Bihor (Centrofarm) timp
de 40 de ani, ca farmacist în diferite localităţi bihorene ( 1940-1957), farmacist
principal la Oficiul Farmaceutic Oradea ( 1957-1973) şi fannacist principal inspector (1973-1989), în prezent fiind pensionar (de la 1 ianuarie 1989). S-a distins în
activitatea profesională, obţinând diplome şi certificate de inovator. Este un
remarcabil iubitor al istoriei farmaciei orădene .
Amplasamentul farmaciei „ Sabina '' era la intersecţia str. Romană (azi, Aleea
Emanuil Gojdu) cu Piaţa Mihai Viteazul (azi, P-ţa 1 Decembrie), având ca adresă
Aleea Romei nr. 2 (1931-1938), Mussolini ter 8. (1941-1944), P-ţa Mihai Viteazul
nr. 8 (după 1945).
Se pare că, la deschidere, farmacia se afla în clădirea complexului comercial
„Andrenyi", având adresa P-ţa Mihai Viteazul nr. 4 ( 1923)62 /vezi foto 17. Aprobarea
iniţială pentru deschiderea farmaciei, eliberată farmacistului A. Sabin era pe str.
Kossuth L. (stradă ce dădea în P-ţa Mihai Viteazul, vezi Planşa 1)63 •

19. Farmacia „ Minerva "
Farmacia a fost deschisă în anul 1921 64 de către farmacistul Gălosi F erenc, care
a condus-o, se pare, până la deportarea sa în perioada administraţiei maghiare. În
anii 1942-1943 la farmacie lucra Adorjăn Peteme (n. Vajna Ilona). După război ,
între 1945-1946 farmacia a fost condusă de farmacistul Gyiidi Istvan. După
naţionalizare, farmacia a fost desfiinţată.
Galosi Ferenc (16 dec. 1886, Cluj1944 ?) a absolvit liceul şi Facultatea de
Farmacie la Cluj. În 1910 se stabileşte la
Oradea ca farmacist-diriginte. În timpul
primului război mondial a fost mobilizat
ca subofiţer farmacist, fiind decorat. După
deschiderea farmaciei „Minerva",
farmacistul Gălosi este bine cunoscut de
public şi confraţi, în 1927 fiind ales casier
al Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor
din Bihor. Se pare că a murit în deportare,
întrucât nu şi-a mai revendicat farmacia
la terminarea războiului, deşi aceasta
figura încă pe numele său.
Amplasamentul farmaciei a rămas
neschimbat în toată existenţa ei , la
parterul „casei Kovăts" din P-ţa Unirii
nr. 5 (1923-1934), P-Ja Malinovski nr. 5
(în anii postbelici). In prezent, spaţiul
Foto 20. Gă losi Ferenc
fostei farmacii are destinaţie comercială.
62

Vezi nota 56.
Szabadsăg, nr. 236/5 nov. I 920.
64
Neavând surse primare privind înfiinţarea farmaciei, menţionăm anii : 192 1 (vezi nota 8) sau
1920 (Gh. Mermeze), lucr. cit. p. 22, (vezi nota 36). Feher Dezs6 indică anul preluării (sub!. ns.)
farmac iei ca fiind 1922 (Feher D., op. cit., p. 157, vezi nota 13).
63
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20. Fannacia „Cleopatra"
Farmacia a fost înfiinţată în anul 192265 de către farmacistul Septimiu Pop. În
1931 farmacia figura în proprietatea farmacistului Pajor Păl şi Vagner Artur'6, iar
apoi în aceea a farmaciştilor Pajor Păl şi Barla Dezso (1933-1938) 67 • În 1941 sau
1942, datorită prigoanei antisemite, farmacistul Pajor Păl trece farmacia pe numele
lui Barla Dezso ca proprietar. În 1943, în farmacie, în afară de Pajor şi Barla, mai
lucra şi farmacistul Klein Emil. În 1944 farmacistul Pajor Păi este deportat, dar în
mod fericit scapă din lagăr, astfel că, după război, va reintra în posesia farmaciei
până la naţionalizare ( 1949).
Amplasamentul farmaciei era pe strada Avram Iancu nr. 2 (Kossuth Lajos nr. 2,
între anii 1941-1949). După naţionalizare, farmacia a fost desfiinţată, iar apoi a
urmat şi demolarea clădirii (azi spaţiul este un mic parc în faţa statuii lui M. Eminescu,
la începutul str. Independenţei). Menţionăm că în 1923 adresa farmaciei era str.
V. Alecsandri nr. 4 (actuala stradă Mareşal Ion Antonescu) în imediata vecinătate a
farmaciei„ Crucea de Aur", ceea ce ne face să bănuim că farmacia a fost deschisă la
această adresă şi apoi (înainte de 193 l) s-a mutat pe str. Avram Iancu nr. 2.

2 l. Fannacia „ Hygea "
Datele privind deschiderea şi funcţionarea farmaciei „Hygea" sunt relativ incerte
contradictorii. Vom expune câteva date verificabile şi comentariile noastre. Din
cotidianul „Nagyvăradi Napl6" nr. 271/30.XI.1927, o ştire mai lungă din care cităm:
„Până acum la Oradea existau 21 de farmacii; ieri s-a deschis a 22-a pe str. Iosif
Vulcan (Nagy Săndor u.) proprietatea farmacistului Gheorghe Iepure". În continuare,
se arată că împotriva deschiderii acestei farmacii, Asociaţia Farmaciştilor a depus o
contestaţie în care se preciza că încă în 1921 Gh. Iepure a primit de la Minister
dreptul de deschidere a farmaciei, fără să-1 utilizeze. Apoi, l-a reînnoit, şi acum a
deschis farmacia, deşi Comitetul de Sănătate n-a aprobat, întrucât conform
dispoziţiilor Legii sănătăţii publice, la fiecare farmacie deschisă se admit 5 OOO de
locuitori, Oradea fiind mult sub această cifră. Se cere clarificarea situaţiei de către
Circumscripţia de Sănătate a Ministen.ţlui de la Arad.
O primă observaţie vizează numărul farmaciilor publice: din datele noastre,
existau doar 20 de farmacii şi nu 21, farmacia lui Gh. Iepure fiind a 21-a şi nu cea de
a 22-a. Amplasamentul indicat era str. I. Vulcan (Nagy Săndor), fără număr,
corespunzând actualei str. Aurel Lazăr, al cărei capăt vestic intersectează actuala
stradă a Republicii.
O altă informaţie verificabilă este din „Micul Ghid al Oraşului Oradea" de
Vasile Pop, 1931, p. 88 unde pe lista farmaciilor existente figurează şi„ Higeia ", pe
şi

Vezi nota 8. Gh. Menneze indică anul înfiinţării 192 I, iar ,,În anul 1927 farmacia trece în
proprietatea soţiei lui Goina Teodor care o arendează în anul 1928. Oficina va fi vândută probabil în
1935 când arendaşul Pajor Păi devine proprietarul ei" (vezi nota 36, p. 23).
66
Vezi nota 57.
67
Vezi nota 45.
65
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str. Take Ionescu nr. 33, aparţinând farmacistului Iepure Gheorghe. Str. Take Ionescu
corespunde actualei străzi T. Vladimirescu (nr. 33 fiind aproximativ peste drum
de nr. 40, unde în 1947 se va deschide farmacia „Orăşenească", vezi Planşa 2)
aflată pe malul stâng al Crişului Repede, relativ departe de Str. I. Vulcan (Nagy
Sandor). Deducem, dacă luăm cele două informaţii ca fiind întemeiate, că farmacia
,,Hygea" s-a mutat de pe str. Iosif Vulcan (Nagy Sandor) pe str. Take Ionescu,
unde se afla în 1931.
Din păcate, în ghidurile următoare, în Almanahul farmaciilor pe 1934 (vezi
nota 8), în presa cotidiană unde apărea de multe ori şi programul farmaciilor în
funcţiune, farmacia „Hygea " nu mai figurează în intervalul 1932-1946, ceea ce ne
face ,_să credem că farmacia nu a mai funcţionat în această perioadă.
In fine, datele farmacistului dr. Gheorghe Mermeze (vezi nota 36) nu clarifică
problema: ,,Farmacia «Hygeia» a luat fiintă în anul 1927 pe str. Take Ionescu nr. 33,
proprietar fiind farmacistul român Iepure Gheorghe. În timpul ocupaţiei hortyste îşi
încetează activitatea pe care însă o va relua după eliberare. Cu prilejul nationalizării ,
farmacia a fost proprietatea lui Strutinski Eugen. În prezent (1985 ~.n.) poartă
denumirea de Farmacia nr. 3 de pe str. Republicii".
Din datele primite direct de la D-na farmacistă Clara Petrovici, spre sfârşitul
anilor '80, rezultă că ea a deschis farmacia „Hygea "în 1947 pe Bd. Regele Ferdinand
nr. 7 (azi, str. Republicii nr. 7), colţ cu str. Nagy Sandor (azi, str. Aurel Lazăr)
deţinând-o până la naţionalizare (2 aprilie 1949), când a devenit Farmacia nr. 3.
Farmacia a continuat să funcţioneze în toată a doua jumătate a secolului nostru,
în prezent având vechea denumire de „Hygea ".
Clara Petrovici-Ştefanică (14 martie
191 O, Seini, Maramureş-31 martie 1996,
Bucureşti) a absolvit Facultatea de Farmacie
la Cluj în anul 1933. După ce a lucrat la Baia
Mare (1933-1934), Oradea (1935-1936, la
farmacia „Salvatorul"), Şiria (1937-1939),
Tinca ( 1939-194 7), deschide la Oradea
(194 7) farmacia„ Hygea " pe care o va deţine
până la naţionalizare.
După naţionalizare, a lucrat la farmacia
Spitalului C.F.R., la Farmacia nr. 1 (fosta
„Crucea de Aur") şi Farmacia nr. 10 (fosta
„ Vulturul de Aur"), toate din Oradea. 68

Foto 21. Clara Petrovici

68

Date

obţinute

de la dl. ing. Liviu V. Petrovici, fiul farmacistei.
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22. Farmacia „Apostol"
Farmacia a fost înfiinţată în 194669 de farmacistul Szabo Teodor (1 mai 1904,
J3udapesta - ?) fiind în proprietatea sa până la naţionalizare în 1949.
Adresa farmaciei a rămas neschimbată în cei trei ani de funcţionare, Calea
Aradului nr. 3 5. După naţionalizare, farmacia s-a desfiinţat, iar clădirea ce adăpostea
fosta farmacie, împreună cu altele învecinate au fost demolate spre sfârşitul anilor
'80, trecându-se la construcţia actualelor blocuri de locuinţe.
23. Farmacia „Sfânta Treime"
Farmacia a fost deschisă de farmacistul Barla Dezso în anul 194670 functionând
până la naţionalizare în 1949., În cadrul farmaciei a lucrat şi fiica farma~istului
proprietar, farmacista Morvai Eva. După naţionalizare, farmacia a fost desfiinţată.
Baria Dezso (12 iun. 1886, Turda-5 mai
1950, Oradea) a absolvit Facultatea de
Farmacie la Cluj, în 1910. A lucrat ca
farmacist la Miercurea-Ciuc şi Tg. Secuiesc.
După război, lucrează o scurtă perioadă la
Cluj, apoi la farmacia proprie din Luduş
(1921-1929). În anul 1929 se stabileşte la
Oradea şi devine coproprietar cu farmacistul
Zsigmondovics G. la farmacia „ Crucea de
Aur" până în 1941, apoi preia formal farmacia
„Cleopatra" (proprietar farm. Paj or Pal) pe
care o va restitui proprietarului după
întoarcerea acestuia din lagăr (v. pag. 26) . În
1946, farmacistul Barla D. îşi deschide
farmacia proprie, ,, Sfânta Treime " pe str. A.
Vâşinski nr. 4 71 , pe care o va deţine până la
naţionalizare, în 1949. Moare în anul următor.
Foto 22. Baria Dezso
Amplasamentul farmaciei la deschidere
a fost str. A. Vâşinski nr. 4, în imediata
apropiere a locului fostei farmacii „ Crucea de Aur" (în 1923 aici se afla farmacia
„Cleopatra ", str. V. Alecsandri nr. 4, vezi p. 26). De aceea, în 1948 când "Crucea de
Aur" va reveni la vechiul ei amplasament, farmacia„ Sf Treime " se va muta în locul
acesteia, la intersecţia str. V. Alecsandri (nr. 1) cu P-ţa Malinovski (vezi Planşa 2) .
În localul fostei farmacii, s-au amenajat spaţii comerciale, în prezent aici funcţionând
magazinul „Fontana".

69
O primă semnalare a funcţionării farmaciei o găsim în cotidianul „Nepakarat" (,,Voinţa
Popornlui") din 4 mai 1946, vezi apoi nota 33, A.N.B., Lit. Sz.73, poz. 1876/46.
70
Date obţinute de la farm. Morvai Eva, fiica farmacistului Baria Dezso.
71
Nepakarat, nr. 252/9 nov. 1946.
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24. Farmacia „Aesculap"
Farmacia a fost deschisă de farmacistul Bonyhai Coloman în anul 194?72, şi a
conducerea proprietarului până la naţionalizare în 1949, când fannacia
a fost desfiinţată.
Bonyhai Colo man (1 O iun. 1899,
Ghioroc, jud. Arad-2 7 iul. 1962, Oradea)
a absolvit Facultatea de Farmacie la
Szeged (Ungaria) în anul 1924. Între anii
1919-1928 a lucrat ca ucenic şi apoi ca
absolvent la farmacii din Salonta, între
1928-1940 la Beiuş, apoi la Spitalul
Unificat din Oradea (sept. 1940-iun.
194 7) , când îşi va deschide farmacia
proprie, ,,Aesculap" (1. sept. 1947), pe
care o va deţine până la naţionalizare.
După pierderea farmaciei, a lucrat la
„Centrofarm" Oradea, pensionându-se cu
puţin înainte de moarte.
Amplasamentul farmaciei era pe str.
Beleznay nr. 1 (azi, str. Bărăganului), în
prezent pe spaţiul vechii farmacii şi cel
învecinat fiind construit un bloc masiv de
locuinţe şi magazine la parter.
Foto 23. Bonyhai Coloman
funcţionat sub

25. Farmacia „Atom "
Farmacia a fost deschisă de farmacistul Szab6 Perene în anul 1947 şi va rămân e
în proprietatea sa doar doi ani, întrucât va fi naţionalizată în aprilie 1949 şi desfiinţată .
Amplasamentul farmaciei era pe str. M. Eminescu nr. 29, într-o căsuţă modestă ,
azi transformată în local public (restaurant).
Szabo Ferenc (2 dec.1900, Seleuş/ Oradea-21 mart. 1961, Oradea) a absolvit
liceul la Oradea. Practica farmaceutică a început-o în anii 1920-1922 la Farmacia
„Rak6czi Ferenc II" (,,Sf Francisc") din Oradea, apoi a urmat cursurile Facultăţii
de Farmacie din Bucureşti, pe care le-a absolvit în 1927. După absolvire, a lucrat la
farmacia Spitalului „Sf. Pantelimon" din Bucureşti , până în 1940, când revine la
Oradea. Aici, va lucra în diferite farmacii - ,,Sf Ladislau "(1943), ,,Şarpele " (1946),
„Sf Ştefan" (1946-1947)-până îşi va deschide propria farmacie în 1947 (autorizaţia
1746/27.III.1947). După 1949, lucrează la câteva farmacii etatizate, între care şi
aceea din staţiunea balneo-climaterică Băile Felix (vezi fotografia în laboratornl

72
Conform cărţii de muncă originale a farmacistului Bonyhai C., pusă la dispoziţie de farmacista
Olga Petrescu, fiica farmacistului Bonyhai.
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Foto 24. Farmacia „Atom"

Foto 25. Szabo Ferenc

farmaciei) de lângă Oradea. Bolnav, se pensionează la începutul anului 1961 , murind
la scurt timp. A fost un farmacist remarcabil, spirit inovator (Pansterina), lăsând în
urma sa, între altele, o interesantă şi utilă colecţie de reţete 7 3 .
73
Budahăzy Ştefan, lucr. cit. (vezi nota 28). În Registrul Camerei de Comerţ (vezi nota 33 ,
A.N.B. , Lit. Sz.164, poz. 3462/47), data naşterii farmacistului Szabo F. este trecută pe 29 dec. I 900.
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26. Farmacia„ Orăşenească"

Farmacia a fost înfiinţată în anul 1947 de către fannacistul Gyiidi Istvăn7 4, care
a deţinut-o până la naţionalizare .
Gyiidilstvan (2 apr. 1910, Medgyeshaja,
Ungaria-1965 , Oradea) a absolvit Facultatea
de Farmacie la Bucureşti în 1934. În perioada
1934-1943 lucrează la farmacii din Timişoara,
Arad, Nădlac. Spre sfârşitul anului 1943
deschide la Zerind Uud. Arad) propria-i
farmacie care va fi distrusă însă, în timpul
războiului (sept. 1944). În ian. 1945 este
acceptat de Prefectura Bihor ca diriginte şi
„proprietar societar în cotă parte de 50 %" la
farmacia „ Minerva " din Oradea, întrucât
proprietarul farmaciei nu revenise din
deportare. În martie 194 7 obţine autorizaţia
pentru deschiderea propriei farmacii,
„Orăşenească", pe care o va deţine până la
naţionalizare (1949). După naţionalizare , a
lucrat în provincie apoi din nou la Oradea, până
la deces.1s
Foto 26. Gyiidi Istvan
Amplasamentul farmaciei a fost pe str. T. Vladimirescu nr. 40 (colţ cu str.
Vrancei), după naţionalizare, farmacia desfiinţându-se, iar spaţiul afectat acesteia
primind destinaţie comercială. Clădirea există şi astăzi.

27. Farmacia „ Sanitas "
Farmacia „ Sanitas " a fost deschisă de farmacistul Stern Nicolae (n. 19 apr.
1916, Beiuş) în anul 194 776 , care a condus-o până la naţionalizare , când a fost
desfiinţată.

Amplasamentul farmaciei era în P-ţa Mihai Viteazul nr. 277 , după naţionalizare ,
spaţiul farmaciei primind destinaţie comercială. Clădirea există şi astăzi , făcând
parte din zestrea edilitară a oraşului.

74

Vezi nota 33 , A.N.B., Lit, G.11 , poz. 3065/45 .
Date fum izate de farmacistul Budahăzy Ştefan .
76
Vezi nota 33 , A.N.B. , Lit. S.237, poz. 3938/48. Datele din registru ridică unele semne de
întrebare. Conform acestora, farmacia s-a deschis la I oct. 1947, dar a fost autorizată mai târziu
(Autorizaţia 1378/24 apr. I 948). De asemenea,adresa indicată era P-ţa Mihai Viteazul nr. 3, adresă la
care pe atunci se găsea farmacia „Steaua" proprietar Vertes N .
77
Această adresă (P-ţa Mihai Viteazul nr. 2) se regăseşte şi în presa timpului: Nepakarat, nr. 279/
5 dec. 1947; ,,Crişana" nr. 279/6 dec. 1947. Gh. Mermeze o confinnă (vezi nota 36, p. 24), dar ind i că
anul deschiderii farmaciei ca fiind 1946.
75
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„Providenţa Divină"

Asupra acestei farmacii dispunem de date puţine şi neconcludente. După farm.
Gh. Mermeze, farmacia a fost înfiinţată în anul 1946 de către farmacistul Tomcsik
Eugen, pe str. Avram Iancu nr. 4, încetându-şi activitatea sub acelaşi proprietar, la
naţionalizare. 78

Din datele arhivistice care ne-au fost accesibile 79 rezultă că farmacistul
dr. Tomcsik Eugen şi-a deschis farmacia în 1947. El a absolvit Facultatea de Farmacie
la Cluj în 1925, a lucrat o bună perioadă la Câmpia Turzii în farmacia tatălui său, iar
după stabilirea la Oradea şi-a deschis farmacia „Providenţa Divină". După
naţionalizarea farmaciei (1949), a lucrat la farmacia Spitalului nr. l din Oradea. 80
Adresa farmaciei era pe str. Avram Iancu nr. 281 , farmacia fiind desfiinţată la
v.aţionalizare. Relativ recent, la această adresă, în vechea clădire, s-a deschis o nouă
farmacie, ,,Farmexim ".
29. Farmacia „Somogyi"
Nici despre această farmacie nu deţinem date concludente. După Gh. Menneze,
farmacia purtând numele proprietarului Somogyi Ladislau a fost înfiinţată în 1947
pe str. Vâşinski, încetându-şi activitatea odată cu naţionalizarea 82 .
Documentele de arhivă 83 indică pe farmacistul Somogyi Ladislau (22 dec. 1892,
Beiuş - ?) că a obţinut autorizaţia 8209/21.XII. l 946 pentru deschiderea farmaciei,
aceasta figurând la trei adrese succesive (indiciu posibil al mutării farmaciei):
Oradea, P-ţa Mihai Viteazul nr. 3 (febr. 1947)
Oşorhei (comună lângă Oradea) (febr. 1948)
Oradea, str. Kalvin nr. 2 ( dec. 1948)
Precizăm că în febr. 194 7, ca de altfel şi înainte şi după această dată, în P-ţa
Mihai Viteazul nr. 3 se afla farmacia „Steaua" (v. pag. 17). Adresa de pe str. Jean
Calvin nr. 2 din Oradea este credibilă şi ar corespunde cu amplasamentul indicat de
Gh. Mermeze (str. A. Vâşinski, fără număr, vezi mai sus) în sensul că str. Calvin
intersecta str. Vâşinski (actuala intersecţie str. Calvin/str. Mareşal I. Antonescu),
existând şi astăzi o clădire cu etaj, cu prăvălie la parter, care ar fi putut adăposti
localul unei farmacii.
În fine, cotidianul „Nepakarat", în decembrie 194684 anunţa că Ministerul
Sănătăţii a dat cinci noi aprobări de principiu unor farmacişti pentru deschiderea de
farmacii, între aceştia figurând Somogyi Lăsz16, cu adresa farmaciei P-ţa Mare nr. 3
(n.n. P-ţa Mihai Viteazul nr. 3).

7

Gh. Mermeze, vezi nota 36, p. 24.
Vezi nota 33, A.N.B., Lit. T.131., poz. 3335/47.
0
• Date fumizate de farm. Barta Paraschiva în 1988.
81
Nepakarat, nr. 71/27 mart. 1947 şi „Crişana" nr. 95/27 apr. 1947.
2
" Gh. Mermeze, lucr. cit., p. 24 (vezi nota 36).
83
Vezi nota 33, A.N.B., Lit. S.178, poz. 3176/47.
4
' Nepakarat, nr. 283/15 dec. I 946.
'
79
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PHARMACIES PUBLIQUES D'ORADEA PENDANT LES ANNEES
1919-1949
-ResumeApres Ia Premiere Guerre mondiale, Oradea, appartenant au Royaume de Roumanie, gardait la
bonne tradition en ce gui concerne Ies pharrnacies; par exemple, en 1933, avec Ies 21 pharrnacies, elle
occupait la premiere place entre Ies villes de Transylvanie visant le nombre absolu des pharmacies et
Ie 6-ieme place du pays (apres Bucarest, Timişoara, Chişinău, Jassy et Czemautzi).
On presente ensuite Ies micromonographies des pharrnacies et des pharrnaciens, le „boom" des
pharrnacies apres la Deuxieme Guerre mondiale, jusq'â l'etatisation des toutes Ies 29 pharmacies
publiques, en 1949.
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APLICAREA DECRETULUI Nr. 83/1949 ÎN JUDEŢUL BIHOR
(NOAPTEA MOŞIERILOR)
de
Augustin

Ţărău

Analiza punctuală a principalelor momente ce marchează procesul de
socializare a agriculturii româneşti scoate în evidenţă coordonarea dinamicii
acestora, evoluţiei forţelor de stânga, angajate în lupta pentru preluarea puterii
de stat. La 24 septembrie 1944, C.C. al P.C.R. a dat publicităţii Proiectul de
Platformă al Frontului Naţional Democratic din România, program ce
cuprindea, alături de obiectivele ce decurgeau din Convenţia de Armistiţiu, şi
revendicări de natură socio-economică menite să atragă simpatia populară.
Principalele puncte ale acestuia prevedeau:
•
•

Expropierea marii proprietăţi de la 50 ha în sus şi împroprietărirea cu acest pământ a
ţăranilor foră pământ sau cu pământ puţin ... ;
Procurarea de inventar agricol pentru aceşti ţărani, pe seama marii proprietăţi şi a statului;
Anularea datoriilor ţărăneşti către bănci şi către stat ... 1

Măsurile cu caracter reformator îşi aveau rădăcinile în seria de directive
transmise de la Moscova, cuprinse la rândul lor într-un mai larg program de
comunizare a României. Procesul trebuia să se desfăşoare de-a lungul a trei
etape, prima dintre ele urmând a se derula pe parcursul primilor trei ani (19451948) în timp ce următoarele două se întindeau pe câte 5 ani fiecare. Prezentăm
în continuare conţinutul primei directive, aşa cum s-a păstrat în arhivele
americane (Oficiul Serviciilor Strategice):

Desăvâ~şirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor;
Desfiinţarea armatei în forma ei actuală şi crearea unei armate noi din diviziile Tudor
Vladimirescu şi Avram Iancu (ultima este încă în Rusia), ca şi din toţi ofiţerii care activează
acum pe teritoriul sovietic;
Lichidarea tuturor băncilor prin atacuri împotriva Partidului Naţional Liberal, ai căror
membri sunt proprietarii celor mai multe dintre ele;
Micile gospodării ţărăneşti trebuie desfiinţate pentru a-i lipsi pe ţăranii mici proprietari de
pământ, de maşini şi de vite. Aceasta va deschide calea spre absorbirea lor în sistemul colectivizat;
Abdicarea regelui şi exilu/familiei regale;
Suprimarea treptată a firmelor de import-export carefac afaceri cu S. V.A., Marea Britanie şi
îndreptarea exportului României spre Uniunea Sovietică şi ţările de sub domina/ia sovietică:
Suprimarea partidelor istorice prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor;
' Scânteia nr. 6/26 septembrie 1944.
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Crearea unei organizaţii de poliţie, întemeiată pe o miliţie populară de tipul NK. V.D.;
Îndreptarea populaţiei rurale spre industrie. Dezvoltarea întreprinderilor industriale în
România;
Nici un străin, cu excepţia celor din ţările de sub influenţa sovietică nu i se va permite intrarea
în România 2 .

După ce, sub presiunea sovieticilor, Consiliul de Miniştri al României a
hotărât neparticiparea ţării noastre la Conferinţa de Pace de la Paris, din 12-15
iulie 1947, privitoare la planul de reconstrucţie economică a Europei prin eforturi
americane (Planul Marscha/1), o nouă directivă răsăriteană venea să bulverseze
societatea românească. Aceasta recomanda:

•

Trebuie ca reprezentanţii opoziţiei să fie închişi. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea
acelor opozanţi care se bucură de sprijinul populaţiei băştinaşe. Dacă nu cedează, trebuie
compromişi prin campania de denigrare. Înainte ca ei să se întipărească tn conştiinţa mase/01;
trebuie lichidaţi prin aşa-numite întâmplări neprevăzute sau închişi sub acuza/ia de crimă de
drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice care vor.fi finule suh
acuzaţia de înaltă trădare;
În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni
care conlucrează cu serviciile noastre speciale.fără ştirea organelor administrative locale;
Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducătorii de organizaţii
locale în sus, pe posturile de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile
noastre speciale;
Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure
de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca
accesul lor la posturi ierarhice superioare;
Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansaţi, care execută impecabil problemele
cu care au fost însărcinaţi şi care nu le analizează, depăşind cadrul activităţii lor;
Politica faţă de mica gospodărie urmează acest curs, pentru a face gospodăria particulară
nerentabilă. Duă aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă
mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie, repartizarea
lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la
rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu
alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit din import;
Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice, în sensul ca acestea să nu acorde acte
doveditoare a proprietăţii asupra pământului. Actele vor arăta doar calitatea de lot dat tn
folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietar a deţinătorului;
Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor (. . .) dar fiecare învenţie trebuie
înregistrată cu consecvenţă la centru. Este permisă realizarea numai a acelor invenţii care au
aplicabilitate tn Industria Minelor sau a celor care au indicaţiile noastre speciale. Nu este
permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse.finite şi
paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi extragerii de materii prime. Dacă o invenţie a
devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate, pe valută vest, pe
motiv că este prea costisitoare;
Trebuie extinsă birocraţia statului, în cel mai înalt grad, în toate domeniile. Este admisă
critica organelor administrative, însă nu se admite nicidecum, scăderea numerică a personalului
şi nicifuncţionarea normală a aparatului birocratic;
Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi, trebuie înlăturaţi
profesorii de valoare, care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să.fie ocupate de
oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele

2
Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Modelul stalinist de sovietizare a României, p. 28, în Arhivele
Totalitarismului nr. 3/1995.
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dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar. iar în licee să se opreasdt
predarea limbilor latină şi greacă veche, a filosofiei generale, a logicii şi geneticii;
Trebuie ca la facultăţi să ajungă, cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai
joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar .\'(i
obţină o diplomă;
Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii, indiferent cât de mici, să/ie schimbaţi şi
înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi;
Luările de poziţie ale conducerii băştinaşe pot avea o coloratură naţionalistă sau istorică dar
acestea nu pot duce la unitate naţională 3 .

***

Ca urmare a acestor imixtiuni în treburile interne ale ţării noastre, în plan
politic, economic şi social s-au înregistrat o serie de mutaţii de esenţă, fidel
oglindite în actele de natură normativă ce marchează evoluţia sistemului totalitar
autohton. Ca o caracteristică a acestora, măsurile de ordin politic se află la
graniţă cu actele normative menite să le traducă în viaţă.
Anul 1949 a debutat cu lansarea Planului General Economic al R.P.R.
(publicat în 1 ianuarie). În acest program economic conducerea P.M.R. a trasat
obiectivele ce trebuiau atinse într-o viitoare agricultură socializată. A fost propusă
o producţie agricolă vegetală care să o întreacă pe cea din anul precedent cu
40%, adică 4 :
la culturi
La
La
La
La
La
La
La
La
La

cereale
leguminoase
grâu
porumb
cartofi
floarea soarelui
sfeclă de zahăr
bumbac
in şi cânepă

cel
cel
cel
cel
cel
cel
cel
cel
cel

puţin

Cu cel
Cu cel

puţin

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

puţin

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

14,5%
74%
9%
26%
76%
155%
25%
480%
104%

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai

mult
mult
mult
mult
mult
mult
mult
mult
mult

I

iar în zootehnie
La cabaline
La bovine

puţin

9% mai mult
100% mai mult

Pentru obţinerea unor astfel de rezultate era necesară dezvoltarea reţelei
S.M. T., numărul staţiunilor urmând a fi sporit cu 20 de unităţi, în timp ce
efectivul maşinilor agricole trebuia să-l depăşească pe cel din anul 1948 cu
1500 de tractoare şi 1100 de batoze. Se punea accent apoi, pe dezvoltarea
fermelor de stat cuprinse în A.F.S.M., încât acestea, prin producţiile obţinute
şi implicit prin bunăstarea oferită angajaţilor lor, să devină ispititoare şi să

3
Dragoş Zamfirescu, Sovietizarea României, o perspectivă geopolitică, p. 20, în Arhivele
Totalitarismului nr. 1/1995.
4
Gheorghe Gheorghiu Dej, Planul General al R.P.R. pe anul 1949, Editura Partidului Comunist
Român, Bucureşti 1948, p. 30.
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determine opţiunea ţărănimii în direcţia colectivizării 5 . În materialul cu caracter
propagandistic, în cauză, liderul comunist se exprima:
„ Cine avea interesul să sperie şi să înşele ţărănimea.falsificând rostul, importanţa şi condiţiunile 1î1
care se pot înfiinţa gospodăriile agricole colective? În primul rând aveau interes moşierii, care au fost
expropriaţi şi al căror pământ a.fost dat ţărani/o,: Aveau interes în al doilea rând chiaburii-baza reacţiunii
la sate - care au ţinut totdeauna sub dominaţie economică pe ţăranii săraci şi mijlocaşi, pe care îi specula". 6

Evident, mijloacele destinate atingerii finalităţii propuse puteau fi asigurate
numai pe calea unei exproprieri totale a celor două categorii sociale indicate,
moşierii şi chiaburii. Pentru pregătirea acţiunilor de spoliere a ace_stora, au fost
ordonate o serie de lucrări de monitorizare a proprietăţilor agricole. 1n 25 ianuarie
1948 Institutul Central de Statistică a organizat „ recensământul agricol al
României". La acea dată, judeţul Bihor avea următoarea structură agricolă 7 :
(în iugăre)
Plasa Aleşd

arabil

Îaneţe

păşuni

livezi

29569 18024 23859
980
Beiuş
43944 7833 30409 2088
Beliu
24332 1402 11770
479
Ceica
32161 4182 12357 1019
Centrală
64230 6840 15975
555
Marghita
54594 8086 13308 1327
Salonta
63033 3233 13437
310
Săcuieni
31507 3478
4714
316
Sălard
447
38995 5084
9382
Tileagd
32882 3883 12147
327
Tinca
58340 3321 18038
783
Vaşcău
18319 12467 24470
792
3 corn. urbane 26495 3083
7266 1421
Total general 518401 80916 197132 10844

Vil

păduri

283 75948
71 110758
6 40542
54 32781
1098
16997
2816 30452
85
2328
4008
3823
1305
6197
560 24963
45 22818
64637
31
1700
397
1182 432641

neproductiv

3786
4852
1674
2378
8463
3987
4731
5813
3074
2669
5239
2748
3069
52483

total

152449
199955
80205
84932
114158
114370
87157
! 35659
64484
77431
108584
123464
43431
1301279

În 24 iunie 1948, ignorând informaţiile oferite de către camerele agricole
din teritoriu, Direcţia Circulaţiei Bunurilor Imobile Agricole şi Deplasării
Populaţiei Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii, prin Ordinul confidenţial
nr. 617884, a solicitat serviciilor agricole judeţene ca până la 5 iulie să transmită
la Bucureşti datele proprietăţilor moşiereşti. Acestea au fost centralizate abia la
începutul lunii noiembrie. La nivel naţional existau 7703 moşii totalizând o
suprafaţă de 1O13461 ha, repartizate după cum urmeazăK:
arabil

fâneţe

păşuni

vii

livezi

grădini

păduri

bălţi

Neproductiv I

289333 107128 71509
5964
3620 468622 36295
22104
8886
În judeţul Bihor au fost identificate un număr de 54 de moşii expropriabile,
însumând 3043,28 ha. La scurtă vreme, Camera Agricolă a judeţului în colaborare
cu conducerea locală a P.M.R. au corectat cifra stabilită de minister, adăugând
încă 28 de moşii cu o suprafaţă de 2075, 19 ha, aşa încât, în preajma declanşării
acţiunii de confiscare erau vizate 82 de proprietăţi cu o suprafaţă totală de
5
Ibidem, p. 32.
"Ibidem.
7
ANR-DJBh, fond Sfatul Popular al Regiunii Crişana-Secţia Agricolă, dos. 4/1948.
6
Dumitru Şandru, Decretul 83/1949, p. 113, în Arhivele Totalitarismului nr. 1/1993.
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5 I 18,4 7 ha. 9 Dintre acestea numai două prezentau incertitudinii, moşia Popo
Gheorghe şi moşia Madoş Ştefan, în sensul că fuseseră culese informaţii
insuficiente cu privire la proprietarilor lor, inventarele bunurilor etc.
PROPRIETĂŢILE AGRICOLE PROPUSE DE MINISTERUL

AGRICULTURII PENTRU A FI EXPROPRIATE
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
9

Proprietatea
Bartos Adrian
Besenvei Zoltăn
Bica Ludovic
Bleier Ernest
Bonis Elemer
Fratii Boros
Fraţii Cartiş

Domian Ladislau
Domian Stefan
Văd. Farkas Gavril
Frentiu Iustin
Goldstein Alexandru
Dr. Guga Ionel
Dr. Iacob Ioan
Ilves Alexandru
Jakabfi Ladislau
Kabdebo Stefan
Kallo Emeric
Fratii Kemenv
Kenez Andrei
Kiss David
Konovalof Valeriu
Kovacs Ladislau
Kubik Francisc
Lakatos Iuliu
Lakatos Ludovic
Dr. Lazăr Alexandru
Lukacs Nicolae
Mahler Gheorghe
Makai Alexandru
Makai Gavril
Man Ileana
Văd. Man Moise
Mateescu Alexandru
Matei Ioan
Mărusca Cornelia
Mişcuta Gheorghe
Nae:v Carol

Localitatea
Hodos
Ghiorac
Salonta
Diosig
Cubulcut
Pooesti
Dumbrăvita şi Rogoz
Salonta
Salonta
Ciocaia

Suprafaţa

Talpoş

Hodos
Salonta
Batăr

Salonta
Sân tandrei
Taloos
Săcuieni

Cudiu
Salonta
Satubarbă

Soinus
Tămăşeu

Cotie:let
Sânicolau Român
Salonta
Taloos
Cenaloş

Sisterea
Santău Mic
Santău Mic
Margine
Tăuteu

Zecehotare şi
?
Chiraleu
Avram Iancu
Salonta

Groşi

ANR-DJBH, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 411/1949, f. 2-6.
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(În ha)
52,86
50,00
60,00
51,22
54,07
52,00
50,25
50,00
50,00
50,16
50,00
50,00
50,00
150,00
51,00
68,72
52,60
61,89
50,00
50 00
50,00
50,93
50,00
50,02
50,00
50,00
59,59
50,00
56,34
59,00
60,00
50,00
50,00
56,98
50,00
85,00
64,00
50 00

!
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Nr.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ţărău

Localitatea

Proprietatea

Ciuleşti

Neufeld Ladislau
Nişte Iacob
Panai Ioan
Paoszăsz Carol
Fratii Popescu
Reder Oscar
Stan Gheore:he
Steiner Iacob
Stern Francisc
Siidv Szabolcs

Avram Iancu
Mădăras

Ciocaia
Lăzăreni

Ciocaia
Avram Iancu
Chiribis
Tăuteu

Ciocaia şi Cadea
Chiraleu
Mihai Bravu
Ateas
Ghiorac
Ciutelec
Tetchea

Văd. Szatmări Ştefan

Teleki Dominic
Tisza Ludovic
Tisza Gheore:he
Fratii Wertheimstein
Zathureczkv Petru
Total

6
Suprafaţa

(în ha)
50,21
60,00
50.00
51,14
49,95
51,22
50.00
63,00
66,00
54,07
50,00
50.06
50,00
100,00
51,00
50,00
3043 28

PROPRIETĂŢI PROPUSE DE COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU A FI

EXPROPRIATE
Nr.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
IO

11
, -12
--

Proprietatea
Abaţia de Sâniob
Baciu Cornel si Baciu Aurel
Banca Industrială din Oradea
Bitter Ştefan
Blae:a Gavril
Biserica Reformată
Episcopia Greco-Catolică
Episcopia Ortodoxă

Episcopia

Romano-catolică

Episcopia

Unită

~
14

-----rs16
17
18
19
20
21
22
23

Localitatea
Sâniob
Tilecus
Oradea
Ant
Călătea

Cauaceu
Tulea
Episcopia Bihor
Tulea
Oradea
Petreu
Budureasa
Finis
Holod
Tărcaia

Farkas Adoriăn
Gasoar Dănilă
Gârdan Gavril
Gârdan Petru
Horvăth Kiss Iosif
Fratii Klor
Mados Ştefan
Ordinul monahal Premonstratens

Oradea
Buduslău
Călătea
Călăţea

Ant
Oradea
Ant
Ciocaia
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Suprafaţa

(în ha)
190,25
52,00
70,00
50,00
54,00
53,00
87,00
96,00
100,00
68,00
229,00
66,18
65,90
21,53
185,10
51,00
58,00
42,00
43,00
50,00
52,00
50,00
50,08

i
'
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Nr.

Proprietatea

24
25
26
27
28

Parohia Reformată
Patruban Nicolae
Pooa Gheorghe
Sindicatul Hidraulic
Văradi Mihai
To ta I
Total general

Suprafaţa

Localitatea

(în ha)
56,00
58 71
52 00
68,00
56,49
2075,24
5118,52

Borş

Urvind
Ant
Toboliu
Ciuhoi

i

-I

iI
I
I

!
I

***
Decretul nr. 83/1949 a reprezentat forma normativă care a subsumat întreaga
de către P.M.R. în direcţia destabilizării sectorului agricol romînesc
pînă la acel moment. În preambulul legii este expusă o notă de fundamentare,
cu caracter politic, menită să asigure legitimarea măsurilor întreprinse. 10
politică dusă

Art.I. - Pentru a împiedica acţiunea de sabotare a planului de însămânţări şi a producţiei agricole;
Pentru a asigura desvoltarea agriculturii în Republica Populară Română ...

Articolul doi
exproprierii:

stabileşte

sfera bunurilor imobile

şi

mobile ce fac obiectul

Art.2. - Trec în proprietatea Statului, ca bunuri ale întregului popor:
a) Exploatările agricole moşiereşti care au făcut obiectul exproprierii, potrivit legii 111: 187 din
1945 şi fermele model, constituite prin efectul aceleiaşi legi, c11 întreg inventarul viu, mort şi clădiri,
aparţinând sau afectate acestor exploatări, indiferent de locul unde se afl.ă;
b) Instalaţiile agricole şi semi-industriale, bunurile şi materialele destinate exploatărilor agricole,
produsele agricole destinate valorificării, oriunde s-ar găsi depozitate, aparţinând exploatărilor
moşiereşti expropriate.
c) Toate creanţele, titlurile, precum şi participările şi drepturile cuvenite decurgând din activitatea
exploatărilor moşiereşti expropriate;
După cum se poate constata, prin acest articol se lărgeşte domeniul de
aplicare al legii pentru reformă agrară, emisă anterior, desfiinţându-se până şi
fermele model, constituite în scopul sprijinirii procesului de modernizare a
agriculturii. Apoi, prevederile de la lit. b prezintă un periculos caracter de
generalitate, încât aplicarea lor în practică a creat o seamă de situaţii litigioase,
deoarece o dată cu utilajul agricol confiscat de la moşieri au fost reţinute şi
multe unelte ale ţăranilor angajaţi în fermele acestora. Alte dificultăţi s-au născut
şi în momentul aplicării normei de la lit. c, întrucât foarte mulţi ţărani se aflau în
postura de creditori ai moşierilor pentru muncile efectuate iar unii au fost
depoAsedaţi de terenurile cumpărate de curând de la aceştia.
In articolul 3 sunt expuse mai multe excepţii de la expropriere:

Art.3. - Nu intră în prevederile decretului de faţă obiectele de uz personal şi casnic, aparţinând
proprietarilor exploatării expropriate conform art. 1, prepuşilor acestora, precum şi familiilor lot;
alimente din depozitele acestor exploatări, necesare consumului propriu. stabilite prin instrucţiunile
Ministerului Agriculturii.

În majoritatea cazurilor, conţinutul acestui articol a fost încălcat în totalitate,
cei mai mulţi dintre membrii echipelor de preluare comportându-se abuziv.
w Buletinul Oficial al R.S.R.

nr. 2/2 martie 1949.
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În economia decretului existau şi sancţiuni penale. Astfel, prin articolele 4
5 a fost autori, ată intervenţia forţei coercitive a statului. Sunt instituite pedepse
cu închisoarea, într-un cuantum cuprins între 5-15 ani, în regim de muncă
silnică pentru toţi cei care ar opune rezistenţă ori ar împiedica în orice mod
buna desfăşurare a operaţiunilor. Aceste sancţiuni au fost secondate de pedepse
complimentare de natură civilă, exprimate prin confiscarea averilor potenţialilor
inculpaţi. Pentru fapte cu un grad de periculozitate mai redusă au fost prevăzute
pedepse cu închisoare corecţională, cuprinse între 3-12 ani şi amenzi de la
25000 de lei până la 200000 de lei. Din punct de vedere procedural, întreg
sectorul penal al actului normativ era supus regimului special stabilit prin Legea
nr. 351/1945 pentru reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic 11 •
Ministerul Agriculturii a fost însărcinat cu ducerea la îndeplinire a decretului,
dar, în realitate, rolul decisiv a revenit echipelor înarmate ale P.M.R.
şi

Acţiunile

***

de expropriere au fost declanşate în noaptea de 1 spre 2 martie,
debutând cu arestarea şi transportarea la sediul miliţiei judeţene a familiilor
moşierilor, desfăşurate între orele 24 şi 3, şi continuând cu inventarierea bunurilor
acestora. Textul decretului avea să vadă lumina tiparului abia a doua zi, iar
justificarea caracterului ocult al acestuia şi a grabei cu care a fost tradus în
viaţă, a venit numai pe data de 3 martie, când în cadrul lucrărilor Plenarei C.C.
al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu Dej oferea următoarea explicaţie 12 :
Partidul Comunist din România şi-a luat de la naşterea sa sarcina istorică de a realiza alian(a
între proletariat şi ţărănime, pentru apărarea ţărănimii muncitoare împotriva exploatării muncitoreşti
şi capitaliste, pentru smulgerea pământului din mâinile moşierimii şi trecerea lui în mâinile celor ce-l
muncesc. (. ..) Partidul Comunist din România a pus la ordinea zilei problema lichidării imediate a
proprietăţii moşiereşti printr-o reformă agrară democratică.

La plenară a fost stabilită şi etapa următoare ce trebuia parcursă în lupta cu
„forţele reacţionare de la sate" în speţă, ţărănimea mijlocaşă: ,.Partidul şi guvernul
au început să ia măsuri de îngrădire a chiaburimii " 13 •
De pe urma exproprierii, numai statul a ieşit în câştig, care cu această ocazie
a întărit sistemul agriculturii socialiste, cele 500000 de hectare obţinute pe
această cale nefiind repartizate ţărănimii, în ciuda faptului că decretul se definea
,.pentru desăvârşirea reformei agrare".

***

Pentru aplicarea uniformă, la nivelul întregii ţări, a prevederilor legii,
Comisia Centrală pentru Desăvârşirea Reformei Agrare a transmis judeţelor un
11
Legea nr. 351 din 3 mai 1945 a cunoscut un continuu proces de transformare a conţinutului său,
aceasta modificându-se în raport <le interesele clasei politice. Prin Legea nr. 633/12 august 1946 se
modifică art. 63, prin Legea nr. 252/15 iulie 1947 se modifică art. 49, prin Legea nr. 86/11 iunie 1948 se
modifică art. 19 şi 31, prin Legea nr. 253/21 septembrie 1948 se modifică art. 27, 33, 38, 42, 44, 46, 48,
49, 56, 58, 62, 66 şi se abrogă art. 50, 60.
12
Rezoluţii şi Hotărâri ale C.C. al P.M.R. 1948-1950, Rezoluţia Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5
martie 1949, pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă
a agriculturii, Editura P.M.R., Bucureşti 1951, p. 87.
13
Ibidem.
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pachet de instrucţiuni. În primul rând a fost reglementată problema constituirii
în teritoriu a Comisiilor judeţene. Redăm conţinutul acestei instrucţiuni 14 :
• Comisiile judeţene trebuie să fie compuse din:
• - secretaruljudeţenei P.M.R.;
• - delegatul sindicatului agricol;
• - prefectuljudeţului;
• - directorul serviciului agricoljudeţean;
• Comisiile au sarcina să:
• - dirijarea preluării bunurilor;
• - :;e îngrijească de declanşarea simultană a operaţiunilor de preluare a bunurilor;
• Comisiilejudeţene trebuie să înfiinţeze Comisii comunale (în realitate au fost constituite
comisii la nivelul fiecărei moşii -n.n.), care au sarcina să asigure paza bunurilor preluate;
• Comisia Centrală are obligaţia să transmită judeţenelor P.M.R.:
• - un tabel anexă cu bunuri ce trebuiesc confiscate;
• - un tabel anexă cu bunurile ce pot fi lăsate proprietarilor;
• Comisia Centrală trebuie să transmită un material cu caracter propagandistic ce trebuie
prelucrat cu ţărănimea.

În ce priveşte materialul propagandistic menţionat, acesta avea următoarea formă 15:
1. - Clasa muncitoare înfrunte cu Partidul Comunist Român a antrenat pe ţăranii muncitori
În lupta pentru preluarea pământurilor de la moşieri, înainte de aducerea la putere de către
popor a guvernului democratic Petru Groza, cu toată Împotrivirea moşierilor sprijiniţi de
guvernele cu majoritatea reacţionarilor de dinainte de 6 Martie 1945;
2. - Reforma agrară s-a făcut într-o perioadă când la cârma statului se mai afla fostul rege,
cel mai mare capitalist şi moşier, iar în guvern se găseau reprezentanţi ai claselor
exploatatoare (gruparea Tătărăscu). Aceştia s-au împotrivit cu înverşunare unei exproprieri
totale a moşierilor;
3. - Prin reforma agrară din 1945, proprietatea moşierească a fost lichidată în mare parte.
În mâna moşierilor au rămas totuşi însemnate întinderi de pământ şi alte bunuri mobile şi
imobile. Ei au folosit unele portiţe de scăpare prevăzute de lege ca: înfiinţarea deferme
model etc.;
4. -Moşierii expropriaţi suni şi nu pot fi decât cei mai îndârjiţi şi înrăiţi duşmani ai celor ce
muncesc. Ei au sabotat toate măsurile luate de guvern în sprijinul ţărănimii muncitoare,
semănând panică, neîncredere şi duşmănie împotriva puterii de stat a oamenilor muncii;
5. - Ei au sabotat în permanenţă planul de însămânţări, colectările etc. şi au lăsat în paraginii
şi degradare exploatările agricole, lovind astfel în interesele oamenilor muncii. Ei erau cei
mai vicleni răspânditori de svonuri, împânzind lumea satelor cu minciuni care uneori au
adus pagube ţăranilor muncitori prinşi în cursa acestor svonuri, de ex.: tăieri de vite
înainte de recensământ sau înainte de sărbători etc.;
6. - Toată averea acestor duşmani ai poporului muncitor a fost strânsă din sudoarea
muncitorilor de la oraşe şi a ţăranilor muncitori deopotrivă. Această avere este fructul
exploatării nemiloase de zeci şi sute de ani a oamenilor muncii de la oraşe şi sale;
7. -Averea strânsă din truda poporului muncitor se întoarce acum în mâinile celor de la care
a fost furată. Această avere intră În posesia oamenilor muncii de la oraşe şi sate, ca bun
comun al tuturor celor ce muncesc. Ea trece în proprietatea Republicii Populare Române,
a statului nostru care o va administra info/osul şi pentru îmbunătăţirea traiului celor ce
muncesc de la sate şi oraşe;
14

ANR-DJBh, fond Sfatul Popular al Regiunii
din Lăzăreni).
Ibidem.

Crişana-Secţia Agricolă,

fraţilor Popescu
15
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8. - Foloasele pe care le vor trage oamenii muncii de la sate şi oraşe de pe urma exproprierii
totale a moşierilor sunt deosebit de mari:
a) În locul exploatărilor agricole moşiereşti lăsate în paragină, se vor înfiinţa.ferme se Stm
prospere, utilate cu maşini şi unelte agricole moderne şi înzestrate cu seminţe şi vite de soi,
care vor ajuta efectiv ţărănimea muncitoare să-şi îmbunătăţească şi mai mult traiul:
b) Producţia agricolă a ţării noastre va creşte considerabil, stimulând schimbul de produse
între sat şi oraş şi îmbunătăţirea astfel a nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc;
9. - Exproprierea totală a proprietăţilor moşierilor şi trecerea bunurilor lor in proprietatea
Statului se va face din iniţiativa Partidului Muncitoresc Român, avangardă a clasei
muncitoare şi conducătorul tuturor celor ce muncesc la oraşe şi sate, în lupta pentru o viaţă
liberă şi îmbelşugată;

Acest act reprezintă încă un pas înainte pe drumul întăririi sectornlui socialist al economiei
noastre, pe drumul construirii socialismului în Patria noastră;
1O. - Exproprierea totală şi îndepărtarea din sate a moşierilor duşmani ai poporului muncitor
va contribui la întărirea şi mai mult a alianţei între clasa muncitoare şi ţărânimea muncitoare,
sub conducerea clasei muncitoare înfrunte cu Partidul Muncitoresc Român şi va înlesni
îndeplinirea Planului Economic de Stat pe 1949, atât în agricultură cât şi în industrie;
11. -Muncitorii agricoli şi ţăranii săraci, umiliţi, înjosiţi şi exploataţi de moşieri, au sarcina
de a sprijini activ această acţiune de trecere în proprietatea statului a averilor strânse de
jecmăni/orii de pe spinarea poporului;
Ţărânimea muncitoare trebuie să dea sprijin larg Miliţiei Populare şi tuturor organelor
însărcinate cu paza şi conservarea acestor bunuri, veghind cu strâşnicie ca nu cumva
duşmanii poporului sau cozile de topor să aducă pagube şi stricăciuni bunurilor expropriate,
prin furturi, dare dejoc etc.;
12. - Uniţi prin-interesele lor comune de luptă, oamenii muncii de ta oraşe şi sate, sub
conducerea înţeleaptă a Partidului Muncitoresc Român păşesc încrezători înforţele /01;
spre noi şi noi victorii pe calea construirii socialismului, pentru un trai mai bun şi mai
îmbelşugat pentru toţi oamenii muncii.

***

Comisia judeţeană pentru desăvârşirea reformei agrare a judeţului Bihor a
fost constituită pe 1 martie 1949, la sediul local al P.M.R., aceasta find formată din:
•
•
•
•
•

Jean Ilie- secretarul Comitetului judeţean al P.M.R.
Braun Tiberiu - delegatul Direcţiei Agricole a judeţului Bihor
VereşAlexandru - secretarul SindicatuluiAgricol al judeţului Bihor
BejanAurel - prefectul judeţului Bihor
Breban Iosif- director al Direcţiei Agricole a judeţului Bihor(numit în lipsă, fiind convocat
de către C.C. al P.M.R., la Bucureşti)"

S-a trecut apoi la alcătuirea echipelor ce urmau să descindă în teren în
vederea punerii în practică a decretului. Redăm în continuare compoziţia
acestora şi structura lor etnică :
17

Delegaţi

115 delegaţi ai Comitetului judetean Bihor al P.M.R.
65 delegaţi ai P.M.R.
71 delegaţi administrativi
46 delegaţi în comisiile comunale
50 asistenţi
232 „dintre cei mai buni muncitori"

72

„tovarăşi
16

17

din activul iudetean"

Români

Unguri

Evrei

Ruşi

38
26
23
18

56
25
35
18
29

21
13
13
9
10

?
?

?
?

I
I
?
?

li
?
?

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al PC.R., dos. 509/1949, f. l.
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al PC.R., dos. 411/1949, f. 2-6.
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Impresionantul dispozitiv de
de rutele anterior stabilite 18 :

forţă

a fost apoi repartizat pe echipaje, în

funcţie

I

Nr.
I
2
3
4
5
6
7
8
9

Plasa
Centrală

Tinca
Sălard

Ceica
Salonta
Săcuieni

MarJ?:hita
Alesd
Tileagd

Echipa
11 oameni
17 oameni
39 oameni
19 oameni
37 oameni
30 oameni
45 oameni

?
?

Dotare
2
I
I
I
3
I
2
2
I

maşini

!
I

mici

j

camion
camion, I maşină mică, I
camion
camioane
camion, I masină mică
camioane I maşină mică
maşini mici

cărută

.

maşină mică

Pentru reuşita acţiunilor s-a mai constituit un efectiv de rezervă, compus
din 6 subadministratori şi 102 asistenţi suplimentari, care trebuia sprijinit de un
num,ăr neprecizat de muncitori agricoli angajaţi ai fermelor de stat din zona
Săcuieni şi Salonta, pentru acoperirea rutelor Cubulcut-Săcuieni, respectiv
Cotiglet-Ceica 19 • Compoziţia etnică a acestui grup era următoarea:
Delegaţia

Români
2
25

6 subadministratori
I 02 asistenţi suplimentari

Unguri
4
64

Evrei
9

Ruşi !
-

I

4

i

Au mai fost mobilizaţi 625 „de ţărani, toţi membri de partid" 20 . Nucleul
de bază al activului convocat a fost încartiruit în sediul P.M.R. din Oradea,
începând cu orele 12 ale zilei de 28 februarie, restul membrilor prezentându-se
în cursul zilei de 1 martie. Tuturor li s-a asigurat hrană rece şi a fost rezolvată
scoaterea lor, temporară, din producţie, cu plata zilelor în care lipsesc de la
serviciu. Pentru păstrarea confidenţialităţii operaţiunilor ce urmau să se
demareze, nu a mai fost permisă părăsirea sediului P.M.R. 21 .

***
Tot pe 1 martie au sosit în Oradea şi delegaţii organizaţiilor de bază ale
P.M.R. din cele 74 de comune, unde existau moşii. A fost verificată dotarea
„auto", 43 de camioane şi 25 de autoturisme. Dintre ele, 4 camioane şi o maşină
mică au fost repartizate judeţului Sălaj. La ora 12, celor prezenţi le-a fost
prezentată teza, trimisă de la centru, privitoare la desăvârşirea reformei agrare,
atât în limba română cât şi în cea maghiară •
Deplasările au început la „ora 6,30 după masă ... maşinile au fost mobilizate în
altă stradă, de unde veneau una câte una în spatele Partidului (Aleea Gojdu -n.n. ),
22

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 411/1949, f. 28.
Ibidem, f. 27.
20
Ibidem, f. 31-33.
21
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 509/1949, f. 23.
22
Ibidem, f. 23-25.
IM

19
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luând echipa şi pornind spre destinaţia fixată "23 . Echipele au fost întărite cu
miliţieni. Îmbarcarea s-a încheiat la orele 19,30. Cu această ocazie, comandantului
Miliţiei Oradea, maion,il Togyer Francisc, i-a fost înmânat „plicul închis" ce
conţinea ordinul secret prin care i se cerea să-şi pună angajaţii la dispoziţia
comisiilor comunale de expropriere.
În general, acţiunile s-au desfăşurat conform planului prestabilit. Au existat
însă şi situaţii neprevăzute care au condus la unele desincronizări: maşina echipei
însărcinate cu preluarea moşiei Kubic Francisc din Cotiglet s-a defectat pe
drum, coproprietarii moşiei Steiner Jacob din Chibiriş nu au putut fi reţinuţi
întrucât locuiau la Marghita, echipa trimisă să execute preluarea moşiei Matei
Ioan din Talpoş a traversat Crişul prin apă, podul fiind distrus etc. Dat fiind
caracterul secret al misiunii, miliţienii din comuna Hodoş nu au înţeles rostul
prezenţei delegaţiei sosite pentru a expropria moşia Teleky Dominic. Mai mulţi
săteni au văzut când membri acesteia au intrat în primărie şi au crezând că
aceştia „l-au ridicat" pe primar, au sesizat imediat miliţia, care a trecut la
legitimarea lor. Confruntaţi cu refuzul acestora, miliţienii au cerut sprijinul
colegilor lor din comuna vecină, Sălard şi au luat legătura cu Biroul Evidenţei
Populaţiei şi cu judeţeana de partid24 . Moşierul Carţiş, din comuna Rogoz, a
reuşit să se sustragă arestării datorită miliţiei locale care l-a înştiinţat, înainte cu
o oră, despre sosirea delegaţiei 25 •
Cea mai mare defecţiune a fost provocată de comandantul miliţiei. Acesta
nu a luat în serios indicaţiile trasate de către partid, încât la ora declanşării
operaţiunilor dormea acasă:
,. ... În toiul luptei de clasă ce se ascute, actul istoric de lichidare ca clasă a moşierimii nu a fost
comandantul miliţiei jud. Bihor. dând dovadă în activitatea sa de o elementară lipsă de datorie
şi răspundere(. . .) lipsind miliţia de comandă tocmai când operaţiunile începeau pe teren " 16 .
înţeles de

Ajuns la sediul

miliţiei,

comandantul a întocmit
a cules informaţii direct de
suplimentare prin intermediul telefonului încălcând
Pentru toate aceste abateri, el a fost supus criticii în
judeţenei de partid:
moşierilor arestaţi,

în mod superficial evidenţa
la aceştia şi a cerut date
astfel regulile conspiraţiei.
cadrul şedinţei de analiză a

„La miliţie nu s-a întocmit evidenţele nominale de moşierii şi familiile acestora, cari în ziua de 2
Martie 1949 au fost transportaţi dela reşedinţa miliţiei la gară pentru a fi transportaţi la diferite
destinaţii În şară (. .. ) comandantul miliţiei Bihor discută la telefon lucrările comisieijudeţene pe baza
informaţiilor luate dela moşierii expropriaţi cari se găsesc În localul miliţiei. A ceas tei atitudine dovedeşte
un spirit de împăciuire faţă de duşmanul de clasă "27 .

Comportamentul său a
secretarului de partid:

lăsat

de dorit

şi

atunci când a fost chemat în

,. ... în loc să recunoască greşala sa, s-a comportat nedisciplinat,
P.M.R., trântind uşile ... "

părăsind

judeţean

23

Ibidem.
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 508/1949, f. 84.
25
Ibidem, p. 86.
26
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 509/1949, f. 2.
27
Ibidem.
24
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PERSOANE DEPORTATE28
Nr.

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

2
•

Numele deportatului
Barcsai Iuliu
Barcsai Margareta
Barcsai Eva
Teleki Dominic
Teleki Elisabeta
Zathurecki Petru
Zathurecki Elisabeta
Zathurecki Sofia
Vancea Margareta
Vancea Alexandru
Vancea Lidia
Vancea Cornelia
Kiss Adolf
Kiss Minerva
Kiss Gabriela
Nagy Endre
Nagy Ilona
Besenvi Zoltăn
Besenvi Gheorghe
Blaer Emo
Domian Stefan
Domian Iuliana
Domian Stefan
Domian Iuliana
Domian Alexandru
Domian Ladislau
Domian Margareta
Domian Ladislau
Domian Margareta
Domian Zoltan
Kovacs Ladislau
Kovacs Maria
Lukacs Ernest
Lukacs Irina
Lukacs Ildik6
Varodi Mihai
Varodi Elisabeta
Ibv Francisc
Ibv Gabriela
Jarca Iosif
Jarca Maria

Calitatea
Moşier

!

Domiciliul Localitatea de deportare :
Oradea

Adjud

Fiică
Moşier

Roşiori

Sotie
Mosier
Sotie

Ţeţchea

Aiud

Diosig

Beclean

Marghita

Bistriţa Năsăud

Salonta

Bistriţa Năsăud

Ghiorac

Dej

Fiică
Mosieră

Fiu
Sotie
Fiică

Mosier
Sotie
Fiică

Administrator
Sotie
Mosier
Frate
Moşier

Moşier

Diosig
Salonta

Sotie
Fiu
Fiică

Fiu
Moşier

I
II

Sotie

Salonta

Soţie

Fiu
Fiică

Fiu
Moşier

Tămăşeu

Sotie
Mosier
Sotie

Cenaloş

Fiică
Moşier

Ciuhoi

Sotie
Administrator
Sotie

Ciocaia

Moşier

Tria

Făgăraş

Sotie

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos 411/1949, f. 44-48.
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Nr.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Augustin
Numelţ

deportatului
Jarca Elisabeta
Jarca Pavel
Jarca Gavril
Jarca Ana
Dr. Borsos Geza
Borşoş Iuliana
Bartha Alexandru
Bartha Maria
Bartha Alexandru
Bartha Stefan
Bartha Elisabeta
Katz Iuliu
Katz Edith
Lakatos Ludovic
Lakatos Maria
Bica Ludovic
Bica Irina
Văd. Fildan Irina
Mateoc Petru
Kallo Emeric
Kallo Susana
Kallo Iosif
Kallo Ladislau
Kallo Elisabeta
Kallo Elisabeta
Szabo Victor
Szabo Iolanda
Szabo Augustin
Szabo Georgeta
Văd. Illes Alexandru
Papai Ioan
Papai Rozalia
Goldberger fanat
Goldberger Ileana
Goldberger ludith
Dr. Lazăr Alexandru
Nişte Iacob
Nişte Maria
•Steiner Andrei
Pollak Ştefan
Pollak Clara
Kemenv Tiberiu
Kemeny Hilda
Pooa Gheornhe
Stan Gheorghe
Stan Dumitru

Calitatea

Ţărău

Domiciliul

14

Localitatea de deportare

Fiică

Fiu
Fiu
Noră
Popeşti

Gheorghieni

Leş

Gherla

Mosier
Sotie

Marghita

Jibou

Moşier

Săcuieni

Miercurea Ciuc

Sotie
Mosier
Sotie

Oradea

Odobeşti-Putna

Săcuieni

Odorheiu-Secuiesc

Mosier
Soţie

Administrator
Sotie
Fiu
Fiu
Fiică

Soacră

Fin
Moşier

Sotie
Frate
Frate
Noră
Nepoată

Ginere
Fiică

Nepot
Nepoată

Moşieră

Mosier

Salonta
Salonta

Soţie
Moşier

Marghita

Râmnicu

Sărat

Soţie

Fiică
Moşier

Chişineu Criş

Moşier

Avram Iancu

Soţie

Mosier
Cumnat
Sotie

Marghita

Moşier

Salonta

Reghin

Ant
Avram Iancu

Sebeş-Alba

Soţie

Mosier
Mosier
Nepot
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Nr.

Numele deportatului

88

Kenez Andrei
Kenez Ileana
Kenez Andrei
Mahler Gheorghe
Mahler Ana
Popescu Silvia
Popescu Maria
Măruşca Constantin
Măruşca Cornelia
Matei Ioan
Matei Floare
Frenţiu Ana
Makai Gavril
Makai Iolan
Makai Alexandru
Makai Susana
Makai Alexandru
Makai Emo
Makai Ladislau
Reder Oscar
Reder Helga
Beicu Nicolae
Beicu Maria
Papszasz Ludovic
Papszasz Ştefania
Papszasz Carol
Horvăth Catalina
Horvath Gheorghe
Bartos Adorian
Bartos Maria
Juricskai Iudit
Tisză Gheorghe
Vecaş Elisabeta
Goldstein Alexandru
Farkas Lorand
Farkas Barbara
Farkas Maria
Văd. Farkas Gavril
Lainyok Ioan
Stern Iuliu
Stern Margareta
Stern Gheorghe
Dr. Siidi Tibor
Siidi Irina
Horvath Vasile

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Calitatea
Moşier

judeţul
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Domiciliul Localitatea de deportare
Oradea

Sfântu Gheorghe

Şişterea

Sibiu

Soţie

Fiu
Moşier

i
I

Soţie
Moşieră

Lăzăreni

Moşieră
Moşier

Borod

Soţie
Moşier

Talpoş

Sotie
Soţie

Talpoş

Moşier

Santău

Sotie

Santău

Mic
Mic
Santău Mic

Târgu Secuiesc
Târgu Secuiesc

Săcuieni

Târgu

Moşier
Soţie

Fiu
Fiu
Fiu
Moşier
Soţie
Moşier

Cotiglet

Soţie
Moşier

Ciocaia

Soţie

Fiu
Fiică

Ginere
Moşier

Hodoş

Soţie
Cumnată
Moşier

Ghiorac

Concubină
Moşier
Moşier

?
Ciocaia

Soţie
Fiică
Mamă

?
Moşier

Tăuteu

Sotie
Fiu
Moşier

Ciocaia

Soţie

Cumnat
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Nr.

Numele deportatului

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Szabo Emeric
Szabo Susana
Szabo Emeric
Szabo Zoltan
TitzAlfred
Konovalov Valeriu
Konovalov Marta
Konovalov Ivan
Man Nicolae
Văd. Szatmari Gabriela
Văd. Szatmari Gizela
Bonis Francisc
Boniş Maria
Boniş Francisc
Boniş Nicolae
Văd. Boniş Elemer
Bonis Ileana
Bonis Lili

Nu au fost
1
2

3
4
5
6
7
8

Calitatea

16

Domiciliul Localitatea de deportare

Mosier
Sotie
Fiu
Fiu
Chimist
Mosier
Sotie
Fiu

Arpăşel

Moşier

Marghita

Spinuş

Mosieră
Mosieră

Mosier
Sotie
Fiu
Fiu

Cubulcut

Mamă
Fiică
Fiică

reţinuţi şi transportaţi

Nainr Carol
Soţia lui Popa Gherghe
Pooa Octavian
Pooa Tatiana
Pooa Eugen
Soţia lui Stan Gheorghe
Frenţiu Iustin
Văd. Domian Susana

Ţărău

Moşier

Sotie
Fiu

la sediul

miliţiei

din Oradea:

Salonta
Ant

Plecat la Timişoara
Plecati la Beiuş

Fiică

Fiu
Soţie

Avram Iancu

Moşier

Talpoş

Plecată la Arad
Plecat la Arad

Mamă

Salonta

În vârstă de 84 de ani,
bolnavă şi netransportabilă,

a fost ridicată de la
domiciliul şi lăsată în grija
unor rude

9

Văd.

Veturia Carţiş

Moşieră

Rogoz

În vârstă de 64 de ani, grav
bolnavă şi netransportabilă

a fost ridicată de la
domiciliu şi lăsată în grija
fiului ei, Carţiş Liviu din
Oradea

10

Carţiş

Salvator

Fiu

Dispărut

După contactarea factorilor locali de decizie şi a membrilor organizaţiilor
P.M.R., şeful fiecărei delegaţii a trecut la prelucrarea unor materiale
propagandistice referitoare la desfăşurarea campaniei de însămânţări,
îndeplinirea planului economic general şi viitoarea salarizare a muncitorilor
agricoli. Măsura a fost menită să mascheze motivul real al prezenţei echipelor.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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În jurul orelor 24, în sediile primăriilor au rămas grupuri restrânse, de câte 7-1 O
ţărani, oameni de încredere ai partidului, primarul şi miliţieni, cărora li s-a
prezentat planul de acţiune. Sugestiv pentru ilustrarea acestui moment este
raportul întocmit de Bărăny Emeric, conducătorul delegaţiei însărcinate cu
preluarea moşiei din Santăul Mic 29 :
„Pe/a ora 23 când seminariul se ţinea în plin, eu şi secretarul organi=aţiei am ieşit din sală şi am
început să interesez după situaţia depe teren având grijă să nu cumva să poată ghici secretarul c11
despre ce este vorba. Am spus că pentru a merge şi mai bine campania de însămânţare, am nevoie de
10-12 tovarăşi(. ..) am arătai că dela 23August până acum, ce mari pasuri am făcut conducerea PC.ului şi mai târziu a P.M.R.-ului şi acum iar am sosit la un moment când facem un pas hotărâtor spre
socialism în ţara noastră (fără să spun despre ce este vorba) .... Am atras atenţia lor de a nu murdâri
mâinile lor cu nimic, chiar de a nu murdări cinstea partidului. Tot în acest timp, atrăgând atenfiunea lor
că oarecare abatere dela această linie vafi pedepsit conform legii În vigoare, adicâ cu moartea«."'_

În jurul orei 3 grupele de activişti, însoţite de miliţieni şi de ţăranii selectaţi
au descins la domiciliile moşierilor. Acţiunile lor au creat panică în rândul
familiilor celor vizaţi şi au trezit suspiciuni şi temeri printre ţăranii de rând.
Pentru a reconstitui cât mai fidel atmosfera, prezentăm un colaj extras din
rapoartele întocmite cu această ocazie. Astfel, asaltul conacului din Santău Mic,
a fost susţinut de două echipe înarmate ai căror componenţi, după ce în prealabil
s-au postat la uşile şi ferestrele clădirii, au dat buzna înăuntru 31 :
„moşierul

a eşil cu lampa în mână, tremurând(. ..) Cele trei feciori între timp îmbrăcate, au/ost
o maşină urmărind cu un mi/iţist la Oradea, iar părinţii lor împreună cufamilia cealaltâ
cu echipajele lor au fost transportate într-o căruţă mare, urmâriţi cu doi miliţişti tot la Oradea, î11
edificiul Miliţiei Centrale " 12 •
transportaţi cu

În Salonta, la preluarea moşiei Lakatoş Ludovic, soţia acestuia a leşinat în
momentul în care a fost somată să deschidă uşa, " ... deschide pentru că te
caută dela Partidul Comunist! " 33 .0 situaţie similară a fost trăită şi de soţia
moşierului Păpai Ioan:
„Am trecui întreaga echipâ pe altă stradă, intrând prin grădini, iar doi au stal la poartti (. ..)so/ia
lui Papaia deschis uşa, s-a intimidat când ne-a văzut şi vroia să strige, dar am molcomit-o .. ,.

In comuna Avram Iancu, membrii echipei au fost
Stan Gheorghe cu bandă de hoţi:

confundaţi

de

către

moşierul

., ... moşierul Stan Gheorghe, care nepunând nici o rezistenţă a deschis
început a crezut că suntem hoţi şi vrem să-l facem rău ... "35 •

uşa şi

ne-a vorbit. La
·

La moşia Bica Ludovic, din Tinca, pentru că moşierul nu se afla la domiciliu,
a fost ocupată casa soacrei sale, văduva Fildan. Aceasta nu a vrut să deschidă
decât după ce a fost ameninţat că i se va sparge uşa 36 :
„ La 2.45 am trimis un membru de Partid şi un ostaş miliţist să plece prin dosul grâdini lui Bica
care trebuia să ajungă la locul destinat, de să poată observa arce mişcare din curte.fără a.fi observa/i.
chear în momentul în care noi vam bate la geam "J 7 _
29

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 508/1949, f. 2.
A fost păstrat limbajul textului original.
Ji ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 508/1949, f. 2.
n A fost păstrat limbajul textului original.
n ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 508/1949, f. 62.
J< ibidem.
5
J ibidem, f. I OI
Jn ibidem, f. 20
37
A fost păstrat limbajul textului original.
30
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Acolo unde proprietarii nu au fost găsiţi acasă, au fost arestate rude lor,
administratorii fermelor şi chiar angajaţii acestora. De la moşia Okăny, din
Cauaceu, au fost ridicaţi alături de moşier şi cei şapte copii ai săi, cu toate că
erau căsătoriţi şi aveau gospodării proprii 38 :
., ... şi la ora 2 (două) noaptea am început să arestăm toate aceste 7 (şapte) copii a moşierului, aşa
pe rând, luândfiecare casă şi îl puneam în maşina mare, ca la ora 4,30 a pornit maşina cu 22 persoane
împreună cu miliţia a plecat la Oradea "·1•

Împreună cu Pollăk Clara şi Ştefan, de la ferma Steiner Jacob din Chiribiş,
au fost ridicaţi şi coproprietarii Steiner Andrei, Ghenuth Lazăr şi Weisz Eva,
care locuiau în Marghita 40 • De la moşia Goldberger Isac, din Abram, au fost
ridicate „ ajutoreasa şi o copilă de 3 ani" singurele care se mai aflau la conac 41 •
Moşierul Nagy Carol din Mădăras nu a fost __găsit la domiciliu, motiv pentru
care a fost arestat fratele său din Salonta42 • In locul moşierului Mişcuţa din
Avram Iancu, a fost ridicat administratorul fermei „ codiţa de topor, Stan Dumitru,
a fostului moşier " 43 , din autobuzul cu care se întorcea de la Arad. Van cea
Alexandru din Ianca a fost arestat în tîrgul de vite al comunei Diosig, după ce,
în prealabil au fost reţinute soţia acestuia, Margareta, şi fiicele Liza şi Comelia44 •
Din comuna Talpoş au fost ridicate soţia şi fiica moşierului Frenţiu Iustin deoarece
acesta se afla la Arad, ,, ... moşierul s-a prezentat de bună voie a doua zi"
cerând să fie deportat împreună cu ai săi • Tot din Talpoş fost au ridicaţi
,, logofatul şi amanta lui", adică administratorii fermei Dr. Iacob 46 .
45

BILANŢUL OPERAŢIUNILOR

LA DATA DE 2 MARTIE 1949

Numărul

comunelor în care au existat mosii
conacelor indicate de Ministerul
Agriculturii
Numărul moşiilor indicate de Ministerul
Agriculturii
Numărul

Suprafaţa
~

terenurilor expropriate
(în hectare)

Cu inventar
Fără inventar
Câte s-au încadrat
Găsite în plus
Total general
Arabil
Fânete
Păsuni

Vii
Livezi
Curti
Grădini
18

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 508/1949, f. 39.
textului original.
40
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos 508/1949, f. 39.
41
Ibidem, f. 40.
42
Ibidem, f. 52.
43
Ibidem, f. 54.
44
Ibidem, f. 65.
45
Ibidem, f. 93.
4
• Ibidem, f. I 00.
w A fost păstrat limbajul
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23
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80
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42 81
31 38
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Elestee
Neoroductiv
Total
Păduri

Animale preluate

Persoane reţinute

moş1en

administratori

Persoane neridicate fiind bolnave
Persoane plecate de la domiciliu

Total 11:eneral
Boi
Vaci
Cai
Oi
Porci
Total 11:eneral
Caoi de familie
Membri
Total
Caoi de familie
Membri
Total
Mosieri
Administratori
Mosieri
Administratori

241

134 97
268 16
4461.17
5902.03
10363 20
111
259
165
642
1037
2214
68
122
190
8
17
25
-

i
I

I

-,I
I

I
I

I

I

I
I

5
4
-

Rapoartele şedinţelor Comitetului judeţean al P.M.R. scot în evidenţă o altă
serie de nereguli constatate o dată cu desfăşurarea evenimentelor. Câţiva moşieri
au arendat sau vândut, cu încălcarea legii, suprafeţe de terenuri agricole ori şi-au
partajat moşiile cu fii lor. Moşierul Popescu din Lăzăreni, având pregătire juridică,
a avut grijă să împartă moşia copiilor săi, de natură ca aceasta, prin dimensiunile
realizate să nu poată fi încadrată în cerinţele Decretului nr. 83/1949. În aceste
condiţii, moşia a fost expropriată cu înfrângerea legii, chiar dacă descendenţii
acestuia au făcut apel la consultarea judecătorului de carte funciară al
Judecătoriei de Ocol din Ceica47 . Administratorul fermei Roxin din comuna
Leş a vândut, în lipsa moşierului care era întemniţat fiind fost liderul Partidului
Naţional Ţărănesc din Bihor, 39 de iugăre sătenilor. Preluarea moşiei a generat
revolta ţăranilor respectivi, îngrijoraţi de noua întorsătură a lucrurilor4 8 • Aceeaşi
situaţie a fost întâlnită în comuna Spinuş, unde moşierul Nayfeld Ladislau a
vândut încă din anul 1947 întreaga cotă de 50 ha rămasă în urma exproprierii
suferite prin reforma agrară şi edificiile fermei, ţăranilor din sat 49 . Ferma Dr.
Greavu Aurel a fost ocupată din anul 1946 de către ţărani, fostul pretor al plasei
Salonta fiind întemniţat 50 :- Moşierul Mahler din Şişterea a vândut şi el pământul
sătenilor din Burzuc 51 . In Sălard, preluarea moşiei Neufeld Leopold a fost
47

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 509/1949, f. 2.
ANR-DJBh, fond Comitetul jud. Bihor al P. C.R., dos. 508/1949, f. 19.
49
ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 509/1949, f. 18.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
48
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contestată de ţărani, 176 dintre aceştia fiind omişi de la împroprietărirea
anterioară 52 . La ferma Jakabfy din Sântandrei au fost constatate cele mai mari
nereguli. Aici o seamă dintre factorii de decizie din staful politic local, exploatând
poziţia lor socială, şi-au organizat o microfermă proprie. Cu ocazia operaţiunilor
de expropriere au fost găsite 93 de porci, 2 boi, 2 bivoliţe, o vacă şi 53 de
gâşte; un tractor, o semănătoare, o grapă, un car, 153 de unelte; 4500 kg de
borceag, 10000 kg de paie de grâu, 1OOO kg de paie de secară, 1OOO kg de
paie de ovăz, 3000 kg de paie „de maiu", 120000 kg de cânepă neprelucrată,
10000 kg de~ cartofi; 26,5 iugăre însămânţate cu grâu de toamnă şi 10,5 iugăre
cu secară 53 . In urma anchetei desfăşurate de partid, toate aceste bunuri s-au
dovedit a fi ale grupului format din Czeller Ludovic - directorul Securităţii
Regionale Oradea şi ale lui Birtaş Gavril - fostul inspector regional al Siguranţei
Oradea şi ~cum directorul Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului din cadrul
M.A.l. 54 • In urma reverificării inventarului, valoarea acestuia s-a diminuat
considerabil. Au fost identificate acum numai 11 vaci şi 13 porci, aflate ilegal
în patrimoniul fermei. Vinovat a fost găsit în cele din urmă directorul
Penitenciarului Oradea, Nemeş Iosif, cel mai mic în funcţie dintre cei implicaţi.

***
În ce priveşte bunurile de valoare confiscate, bijuterii şi alte valori, acestea
au fost acumulate în două lăzi şi depuse la Banca Naţională. Prima ladă conţinea
4 kg de aur şi cea de a doua 60 de kg de argint 55 .
Obiecte de preţ
Ceasuri bărbăteşti de aur
Ceasuri de damă de aur
Ceasuri bărbăteşti de argint
Ceasuri de damă de argint
Brătări de aur
Brătări de argint
Broşe cu briliante
Broşe de aur cu pietre diferite
Broşe de argint
Inele cu briliante
Inele de aur cu piatră
Verighete de aur
Inele de argint
Perechi de cercei cu briliante
Perechi de cercei cu pietre diferite
Perechi de cercei de argint
Lănţişoare de aur
Lănţişoare de argint

Cantitatea

52

24
26
5

1
24
7

6
13
5

21
42
20
3

10
21
2
35
7

ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 509/1949, f. 75.
Ibidem, f. 11.
5
' Ibidem, f. 18.
55
Ibidem, f. 21.
l3
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Obiecte de preţ
Medalioane de aur
Medalioane de are:int
Cruciulite de aur
Cruciulite de are:int
Monede de aur
Monede de are:int
Monede de are:int diferite
Obiecte de ar11:int diferite
Lăntisoare de are:int
Ace de cravată de aur
Nasturi de mansetă de aur
Posete de are:int
Bancnote unl!:llresti
dolari
Lanturi de aur cu medalie
Tabachere de ar11:int
Port-ti11:arete de ar11:int
Monoe:rame de are:int
Bani numerar
Lornete de aur
Lornete de ar11:int
Mărtisoare de aur
Dinti de aur
Bucăti de aur soart
Coliere cu oiese iaooneze
Jachete de are:int
Pudriere de ar11:int
Pioă cu inel de aur
Piaotăn are:int
Briliant
Piaotăn de are:int
Obiecte diferite de aur
Obiecte diferite de are:int
Costume bărbătesti
Costume femeiesti
Palton bărbătesc

Cantitatea
18
I
5
3
4
698
1121
132
9
I
9
2
2
201
4
10
6
1
278848 lei
I
I
2
22
9
3
2
3
I
1
I
1
3
6
3
9
I

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

243

244

Augustin

Ţărău

22

Zusammenfassung

In vorliegender Abhandlung wird eine unter der (wichtigen) hauptsăchlichen
Etappe des Abschoffungsprozess des gro/3 privaten Agrarbesitztum untersucht;
bezichungsweise, die bei der Nacht I gegen 2 Mărz 1949, ausgelosst. Die
Kommunistischen Behorden hatten in ihrer Strategie auch eine Richtlinie, die
auf die Abschoffung des Agrareigentums so ausgerichtet wordwn ist, dosselbe
nur in einigen jahren Kollektiviert werden konne. Dergleichen wurde einerster
schritt in 1945 untemommen, wenn das Gesetz der Agrarreform erlossen wurde.
Der in dieser Abhandlung beschreibende Follspiegelt die zweite Etappe (Phase)
des vorgangs, dann wenn das gutscherrliche Eigentum vollstăndig obgesohofft.
1n Abhanlung, werden das Gescht die Grundlig dieser do/3nohme gebildet
hot. Richtlinien N.K.V.D. welche dieselbe generiert haben; der Art der
Organisierungsweise der Anwerdung des Dekretes 83 und auch ein Bild des
werlanfs der Hanhungen dorgestellt. Ebenfolls werden die Aspekten mit Bezung
auf die ethnische Zusammensetzung der Sturmmonnschoften statistich
dargelegt, das Au/3 mass der Enteignung und die der Deportationen beschrieben.
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ASPECTE PRIVIND COLECTIVIZAREA FORŢATĂ
A AGRICULTURII ÎN TRANSILVANIA
de
Gabriel Moisa

În urma unei acţiuni intens pregătite şi bine elaborate la 2 martie 1949, prezidiul
Marii Adunări Naţionale a adoptat Decretul nr. 83 pentru completarea unor
dispoziţiuni din Legea nr. 187 din 23 martie 1945 1• Apariţia decretului era echivalentul
oficializării procesului de transformare socialistă a agriculturii2.
Pregătirea acestui decret a durat mai bine de jumătate de an. De pe la mijlocul
anului 1948, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Publice s-a concentrat asupra
eliminării tuturor resturilor funciare moşiereşti rămase în urma reformei agrare din
1945. La 24 iunie 1948 Direcţia Circulaţiei Bunurilor Imobile şi Deplasării Populaţiei
Rurale din acest minister a cerut în foarte mare secret tuturor Serviciilor Agricole
Judeţene să-i trimită până la 5 iulie, acelaşt an, tabele nominale cu toţi proprietarii
de terenuri agricole mai mari de 50 de ha 3 . Intreaga operaţiune trebuia întocmită de
directorul instituţiei judeţene în cel mai mare secret. Dar operaţiunea nu s-a derulat
tocmai în termenii doriţi de minister aşa că la 29 septembrie 1948 se cereau din nou
tabelele comandate pe 5 iulie acelaşi an. De această dată însă se pare că organizarea
a fost mai eficientă căci în noiembrie ministrul avea deja pe masă toate datele cerute
Direcţiilor Agricole Judeţene.
Conform acestora, în România existau 770'} proprietăţi particulare de 50 de
hectare şi mai mari cu un total de 1.013.461 ha. ln aceeaşi lună a fost întocmită de
minister şi statistica maşinilor agricole cu tracţiune mecanică existente la proprietari
şi care trebuiau de asemenea confiscate. Având ca punct de pornire aceste statistici
s-a întocmit planul de confiscare a averilor moşiereşti la nivel naţional şi al fiecărei
proprietăţi în parte. Acest proces a fost identic în toată ţara4 •
Pentru finalizarea cu succes a acţiunilor menite a conduce la declanşarea propriu
zisă a colectivizării la sfârşitul lunii martie 1949, printr-o decizie luată de Consiliul
de Miniştri al României a fost numit un nou ministru adjunct al agriculturii desemnat
să se ocupe special de această acţiune. Numele lui era Nicolae Ceauşescu 5 • Derularea
1

Monitorul Oficial al Republicii Populare Române, an I, nr. I, 2 martie 1949, p. 2.
Gabriel Moisa, Colectivizare, rezistenţă şi represiune în vestul României (1948-1951), Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, p. 14.
3
Dumitru Şandru, Proprietatea funciară rurală din România de la reforma agrară din 1945
până la colectivizarea agriculturii (I), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol -·
Iaşi, tom XXVII, I 990, p. 128.
4
Gabriel Moisa, op. cit., p. 15.
5
Monitorul Oficial, an I, nr. I, 2 martie I 949, p. 2.
2
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acţiunilor s-a făcut în foarte mare taină, multe dintre componentele evenimentului
aducând mai degrabă o acţiune de comando, sincronă la nivel naţional. Deşi legea
din 2 martie era una abuzivă aplicarea acesteia a adus şi mai multe grozăvii în
lumea satului românesc 6 •
Consecinţa aproape firească a fost aceea a declanşării unor consistente tulburări
printre ţăranii de la sate. Aşa cum aflăm şi din materialele informative ale Securităţii
toate aceste frământări, indiferent de forma şi spatiul de desfăşurare au fost numite
generic acţiuni contrarevoluţionare chiabureşti7. Î~ aceste materiale informative se
căuta depistarea acelor cauze care au generat răscoalele ţărăneşti în vederea prevenirii
declanşării altora pe viitor. Din aceste informări se disting mai multe categorii de
cauze. Principala vinovată însă de tot ceea ce se întâmplă era considerată categoria
cea mai înstărită a satelor, aşa numiţi chiaburi echivalentul culacului sovietic. Era
cauza cea mai dragă noului regim 8 •
Din rapoartele Securităţii se distinge totuşi faptul că organele sale au localizat
precis principalele cauze ale revoltelor:
a) cotele foarte mari impuse ţăranilor de regimul comunist începând cu anul
1949 pentru a răsplăti „efortul eliberator" al marelui vecin de la răsărit.
b) noul sistem de plată a muncilor agricole efectuate de ţărani - în bani - ceea
ce convenea de minune statului comunist în condiţiile în care suma plătită pentru
acestea era foarte mică.
c) treieratul recoltei la arie pentru a fi mai uşor de supravegheat de stat în
condiţiile în care cea mai mare parte a recoltei era trimisă în U.R.S.S. 9
O serie de revolte ţărăneşti sunt deja precis documentate pentru anii 19491951 şi pentru Transilvania la fel ca şi pentru alte spaţii româneşti. Cea mai mare
intensitate a acestora a fost consemnată odată cu primăvara anului 1949. Ele au fost
răspândite în câteva judeţe precum Cluj, Bistriţa, Mureş, Turda, Someş sau Sibiu.
Conform Decretului 221 pentru înfiinţarea şi organizarea Direcţiunii Generale
a Securităţii Poporului, publicat în Monitorul Oficial nr. 200 din 30 August 1948, şi
în Transilvania s-au organizat serviciile judeţene de Securitate după chipul şi
asemănarea celor sovietice. La Cluj exista un organism suprajudeţean, Direcţia
Regională de Securităţii Poporului având ca director pe colonelul Mihai Patriciu iar
ca director adjunct pe lt. col. Gheorghe Cuteanu care avea drept control asupra unei
părţi a serviciilor judeţene de Securitate din spaţiul intracarpatic 10 • Fiecare judeţ
avea aşadar propriul serviciu de Securitate după cum urmează:
- Serviciul Judeţean Mureş
Şef căpitan Alex Mihaly
Birouri de Securitate la Reghin, Sovata, Topliţa
- Serviciul Judeţean Turda
Şef cpt. Mihail Kovacs, adjunct lt. Iacob Weigner
6

Gabriel Moisa, op. cit., p. 17.
Arhiva Seiviciului Român de Informaţii, Fondul documenta,; Dosar nr. 4638 (în continuare
A.S.R.I.)
• A.S.R.I., Fond cit., f. 68.
9
Gabriel Moisa, op. cit., p. 27-28.
'" A.S.R.I., Regiunea Cluj-Turda-Mureş, Fond doc. dos. 4638, f. 110.
7
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Birouri de Securitate la Câmpeni, Războieni
- Serviciul Judeţean Năsăud
Şef mr. Viorel Gligor, adjunct lt. Andrei Lote
Birouri de securitate la Romuli, Rodna
- Serviciul Judeţean Someş
Şef mr. Nicolae Briceag, adjunct lt. Ioan Rusu
Birou de Securitate la Gherla
Toate aceste servicii judeţene erau deci subordonate Direcţiei Regionale a
Securităţii Poporului Cluj adică direct colonelului Mihai Patriciu 11 •
Aceste noi organe ale Direcţiei Generale ale Securităţii Statului vor răspunde
alături de Miliţie de întreaga acţiune de colectivizare dar şi de represiunea aferentă.
Abuzurile care au însoţit declanşarea procesului de colectivizare, făcându-se simţite
şi în aceste zone au condus la fel ca peste tot dealtfel la declanşarea unor revolte mai
mult sau mai puţin spontane, numite rebeliuni în rapoartele Direcţiei Generale a
Securităţii Poporului.
Astfel în noaptea de 5/6 mai 1949 în comuna Lunca Ilvei din judeţul Năsăud,
Constantin Slavoca şi Ioan Cionca au devastat şcoala cu intenţia, materializată
dealtfel, de a distruge însemnele comuniste proaspăt instalate aici. Ineidentele au
început încă pe 30 aprilie 1949 când C-tin Slavoca, socotit capul rebeliunii, şi-a
îndemnat pe cei doi băieţi ai săi, Simion şi Grigore, să intre în şcoală şi să distrugă
tablourile membrilor din Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român cu
care a fost dotată şcoala în vederea sărbătoririi zilei de I mai. Miliţia locală a intervenit
incisiv arestând pe cei doi băieţi. Tatăl acestora a încercat să-şi elibereze prin forţă
fii tocmind în acest sens şase localnici care împreună cu el să atace postul de miliţie
în vederea realizării acestui scop 12 • Evenimentul a avut loc aşa cum am amintit mai
sus în noaptea de 5/6 mai. Tot atunci au mai fost bătuţi şi Ştefan Sângeorzan, secretarul
organizaţiei de bază a P.M.R., şi Pamfil Burduhaş activist de partid din localitate iar
locuinţele acestora de asemenea devastate. Imediat în sat au sosit forţe suplimentare
de ordine conduse de locotenentul de Securitate S. Siegler. Măsurile luate au fost
destul de consistente şi s-au materializat mai ales în arestarea celor implicaţi fiindu-le
întocmite şi dosare penale de trimitere în justiţie 13 .
Cele mai multe acte de nesupunere şi revoltă au avut însă loc ca urmare a noilor
realităţi din lumea satului materializată în procesul de colectivizare a agriculturii şi
în special, în anii '49-50, de modul de impozitare a ţăranilor de către autorităţi.
Asemenea acte de rezistenţă la autoritate au avut loc pe arii destul de extinse în
Transilvania şi nu numai începând cu primăvara anului 1949, imediat după
declanşarea oficială a distrugerii satului românesc în cadrul fenomenului numit
colectivizare.
Astfel în comuna Hârtău din judeţul Mureş se cunoaşte, potrivit notelor informative ale Securităţii că directorul şcolii primare din localitate a instigat populaţia
Dennis Deletant, Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi dizidenţă în România anilor /965Humanitas, 1995, p. 74-75.
12
A.S.R.I., Fond doc., Dosar 4638, f. 103-104.
13
Ibidem.
11

1989,

Bucureşti,
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contra treieratului la arie 14 îndemnând pe cetăţeni să facă cerere ~ătre Comitetul
Provizoriu Judeţean ca treierişul să se facă la domiciliul fiecăruia. In demersul său
a fost sprijinit şi de Martin Raica şi fiica acestuia Maria, unii dintre cei mai înstăriţi
locuitori ai comunei. Un caz similar avem şi în judeţul Sălaj în comuna Hartu. Şi
aici directorul şcolii, Ion Podrea, născut în 17 iulie 1905, la Ip în acelaşi judeţ se
găsea într-o permanentă opoziţie faţă de noul regim 15 • Rapoartele Securităţii amintesc
şi că numitul învăţător a fost în perioada interbelică membru al Gărzii de Fier.
Organele represive erau ferm convinse că datorită prezenţei acestui personaj în sat
se împiedica desfăşurarea campaniei de treieriş şi colectare a cotelor. Consecinţa
imediată a fost reţinere şi anchetarea sa în vederea întocmirii dosarului penal şi
trimiterii în judecată 16 .
Tulburări au avut loc şi în localitatea Ceanu Mare din judeţul Turda. Acestea nu
s-au terminat însă cu acţiuni violente. La 31 iulie 1949 un grup de locuitori ai comunei,
apelaţi drept chiaburi, au încercat să-şi lămurească consătenii să-şi treiere acasă
grânele invocând consecinţele unui gest contrar 17 • Securitatea, secondată de această
dată şi de miliţie, a acţionat deosebit de prompt arestând pe cei implicaţi motivând
că respectivii „ au ameninţat că cel ce va duce snopii la arie va fi omorât". 18
Tot în judeţul Mureş, ţăranii din Zargheş, neţinând cont de îndrumările activiştilor
de partid au transportat tot grâul treierat acasă 19 • Cele 12 familii care au procedat în
această manieră au fost reţinute de forţele de Securitate.
Sibiul cunoaşte şi el frământări serioase în multe din satele sale. Peste tot tăranii
încearcă să se opună cotelor şi treierişului la arie. În Avrig ostilitatea ţărăneas~ă este
deosebită soldându-se cu arestarea capilor protestatarilor 20 . La fel stau lucrurile şi
în Agnita şi Chijaplea din acelaşi judeţ. 21
Frământări generate de aceleaşi cauze întâlnim şi în judeţele Alba şi Hunedoara
în aceeaşi foarte fierbinte vară a anului 1949. La Pachişa - Alba - Ion Tibori,
administratorul proprietăţilor Elenei Voicu, încercând să obstrucţioneze colectările
a dat foc căpiţelor de grâu ajutat fiind de Nicolae Luca, de pe o suprafaţă de 800 de
stânjeni 22 • Persoanele implicate în evenimente au fost arestate în ziua de 13 august
1949. La Deva - Hunedoara - în schimb ţăranii au dus întreaga recoltă acasă.
Neputând recupera nimic din aceasta, fortele de ordine au confiscat toate batozele
găsite pe câmp până la reglementarea si~aţiei. 23 În zonă a sosit în acele zile însăşi
prim ministrul Petru Groza în încercarea firească de a linişti spiritele într-o zonă în
care acesta era foarte cunoscut prin locul său de naştere. 24

14

A.S.R.I., Fond doc., Dosar 1908, f. 348
Ibidem
16
Ibidem
17
Ibidem
18
Ibidem
10
Ibidem, f. 399
20
Ibidem, f. 391
21
Ibidem, f. 399
22
Ibidem
2) Ibidem, f. 391
24
Gabriel Moisa, op. cit., p. 69.
15
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Judeţul Mureş a cunoscut şi el exacerbarea bruscă a mişcărilor ţărăneşti în timpul
treieratului. La Miercurea Nirajului ţăranii refuză să-şi mai scoată batozele la arii în
încercarea de a opri colectările. La Nicoleşti Ioan Oros, proprietar a 15 ha pământ,
îndeamnă consătenii săi să nu mai treiere la arie grâul iar la Lechinţa de Mureş, în
timp ce delegaţii PMR încercau să lămurească oamenii vizavi de chestiunea
treieratului la arie mai mulţi locuitori ai satului, Dumitru Vlasiu, Vasile Vlasiu,
Mihail Scridon, Gheorghe Scridon, Gheorghe Boieru şi ~emus Brustur nemulţumiţi
de cele auzite i-au luat bătaie pe cei care le vorbeau 25 • In acest caz măsurile luate
împotriva acestora au fost deosebit de dure şi s-au lăsat cu arestarea celor implicaţi.
Năsăudul cunoaşte şi el în vara anului 1949 noi tensiuni sociale. Cele mai
concludente pentru Securitate prin dimensiunea lor au fost cele din raza comunelor
Şantioara şi Şic 26 . Aici exista de mai multă vreme o stare de nemulţumire generală
faţă de noul regim chiar şi în rândul ţărănimii sărace legat de acelaşi treieriş la arie.
Capii nemulţumiţilor au fost identificaţi şi arestaţi „ în spiritul Direcţiei Generale a
Securităţii Poporului iar situaţia este spre îndreptare "27 spune colonelul Mihai
Patriciu la 10 august 1949 comandantul D.R.S.P. -Cluj. Acesta aduna toate notele
informative din spaţiul aflat sub jurisdicţia sa şi le trimitea direct generalului
Alexandru Nicolski din DGSP - Bucureşti. 28
Judeţul Cluj este angrenat şi el, potrivit notelor informative ale Securităţii,
frontului nemulţumirilor ţărăneşti la nivel naţional. Zonele Sărmaş şi Mociu sunt
printre cele mai active având drept miez al nemulţumirii aceeaşi spinoasă chestiune
a treierişului la arie 29 • La Silvaşul de Câmpie liderul protestatarilor a fost Bonta
Velicu, fost membru al Gărzii de Fier, iar în localitatea Suat învătătorul Frederic
Şandorhazi. Amândoi au îndemnat pe ţărani să nu treiere la arie. Împotriva celor doi
s-a luat măsura arestării şi anchetării cu atât mai mult cu cât erau consideraţi
chiaburi 30 , primul având 16 ha de pământ iar celălalt 36 ha şi o batoză.
În lunile iulie-august 1949 au avut loc cele mai consistente tulburări şi în
judeţele Târnava Mare şi Târnava Mică. Astfel dintr-o telegramă datată 3 august
1949 a D.R.S.P. Sibiu adresată directorului general al D.G.S.P. din Bucureşti,
generalul Gheorghe Pintilie, aflăm că la 31 iulie 1949 în comuna Curci, jud. Târnava
Mare, cu ocazia prelucrării noii legi a impozitului agricol de către Ioan Cisteianu,
secretarul de partid din Dumbrăveni, au avut loc incidente destul de serioase 31 • În
mijlocul discursului secretarul de partid a fost întrerupt, ·bătut şi scos afară din
sală către cei aproape 60 de participanţi. Oamenii au aruncat cu pietre după acesta
spărgându-i capul iar firele telefonice au fost tăiate pentru a nu se putea chema
întăriri. Şeful Securităţii sibiene, lt. col. Gheorghe Crăciun, care făcea informarea
propunea alegerea a 3-4 persoane dintre cele care au participat la răzmeriţă şi a fi
trase la răspundere.

25

A.S.R.I., Fond doc., Dosar nr. 1908, f. 347
Ibidem
27
Ibidem
28
Cartea A {bă a Securităţii, voi. I, 23 august 1944-30 august 1948, Bucureşti, 1947, p. 539
2
• A.S.R.I., Fond doc., Dosar nr. 1908, f. 347
Jo Ibidem
)I Ibidem, f. 391
26
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După

acest incident au urmat măsurile represive. Un

detaşament

de Securitate

şi-a făcut apariţia în comună. În faţa acestuia cei mai mulţi săteni au fugit pe dealurile

din împrejurimi. Cu toate acestea au fost arestaţi 16 ţărani dintre cei consideraţi
vinovati.
In~idente similare au avut loc şi la Bîrghiş, judeţul Târnava Mare, şi Laslăul
Mic şi Târnăveni din judeţul Târnava Mică toate generate de aceleaşi cauze 32 • La
Ogra în schimb, acelaşi judeţ, Securitatea a tras concluzia că tulburările au fost
generate mai ales de„ unele elemente şovine ungare "33 • Şi aici în urma intervenţiilor
Securităţii spiritele au fost în cele din urmă liniştite prin forţă.
Abuzurile organelor de Securitate în faţa nemulţumirilor ţărăneşti au fost
nemaiîntâlnite. Intervenţiile acestora lăsau nu de puţine ori morţi în urma lor. Strigătul
de durere al tăranilor români a fost foarte puternic astfel încât el a ajuns şi la urechile
conducătoriior ţării. Însăşi primul ministru Petru Groza a sosit în Transilvania special pentru această problemă ca un cunoscător direct al chestiunii a încercat să
liniştească lucrurile.
Pentru a mai tempera din zelul subordonaţilor săi generalul de securitate Al.
Nicolski şi directorul general al D.G.S.P. Gheorghe Pintilie au convocat la 31 august 1949 la Bucureşti pe toţi directorii direcţiilor regionale de securitate şi pe şefii
serviciilor judeţene pentru instruire în vederea reducerii intensităţii intervenţiilor
represive la sate şi luării măsurilor ce se impun în vederea calmării spiritelor34 . La
întâlnire au participat şi directorul Dir. Reg. de Securitate Cluj, colonelul Mihai
Patriciu şi cel de la Sibiu lt. col. Gheorghe Crăciun.
Documentul adoptat este foarte interesant şi surprinzător în acelaşi timp pentru
vehemenţa afişată de conducerea Securităţii contra abuzurilor organelor locale şi
regionale ale Securităţii. Documentul este fără îndoială un îndreptar pentru
comportamentul securiştilor. Redăm mai jos hotărârea respectând întrutotul
originalitatea sa: ,,În conferinţa din 31.08.1949 cu tov. Directori Regionali şi cu tov.
Şefi de Servicii Judeţene, a fost prelucrată şi problema că sunt cazuri când organele
noastre arestează cetăţeni muncitori sau ţărani, la care baza este mai mult o vinovăţie
imaginară, decât reală. Aşa, sunt cazuri destul defrecvente, când la baza unei simple note informative neverificate (fără să aibă vreun caracter de a se trece la imediata
arestare), se arestează cetăţeni, pentru ca după un oarecare timp, mai îndelungat
sau mai scurt, în urma cercetărilor făcute, să se stabilească că nu sunt vinovaţi. De
asemenea se întâmplă să se aresteze muncitori şi ţărani săraci şi mijlocaşi, pentru
faptul de afi găsit la ei o fotografie cu caracter reacţionar,fără ca aceasta să fi fost
ascunsă în mod special pentru a nufi găsită, sau o revistă reacţionară de pe timpul
regimului fascist, fără ca din investigaţii şi altele să rezulte vreo activitate
duşmănoasă în contra regimului.
Asemenea acţiuni contra unor elemente, cari în prezent nu se manifestă deloc
ostile regimului, şi sunt reţinute pentru aceste fapte sau pe baza unei note informative din care rezultă o abatere mai mică în sarcina lor (notă încă neverificată), nu
32
33
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Ibidem
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sunt juste, deoarece prima noastră sarcină este de a descoperi elementele principale
duşmănoase şi mai ales elementele organizate, care, după lovitura primită din partea
regimului nostru, caută să se regrupeze şi să se ridice contra noastră.
Nu se poate trece în mod mecanic la reţinerea elementelor izolate, care nu
depun nici o activitate ostilă organizată deşi sunt suspecte ci se va aprecia de la caz
la caz şi numai după ce s-a constatat că într-adevăr sunt vinovaţi şi sunt probe
suficiente pentru trimiterea lor în judecată, vor fi reţinute.
Neţinând seama de cele de mai sus şi neprivind problema just, se întâmplă că
aceste elemente izolate, prin munca lor productivă, să fie mai de folos societăţii
decât reţinerea lor, acestea nereprezentând nici un pericol serios dacă ar fi numai
supravegheate. Bineînţeles că elementele duşmănoase neorganizate care uneltesc
contra securităţii poporului nu trebuie să scape din munca noastră informativă,
urmărindu-se activitatea acestora.
În caz că uneltirea lor este atât de activă nu se va ţine seama de alte
consideraţiuni ci se vor lua măsurile necesare cu atât mai mult cu cât aceste elemente
pot fi captate de duşmanul organizat.
Vă rugăm a lua măsuri de prelucrarea acestor dispoziţiuni exemplificând
temeinic cu cazuri din experienţa dumneavoastră pentru justa lor înţelegere şi
aplicare. "35
Prin această întâlnire şi în baza acestui document se încerca aşadar limitarea pe
anumite segmente a agresiunii asupra satului românesc fără a se face însă rabat
acolo unde existau dovezi de „uneltire" contra regimului. Dacă a fost nevoie ca
Directorii Securităţii să adune la Bucureşti pe toţi capi regionali, la numai un an de
la crearea acesteia, înseamnă că zelul represiv a depăşit cu mult aşteptările preconizate
necesitând calmarea acestuia. Şefii Securităţii transilvănene, col. Patriciu de la Cluj
şi col. Crăciun de la Sibiu, participanţi la această consfătuire au fost nevoiţi să se
conformeze acestor instrucţiuni cel puţin o vreme. Dar aşa cum se va vedea, minunea,
cel puţin în cazul Clujului nu va ţine foarte mult. Totuşi, la sosirea de la Bucureşti,
şeful D.G.S.P. Cluj dă mai multe ordine circulare în care aduce la cunoştinţă tuturor
serviciilor judeţene, secţiilor şi birourilor din subordine conţinutul documentului de
mai sus invitând pe aceştia la moderaţie represivă. Se pare însă că unii dintre
subordonaţii săi nu prea ţineau seama de cele spuse de col. Patriciu întrucât acesta
s-a văzut nevoit să revină cu câteva ordine succesive pentru îndeplinirea lui. Ultimul
şi poate cel mai ferm este datat 14.04.1950, în care acesta spune pe un ton foarte
ferm că „s-a constatat că nu respectaţi dispoziţiunile primite prin ordinele circulare
anterioare, continuând să reţineţi persoane pentru diferite infracţiuni fără a avea
în prealabil aprobare de reţinere "36 • Se specifica foarte clar că din acel moment
arestările vor mai fi posibile numai în caz de flagrant delict caz în care se vor raporta
imediat forurilor superioare motivele arestării. Dacă în schimb se vor mai produce
abateri grave de la normele deontologice profesionale ale lucrătorului de Securitate
se vor lua cele mai drastice măsuri împotriva celor care le vor săvârşi nerespectând
ordinele primite. 37
35
36
37
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Ibidem
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Se pare însă că aceste oscilaţii contradictorii ale conducerii Securităţii au av~t
darul de a crea confuzie printre angajaţii instituţiei şi a calma zelul represiv. In
consecinţă mişcările de rezistenţă au cunoscut o nouă recrudescenţă. 38 Acest fapt a
fost de natură să determine conducerea de la Bucureşti a Securităţii să-şi revizuiască
poziţia. Pe 7 iulie 1950 generalul Gheorghe Pintilie convoacă din nou într-o şedinţă
extraordinară pe toţi şefii de servicii judeţene de Securitate. 39 La instruire a participat
şi colonelul Mihai Patriciu în calitatea sa de şef al DGSP Cluj.
La această întâlnire au fost prelucrate nu numai noile realităţi şi modalităţi de
acţiune ci şi necesitatea unei mai bune colaborări cu celălalt organ represiv nou
creat - Miliţia. S-a stabilit astfel că sarcina centrală a Securităţii în toate zonele
rurale din România era aceea de a asigura în bune condiţii cu precădere a desfăşurării
campaniei de colectări a cotelor"0 întrucât s-au semnalat noi revolte ale ţăranilor cu
atacuri directe asupra Securităţii şi a reprezentanţilor P.M.R.
S-au făcut cunoscute şi directivele P.M.R.-ului în această direcţie. Astfel C.C.
al P.M.R. a stabilit o serie de măsuri care trebuiesc luate pentru preîntâmpinarea
unor noi revolte precum cele din 1949:
- verificarea oamenilor de la paza ariilor
- verificarea proprietarilor de batoză
- repararea batozelor la timp
- prevenirea incendiilor la arie
Membrii C.C. al P.M.R. criticaseră pe un ton foarte dur activitatea organelor de
execuţie (Securitatea şi Miliţia n.n.) care nu ar aplica corect directivele partidului
provocând nu o dată nemulţumiri în rândul populaţiei • Se cerea organelor de
Securitate la modul cel mai serios o mai bună conlucrare cu Miliţia „pentru a se
crea o atmosferă de colegialitate şi colaborare tovărăşească "42 fără a elimina în
continuare urmărirea din Miliţie a celor care nu corespund ideologic sau au făcut
parte din vechile structuri de poliţie dar nu numai.
Un capitol aparte desbătut era cel al măsurilor necesare a fi luate împotriva
celor care se opuneau colectării cotelor. Se atrăgea atenţia totuşi de a nu se lovi în
ţăranii săraci „nelămuriţi", instigaţi de către aşa zişii chiaburi. Arestările trebuiau
făcute selectiv, dintre chiaburi desigur dar nu toţi ci „ numai cel mai agresiv tânăr
sănătos cu putere de muncă pentru a se micşora numărul duşmanilor şi nu să-l
mărească "43 •
Între alte măsuri operative urmărite erau acelea de a veghea ca „duşmanul de
clasă" să nu intre în rândurile Securităţii, a se mări conspirativitatea în interiorul
Securităţii iar angajaţii instituţiei trebuiesc mai bine pregătiţi pentru a fi feriţi de
atacuri şi a fi mai puţin superficiali în întocmirea dosarelor prin aducerea mai multor
dovezi.
41
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Ibidem,
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Nu putem încheia trecerea în revistă a măsurilor necesare a se pune în practică
aminti pe cea mai aberantă şi distrugătoare de conştiinţe umane. A fost poate
punctul de pornire a instituţiei informatorului: ,, Trebuie să întărim munca informativă
prin crearea unei armate întregi de informatori care să fie cuprinse de rezidenţi
bine verificaţi, instruiţi. Aceşti rezidenţi trebuie să fie recrutaţi pe circumscripţii
poştale în comun iar în oraş pe străzi. Trebuie să-i verificăm şi să-i instruim pe
aceşti rezidenţi în aşa fel ca după un timp să fie posibilă încadrarea lor în Securitate.
Până la 3 septembrie 195 Otrebuie să organizăm cel puţin 5 0% din aceşti rezidenţi ·•+4.
Întorcându-se de la Bucureşti col. Mihai Patriciu convoacă pe 8 iulie 1950 la
Cluj pe şefii Securităţii locale din subordinea sa pentru a face o informare asupra
deciziilor de la Bucureşti 45 • Au fost prezenţi la şedinţa respectivă următorii:
- maior Kovacs Mihail - şeful Serviciului de Securitate Turda
- maior Viorel Gligor - şeful Serviciului de Securitate Bistriţa
- căpitan Alex Mihaly - şeful Serviciului de Securitate Mureş
- locotenent Ştern - locţiitor şef Serviciu de Securitate Someş
- lt. major Ghe. Breiner - şef Secţia I Cluj
- lt. major Eugen Dascăl - şef Secţia II Cluj
- lt. major Eugen Stănescu - şef Secţia V Cluj
- lt. Alex. Mureşan - şef Birou de Securitate Huedin
- lt. Vitalie Bogacenco - şef Birou de Securitate Mociu
- lt. Iuliu Crişan - şef Birou de Securitate Hida
Aşadar oamenii din subordinea lui Mihai Patriciu vin în contact cu măsurile
care trebuiesc luate. Cu toate că aceştia sunt aproape somaţi să transpună în practică
aceste decizii se pare că unii dintre subordonaţii colonelului Patriciu au fost mai
ezitanţi. Acesta revine în consecinţă la o lună după instruirea făcută, pe 9 august
1950, cu o notă circulară în care se atrage atenţia asupra atitudinii prea blânde faţă
de ţăranii recalcitranţi 46 • Subordonaţii col. Patriciu erau atenţionaţi că la proximele
abateri de acest gen vor fi sancţionaţi cei care le vor produce.
Acest ordin nu a făcut altceva decât să toarne gaz pe foc în ceea ce priveşte
reacţia dură a forţelor de Securitate. Unii şefi de sei:_vicii judeţene se pare că s-au
conformat întocmai de această dată ordinului primit. Intre aceştia şi maiorul Mihail
Kovacs, şeful de la Turda în a cărui circumscripţie s-au întâmplat câteva evenimente
reprobabile şi pilduitoare pentru duritatea cu care acest comandant de Securitate a
înţeles să execute ordinele.
Cel mai bine descrie evenimentele însăşi maiorul Kovacs, într-un raport întocmit
de către acesta şi înaintat superiorilor47 :
fără
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20 August 1950
RAPORT
Subsemnatul Maior de Securitate KOVÂCS MIHAIL, şeful serviciului de
Securitate Turda, cu privire la împuşcarea celor trei chiaburi TRIFA IOSIF. POM
TRAIAN şi ANDREŞEL IOAN, găzduitorii şi alimentatorii bandiţilor IHUŢ TRAIAN
şi SĂLĂGEAN MIŞU din comuna Bistra,jud. Turda, raportez următoarele:
Am fost informat de către Biroul Securităţii Poporului Câmpeni că aceşti trei
chiaburi întreţin legături cu bandiţii din munţi şi duc o propagandă tmpotriva
înfiinţării Gospodăriei Colective, în care sens au obţinut o scrisoare prin care
chiaburulANDREŞELIOAN, din comuna Bistra, Jud. Turda, a ameninţat cu moartea
pe cei care s-au înscris în Gospodării Colective, de comun acord cu secretarul
judeţean PM.R. Turda şi pe baza instrucţiunilor primite din partea D.R.S.P Cluj,
am diysus următoarele:
ln ziua de 14 august a.c. am însărcinat pe lt. Popa Vasile şi lt. Herţa Vasile de
a se deplasa la Biroul Câmpeni tn vederea cercetării cazurilor de mai sus, dând
totodată instrucţiuni ca în colaborare cu Miliţia de la Circ. de Miliţie să adune pe
toţi chiaburii din comuna Bistra precum şi rudeniile apropiate ale fitgarilor după
care să se treacă la cercetări.
Din cercetările efectuate de aceşti doi ofiţeri a reieşit că TRIFA IOSIF, chiabur
de ani 33, posesor a 20 iugăre pământ arabil, 6 iugăre fânaţ, una moară, şi 12 vite,
a avut legături cu fugarii pe care îi alimenta şi ti susţinea din toate punctele de
vedere. Acest TR/FA în permanenţă tmpotriva realizărilor regimului actual prin
aceea că în permanenţă căuta să instinge populaţia din comuna Bistra de a nu se
înscrie în colectiv, lansând totodată diferite svonuri alarmiste la adresa tnjiinţării
colectivului spunând că în colectiv se dă de mâncare cu gamele şi că omul din
colectiv ar fi rob şi o să ducă foarte greu, iar datorită acestei fapte organele PM.R.
din Plasa Câmpeni au tntâmpinat greutăţi enorme tn această problemă. A fost
programat mcă din luna iunie 1950, să se înfiinţeze colectivul, însă tn urma lansării
svonului din partea chiaburului de mai sus marea majoritate din populaţia nu a
vrut să se mai înscrie şi astfel până tn prezent nu a luat fiinţă gospodăria colectivă.
Totodată TRIFA IOSIF, mai ducea propaganda tn rândurile chiaburilor ca să
întreţină pe aceşti fugari mtrucât situaţia în curând se va schimba şi atunci pentru
ei o să fie bine, lansând totodată svonul că în Iugoslavia fn curând se va fncepe un
răsboiu, iar datorită acestor fugari pe mulţi din comuna Bistra vor fi salvaţi.
În urma acestui fapt, am dispus pentru a se forma o echipă din două persoane
şi acest chiabur să fie transportat în dealul Muntelui şi impuşcat, şi astfel această
echipă în dimineaţa zilei de I 6. 08. I 950, cu acel chiabur s-a deplasat la locul numit
Dealul Muntelui comuna Bistra, jud. Turda şi s-a conformat instrucţiunilor.
Cu privire la numitul Pom Traian la fel a reieşit din cercetări că tn calitate de
văr cu fugarul IHUŢ TRAIAN, a avut legături strânse cu fugarii, alimentându-i şi
găzduindu-i încă din anul 1948 când erau fugiţi. În afară de legăturile pe care le-a
avut cu bandiţii, acest chiabur POM TRAIAN a mai lansat diferite svonuri alarmiste
cu privire începerea războiului, iar în afară de această muncă intensivă pe care o
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ducea acesta era cu privire la înfiinţarea colectivului, spunând în colectiv este o muncă
de rob şi că populaţia din comună să depună tot efortul de a nu se înscrie în colectiv.
Datorită acestui chiabur şi al chiaburului de mai sus TRIFA IOSIF, deşi a fost
programat în două rânduri în luna iunie 1950, de a se înfiinţa Gospodăria Colectivă,
totuşi nu s-a putut înfiinţa.
În luna iulie 1950, ziua 12 pe când era cu vitele la munte şi întâlnindu-se cu
TRIFA IOSIF şi cu alte persoane din Bistra a spus ca să nu-şi piardă curajul şi să
mai susţină numai puţin timp pe fugari, întrucât a început un mare război în Carea
şi că de aci va fi salvarea lor şi astfel o să scape de fiara comunistă.
Totodată POM TRAIAN a îndemnat pe acesta de a-i îndemna cât mai bine şi
eventual să procure arme în cazul când ei vor fi urmăriţi, să fugă la munte şi de
acolo cu ceilalţi fugari să se constituiască în bande şi în cazul când ei vor crede de
cuviinţă să înceapă acţiunea.

Am dispus a se forma o echipă de trei persoane formată numai de organe de
Securitate şi pe numitul POM TRAIAN să-l transporte pe Dealul Muntelui şi
împuşcat, iar acea echipă formată din organele de Securitate s-a conformat întocmai
instrlfc{iunilor şi a fost împuşcat în dimineaţa zilei de 16.08.1950.
In ce priveşte chiaburul ANDREŞEL IOAN din comuna Bistra, jud. Turda,
raportez că din cercetări a reieşit că a avut strânse legături cu fi,garii şi marea
majoritate a timpului i-a alimentat şi i-a găzduit. Pe lângă faptul că era susţinătorul
fugarilor a lansat diferite svonuri alarmiste cu privire la un nou răsboiu şi că
americanii o să fie eliberatorii lor.
Acest chiabur în anul 1949 luna aprilie, s-a opus la măsurile luate de către
conducerea comunei, cu privire la planul de însămânţări, spunând că lui nu-i
comandă nimeni şi că el de comunişti nu ascultă şi nu poate să asculte niciodată,
întrucât în conducerea ţării sunt numai cei fără credinţă în Dumnezeu şi cei mai
josnici oameni.
În toamna anului 1949, la fel a început să instige populaţia cu privire la cote,
că el nu se va supune la aceste măsuri.
În afară de cele mai sus raportate, acest chiabur mai ducea o propagandă
intensă contra colectivizării împreună cu TRIFA IOSIF şi POM TRAIAN din comuna
Bistra şi în plin public ca să resiste la orice măsuri se vor lua din partea guvernului
de a nu se înscrie în colectiv.
ANDREŞEL IOAN văzându-se urmărit şi dându-şi seama de cele exprimate a
dispărut de la domiciliul său din data de 5 august a.c. stând ascuns in colibele lui
din regiunea Muntelui Mare locul denumit „Poarta între cai".
Echipa noastră formată din organe de Securitate s-au deplasat la.faţa locului
pentru a-l prinde pe acest chiabur având informaţii că este cu vitele la munte, iar În
caz de prindere să fie imediat împuşcat.
Echipa primind această misiune, s-a deplasat în ziua de 16.08.1950, orele 11,
la locul denumit„ Poarta între cai" unde a reuşit să-l prindă pe acest chiabu,~ după
care l-a executat.
A doua zi dimineaţa, după împuşcarea acestor trei chiaburi, Postul de Miliţie
din comuna Bistra, jud. Turda, a raportat telefonic Circ. de Miliţie Câmpeni şi lt.
Nae Dumitrescu din D. G.M Bucureşti însărcinat cu această problemă că în locul
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denumit Dealul Muntelui a fost găsit împuşcat numitul TRIFA IOSIF şi POM TRAIAN.
iar acest lt. Dumitrescu a luat legătura cu Bir. Securităţii Câmpeni, în care scop a
întrebat dacă nu organele Securităţii au împuşcat pe aceştia, după care a fost pus în
cunoştinţă de cauză de către Bir. Securităţii Câmpeni.
Tot conform instrucţiunilor date de către lt. Popa care după împuşcarea acestora,
toţi chiaburi care sunt arestaţi împreună cu rudeniile fugarilor, echipele de miliţieni
care se deplasează la faţa locului pentru ca să fie înmormântaţi să ia parte şi aceşti
chiaburi şi rudenii.
Rezultatul împuşcării acestor bandiţi este, că activiştii de partid nu puteau să
depună nici un fel de muncă de lămurire, ba mai mult erau chiar ameninţaţi şi
periclitaţi, astăzi situaţia este complet schimbată, asigurând autoritatea şi securitatea
personală a activiştilor de partid.
Cum am arătat mai sus din cauza acestor chiaburi nu s-a putut inaugura
Gospodăria Colectivă în comuna Bistra, fapt pentru care Jude. P.MR. Turda a fost
nevoită să amâne inaugurarea colectivului.
În legătură cu numitul BIHOREANU VIOREL chiabur din comuna Papiu //arian
jud. Turda, şi care a fost împuşcat de către echipa formată din organele Securităţii
în ziua de 3 August 1950 raportez că acesta în plină şedinţă l-a prins de gât pe
secretarul Org. de Bază din comuna Papiu //arian şi numai datorită delegatului
C.C. al P.MR. anume KOVÂCS a scăpat, care a intervenit la timp şi l-a despărţit,
după care BIHOREANU a ieşit imediat afară iar din căruţa sa, a luat pistolul şi a
dispărut imediat.
Cazul acesta s-a întâmplat în ziua de 29 iunie 1950. De la data de 29 iunie şi
până la 5 iulie 1950 a stat fugar şi s-a adăpostit la fiica sa din oraşul Tg. Mureş,
jud. Mureş. Întrucât acesta a avut o condamnare pentru sabotaj şi având totodată
mandata de arestare, s-a decis pentru a se prezenta direct la închisoare pentru a
scăpa de sub urmărirea Securităţii.
Pe data de 2 August 1950 a fost pus în libertate cu biletul de liberare nr. 4386
din 2 August 1950 al penitenciarului Turda, şi reţinut la acest serviciu de Securitate
în vederea cercetărilor.
Din cercetări a reieşit că acest bandit chiabur, posesor a 35 ha. Pământ arabil
a dus o propagandă intensă contra înfiinţării colectivului în urma cărui fapt
organizaţia P.MR. plasa Luduş nu a putut să-şi ducă sarcina stabilită la îndeplinire,
cu privire la colectivizare şi astfel în comuna Papiu Ilarian nu a putut lua fiinţă
colectivul.
Tot din cercetări a reieşit că la locuinţa lui posedă un pistol de buzunar, însă
organele noastre care s-au deplasat la percheziţia domiciliară nu au găsit acel
pistol întrucât a declarat fals, întrucât a vrut să încerce organele noastre că ce
măsuri rapide ia.
Înainte de a fi dispărut, a lansat svonul că în curând aceasta numai în două
luni de zile, situaţia în R.P.R. se va schimba şi că o să vină la conducere un guvern
naţionalist, îndemnând pe locuitorii din comuna Papiu I/arian de a duce mai departe
propagandă a lui BIHOREANU şi să lupte din toate răsputerile împotriva actualului
regim şi dacă e posibil fiecare să se înarmeze pentru orice eventualitate.
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În anul 1949, acest chiabur a fost condamnat la o lună închisoare corecţională
pentru nesupunerea la predare de cote, iar după eliberarea sa, a îndemnat populaţia
de a nu preda cota întrucât cuforţa nu poate să impună şi astfel a avut mare influenţă
în masă iar Comitetul Provizoriu din comună a întâmpinat mari greutăţi în acest
sens.
În urma cercetărilor efectuate şi văzând marele pericol ce prezintă acest chiabw:
am dispus ca trei organe de securitate să se deplaseze în comuna Papiu Ilarian ca
să-l împuşte, conform instrucţiunilor primite, echipa s-a conformat întocmai. În
acest sens am luat legătura cu C-tul Miliţiei Judeţene Turda de a dispune pentru a
fi îngropat de un grup de chiaburi în locul unde a fost împuşcat.
În ce priveşte împuşcarea chiaburului LELUŢ REMUS, la fel a reieşit din
cercetările noastre, în urma reţinerii lui ce s-a făcut în ziua de 1 August 195 O, şi
împuşcat în noaptea de 3 August 1950, în apropierea comunei lui natale Orosiajud.
Turda, că s-a dus o propagandă în contra înfiinţării Gospodăriei Colective şi totodată
a şi reuşit să vândă tractorul ce i-a fost programat de către Comitetul Judeţean
Turda, nu a putut să treiere, iar întrebările puse că de ce afăcut acest lucru, răspunsul
a fost că el nu vrea ca să colaboreze nici să susţină regimul actual, deoarece pentru
el viaţa actuală nu este viaţă, văzându-se numai asuprit.
Am mai desprins că acest chiabur ducea muncă de lămurire de la om la om,
pentru a sabota pe cât e posibil şi a nu se supune la măsurile luate, întrucât in
Iugoslavia se va începe un nou război şi că de acolo să vină salvarea lor, plus de
aceea o să se instaureze un regim naţionalist şi atunci omul va fi liber.
S-a exprimat în timpul anchetei că la conducerea ţării sunt elemente incapabile
şi că acestea nu vor putea să guverneze.
Cum am raportat mai sus, susnumitul a fost arestat în ziua de 1 August 1950,
pe baza informaţiei primită că susnumitul s-ar afla la pepinăria lui din comuna
Orosia jud. Turda întrucât acesta era dispărut de la domiciliu încă cu două luni în
urmă.
Informaţia fiind primită la acest Serviciu de Securitate în ziua de 1 August
1950, echipa noastră formată numai din organe de Securitate s-a pus la pândă în
noaptea de 1-2 August 1950 în marginea comunei Orosia, plasa Luduş,jud. Turda,
în vederea prinderii chiaburului, şi astfel în acea noapte, a reuşit ca echipa noastră
să-l poată prinde după care a fost adus la Serviciul Securităţii Turda şi anchetat iar
rezultatul anchetei a fost cele raportate mai sus.
Văzând atitudinea sa chiar în timpul anchetei şi văzând chiar trecutul lui, ba
mai mult instigările şi svonurile pe care le jă,cea în sânul populaţiei din comuna
Orosia am dispus ca echipa formată din trei organe de Securitate, să-l ducă în
apropierea comunei Orosia şi să fie împuşcat şi astfel echipa noastră formată în
noaptea de 3 August 1950, l-a împuşcat după care a luat legătura cu miliţia Turda
în vederea îngropării lui.
Ca rezultat în urma împuşcării acestor doi chiaburi menţionaţi mai sus, este că
activiştii de partid_nu puteau să depună o muncă de lămurire în bune condiţiuni,
acea stare de fapt s-a schimbat şi astfel starea de spirit din aceste 2 comune este
liniştită, iar organizaţia de bază îşi poate duce la îndeplinire sarcinile trasate de
P.MR.
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În urma muncii de lămurire în comuna Orosiajud. Turda s-au înscris un număr
de 3 7 membrii în Gospodăria Colectivă, ţinând cont că înainte de a fi împuşcaţi
aceşti bandiţi chiaburi, nu erau înscrişi decât câţiva membrii.
Maior de Securitate
s.s.lKOVACS MIHAIL 48
Abuzul era evident şi va deveni notoriu iar consecinţele vor fi că Bucureştiul
va trimite pe maiorul de Securitate Nicolae Dumitrescu din D.G.S.P. pentru derularea
unei anchete pe marginea celor întâmplate. 4g Fiecare din cei răspunzători de acest
eveniment va încerca să dea vina răspunderii pe celălalt. E vorba de maiorul Kovacs
şi colonelul Patriciu. Pe tot parcursul anchetei maiorul Kovacs susţine că a primit
ordinul de împuşcare de la col. Patriciu în timp ce acesta va nega existenţa unui
ordin expres în acest sens. Colonelul Patriciu va acuza pe maiorul Kovacs că a
interpretat în sens propriu instrucţiunile primite de la Bucureşti şi prelucrate cu toţi
şefii de Servicii Judeţene la 8 iulie 1950.
Ancheta a durat aproape două săptămâni iar pe 22 August raportul maiorului
Nicolae Dumitrescu era gata şi înaintat D.G.S.P. Bucureşti, generalului de securitate
Gheorghe Pintilie. 50 Dar iată care erau concluziile raportului:
„Executarea chiaburilor TRIFA IOSIF, POM TRAIAN şi ANDREŞEL IOAN
s-a produs cu următoarele intenţii:
a) Serviciul de Securitate Turda, văzând că nu poate prinde pe bandiţii IHUŢ şi
MIŞU, aproape doi ani de zile, şi nici populaţia nu dă nici un fel de informaţie
despre ei, a trecut la o acţiune de constrângere prin arestarea chiaburilor şi a unor
cetăţeni din comuna Bistra, cu ocazia arestării acestora ieşind la iveală legătura
pe care o aveau susnumiţii chiaburi cu bandiţii IHUŢşi MIŞU şi pentru a impresiona
populaţia comunei, au executat pe aceşti chiaburi la marginea comunei, ca după
executarea lor majoritatea populaţiei să se ofere să prindă pe bandiţi sau să dea
informaţii despre ei.
Într-adevăr, cetăţenii abundau acum cu fel de fel de informaţii.
Această măsură de constrângere însă, mai poate căpăta şi alt aspect, bandiţii
văzând că se face atâta zgomot pentru ei şi Securitatea primeşte orice fel de
informaţii, s-ar putea să trimită oamenii lor să dea informaţii eronate pentru a
deruta organele de Securitate şi a le îndepărta din jurul lor.
b) A doua intenţie este că în judeţul Turda trebuie până la 23 August, să ia
fiinţă mai multe gospodării agricole colective şi din cauza chiaburimii care făcea
propagandă contra gospodăriilor şi cum ţăranii săraci erau sub influenţa /01: nu
putea să ia fiinţă aceste gospodării.
Atunci în legătură cu organele de partid şi cu D.R.S. Cluj, au căzut de acord să
se ia această măsură pentru a arăta ţăranilor că cine se împotriveşte înfiinţării
gospodăriilor păţeşte la fel. Fapt ce întăreşte această concluzie, este că a doua zi
după împuşcarea chiaburilor, a crescut cu mult numărul cetăţenilor înscrişi pentru
Gospodăria Colectivă.

<H Ibidem
49

50
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Aceeaşi concluzie se trage şi pentru executarea chiaburilor BIHOREANU
VIOREL şi LELUŢ REMUS.
Cât priveşte neraportarea de către D.R.S. Cluj a situaţiei reale la D. G.S.P., ne
face să credem că nu se adunase destul material contra celor mai sus amintiţilor
D.R.S. Cluj a trecut la acţiune ca apoi să raporteze că organele de Securitate au
fost atacate şi în luptă au fost omorâţi susmenţionaţii chiaburi, fiindcă odată aceştia
omorâţi şi cu atmosfera de presiune care domneşte prin comune, nu o să se mai
poată reconstitui cum s-au petrecut faptele.
D.R.S. Cluj a dat dovadă de indisciplină faţă de organele superioare, căutând
să le inducă în eroare şi necerând aprobările necesare în astfel de situaţii.
Aceste acte de indisciplină sunt străine Instituţiei noastre şi pot duce la situaţii
mai grave, creând în jurul organelor de securitate o atmosferă de teroare în sânul
populaţiei fapt dăunător regimului nostru şi compromiţând instituţia noastră. "51
Concluziile raportului pot fi catalogate la o primă analiză drept extraordinare
având în vedere sinceritatea cu care maiorul Dumitrescu raportează Bucureştiului
încălcarea consemnului existent. Situaţia este cu atât mai surprinzătoare cu cât în
România anului 1950 aplicarea forţei era o practică larg răspândită mai ales în
acţiunile Securităţii. Probabil că situaţia de la Turda depăşise cu mult limita
„normalului" represiv şi în consecinţă forurile superioare ale Securităţii erau
atenţionate sincer de către cel care a condus ancheta. Maiorul Dumitrescu a surprins
foarte bine şi posibilele consecinţe ale unor astfel de practici în activitatea organelor
de Securitate. Conducerea D.R.S. Cluj era în consecinţă acuzată de indisciplină şi
ascundere a probelor doveditoare ale abuzului şi de compromitere chipurile a imaginii
Securităţii. Aici, din această ultimă afirmaţie, ne dăm totuşi seama că nici maiorul
Dumitrescu nu era mult diferit de ceilalţi prin faptul că nu realizase faptul că deja
instituţia d~n care făcea parte era una amendată puternic de întreaga populaţie a
României. In consecinţă el nu a făcut altceva decât să aplice nişte hotărâri luate la
Bucureşti privind mascarea acţiunilor violente ale Securităţii prin păstrarea acestora
în limitele rezonabilului.
Această concluzie este valabilă credem noi atâta vreme cât propunerile de
sancţionare ale celor vinovaţi de cele întâmplate sunt de-a dreptul ridicole:
„Să se prelucreze cu organele D.R.S. Cluj, că în astfel de situaţii delicate să
ceară avizul şi sprijinul D. G.S.P. pentru a găsi cea mai justă soluţie.
De asemeni să se prelucreze ca în astfel de situaţii, rapoartele să oglindească
realitatea faptelor spre a nu se induce în eroare organele noastre superioare.
Să se atragă atenţia D.R.S. Cluj că regimul nostru nu admite teroarea şi
dezaprobă actele de stângism care, ca în cazul de faţă, îndepărtează masele ţărăneşti
de regimul nostru. "52
Aşadar nimeni nu era vinovat şi aceleaşi stereotipuri pe care le vom auzi vreme
de încă 40 de ani de aici încolo atunci când ceva nu era pe linia partidului. Probabil
că măsurile coercitive sau de sancţionare a celor implicaţi în săvârşirea faptelor s-au
limitat la cele propuse de maiorul Dumitrescu. Nici un cuvânt de regret pentru cei

51

52
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Acest lucru ne dă măsura dimensiunii morale a instituţiei privită atât prin
faptul că principalii actori implicaţi nu au fost pedepsiţi, descoperiţi fiindcă au minţit,
cât şi prin faptul că viaţa celor împuşcaţi nu a contat deloc, Bucureştiul limitându-se
la muşamalizarea realităţilor şi îndemnul la moderaţie şi mai ales discreţie în acţiunile
represive.
Totuşi în toamna anului 1950 cei doi actori importanţi - colonelul Mihai Patriciu
şi maiorul Mihail Kovacs - au fost din nou confruntaţi fiecare expunându-şi propria
versiune asupra evenimentului fără însă a clarifica prea mult lucrurile. 53 Ceea ce a
reieşit şi cu această ocazie este faptul că respectivii au indus superiorii în eroare că
nu-şi asumă responsabilitatea gestului criminal fiecare încercând să-şi scape pielea
învinuindu-l pe celălalt.
Concluzii.
Aşa cum se poate constata şi în spaţiul intracarpatic, ca mai peste tot în România,
au avut loc serioase revolte ţărăneşti în anii 1949-1950 cauzate de declanşarea
procesului de colectivizare a agriculturii. Acestea au cuprins arii extinse din mai
multe judeţe iar intensitatea lor a fost mai mare sau mai mică în funcţie de gradul de
nemulţumire al locuitorilor de la sate. Pe măsura violenţelor sociale a fost şi acţiunea
forţelor de ordine represiunea declanşată de acestea variind de la o localitate la alta
în funcţie de intensitatea acestora.
O observaţie necesară trebuie făcută: atitudinea ezitantă a organelor de Securitate
faţă de revoltele ţărăneşti în multe cazuri. Au fost momente, aşa cum reies şi din
documente, când indicaţiile venite de la D.G.S.P. în teritoriu erau contradictorii, ba
ordonând înăbuşirea fermă a revoltelor ba încercând moderarea intensităţii
violenţelor. Toate acestea au produs nu o dată confuzii în rândul subordonaţilor
concretizate în evenimente nedorite şi tragice pentru mulţi locuitori ai satelor aşa
cum am văzut.
Indiferent însă ce s-ar fi întâmplat, de ce consecinţe ar fi avut acţiunile represive,
de abuzurile Securităţii şi Miliţiei trebuiau făcuţi responsabili ţăranii, marii perdanţi
ai noilor realităţi.

53
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ASPECTS CONCERNANT LA COLLECTIVISATION FORCEE
DE L'AGRICULTURE DANS LATRANSYLVANIE

Ainsi qu 'on peut constater dans I' espace intracarpathique, comme partout dans la Roumanie, i I y
a eu de vrais soulevements paysans entre 1949-1950, provoques par le declenchement du proces de la
collectivisation de l'agriculture. Ces soulevements ont compris de grandes surfaces des plusieurs
departements et ils ont ete plus on moins intensifs en fonction du degre de mecontentement des habitants
des villages. L'action des forces d'ordre a ete elle-aussi au niveau des violences sociales, la repression
declenchee variant d'une localite a l'autre, en fonction de leur intensite.
Les emeutes paysannes se sont declenchees presques simultanement partout en Transylvanie,
leurs causes etant en general, le declenchement de la collectivisation de l'agriculture et la reaction
violente des forces d'ordre devant la resistance des paysans. Dans la recherches ci-presen te j 'ai eu en
vue surtout Ies evenements passes dans la zone de la Direction Regionale de Secourite de Cluj, ou le
colonel Mihai Patriciu a conduit efficacement la repression.
Ou y doit ajouter une observation: l'attitude indecise dans beaucoup de cas des organes de la
Secourite a l'egard des emeutes paysannes. II y a eu des moments ou, ainsi qu'il resuite des documents, Ies indications venues de la parte de D.G.S.P. dans le territoire etaient contradictoires: soit elles
ordonnaient la repression ferme des emeutes, soit elles essayaient la moderation de l'intensite des
violences. Tout <;:a a provoque, pas une fois, des confusions parmi Ies subordonees, concretisees dans
evenements tragiques pour beaucoup d'habitans des villages, ainsi qu'on a deja vu.
Mais, sans tenir compte de ce que se passerait, des consequences des actions repressives, des
abus de la Securite et de la Milice, c'etaient Ies paysans qui devaient etre faits responsables, c'etaient
eux, Ies grands perdants des nouvelles realites.

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

ISTORICUL CERCETĂRILOR PRIVIND RAPORTURILE
MILITARILOR SOVIETICI CU LOCUITORII ŞI INSTITUŢIILE
DIN ROMÂNIA
de
Antonio Faur

În mod curent, alegerea unui subiect de cercetare presupune parcurgerea
unei bibliografii privitoare la acesta. Numai aşa, cercetătorul - cunoscând stadiul
cercetării unei problematici - are posibilitatea de a-şi orienta investigaţiile spre
aducerea la lumină a noi date şi fapte, aparţinând fenomenului istoric investigat.
Prin aceasta, el conferă originalitate şi implicit valoare demersului său. Nu
întotdeauna însă, despre subiectul ales se găsesc referiri în bibliografie, mai cu
seamă dacă investigaţiile se află, din motive obiective, într-o fază incipientă.
Piedicile de netrecut puse în calea restituirii unor aspecte ale istorici
contemporane a României, până în anul 1989, au făcut imposibilă o cercetare
istorică riguroasă, care să conducă la constituirea unei veritabile istoriografii a
problematicii care ne interesează.
·
Dacă, pe de o parte, scrierile politice şi istorice anterioare anului 1990, cu
mici excepţii, au trecut sub tăcere aspectele nefavorabile ale raporturilor
militarilor sovietici cu populaţia şi cu administraţia ţării, pe de altă parte se
poate afirma că au creat o imagine mitică a militarului sovietic şi a Armatei
Roşii. De altfel, o asemenea viziune a fost impusă în toate ţările „eliberate" de
această forţă, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Referirile oficiale
erau însoţite, mai ales în perioada imediat următoare războiului, de epitetele
glorioase, eliberatoare şi invincibilă. Orice ar fi putut contrazice punctul de
vedere oficial nu era spus, nu trecea de cenzură. Pe ecranul istoriei, figura
soldatului sovietic apărea întotdeauna supradimensionată, ca un fel de erou
care anunţa timpurile ce urmau să vină, construite şi cu sacrificiul său. El
întruchipa, parcă, calităţile şi valorile civilizaţiei socialiste superioare.
Discursul politic oficial, chiar şi monumentele publice, completau această
imagine, care, deşi pornea de la nişte realităţi, sfârşea prin a le transforma în
mit. Nu a fost luată în considerare, de către istoricii marxişti, Armata Roşie ca
ocupant, fiind ignorat - cu bună ştiinţă - tot ceea ce nu convenea oficialităţilor.
Numai .accesul la informaţia arhivistică a făcut posibilă scrierea adevărului,
sub toate aspectele sale, inclusiv cele negative, acoperite de tăcere, pentru
aproape jumătate de secol.
Această atitudine este determinată de comportamentul real al militarilor,
ori a diverselor comandamente sovietice, despre care instituţii ale statului ne-au
lăsat o serie de mărturii, unele de o importanţă excepţională.
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Istoriografia problemei se află, aşadar, în faza de constituire, cu toate că,
înainte de 1989, se făceau anumite referiri la raporturile militarilor sovietici
cu populaţia şi cu administraţia României, dar şi acestea în limitele permise de
regimul politic comunist.
De remarcat însă că în străinătate au fost publicate studii şi articole, în care
autori bine informaţi, gazetari şi personalităţi (care au făcut parte din Comisia
Aliată de Control), au scris adevărul despre comportamentul militarilor sovietici
în România.
Dacă românii din ţară nu au avut acces la punctele de vedere ale acestora,
datorită efectelor instalării cortinei de fier şi a controlului sovietic asupra vieţii
lor, este totuşi relevant faptul - care ne aduce o minimă satisfacţie - că lumea
liberă a luat act, la momentul potrivit, de drama pe care o trăia poporul român,
ca şi celelalte popoare care au intrat în sfera de influenţă sovietică.
O evaluare - pe temeiul unor necesare exigenţe istoriografice - a scrierilor
care ne preced şi vizează, fie şi tangenţial, raporturile cu locuitorii şi administraţia
ţării, impune examinarea a tot ceea ce a apărut (în ţară şi în afara ei) până în
1989. O etapă a acestei întinse perioade de timp (de patru decenii şi jumătate)
poate fi circumscrisă primelor două decenii postbelice (1944-1964 ). ea a debutat
prin implicarea propagandei comuniste, care - încă din timpul războiului - a
încercat să impună o imagine imaculată a Armatei Roşii, care n-ar fi avut decât
un rol pozitiv, acela de „eliberatoare" a ţării noastre. Discursul politic al liderilor
comunişti a vehiculat această idee, care va deveni clişeu, după cum rezultă din
mai multe cuvântări ale lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chiar din octombrie 1945,
descoperim în raportul politic al Comitetului Central la Conferinţa Naţională a
P.C.R. afirmaţia că: ,,Armata Roşie s-a acoperit de glorie nepieritoare în războiul
de nimicire a forţelor hitleriste ... , mărind astfel admiraţia întregii lumi faţă de
puternicul stat sovietic" 1 (sub!. ns. - A.F.). Peste numai câţiva ani s-a produs,
din raţiuni moscovite, o asociere a prezenţei Armatei Sovietice pe teritoriul de
est al României cu „actul" de la 23 august 1944, la care, de altfel, aceasta n-a
avut nici o contribuţie directă. Se făcea o trecere subtilă de la acţiunea militară
sovietică la faptul politic intern, pe care l-ar fi determinat: ,,Victoriile Armatei
Sovietice asupra hoardelor fasciste au înlesnit (sub!. ns. - A.F.) fortelor
democratice interne ... să făurească actul de la 23 august 1944"2 • În t~xtul
aceluiaşi discurs, rostit de Gheorghe Gheorghiu-Dej la şedinţa plenară a C.C.
al P.C.R. din 3-5 martie 1949, se vorbea de „eliberarea teritoriului ţării noastre
de către eroica Armată Sovietică"3, fără să se amintească nimic de contribuţia
diviziilor române.
Pentru a pune în evidenţă, cu mai multă pregnanţă, rolul avut de Armata
Roşie în cadrul operaţiunilor militare de pe teritoriul României, comuniştii români

încă

Gheorghe Gheorghiu-Dej.Articole şi cuvântări, Ediţia a III-a, Editura pentru Literatură Politică,
1952, p. 6.
2
Sarcinile P.M.R. în lupta pentru întărirea clasei muncitoare şi pentru transformarea socialistă a
agriculturii. Raport la şedinţa plenară a C.C. al P.MR. din 3-5 martie I 949, în op. cit., p. 271.
3
Ibidem.
1
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au procedat la eliminarea factorului militar român, de acum înainte acesta ne
mai fiind invocat, multă vreme, la aniversările de la 23 august. S-a fondat, în
1949, o teză la care a fost nevoită să adere şi istoriografia, referitoare la
semnificaţia istorică a zilei de 23 August, considerată ,,zi a eliberării României
de către glorioasa şi nebiruita Armată Sovietică" 4 (subl. ns. - A.F.). Ziarul
Scânteia, ca instrument al comuniştilor români, colporta noua teză, cu o vizibilă
stângăcie: ,,Datorită faptului că eliberatoarea României a fost armata Statului
Socialist sărbătorim această zi (de 23 august - n.n.) ca o mare sărbătoare
naţională" 5 (subl. ns. - A.F.). Nu este surprinzător că, pe baza unor asemenea
justificări, s-a ajuns, în 1951, la unnătoarea formulare: .,23 August, ziua eliberării
României de către Armata Sovietică "6 (subl. ns. - A.F). Avem în faţă o falsificare
deliberată a adevărului istoric, menită să slujească interesele puterii comuniste
de la Bucureşti, care, prin acest demers, îşi flata patronii de la Moscova. Dispreţul
faţă de sentimentele poporului român este depistabil într-o frază din Cuvântul
de salut - din partea P.M.R. - la congresul al XIX-iea al P.C. al Uniunii Sovietice,
pe care o transcriem: ,. Oamenii muncii din Republica Populară Română nutresc
o dragoste nemărginită eliberatoarei lor, Uniunea Sovietică ... , şi celui mai
scump prieten al poporului român, tovarăşului Stalin"7 (sub!. ns. - A.F.). Iată,
deci, că un neadevăr a început să facă carieră în plină epocă stalinistă, de la
presă (ziare şi radio) până la editarea, în tiraj de masă, a unor cuvântări ale
conducătorilor de partid. Era inevitabil ca într-un asemenea context, teza
eliberării României de către Armata Roşie să fie introdusă şi în manualele şcolare,
care aveau şi un rost formativ. Astfel, în Istoria R.PR. (manualul pentru
„ învăţământul mediu") întâlnim, la partea a X-a, un asemenea titlu: ,. Eliberarea
naţională a României de către glorioasa Armată Sovietică"s (sub!. ns. - A.F.).
Din acest moment, când şi şcoala a fost subordonată politicului, istoria naţională
a suferit un proces de gravă denaturare, generaţii de elevi fiind obligate să se
alimenteze din „noile învăţături", dintre care cea referitoare la înalta menire de
eliberator a soldatului sovietic s-a aflat în prim-planul vieţii publice. Cei care
ştiau adev~rul au fost participanţii la evenimente şi care au avut de. suferit de pc
urma lor. In memoria acestora erau încă vii abuzurile comise de Armata Roşie
în România, care au marcat viaţa multora. Totodată, se adunaseră în arhivele
din judeţele ţării cantităţi impresionante de documente, în care au fost
consemnate şi alte fapte, deloc onorante pentru prestigiul unei aşa-zise armate
eliberatoare.
4

Cinci ani de la eliberarea României, în loc. cit., p. 337.
Scânteia, 1949, nr. 1511, p. I.
6
30 de ani de luptă a Partidului sub steagul Lenin şi Stalin. Raport prezentat în ziua de 8 Mai la
adunarea solemnă în cinstea celei de-a treizecea aniversări a întemeierii Partidului Comunist din
România, în Scânteia, 1951, nr. 2036, p. I.
1
Scânteia, 1952, nr. 2477, p. I.
8
lstoria R.PR. Manual pentru învăţământul mediu, sub redacţia lui Mihail Roller, Editura Didactică
şi Pedagogică, (Bucureşti), 1952, p. 669. Numai pe o singură pagină (669) se găsesc încă trei formulări:
„23 August 1944, ziua eliberării României de către glorioasa armată sovietică"; ,,Eliberarea României de
către Armata Sovietică"; ,,Eliberarea patriei noastre de către glorioasa Armată Sovietică".
5
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După cum se ştie, în anul 1958 trupele sovietice s-au retras din România'\
eveniment care a avut un evident impact şi asupra modului cum au fost
reformulaţi termenii cu privire la istoria naţională. După Declaraţia din aprilie
1964, interpretarea referitoare la rolul Armatei Roşii pe teritoriul României este
reconsiderată, fapt care indică o nouă orientare având ca obiect momentul istoric
din vara anului 1944: ,,În ziua memorabilă de 23 august 1944 - afirma Gheorghe
Gheorghiu-Dej - dictatura militaro-fascistă a fost răsturnată, Antonescu şi ceilalţi
membrii ai guvernului au fost arestaţi ... " 10 • Lipseşte chiar şi o menţiune despre
implicarea forţelor interne în acţiunea de pregătire a loviturii de stat. Nu era
desigur „prudent" şi „înţelept" să fie minimalizată prea mult contribuţia militarilor
sovietici la eliberarea nord-vestului României. Aceasta ar fi determinat reacţii
dure din partea Moscovei şi, ca atare, s-a re~urs la punerea în circulaţie, pentru
câteva decenii, a unor asemenea aserţiuni. ln limbajul puterii comuniste de la
Bucureşti îşi face loc, de acum înainte, şi Armata Română - voit ignorată până
atunci, pentru ca întregul merit al alungării trupelor hitleristo-horthyste să-i
revină Armatei Roşii, care a luptat „umăr la umăr" 11 (în locul acestei formulări
va apare, ulterior, următoarea: ,,cot la cot" 12 ) ,,cu glorioasa Armată Sovietică",
pentru „izgonirea trupelor hitleriste de pe întreg teritoriul ţării" 13 . Din dorinţa
ca sensibilitatea sovieticilor să nu fie prea tare atinsă, a fost introdusă în discursul
politic o frază, care va fi uzitată pe parcursul mai multor ani: ,,Poporul român
va cinsti veşnic amintirea vitejilor ostaşi sovietici care şi-au dat viaţa pentru
libertatea ţării noastre; sângele vărsat în comun a cimentat prietenia şi alianţa
dintre poporul român şi poporul sovietic ... " 14 •
Trecuseră două decenii de când trupele sovietice au pătruns, în ofensiva
lor spre vest, pe teritoriul României, timp în care autorităţile comuniste au produs
mai multe interpretări, toate de factură conjuncturală şi tributare interesului de
partid, cu privire la prezenţa factorului militar străin în ţară. Abia în 1964, când
începea să se afirme comunismul naţional, a fost operată o separare tranşată
între ceea ce s-a întâmplat la 23 august şi modul cum s-au comportat militarii
sovietici, fiind reţinută numai acţiunea lor comună - cu ostaşii români - pentru
scoaterea diviziilor germane şi ungare din ţară. Se recuperase, totuşi, o
componentă a realităţii, rămânând, ca un deziderat important, restituirea
întregului adevăr, adică punerea în evidenţă a abuzurilor comise de militarii
sovietici, ca fapt istoric incontestabil, cu consecinţe extrem de dureroase asupra
locuitorilor.

• România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, coordonator I. Scurtu, Editura Didactică şi
1997.
10
Gheorghe Gheorghiu-Dej,A XX-a aniversare a eliberării României de sub jugu/fascist, Editura
Politică, Bucureşti, 1964, p. 5.
"Ibidem.
12
Nicolae Ceauşescu, Expunere la aniversarea a 45 de ani de la crearea P.C.R., în Opere alese,
voi. I, ( 1965-1970), Editura Politică, Bucureşti, 1982, p. 182.
13
Gheorghe Gheorghiu-Dej, A XX-a aniversare a eliberării României ... , p. 9.
14
Ibidem.
Pedagogică, Bucureşti,
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Evident, o asemenea iniţiativă nu putea să pornească de la oficialităţi,
deoarece ele erau preocupate de relaţiile cu Uniunea Sovietică, fiind evita}ă
crearea de noi discordii, chiar dacă erau sacrificate adevăruri evidente. In
consecinţă, instrumentarea istoriei a înregistrat, ca practică generalizată, şi
instalarea unor tabu-uri asupra investigării procesului de sovietizare a României,
care a început odată cu ocuparea ei de către Armata Roşie. Chiar dacă unii
istorici au încercat să abordeze - cu obiectivitate - acest fenomen, ei s-au
confruntat cu cenzura (care nu le-a permis publicarea rezultatelor cercetărilor)
şi cu măsuri interdictive, între care şi blocarea accesului la documentele
existente, prin scoaterea de la cercetare a acelor fonduri arhivistice în care se
aflau documente referitoare la problematica în discuţie, astfel că, până la 1989,
când s-a prăbuşit sistemul comunist din România, au apărut prea puţine
comentarii despre aceasta. Excepţie face cartea istoricului V. FI. Dobrinescu,
cu titlul România şi organizarea postbelică a lumii (1945-1947)'5, în care au
fost prezentate, pentru prima dată într-o lucrare apărută în ţară, unele aspecte
comportamentale ale militarilor sovietici. Interpretarea, fără îndoială temerară,
~ra marcată de o necesară prudenţă, pentru ca să poată vedea lumina tiparului.
In capitolul patru al cărţii, consacrat Comisiei Aliate de Control (sovietice), pc
lângă reproducerea unor pasaje din documente 16 (măcar mărturia istorică să
„vorbească"!), era menţionat faptul că guvernul României a „evitat" să aducă
la cunoştinţa autorităţilor militare sovietice „o serie de abuzuri, din nefericire
destul de numeroase, săvârşite de trupele de ocupaţie" 17 • Au fost, de asemenea,
făcute referiri concrete la valoarea bunurilor „ridicate" de militarii sovietici (în
perioada dintre I O octombrie 1944-1 O ianuarie 1945, acestea au fost evaluate
la 34.644. 772.21 O lei" 18 ) - fără forme legale - de la locuitorii şi instituţiile din
ţară, acest jaf contrazicând flagrant ideea că aceştia s-ar fi comportat ca aliaţi.
Dimpotrivă, după asemenea experienţe, cei care le-au trăit au văzut în Armata
Roşie o forţă de ocupaţie străină. Reţinem şi aprecierile cu privire la solicitările
de bunuri (pentru „întreţinere") ale trupelor sovietice, care, în mod obişnuit,
erau mult mai mari decât „necesităţile efectivului probabil şi normal,
înregistrându-se cereri de provizii pe o armată de câteva milioane" 19 , ceea ce a
contribuit la secătuirea rezervelor interne şi a redus, în măsură alarmantă,
mijloacele de existenţă ale populaţiei. S-a introdus în circuitul ştiinţific
problematica sensibilă a refugiaţilor români din Basarabia şi nordul Bucovinei.
Notabilă este şi maniera în care a fost reliefată atitudinea guvernului român faţă
de comportamentul militarilor sovietici. Apărând sub egida Academiei, această
carte lansa câteva puncte de pornire în cercetarea unor realităţi dramatice. Din

Valeriu FI. Dobrinescu,România şi organizarea postbelică a lumii (I 945-1947), EdituraAcademici
Bucureşti, 1988.
16
Ibidem, p. 63-64.
17
Ibidem, p. 62.
18
Ibidem, p. 76.
1
• Ibidem, p. 65.
15

R.S.R.,
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perspectiva lucrării noastre, considerăm că se impune a fi apreciate aceste
demersuri, care reprezintă un cert câştig istoriografic. Din păcate, contextul
politic n-a fost favorabil unei examinări riguroase, însoţite de o argumentare
substanţială, a tot ceea ce au făcut trupele sovietice pe teritoriul României. La
acest nivel de cunoaştere a ajuns cercetarea istorică din ţară - în chestiunea de
care ne ocupăm - până Ia finele anului I 989.
Dacă pentru istoricii români aceste realităţi n-au constituit obiect de studiu,
din motivele arătate mai sus, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu gazetarii străini,
care s-au informat, din multiple surse, despre stările de lucrur:i din ţară în anii
I 944-1945. Prin anchetele pe care Ie-au făcut, dar mai ales prin onestitatea
relatării faptelor şi poziţia adoptată faţă de tendinţele autorităţilor sovietice începând cu membrii acestora din Comisia Aliată de Control (sovietică) şi
terminând cu barbariile comise de ostaşii Armatei Roşii -, aceşti ziarişti au
semnalat factorilor de decizie politică şi opiniei publice occidentale „felul în
care s-au purtat" militarii sovietici în România şi dispreţul pe care „I-au arătat"
aceştia „pentru viaţa individuală şi pentru proprietate, fie particulară, fie de
stat" 20 .
Cel mai tenace, în a-şi procura informaţii sigure, a fost gazetarul american
Reuben Markham, corespondent în România al ziarului Christian Science
Monitor, care a şi fost expulzat21 din ţară, datorită criticilor profesate la adresa
sovieticilor. Munca sa riscantă, dacă ne gândim în ce condiţii se informa ( când
România era ocupată de trupele sovietice, iar ziariştii străini erau supravegheaţi),
a fost materializată într-o carte memorabilă, care a apărut Ia Boston, în anul
1949, cu titlul Romania under the soviet yoke 22 • Prin intermediul ei, publicul
occidental, cu deosebire cel american, a avut posibilitatea de a afla Ia ce
samavolnicii au fost supuşi, de către Armata Roşie, locuitorii României, ca şi
instituţiile statului. Este cea dintâia mărturie, puternică şi convingătoare, despre
începuturile acţiunii de comunizare a ţării care au fost însoţite de un cortegiu
de fărădelegi ale militarilor sovietici. O parte a acestora Reuben Markham le

20
Această afirmaţie aparţine ziaristului Mark Etheridge, trimis al guvernului american în România,
în toamna anului 1945 (Apud Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversa,; aliat, ocupant
(/940-1948), EdituraAcademiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996, p. 174.
21
Generalul CortlandtVan Rensselaer Schuyler, reprezentant al S.U.A. (din toamna anului 1944)
în Comisia Aliată de Control, îşi amintea modul cum a fost tratat ziaristul american: ,,Tot în luna mai 1946
- n.n.), Reuben Markham, care trimisese reportaje despre incidente la care fusese martor, a fost chemat
la cartierul general al Comisiei (Aliate de Control - n.n.) de către generalul Vinogradov. I s-a spus că
articolele sale demonstrau o puternică atitudine antisovietică, inclusiv insulte la adresa Armatei Roşii
(sub!. ns. -A.F.) ... În consecinţă, Vinogradov i-a spus căi se retrage viza de şedere în România" (I. Chiper,
FI. Constantiniu,A. Pop, Sovietizarea României. Percepţii anglo-americane (1944-1947), Editura Iconica,
1993, p. 65-66; C. V. R. Schuyler, Misiune dificilă. Jurnal (28 ianuarie 1945-20 septembrie /946),
ediţie îngrijită de Al. Oşca şi M. Chiriţoiu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997 p. 330-331 ).
22
Reuben H. Markham, Romania under the soviet yoke, Meador Publishing Company Publishers,
Boston, 1949. În limba română a apărut abia în 1996, în cadrul Bibliotecii Sighet: România sub jugul
sovietic, FundaţiaAcademia Civică, Bucureşti, 1996 (traducerea este semnată de George Achim).
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consemnează, în termeni necruţători: atacuri asupra persoanei şi a proprietăţii,
violuri care au îngrozit populaţia şi deportarea românilor din nordul Bucovinei
şi Basarabiei în U.R.S.S. De reţinut faptul că el a redat, cu realism, atmosfera de
teroare instaurată de Armata Roşie. Cartea este scrisă într-un stil specific genului
reportericesc şi constituie o mărturie de excepţie despre destinul României într-un moment crucial al existenţei sale (din acest secol). A fost, indiscutabil, cea
mai reuşită şi exactă reconstituire a unor aspecte semnificative ale raporturilor
militarilor sovietici cu societatea românească 23 , deci cu atât mai importantă,
sub raport istoriografic. Ea a constituit, totodată, o replică - documentată şi
dominată de dorinţa de a spune adevărul - la propaganda oficialităţilor comuniste
de la Bucureşti, care intoxicau - prin toate canalele de informare ale statului opinia publică din România cu teza „eliberării ţării de către glorioasa Armată
Sovietică".

O altă carte, cu un mesaj similar, a apărut în anul 1950, avându-l ca autor
pe Arthur Gould Lee 24 . Acesta l-a cunoscut îndeaproape pe regele Mihai I (cu
care a avut convorbiri în legătură cu evenimentele despre care scrie). Mai ales
în capitolul IX al acesteia (Dezamăgirea 25 ) sunt formulate comentarii critice cu
privire la abuzurile comise de militarii sovietici în România, care au consternat
până şi familia regală, prin gravitatea şi frecvenţa lor.
Pe parcursul ultimului deceniu, când obstacolele din calea cercetării interne
au fost înlăturate, s-a înregistrat un progres evident în direcţia depistării
mărturiilor documentare şi a valorificării lor cu prioritate. De altfel, s-a ajuns la
înţelegerea faptului că simplele afirmaţii generale, care puteau fi veridice, nu
aveau „rezistenţa" necesară, decât numai dacă acestea se fundamentau pe o
solidă şi de necontestat informaţie documentară. Prin urmare, primul demers
care trebuia întreprins era efectuarea de investigatii arhivistice cât mai stăruitoare.
În acelaşi timp au fost recuperate - atât în ţară 'cât şi în străinătate - valoroase
documente memorialistice, care aruncau o lumină clară asupra evenimentelor,
exercitând o adevărată fascinaţie asupra cititorilor. Ne-au reţinut atenţia, sub
acest raport, memoriile generalilor Nicolae Rădescu şi Constantin Sănătescu 27 ,
foşti prim-miniştri ai ţării, dar şi cele ale unor participanţi la mişcarea de rezistenţă
anticomunistă 28 • În anul 1993 a fost editat un volum de documente (40) aflate
în arhive americane şi engleze ( care se referă la perioada 1944-194 7),
26

23
Vezi, mai ales, capitolul Rusia devastează şi jefuieşte (Reuben Markham, op. cit., p. 371-387).
Editorul cărţii, Romulus Rusan, nota următoarele: ,,cartea lui Reuben H. Markham rămâne o capodoperă
a literaturii documentare din acel timp de răscruce" (Reuben Markham, op. cit., p. 457).
24
Arthur Gould Lee, Crown against sickle. The story of King Michael of Romania, Huntchinson
and Co. (Publishers) Ltd., 1950. Versiunea românească a cărţii are titlul: Coroana contra secera şi
ciocanul. Povestea regelui Mihai al României, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.
25
Ibidem, p. 143-164.
26
Nicolae Rădescu, Începutul ocupaţiei, în Memoria, 1992, nr. 6, p. I 08-11 O.
27
Constantin Sănătescu,Jurnal, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
28
Menţionăm, cu deosebire, cartea lui Cicerone Ioniţoiu despre Rezistenţa armată anticomuni.~tâ
din munţii României, 1946-1958 (Bucureşti, 1993).
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concurând la o mai nuanţată înţelegere a unuia dintre procesele fimdamentale
(intrarea României în sfera de influenţă sovietică, în 1944 precum şi instaurarea
regimului comunist la Bucureşti în anii 1945-1947 - n.n.) ce au marcat istoria
contemporană a României" 29 (subl. ns. - A.F.). Este, astfel reprodus un întreg
fragment din lucrarea memorialistică a lui C. V. R. Schuyler30 (asupra căreia
vom reveni) şi nota însărcinatului cu afaceri al S.U.A. la Moscova (George
Kennan) către Secretariatul de Stat ( din 11 noiembrie 1944, în care sunt
menţionaţi „factorii generatori ai resentimentelor sovietice faţă de România" 31 ).
De un interes aparte este raportul despre activitatea Comisiei Aliate de Control
din România, datorat generalului de brigadă C. V. R. Schuyler, ,,reprezentantul
şef'3 2 al S.U.A. în aceasta. Aşadar, au fost puse la dispoziţia specialiştilor
importante surse documentare străine, ceea ce a propulsat în prim-planul ştiinţei
istorice o problematică actuală şi a determinat o activitate a cercetării istorice
interne, cu scopul de a fi descoperite mărturiile existente despre aceasta.
Considerăm că anii 1994-1996 constituie o etapă distinctă în istoriografia
naţională a problematicii de care ne ocupăm. Ea se remarcă printr-o mai atentă
investigaţie arhivistică, publicarea de izvoare inedite şi modul de interpretare a
realităţilor româneşti din perioada finală a celui de-al doilea război mondial.
Cercetarea arhivelor locale şi a celor centrale a avut rezultate concludente, care
au fost comunicate prin intermediul unor reviste (de specialitate sau cultură),
ca şi a câtorva volume independente. Altfel spus, interesul manifest pentru
sursele primare s-a concretizat în studii şi articole, apoi în publicarea unor scrii
de documente cu privire la comportamentul militarilor sovietici. Le vom
consemna, respectând ordinea apariţiei acestora.
Pe temeiul investigaţiilor pe care le-am tăcut în anul 1993, am conceput o
primă lucrare despre raporturile sovieticilor cu populaţia Bihorului în lunile
septembrie-octombrie 1944 (deci în momentul acţiunii lor ofensive), pe care
am publicat-o în periodicul orădean Cetatea Bihariei 33 • Am stăruit asupra
deposedării forţate de bunuri materiale de către militarii sovietici, a locuitorilor
din mai multe aşezări bihorene, reproducând - pentru argumentare - un număr
de cinci documente necunoscute. Pentru zona de vest a României, acestea
reprezintă cea dintâi contribuţie documentară la cunoaşterea exceselor
comportamentale ale militarilor Armatei Roşii. Este de apreciat, totodată,
iniţiativa istoricilor militari Aurel Pentelescu şi Constantin Hlihor de a publica
în Revista Română de Istorie Militară, la rubrica semnificativ intitulată Oamenii

29

I. Chiper, F. Constantiniu, A. Pop, op. cit., p. 6-7.
Aceasta a apărut iniţial în Witness to the origins ofthe Cold War. Edited byThomasT, Hammond,
University ofWashington Press, Seattle and London, 1986, p. 123-160 (capitolul View_from Roman ia).
A fost tradus şi publicat în Revista Română de Studii Internaţionale, XXV, 1991, nr. 3-4 ( 113-114),
nr. 5-6 ( 115-116).
31
I. Chiper, FI. Constantiniu, A. Pop, op. cit., p. 95-98.
32
Ibidem, p. 149-162.
33
Antonio Faur, Contribuţii documentare inedite cu privire la raporturile Armatei Sovietice cu
populaţia Bihorului (în lunile septembrie-octombrie 1944), în Cetatea Bihariei, Oradea, 1994, nr. 3.
p. 4-5; nr. 4, p. 5.
-'
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au dreptul să ştie, un grupaj de documente (I 6) despre Armata Sovietică de
ocupaţie În România 34 , care ne apare acum, după o jumătate de secol, cu
imaginea ei adevărată. Alte documente aparţinând acestei categorii au fost
incluse în două volume editate de Arhivele Statului din România în 1994, cu
titlurile România - marele sacrificat al celui de-al doilea război mondia/3 5 şi
România. Viaţa politică în documente (1945)3 6 • Acestea completează, cu noi
date, la fel de revelatoare, cunoaşterea atitudinii trupelor de sovietice de ocupaţie.
Concomitent cu extinderea comentariilor, tot mai incisive37 , continuă fluxul
de informaţie inedită, îmbogăţindu-se baza documentară, ceea ce conferă un
conţinut corect generalităţilor 38 • Astfel, în anul 1995 sunt tipărite două volume
despre Convenţia de Armistiţiu cu Naţiunile Unite 39 , precum şi un altul despre
Armata Roşie în România 40 , în care sunt cuprinse 61 de documente 41 ( din
perioada 20 iunie-31 martie 1947) şi 11 tabele cu date referitoare la incidentele
şi neregulile „făptuite" de militarii sovietici (l 944-1945). Apariţia acestui volum
a pus în lumină, prin intermediul unor mărturii scoase din anonimatul arhivelor,
situaţia tragică a României, din momentul în care pe teritoriul ei au pătruns
trupele sovietice. Mitul Armatei Roşii „eliberatoare" este desfiinţat, în locul
acestuia fiind aşezat adevărul că e vorba de ocupaţie militară sovietică, cu tot
cortegiul de nenorociri pe care le-a produs, dintre care reţinem: ,,abuzurile fel
de fel, fărădelegile şi samavolniciile, subminarea, ignorarea sau alungarea

34
Colonel Aurel Pentelescu, maior dr. Constantin Hlihor, Armata Sovietică de ocupaţie în România
(1944-1958), în Revista de Istorie Militară, 1944, nr. 4, p. 2-1 O; nr. 5, p. 3-6; nr. 6, p. 4-9; nr. I, p. I 0-12;
nr. 2, p. 7-12. Vezi şi Constantin Hlihor, Ion Petrescu, Armata Roşie în România, în Totuşi iubirea
(iulie 1994).
35
România - marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente, coordonator
M. R. Mocanu, EdituraArhivelor statului, Bucureşti, 1994.
3
• România. Vta(a politică în documente. l 945 coordonator Ioan Scurtu, Editura Arhivelor Statului
din România, Bucureşti, 1994.
37
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot împotriva României, EdituraAcademiei de Înalte Studii
Militare, Bucureşti, 1994; Constantin Hlihor, Ocuparea României de către Armata Roşie. Premise.
Etape. Consecinţe, în Revista istorică, 1994, nr. 9-1 O, p. 870-875; Veteranii pe drumul onoarei şijert/l'i
1941-1945. Avânt peste Carpaţi, Bucureşti, 1994; George Tomaziu, Jurnalul unui.figurant, Editura
Univers, Bucureşti, 1994; România şi războiul mondial din 1939-1945, laşi, 1995; Al. Oşca, Mircea
Chiriţoiu, Consideraţii privind rezistenţa organelor militare ale statului român faţă de ocupaţia ţării de
către Armata Roşie (1945), în 6 Martie 1945. Începuturile comunizării României, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 262-278.
3
• Şerban Papacostea, Cuvânt înainte la volumul 6 Martie 1945 ... , p. 6 .
.w Este vorba de: România şi Armistiţiul cu Naţiunile Unite. Documente, coordonator M. R. Mocanu,
EdituraArhivelor Statului din România, Bucureşti, I 995;Antonio Faur, Măsuri legislative şi economicoadministrative de aplicare a Convenţiei de Armistiţiu (septembrie l 944 - mai 1945), Editura Fundaţiei
Culturale „Cele Trei Crişuri", Oradea, 1995.
40
Armata Roşie în România. Documente (I), în colecţia ,,Revista de Istorie Militară", Bucureşti.
1995. La realizarea acestuia au colaborat: dr. Constantin Hlihor, Ilie Manole,Aurel Pentelescu, Gheorghe
Vartic, Mihai Macuc, ConstantinAioanei, Liviu-Aurel Martin, Mircea Dănuţ Chiriac şi Gavril Preda.
'' Cea mai mare parte a acestora (dela documentul. IX, din 3 septembrie 1944, şi până la documentul
nr. LX, din 26 mai 1945) se referă la diverse aspecte ale comportamentului militarilor sovietici pe teritoriul
României. Ele provin din mai multe fonduri aflate în arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Arhiva
Serviciului Român de Informaţii şi Arhivele Istorice Centrale din Bucureşti.
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autorităţilor locale, profanarea bisericilor, tâlhăriile, spargerile şi devastările de
crame, crâşme, cămări, magazii, magazine, depozite, etc."42 . Preocupările pentni
cercetarea fondurilor arhivistice externe s-au materializat şi prin editarea
Jurnalului parizian 43 al lui Dumitru G. Danielopol, fost expert al Băncii
Naţionale a României şi secretar general al delegaţiei române la Conferinţa de
Pace de la Paris, din anii 1946-194 7. Din perspectiva cercetării noastre, sunt
importante cele 31 de documente „confidenţiale" 44 în care sunt formulate
aprecieri cu privire la politica Uniunii Sovietice faţă de România, care viza
exclusiv „obţinerea cu beneficii pentru a-şi îmbunătăţi propria stare
deplorabilă"45 . Într-un raport al său din 22 iunie 1945, către Subsecretariatul de
stat de la War Office, viceamiralul Stevenson, şeful Misiunii militare engleze
din cadrul Comisiei Aliate de Control, atrăgea atenţia asupra „rechiziţionărilor
neoficiale sau, pur şi simplu, a Jafului şi tâlhării/or trupelor ruseşti" (subl. ns.
- A.F.), conchizând că este „imposibil de stabilit cu exactitate la cât se ridică
acestea"46 • O analiză remarcabilă a modului cum sovieticii au aservit, sub raport
economic România, o face Paul Poenaru, preşedintele Mişcării Naţionale a
Românilor Democraţi .
Era firesc ca în urma acestei febrile căutări şi descoperiri de documente,
din care unele au şi fost publicate4 8, să se treacă la o lucrare de sinteză, care să
încerce o recuperare integrală a fenomenului istoric în discuţie. Prima lucrare,
dedicată examinării prezenţei militare sovietice în România, a şi apărut 49 în
anul 1996. Autorul ei, Constantin Hlihor, surprinde toate ipostazele acestei
armate, mai exact cea de adversar, de aliat şi de ocupant. El a optat pentru o
temă - aşa cum preciza, în Cuvânt înainte, Florin Constantiniu - care „decenii
de-a rândul a fost interzisă istoricilor români". Fără să fie „inhibat de dificultăţile
de tot felul ce-i~ stăteau în cale", Constantin Hlihor a înfăţişat faptele obiectiv şi
competent" 50 • Intr-adevăr, avem în faţă o interpretare de referinţă asupra
problematicii pe care o reconstituim, care contribuie la modificarea percepţiei
asupra Armatei Roşii, în sensul că acesta ni se dezvăluie, fără echivoc, ca o
forţă de ocupaţie străină. Conduita militarilor sovietici este suprinsă mai ales în
capitolele finale ale cărţii, dedicate prezentării gamei variate a abuzurilor comise
de trupele sovietice.
47

Armata Roşie în România. Documente ... , p. 14.
Dumitru G. Danielopol, Jurnal parizian. Documente Cof?fidenfiale, ediţie îngrijită de Valeriu
Florin Dobrinescu şi Nicolae Niculescu, Editura Institutului European, Iaşi, 1995.
" Ibidem, p. 44-206.
45
D. F. Stevenson, Interpretarea sovietică a termenilor Armistifiului, în Dumitru G. Danielopol,
op. cit., p. 54.
4
• Ibidem, p. 54.
47
Ibidem, p. 188-196.
48
Vezi şi Antonio Faur, Comportamentul ostaşilor sovietici pe teritoriul Bihorului, în Crişana Plus
Oradea, 1995, nr. 32, p. 7; nr. 33, p. I O; nr. 34, p. 3; nr. 35, p. 3; nr. 36, p. 3; nr. 37, p. 5.
4
° Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar. Aliat. Ocupant (/940-/948), Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996.
5
° Florin Constantiniu, Cuvânt Înainte la cartea lui Constantin Hlihor despre Armata Roşie în
România ... , p. 6.
42
41
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Desigur, lucrările la care ne-am referit au pus în lumină, cu destulă claritate,
rolul pe care l-a avut Armata Roşie - cu ajutorul căreia Moscova şi-a aplicat
planurile de sovietizare - în schimbarea destinului României. Această realitate
a focalizat atenţia unor cercetători dornici să facă accesibile cititorilor noi faţete
ale adevărului. Au fost continuate investigaţiile, atât pe plan naţional cât şi
direcţia identificării unor surse străine de informare, a căror obiectivitate nu
poate fi pusă sub semnul întrebării. Efectul unor asemenea strădanii nu s-a
lăsat prea mult aşteptat. Astfel, în anul 1997 a fost integral tipărit Jurnalul 51
generalului C. V. R. Schuyler, reprezentantul american în Comisia Aliată de
Control. Această carte - document a îmbogăţit considerabil cunoaşterea unor
întâmplări din perioada anilor 1944-1947, când s-a aflat la Bucureşti, în mijlocul
evenimentelor. Istoricul Edward Mark afirma, pe bună dreptate, că jurnalul său
constituie un document de o mare importanţă istorică", mai ales că „nici un alt
participant la evenimentele din 1944-1947 n-a lăsat o descriere mai amănunţită
a ceea ce el a văzut" 52 (sub!. ns. - A.F.). Este remarcată „claritatea cu care
generalul Schuyler a înţeles evenimentele" 53 şi le-a consemnat în valoroasa sa
carte. Subscriem la această apreciere, fiindcă o privire atât de lucidă şi o intuire
atât de exactă a experienţelor la care a fost supusă România de către ocupanţii
sovietici nu mai întâlnim în lucrările scrise, într-un spirit nepărtinitor, de maiiori
străini. Pentru situarea în context european a problematicii pc care, o
reconsiderăm, de o certă utilitate este cartea istoricului francez Jacques de Launay
despre „marea prăbuşire" germană din ultimele luni ale celui de-al doilea război
mondial, cu accent nu numai pe operaţiile militare, ci şi pe excesele
comportamentale ale trupelor sovietice. El precizează că, ani de zile, un
asemenea „subiect" era considerat „inoportun", dar a sosit momentul ca
specialiştii să-i acorde atenţia cuvenită. Îşi exprimă convingerea, în „calitate de
istoric" că, ,,orice adevăr trebuie rostit", fără nici o teamă şi oricare ar fi
consecinţele acestui demers: ,.Nu putem ignora o parte a istoriei" 54 (sub! ns. A.F.), afirmă Jacques de Launay, idee pe care o împărtăşim, pentru că arc o
valabilitate universală şi se poate aplica la toate epocile şi în mod deosebit la
cea contemporană, despre care există încă o masivă informaţie inedită, astfel
că numai o parte a ei a fost restituită. În capitolul intitulat Drumul spre nordvest cartea include şi câteva pagini consacrate României 55 , informaţia fiind
sumară iar materialul prea tolerant cu trupele sovietice: ,,Au existat câteva violuri
comise în stare de ebrietate. De asemenea, au mai fost cazuri deosebite, la sate.
În Bucureşti, oraş cunoscut în 1944 pentru străzile sale „fierbinţi" şi fauna de

C. V. R. Schuyler, Misiune dificilă. Jurnal (28 ianuarie- 20 septembrie 1946), ediţie îngrijită de
Mircea Chiriţoiu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.
52
Ibidem, p. 7.
53
Ibidem.
54
Jacques de Launay, Marea prăbuşire, l 944-1945, Editura Polirom, laşi 1996.
55
Ibidem, p. 133-137.
51

Al.

Oşca şi
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prostituate, dintre care cele mai înzestrate făcuseră „universitatea" în Malta,
lipsiţi de femei, ruşii au găsit uşor partenere, fără a fi obligaţi să le vâneze.
Pretenţiile Armatei Roşii au fost asemănătoare cu cele ale oricărei armate în
campanie: alimente şi băutură, cazare şi distracţii" 56 • Autorul francez, datorită
faptului că n-a avut acces la date concrete, a minimalizat suferinţele locuitorilor
ţării la nivelul unor întâmplări comune, lăsând astfel impresia că Armata Roşie
a avut un comportament aproape de normalitate, dacă ne raportăm la situaţia
de război. Realitatea era cu totul alta, ceea ce vom demonstra în capitolele
următoare.

Între cărturarii români care ne-au lăsat mărturii despre „timpul prin care au
trecut", cu deosebire despre raporturile militarilor sovietici cu populaţia ţării,
se detaşează filosoful Constantin Rădulescu-Motru, fost preşedinte al Academici
Române. Însemnările sale memorialistice din anii 1944-1945 57 au o acurateţe
neobişnuită, abundând în date concrete (adică în exemplificări), cărora li se
asociază comentariul personal, de factură psihologică şi filosofică, spre care
autorul era îndrituit, devreme ce era o autoritate în domeniu. De aceea,
explicaţiile sale merg în adâncime, nu se limitează la o consemnare faptică.
Savantul român - ca autor şi uneori, participant la ceea ce se întâmpla - încercă
să înţeleagă ce se petrece şi să explice mecanismele interioare ale unui
comportament sovietic atât de agresiv, cu consecinţe alarmante, deoarece este
nevoit să constate că niciodată n-a văzut „o asemenea groază la sat" 58 (sub!.
ns. - A. F). Dintre numeroasele note cu privire la momentele istoriei trăite de
C. Rădulescu-Motru, reţinem o formulare din 23 septembrie 1944, care, deşi
scrisă telegrafic, conţine adevăruri zguduitoare: ,,Ţara (este - n.n.) jefuită şi
lăsată la discreţia samavolniciei trupelor de ocupaţie rusă. Soldaţii şi chiar ofiţerii
români dezbrăcaţi până la piele de armata rusă. Refugiaţii de prin Basarabia şi
Bucovina fugind, care cum apucau, pentru a nu fi surprinşi de ruşi, ţărani şi
proprietari mari şi mici devastaţi, femei necinstite de soldaţi ruşi beţi. Urgie
completă" 59 • În textul lui C. Rădulescu-Motru pulsează suferinţa întregii naţiuni,
aflate într-un moment crucial al existenţei sale.
Dacă la nivel naţional s-au configurat unele din dimensiunile fenomenului
pe care-l examinăm, prin publicarea de documente (arhivistice şi memorialistice)
şi maniera de interpretare a conţinutului acestora, în anumite zone ale ţării situaţia
este diferită, în sensul că nu s-au publicat lucrări decât despre comportamentul
sovieticilor în judeţele din vestul ţării, începând cu anul 1994. Menţionăm
56

Ibidem, p. 135.
C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri. 1944, Ediţie de Rodica Bichiş, Editura Floarea
Darurilor, Bucureşti, 1997; Idem, Revizuiri şi adăugiri, 1945, Ediţie de Gabriela Dumitrescu, Edin1ra
Floarea Darurilor, Bucureşti, 1999.
58
Dinu C. Giurescu, Comentar la carte lui C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri, 1944 ... ,
p. 291.
59
C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri. 1944 ... , p. 291.
57

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

I3

lîtoricul

cercetări/or

privind raporturile militari/or sovietici c11 locuitorii

şi

imtitu/iile din România

2 75

aspectele cercetate: abuzuri ale militarilor sovietici pe teritoriul Bihorului
(1944-1945) 60 , destinul tragic al românilor basarabeni şi bucovineni aflaţi pe
teritoriul Bihorului (1944-1945)6 1, modul de comportare al sovieticilor în judeţul
Arad 62 , efectele economice ale prezenţei unităţilor sovietice în judeţul Sălaj
(oct. 1944-1945)63 şi raporturile sovieticilor cu locuitorii din judeţele din vestul
României ( 1944-1945) 64 • Toate acestea sunt repere utile pentru reconstituirea
complexităţii raporturilor militarilor sovietici cu populaţia şi instituţiile statului
român din judeţele Arad, Bihor şi Sălaj.
Am prezentat, cu comentariile de rigoare, evoluţia cercetărilor cu privire la
prezenţa Armatei Roşii în România, dar mai cu seamă în judeţele din vestul
acesteia, cu semnalarea urmăririlor tragice ale unei asemenea situaţii istorice.
Se poate constata că, mai ales în ultimul deceniu, au apărut lucrări ale unor
autori străini şi români, care se referă la comportamentul militarilor sovietici,
punând - cu pregnanţă în evidenţă - faptul că este vorba nu de o armată
eliberatoare, ci de una de ocupaţie străină. A fost parcursă doar o etapă, de
început, fără îndoială promiţătoare, a cunoaşterii impactului produs în societatea
românească de trupele sovietice. De aceea, apreciem că se impune nu numai
aprofundarea investigaţiilor, pentru a fi restituite acele realităţi care au o
semnificaţie naţională şi continentală, dar şi efectuarea de cercetări regionale,
prin intermediul cărora să poată fi valorificată, sub raport istoriografic, o marc
cantitate de surse documentare inedite. Cum imaginea generală se compune
din fragmente, ni se pare firesc să accentuăm asupra necesităţii studierii riguroase
a realităţilor locale, din provinciile şi judeţele ţării, fără de care ne vom menţine
la stadiul unor aserţiuni generale, lesne contestabile.

0
" Antonio Faur, Aspecte ale abuzurilor trupelor sovietice pe teritoriul Bihorului ( /945), în Tribuna,
Cluj-Napoca, 1996, nr. 9, p. 13; Idem, Contribuţii documentare la cunoaşterea atitudinii soldafilor
sovieticifaţă de locuitorii din Beiuş (sept.-oct. 1944), în Analele Universităţii din Oradea, seria IstorieArheologie, Tom VI-VII, 1996-1997, p. 266-301; Idem, Contribuţii documentare la cunoaşterea
activităţii delegatului Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului În judeţul Biho,; în Crisia, I 9961997, p. 239-245; I<lem,Din istoricul Cercului Teritorial Bihor (noiembrie 1944), în Cele Trei Crişuri,
1999, nr. 1-2, p. 4-5; Idem, Consemnări documentare despre realităţile bihorene din toamna anului
1944, în Cele Trei Crişuri, 1999, nr. 3-4, p. 5; Idem, Aspectele economice ale raporturilor militarilor
sovietici cu populaţia din sudul Bihorului (sept. 1944 - decembrie 1945), în Omagiu istoricului Gheorghe
Buzatu la 60 de ani, Editura Muzeului Vrancei, Focşani, 1999, p. 814-832.
61
Idem, Destinul tragic al românilor basarabeni şi bucovineni aflaţi pe teritoriul Bihorului
( 1944-1945), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, 336 p.
62
Idem,Documente inedite. Dezarmarea jandarmilor din judeţul Arad de către militarii sovietici, în
Cele Trei Crişuri, 1997, nr. 1-3, p. 5; Idem, Consideraţii cu privire la comportarea militarilor sovietici în
judeţu/Arad (1944), în Cele Trei Crişuri, 2000, nr. 1-3, p. 5;Raporturile militarilor sovietici cu reprezentan/ii
administraţiei din judeţele Arad şi Bihor, (1944-1945), în Cele Trei Crişuri, 2000, nr. 4-6, p. 40-49.
61
Idem, Din efectele economice ale prezenţei unităţilor sovietici În judeţul Sălaj (oct. I 944-1945)
(lucrare în mss., trimisă - spre publicare - la Acta Musei Poroilissensis).
64
Idem, Comportamentul armatei sovietice În judeţele din vestul României (1944-/ 945), în Arhivele
Totalitarismului, 1997, nr. 17, p. 36-41; 1998, nr. 19-20, p. 85-1 Ol; Idem,Armata Roşie înjude(ele din
vestul ţării (1944-1945). Noi adevăruri despre comportamentul acesteia (/-II), în Cele Trei Crişuri,
1999, nr. 7-9, p. 3; nr. I0-12, p. I, 7.
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THE HISTORICAL RESEARCH WORKS CONCERNING
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE SOVIET MILITARY MEN
AND THE ROMANIAN INHABITANTS AND ADMINISTRATION
Abstract
The author studies the historiografic preoccupations regarding this subject, ascertaining that,
until 1989, save from same papers published abroad, there were written but incidentally works on the
relationships of the soviet military men with the roman ian administration and the inhabitants of the
country. However, in the last decade, the historiografic research on the problem ofthis realities, has
been constituted and have resulted in the publication of books, studies and articles of doubtless
documentary and interpretative value.
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NOTE

O BRĂŢARĂ DIN AUR DIN COLECŢIA MUZEULUI ŢĂRII
CRIŞURILOR

de
Călin Ghemiş

Alături

de alte piese preistorice din aur, în tezaurul muzeului orădean se află o
din bară de aur, cu secţiune rombică. Piesa nu are loc de
descoperire ci este menţionat doar faptul că provine din vechile colecţii ale muzeului,
fiind înregistrată în 1972.
Brăţara a fost confecţionată dintr-o bară cu secţiunea pătrată şi răsucită de mai
multe ori, fapt căruia i se datorează forma actuală a secţiunii. Capetele piesei, care
păstrează secţiunea iniţială, sunt libere şi tăiate drept. Lipsa unui context clar de
descoperire îngreunează într-un fel încadrarea cultural-cronologică a acestei brăţări.
Dimensiuni:
Din punct de vedere tipologic, brăţările de acest gen evoluează din forme mai
simple, confecţionate din bară cu secţiune patrulaterală, cum sunt cele di~ depozitele
de la: Armeniş (Rusu, 1972, 44); Borşa (Rusu, 1972, 44); Bodrogkeresztur
(Mozsolics, 1973, 191); Budapest-Rakospalota (Mozsolics, 1973, 27); Căuaş IV
(Rusu, 1972, 45. Bader, 1978, 122, cu bibliografia ... ); Cetea (Popescu, 1956, 212;
Rusu, 1972, 45); Cugir (Ciugudean 1997, 119); Firiteaz (Rusu, 1972, 46. Mozsolics,
1973, pl. 79); Hodiş (Rusu, 1972, 46, Burda, 1979, 119); Maramureş 1972, 47);
Sacoşu Mare (Rusu, 1972, 48); Sighet (Rusu, 1972, 49); Sântana(Rusu, 1972, 49);
Slatina Timişului (Rusu, 1972, 49); Şmig (Mozsolics, 1968, 53; Rusu, 1972, 50)
descoperiri binecunoscute dealtfel în literatura de specialitate.
Piesele torsadate sunt însă apariţii rare în peisajul brăţărilor simple, tehnica
torsadării, cum se poate observa la piesele de la Oarţa de Sus (Kacso, 1987, pl. 22
aur, pl. 23 argint), descoperite în mediu Wietenberg II (Kacso, 1987, 70) sau diademe,
precum cea din tezaurul de la Barca (Bartik, 1994, 34), desco_perită în mediu Otomani,
fiind într-o anumită măsură, specifică bronzului mijlociu. In ambele descoperiri de
mai sus brăţările, respectiv diadema apar în asociaţie cu inele de buclă cu capete de
formă de barcă şi este vorba de exemplare lucrate foarte îngrijit. Tehnica torsadării
mai este întâlnită la una dintre verigile din recent publicatul depozit de la Cugir, jud.
Alba (Ciugudean 1997, 124, fig. 3.11.) însă în acest din urmă caz torsadarea pare a
nu fi fost intenţionată. În 1972, Mircea Rusu discutând problemele legate de
brăţară confecţionată
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metalurgia bronzului afirma: ,,Primele exemplare provin din necropolele tumulare
unde pe baza pieselor cu care se asociază ele pot fi datate în Bronz C sau D" (Rusu,
1972, 35). O brăţară din aur cu bara torsadată apare şi în tezaurul de la Meseşenii de
Sus (Mozsolics 1973, Taf. 93, nr. 7), alături de alte brăţări, asociere în tezaur care
ne-a determinat să încadrăm piesa în descoperirile aparţinând sfărşitului epocii
bronzului.
Aurul din care a fost confecţionată piesa este de culoare gălbuie, şi probabil
provine din minele de aur transilvănene, fapt nu întru totul confirmat, deoarece nu
există până acum o analiză metalografică a brăţării.
Prezenţa acestei brăţări în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor ne-a determinat să
o considerăm drept o descoperire bihoreană. Lipsa unui indiciu mai clar cu privire
la condiţiile de descoperire, ne privează cercetarea de unele aspecte demne de luat
în considerare în privinţa descoperirilor aparţinând perioadei de sfărşit a epocii
bronzului din zona Crişanei.
Faptul că piesa provine din vechile colecţii ale muzeului, nu exclude posibilitatea
ca aceasta să fi făcut parte din unul din bogatele tezaure de aur descoperite în
împrejurimile Oradiei la sfărşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.
În legătură cu prelucrarea aurului în preistorie, trebuie să subliniem că „foarte
probabil „metalul provenea din exploatările din zona Băiţa Bihor, zonă în care auml
apare în ocurenţe de suprafaţă (Stoici, 1983, 1O1), nefiind exclusă exploatarea
acestora încă din preistorie, aşa cum a afirmat deja Mircea.Rusu (Rusu, 1972, 30)
fapt într-un fel confirmat de descoperirile din zonă între care un loc deosebit îl
ocupă tezaurul de la Hodiş (Burda, 1979, 65).
Funcţonalitatea piesei este evidentă, aceea de piesă de podoabă. Legat însă de
aceste piese trebuiesc subliniate câteva aspecte deloc neglijabile, pe lângă funcţia
de tezaurizare a metalului într-o formă care permite şi etalarea acestuia acest gen de
piese este posibil să fi fost folosite ca elemente cu valoare premonetală, cum au fost
folosite brăţările din argint în vechea Mesopotamie, lingourile de cupru cipriote sau
de ce nu turtele şi lingourile de bronz din Transilvania şi nu numai.

One Gold Bracelet from the

"Criş

County Museum 's " Collections

The autor presents an unpublished gold bracelet wich is dated in the Late Bronze Age, based on
the analogies from different discoveries, setteled in the big majority on the West side ofRomania.
The piece has no discovery place, beeing mentioned in the inventory register ofthe "Criş County
Museum", and is possible that the bracelet took part of one of the treasuries that were discovered on
the territory of Oradea in the late XIX' h century and the beginning ofthe XX' h century.

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

3

O

brăţară

din aur din

colecţia

Muzeului

Ţării Crişurilor

279

BIBLIOGRAFIE
BADER 1978 - T. BADER - Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi
tracică, Bucureşti, 1978.
BARTIK 1994- J. BARTIK- Gold hoardfrom Barca, în, Pamiatki a Muzea BronzeAge în Slovakia,
Bratislava, 1994, 33-34.
BURDA 1979 - ŞT. BURDA - Tezaure de aur din România, Bucureşti, 1979.
CIUGUDEAN 1997 - H. CIUGUDEAN - Depozitul de la Cugir şi raporturile sale cu manifestările
culturale ale bronzului târziu, în Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a fierului în
Transilvania, Alba Iulia 1997, p. 99-134.
KACSO 1987 - C. KACSO - Beitrage zur kenntnis der Verbreitungsgebiete und der Chronologie der
Suciu de sus kultur, în Dacia n.s. XXXI, 1-2, 1987, 51-75.
MOZSOLICS 1968 - A. MOZSOLICS - Goldfunde des Depotfundhorizontes von Hajdusamson, în
46-47, Ber. R.G.K. 1966-1967/1968/, 1-76.
MOZSOLICS 1973 - A. MOZSOLICS - Die Bronze und Goldfunde des Karpatenbeckens.
Depotfundhorizontes von Forro und Opaly, Akademiai Kiad6, Budapesta, 1973.
POPESCU 1956 - D. POPESCU - Prelucrarea aurului în Transilvania înainte de cucerirea romană,
Materiale şi cercetări arheologice, II, 1956, 196-250.
RUSU 1972 - M. RUSU - Consideraţii asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D şi
Halstatt A, în Acta.M.N.IX, 1972, 29-63.
STOICI 1983 - S .. STOICI - Distinctul metalogenetic Băiţa Bihorului, Buc. 1983.

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

280

Călin Ghemiş

4

b

PI. I. Brăţara din aur din Colecţia Muzeului Ţării Crişuri/or Gold bracelet from Criş Country
Museum's Collections a) desen, draw; b) foto, photo.
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· PI. II,

Răspândirea brăţărilor

din bară torsadată I The distribution of tordated bracelets
Romania: I) Daici; 2) Meseşeni; 3) Oradea (?)
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CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR DESCOPERIRI DIN AŞEZAREA
DULCEANCAIV
de
Dan

Băcueţ Crişan

Cercetările desfăşurate în aşezarea de la Dulceanca IV şi rezultatele acestora,
sunt cunoascute lumii arheologice româneşti. Deşi au fost publicate cu câţiva ani în
urmă, concluziile şi datările oferite ne-au determinat să analizăm din nou unele
materiale arheologice descoperite în aşezarea mai sus amintită, materialele prezentate
într-un articol intitulat „habitas des Vie et VIie siecles de natre ere aDulceanca IV",
publ:cat în DACIA (NS), nr. XXXVI, 1992, p. 125-177, autor fiind Suzana
Dolinescu-F erche.
În prima parte sunt prezentate descoperirile aparţinând sec. VI (DolinescuFerche 1992, p. 126-152, Fig. 1-20) iar în a doua parte descoperirile datate la
srarşitul sec. VII (Dolinescu-Ferche 1992, p. 153-172, Fig. 21-35). Separat de aceste
materiale arheologice, sunt descrise şi rezultatele săpăturilor de salvare desfăşurate
la Dulceanca III (Dolinescu-Ferche 1992, p. 158), unde a fost identificat un orizont
de locuire încadrat cronologic - de asemenea - la sfărşitul secolului VII.
Descoperirile arheologice din cele două aşezări Dulceanca IV şi III, din orizontul
datat la sfărşitul secolului VII, sunt cele asupra cărora ne vom îndrepta atenţia în
rândurile care urmează, cu intenţia de a analiza şi relua în discuţie încadrarea
cronologică a materialului arheologic.
În articolul amintit, autoarea face la început câteva consideraţii asupra habitatului
după care trece la prezentarea şi descrierea complexelor (Dolinescu-Ferche 1992,
p. 153). Un spaţiu destul de larg este acordat descrierii ceramicii, în acest orizont
fiind prezente speciile ceramice: cărămizie cu decor incizat şi cenuşie cu decor
realizat prin lustruire. În cadrul speciei cărămizii, forma ceramică identificată este
oala fără toarte, ornamentată cu linii în val şi linii drepte orizontale (DolinescuFerche 1992, p. 159). Oala fără toarte şi oala globulară cu două toarte, ornamentate
cu reţea de linii realizate prin lustruire, apar în cadrul speciei cermice cenuşii
(Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 34/10; 26/15; 27/12, 14).
Alături de materialul ceramic ce constă în vase cărămizii ornamentate prin
incizare cu benzi de linii drepte şi benzi de linii în val (Dolinescu-Ferche 1992, Fig.
34/1-6; 35/1,3-15, I 9-23, 35-38) şi vase cenuşii cu decor realizat prin lustruire
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(Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 34/1; 35/18), în cele două aşezări au fost descoperite
şi câteva piese de metal. Dintre aceste piese remarcăm un vârf de săgeată alungit şi
triunghiular în secţiune (Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 34/20) şi un vârf de săgeată
de formă foliacee ( 1992, Fig. 34/8) descoperite la Dulceanca III. De la Dulceanca
IV provin patru vârfuri de săgeţi triunghiulare în secţiune (Dolinescu-Ferche 1992,
Fig. 29/2; 33/7, 14-15).
Toate aceste materiale arheologice descoperite la Dulceanca IV şi III sunt datate
la sfârşitul sec. VII (Dolinescu-Ferche 1992, p. 153, 158).
Descrierea ceramicii nu ne oferă din păcate informaţii privind tehnica de lucru a
vaselor, lăsându-ne să presupunem, după ce am studiat documentaţia grafică, că aceasta
este lucrată aproape în totalitate la roata înceată. Deşi în text nu este tratată separat ci
doar menţionată (Dolinescu-Ferche 1992, p. 175), ilustraţia oferită arată clar prezenţa
în aşezările Dulceanca III şi IV a ceramicii lucrată la roata rapidă (Dolinescu-Ferche
1992, Fig. 27/2; 28/3; 32/11, 14; 33/10; 34/25) alături de cea lucrată la roata înceată
rară să cunoaştem însă, raportul dintre cele două categorii ceramice.
În cadrul descoperirilor prezentate, am sesizat prezenţa unor elemente care
credem noi, pledează pentru o datare mai târzie a materialului arheologic din orizontul
de la sfârşitul sec. VII descoperit la Dulceanca IV şi III.
Pentru specia ceramică cărămizie alături de ornamentele constând în linii în
val şi linii drepte orizontale remarcăm prezenţa inciziilor realizate cu unghia sau cu
un instrument ascuţit (Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 24/8; 27/2; 31/1), a şirurilor
scurte de impresiuni dispuse oblic sau vertical (Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 29/8,
12-13; 32/40) şi a benzilor scurte de linii drepte trase vertical sau oblic peste linii
drepte orizontale (Dolinescu-Ferche 1992, Fig. 29/9; 30/1 O; 31/39).
După M. Comşa (Comşa 1963, p. 111-112), ornamentarea ceramicii din specia
cărămizie cu incizii sub buza vasului, alveole şi benzi de linii drepte trase oblic sau
vertical apare în orizontul III, mijlocul sec. X-991, devenind tot mai fecventă în
orizontul IV, 971 cca 1000 (Comşa 1963, p. 112). La Capidavaceramica cu impresiuni
este caracteristică nivelului II datat înainte de a doua jumătate a sec. X, fiind prezentă
şi în nivelul I, a doua jumătate a sec. X-sec. XI (Florescu, Florescu, Diaconu 1958,
p. 226, 228). Ceramica ornamentată cu striuri scurte se datează în sec. IX-X
(Florescu, Florescu, Diaconu 1958, p. 195).
Cercetările de la Bucov au relevat faptul că în bordeiele din sec. VIII-IX
ceramica din specia cărămizie este ornamentată numai cu benzi de linii drepte şi
benzi de linii în val (Comşa 1978, p. 99), în etapa următoare vasele încep să fi
ornamentate cu benzi de linii oblice sau verticale, ornamente ce vor fi utilizate până
la sfârşitul sec. X (Comşa 1978, p. 99). Referitor la descoperirile de aici, sunt
cunoscute opiniile conform cărora începuturile aşezărilor de la Bucov nu ar trebui
plasate în sec. VIII, deoarece nici unul din materialele arheologice încadrate de
!"f. Comşa în acest rol, nu se datează numai în sec. VIII (Diaconu 1994, p. 41, nota 14).
In Basarabia la Hansca, striurile verticale apar din sec. IX, devenind un ornament
caracteristic pentru ceramica din secolele X-XI (Pastică 1994, p. 100-111 ).
Alveolele, impresiunile rotunde şi benzile verticale sau oblice sunt des utilizate
ca ornamente pe vasele din categoria A- ceramica cărămizie - de la Dridu (Zaharia
1967, p. 82-83). De asemenea şi în cadrul descoperirilor arheologice din zona NistruPrut datate în secolele VII-X, întâlnim benzi de linii oblice ce ornamentează ceramica
din specia cărămizie ( Cebotarenko 1990, p. 47).
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După cum afinnă M. Comşa, ceramica din specia cenuşie apare în nordul Dunării
în orizontul I, secolul IX ( Comşa 1963, p. 108, PI. II), dispărând din nordul Dobrogei
către sfârşitul mileniului I, în sudul acestei regiuni se pare că ea se mai menţine
sporadic încă câteva decenii (Comşa 1963, p. 112). Formele ceramice prezente sunt
oala fără toarte cu corp globular şi oala cu corpul globular prevăzută cu două toarte
mici tubulare pe umăr, aceasta din urmă apare în orizontul II, sfârşitul sec. IX începutul sec. X (Comşa 1963, p. 109, PI. II). Tot în această etapă unele forme
ceramice specifice ceramicii cenuşii sunt transpuse în cadrul ceramicii din specia
cărămizie (Comşa 1963, p. 112). Specia cenuşie este specifică culturii SaltovoMaiaţk, vasele de tip globular cu torţi tubulare sunt incluse în tipul ceramic Korcag
(Flerov 1990, p. 113, 132). Cercetătorii bulgari consideră că ceramica cenuşie cu
decor realizat prin lustruire a fost vehiculată în sudul Dunării din zonele NordPontice în secolul VII de către protobulgari (Donceva-Petkova 1990, p. 80). Acest
tip ceramic se perpetuează până în secolul X, sudul Bulgariei fiind zona unde s-au
descoperit cele mai timpurii exemplare (Donceva-Petkova 1990, p. 78). Vasele
cenuşii de tip globular cu sau fără toarte din zona Nistru-Prut, sunt datate în secolele
VIII-X (Cebotarenko 1990, p. 56). În aşezarea de la Hansca ceramica din specia
cenuşie apare în etapa a patra a aşezării, sec. X - primul sfert al secolului XI (Pastică
1994, p. 110).
Ceramica cenuşie cu decor lustruit în reţea este prezentă la Capidava în nivelul
I (Florescu, Florescu, Diaconu 1958, p. 173). La Dridu ceramica cărămizie
ornamentată prin incizare-categoria B - ornamentată prin lustruire, cu forme
ceramice specifice: oala globulară cu toarte sau fără (Zaharia 1967, p. 79). Întâlnim
această specie ceramică în complexele de la Bucov, complexe datate în sec. VIII prima jumătate a sec. IX şi a doua jumătate a secolului IX - sec. X (Comşa 1978,
p. 101).
Pentru Transilvania sunt cunoscute descoperirile din necropola Blandiana A,
necropolă care se datează în secolele IX-X (Anghel, Ciugudean 1987, p. I 95). În
unele morminte sunt depuse vase cenuşii globulare cu toarte sau fără (Anghel,
Ciugudean 1987, p. 187, Fig. 2/3-4). În necropola de la Alba-Iulia, vasele cenuşii
sunt prezente în mormintele din sec. IX-X (Ciugudean 1996, p. 25, fig. 2,10).
Răspândirea în nordul Dunării a acestor vase de tip Saltovo precum şi existenţa
unor semne incizate pe vase sau alte obiecte, semne care reprezintă sau provin din
rune protobulgare, au fost considerate ca argumente arheologice a stăpânirii bulgare
în nordul Dunării (Comşa 1960, p. 73).
Vârful de săgeată de formă foliacee descoperit la Dulceanca III specific sec.
IX-X, este prezent în necropolele ungureşti din Panonia cum este cea de la Budakeszi
datată în sec. X, unde se asociază cu vârfuri de săgeţi romboidale (Erdely 1993, p.
145, Fig. 10). Un astfel de vârf de săgeată a fost descoperit în necropola Blandiana
A (Aldea, Ciugudean 1981, Fig. 3/2). De la Bucov cunoaştem două piese de acest
gen (Comşa 1978, Fig. 97/12-13), vârfuri de săgeţi având lama în form de frunză
cu nervură mediană şi cu spin, descoperite în d~pendinţa nr. 2 atelier de fierărie datată în secolul X (Comşa 1978, p. 125-126). In nivelul din secolul X acest tip de
săgeată apare asociat cu săgeţi de formă romboidală (Comşa 1978, p. 125-127).
Limita cronologică superioară a aşezării de la Bucov (sec. X) poate fi fixată pe baza
vârfurilor de săgeţi de formă foliacee şi romboidală (Comşa 1978, p. 143).
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Pentru tipul de săgeată triunghiulară în secţiune, tip prezent în cele două aşezări
Dulceanca III şi IV, întâlnim analogii în necropola ungurească din sec. X de la
Budakeszi, unde în mormântul nr. 29 un astfel de vârf de săgeată alungit şi triunghiular
în secţiune, apare asociat cu săgeţi de formă romboidală (Erdely 1993, p. 149, Fig.
13). De asemenea, constatăm analogii şi în sudul Dunării, în mediul slavo-bulgar,
orizontul din secolele IX-XI (Văzarova 1965, p. 106, Fig. 79).
Mărcile de olar sunt caracteristice ceramicii de uz comun din secolele VIIIXII (Diaconu 1992, p. 356). Aceste mărci de olar nu sunt prezente numai pe vaseleborcan, ele apar şi pe alte forme ceramice: strachina şi opaiţul (Florescu, Florescu,
Diaconu 1958, p. 215), vasul globular din pastă fină cu decor lustruit prevăzut cu
toarte sau fără (Fiedler 1992, PI. 9/9), ulciorul amforoidal (Fiedler 1992, PI. 39/12;
PI. 40/2; PI. 41/3), castronul (]ambar, Matei 1979, PI. III/18) şi fundul unei astfel
de forme ceramice a fost practicată o marcă de olar în formă de cruce de Malta
(Comşa, Rădulescu, Harţuchi 1962, p. 655, Fig.5). Lipsa mărcilor de olar pe vasele
descoperite în aşezările Dulceanca IV şi III nu ni se pare a fi un argument în favoarea
datării acestora mai devreme de sec. VIII (Dolinescu-Ferche 1992, p. 175), având
în vedere faptul că pe numeroase recipiente ceramice datate ulterior sec. VIII acestea
nu sunt prezente.
Scopul acestor rânduri este de a pune din nou în discuţie materialul arheologic
descoperit în aşezările Dulceanca IV şi III, prezentat în articolul mai sus amintit.
Asocierea speciei ceramice cărămizii cu specia cenuşie, prezenţa în cadrul
repertoriului ornamental a inciziilor, şirurilor oblice de impresiuni, benzilor de linii
drepte trase oblic sau vertical precum şi asocierea ceramicii lucrate la roata înceată
cu cea la roata rapidă credem că pun destule semne de întrebare în ceea ce priveşte
datarea propusă de către autoarea cercetărilor. Vârful de săgeată de formă foliaccc
şi cele triunghiulare în secţiune, pot stabili limita cronologică superioară a
descoperirilor ca fiind secolul X.
În final, credem că toate aceste argumente prezentate mai sus, argumente cc
sunt furnizate de materialul arheologic descoperit, pledează pentru revizuirea datării
propuse. Descoperirile arheologice de la Dulceanca IV şi III nu pot fi datate mai
devreme de secolul IX, acestea înscriindu-se în secvenţa cronologică reprezentată
de a doua jumătate a secolului IX - prima jumătate a secolului X.

CONSIDERATIONS ABOUT SOME ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES FROM
DULCEANCAIV.
(Abstract)
In this article we suggest to analyse again some ofthe archaeological discoveries fi-om Dulceanca
IV and III. These discoveries have benn published by Suzana Dolinescu-Ferche in the article "Habitats
des Vie et VIIie siecles de notre ere a Dulceanca IV" on the Dac.ia (NS) review, nr. XXXVI, 1992,
p. 125-177.
We analysed again the archaeological material who was dated by the author ofthe excavations in
the end ofthe VIl-th century A.O. So, after we analysed the results ofthe excavations, we think that
the presence of the pottery maked on the fast wheel, the omaments consisted in lines of incisions,
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oblique or vertical bands oflines traced on the horizontals lines and the leaf-form arrow head, plead
for an another date.
In conclusion, we suggest that the discoveries from Dulceanca IV and III who was dated în the end
ofthe V!Ith centmy A.D., tobe dated în the second half ofthe IXth first half ofthe Xth cenn1ries A.D.
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ETNOATRIA ÎN DACIA PREROMANĂ
(plante de leac)
de
Simona Stanciu

Publicarea lucrării Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi PseudoApuleius1 în anul 1968, însemna deschiderea unui capitol proaspăt asupra cercetărilor
privind civilizaţia şi cultura dacilor. Era un nou aport al Şcolii Arheologice Clujene
în acest domeniu, fapt limpede de remarcat deoarece aceste lucrări nu au apărut în
Bucureşti sau Iaşi, ci la Cluj, în prestigioasa revistă Acta Musei Napocensis.
Acest fapt a fost remarcat cu pătrundere de autorul studiului menţionat mai sus,
C. Vâczi: ,,Eminentul cunoscător al trecutului dacilor, deschizător de drumuri noi în
aceste investigaţii, academicianul C. Daicoviciu nu odată a subliniat necesitatea şi
importanţa cercetărilor care au drept scop lămurirea problemelor istorice, lingvistice
şi floristice legate de cuvintele dacice din cele două lucrări amintite, apreciind totodată
pozitiv şi binevenite contribuţiile noi ce se pot aduce în această privinţă. Sub îndemnul
acestui apel am întreprins studiul celor două lucrări menţionate, mai mult sub
aspectele lor floristico-nomenclaturale" 2 •
E cunoscut, de asemenea, că problema plantelor de leac a preocupat în egală
măsură farmacopeea română, cercul de studioşi din jurul Catedrei de Istoria Medicinei
şi a muzeului de Istoria Medicinei şi Farmaciei, avându-l drept călăuzitor pe Valeriu
Bologa, el însuşi mare admirator, colaborator şi prieten al ctitorului Şcolii Arheologice
Clujene, Constantin Daicoviciu.
În rândurile noastre ne vom strădui să atragem atenţia asupra câtorva probleme
ridicate de cercetarea anterioară şi contemporană:
a) aria largă, orientală şi elenistico-romană în care sunt prezentate, pentru
calităţile lor (diagnoza plantelor şi folosirea lor în medicină, de la Theophrast la
Dioscorides şi Pseudo-Apuleius);

' C. Vizezi, Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (partea I}, în
AMN, V, Cluj, 1968, p. 59-75; idem, ibidem, în AMN, VI, Cluj, I 969, p. I 15-13 I; idem, ibidem, în
AMN, VIII, Cluj, 1971, p. 109-135.
2 ldem, op. cit:, în AMN, V, Cluj, 1968, p. 59.
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b) utilizarea acestor plante de către medici preoţi (anterior şi de şamani sau
vraci) în practicile religioase, de cult şi pentru vindecarea bolnavilor, şi
c) persistenţa acestor practici de cult şi medicale pe un spaţiu temporal întins,
uneori cu utilizarea lor în medicina populară, prin păstrarea îndelungată, uneori
necurm11tă a tradiţiilor, până chiar în zilele noastre.
a) In primul caz observaţiile pornesc chiar de la izvoarele antice menţionate,
care prezintă aria vastă, în care se încadrează şi lista de plante de leac, dacice, cu
aşa numitele staţiuni de plante, indiferent că erau locuri umede, nisipoase,
mlăştinoase, coaste însorite sau regiuni montane, cum e prin excelenţă teritoriul
carpatic al Daciei preromane. Aceste staţiuni de plante sunt cunoscute de medicina
antică şi ele se întind pe trei continente: Europa (Hispania, Gallia, Italia, Sicilia,
Sardinia, Grecia, cu regiunile şi respectiv insulele: Ahaia, Etolia, Arcadia, Attica,
Beotia, Corsyca, Creta, Ciclade, Epir, Lacedemonia, Melos, Focide (Phocida), Samos,
Thessalia, Zakinthos, Macedonia, bineînţeles Dacia, şi regiunile din nord - Istria,
Illyria, Thracia, Sarmatia), Asia, în special Asia Mică, Dioscorides fiind însuşi originar
din Cilicia unde s-a născut şi şi-a petrecut o parte din anii tinereţii (Bosfor, Capadocia,
Caria, Chios, Cilicia, Colchida, Commagene, Bithinia, Cos, Cipru, Cyzicos, Galatia,
Heracleea, Lycia, Lydia, Mysia, Pamphilia, Phrigia (=Frigia), Pisidia, Pontus,
Propontida-Marea Marmara, Rhodos, Armenia, Iberia, Media, India (s.n.), Syria,
Fenicia, Iudeea, Arabia şi Babilonia) şi Africa de nord (Egypt, Ethiopia, Lybia,
Cyrrenaica, Africa Proconsulară - Cartagina şi Mauretania).
Polisemantismul informaţiilor lui Dioscorides din opera sa principală De materia medica - Despre materia medicinală - vizând medicina, farmacologia, botanica
şi nu în ultimul rând civilizaţia şi cultura antică mediteraneeană, este dat, şi de
cuprinderea vastă a întinderii la care ajunsese Imperiul roman în vremea dinastiilor
iulio-claudiene şi flaviene. E cunoscut că opera sa a fost scrisă în limba greacă în
timpul împăraţilor Claudiu, Nero şi Vespasian, fiind terminată în jurul anilor 77-78
e.n. Imperiul roman, tricontinental, cuprinsese deja aproape statornic în tentaculele
politicii sale Dacia liberă nord-dunăreană, puterea romană instalându-se temeinic pc
Dunărea centrală (Pannonia), cu iazygii între Dunăre şi Tisa, şi, pe Dunărea de Jos
(Moesia cu Dobrogea, deci cu litoralul maritim şi delta Dunării), iar negustorii romani
făceau comerţ întins în Dacia, având astfel posibilitatea să-i cunoască nemijlocit şi
tradiţiile, cel puţin cele neoculte, inclusiv cunoştinţele medicale. Arheologia acestei
realităţi istorice transpiră cu pregnanţă în descoperirile epocii preromane, fapt ilustrat
în mereu actuala lucrare privind importurile romane în Dacia preromană şi importanţa
negustorilor şi a drumurilor comerciale, a profesorului I. Glodariu3.
Existenţa acestui „centru botanic", a acestei staţiuni de plante în Dacia a fost
confirmată de cercetările efectuate anterior pe plan medical, botanic, lingvistic de
cercetători precum VL. Bologa4, Al. Borza5 şi H. Mihăescu 6 . Chiar şi lingvistul şi

·' I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei în lumea elenisticii şi romană, Cluj, 1974, passim.
V. L. Bologa, simonimele dacice ale plantelor descrise de Dioscoridea pot servi la reconstituirea
limbii dacice?, în DR, V, (1927-1928), p. 570-575; idem, ibidem, în Archeion, Archivio di storia de/la
scienze, XII, 1930, p. 160-170.
5
Al. Borza, Dioscoride şi botanica românească, în Apulum, II, ( 1943--1945), p. 278-281.
6
H. Mihăescu, La versione latina di Dioscoride, în EDR, VIII, 1938, p. 208-345.
4
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istoricul, cunoscut şi apreciat cercetător al limbii traco-dace, cu toată acerbia şi mai
ales cu ascuţitul său spirit, I. I. Russu conchide următoarele, cu privire la acest
centru botanic al plantelor de leac ce-şi avea, printre alte centre şi un însemnat
centru în Dacia nord-dunăreană: ,,Indiferent de procentajul numelor de plante cc
pot fi considerate cu siguranţă dace (aparţinând limbii traco-dace), sigur este că
acestea trebuie să derive de la populaţia dacică din nordul Dunării (Dacia provincie
romană dintre anii l 06-271 ), din al cărui lexic cotidian trebuie să fi făcut parte;
cum şi unde au putut ajunge la cunoştinţele medicilor şi erudiţilor botanişti greci şi
romani - e o problemă la care e imposibil de dat un răspuns deocamdată, lipsind
orice indicaţie documentară. Explicaţia ar trebui căutată mai întâi în importanţa la
care va fi ajuns medicina empirică a dacilor în secolele II-III şi din mai înainte, ca
şi prestigiul ei în lumea greco-romană. Oricum, ipoteza despre originea numelor de
„plante dace" din Dacia Mediterranea (Peninsula Balcanică, organizată după
evacuarea Daciei carpatice de către Aurelian, a. 271 ), de la populaţiile traco-romane
de aici (ipoteza lui Decev), nu se sprijină pe nimic pozitiv şi nu explică delor numele
de „dace" care nu este întâmplător şi nici un simplu termen teritorial-geografic" 7 .
Opinia sa că aceste nume de plante dacice din textul operei medico-botanice a lui
Dioscorides - ,,redactată de autor în secolul I e.n., deci înainte de cucerirea Daciei
carpatice de către romani", sunt „adaosuri ulterioare" adaosuri, făcute spre sfârşitul
secolului al Iii-lea în manuscrisul copiat în noi ediţii"; sinonimele dace fiind luate
dintr-un glosar botanic care avea la bază o scriere a lui Pamphilos; în textul (latin)
al lui Pseudo-Apuleius, intercalălile de sinonime dace s-au făcut (după ediţiile
Howald şi Sigerut) dintr-un glosar botanic din secolul al IV-lea"8, ne arată că
I. I. Russu vădeşte un uşor hipercriticism.
Cunoscut fiind faptul că numele de plante dacice „dioscoridiene" sunt cuprinse
în lucrarea lui Pseudo Apuleius, scrisă în cursul sec. II e.n., cum a arătat cu limpezime
C. Vaczi, în lucrarea sa publicată în anii 1968-1969 şi 1971, ne indică faptul că
acest centru botanic dacic trebuie plasat nu numai în Dacia romană, ci şi în Dacia
nord-dunăreană, pre-romană. Lista de plante a lui Dioscorides a putut fi doar
completată cu nume de plante culese de pe teritoriul Daciei romane. Deci contrar
opiniilor anterioare şi am adăuga noi, şi, lui I. I. Russu, studiul filologic a lui C. V aezi,
publicat de C. Daicoviciu, arată că autorul Pseudo-Apuleius poate fi identificat destul
de probabil cu eruditul Lucius Apuleius Madaurensis din sec. II e.n. sau cu un „alt
Apuleius", dar care a trăit în acelaşi secol. Lucrarea De medicaminibus herbarium
a lui Apuleius a fost scrisă în cursul secolului al Ii-lea e.n. Cădeau, astfel, ipotezele
care plasează datarea celor două liste de plante dacice în secolul III, respectiv în
secolul al IV-iea e.n.
Existenţa acestui centru dacic, a acestei staţiuni de plante şi a unor comercianţi
de „droguri vegetale" (expesia aparţine lui C. Vaczi) ne îmbie să admitem că
farmacopeea dacică a fost cunoscută, că elita medicală elenistico-romană (în secolele
1-11 e.n.) a cunoscut-o şi a ţinut cont de ea, introducând-o în sistemul de valori
medicale ale lumii respective, lume în care plantele de leac jucau un anume rol,
7

I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Buc., 1959, p. 29.
• Idem, Limba traco-dacilor, Buc., 1967, p. 45.
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seamă, în prevenirea sau vindecarea bolilor, într-o măsură de însemnătate
ce nu trebuie să ne scape, pentru epoca secolelor 1-11 şi a celor unnătoare.
Un fapt, cu consecinţe istorice deosebite este salvarea - după unele nu neînsemnate
cercetări actuale - de la moartea prin crucificare - subliniem în secolul I e.n. - a lui
Isus Christos, tehnică medicală folosită de terapeuţii esenieni. E cunoscut că bogatul
Iosif din Arimateea, care cumpărat o grădină pentru mormântul lui Isus de pe
Muntele Sfânt (Golgota), şi în care mormânt Isus a fost „îmbălsămat", învelit într-o
pânză impregnată cu smirnă şi aloe, din plante cu deosebit de importante calităţi
terapeutice, acestea fiind venite pe drumurile comerciale ce legau Mediterana nu
numai spre nord, spre Europa, ci şi spre sudul îndepărtat (Marea Roşie, Golful Persic).
Faptul e consemnat în scrierile neotestamentare (Evanghelia lui Ioan, 19; 39):
„Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o
amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi aloe", substanţe aromate dizolvate
în ulei, ambele substanţe, aloea şi smirna fiind folosite pentru tratarea rănilor deschise.
Holger Kersten şi Elmar R. Gruber9, publicând la Miinchen, în anul 1992 o lucrare
dedicată lui Isus arată cu limpezime rolul terapeutic al plantelor medicinale şi
cunoaşterea lor în epocă, de la care pentru sec. I-II e.n. se adaugă şi farmacopeea
dacă, după Dioscorides şi Pseudo Apuleius: ,,Prin urmare, ajungem treptat la
concluzia că stilul secret al Evangheliei lui Ioan intenţionează să dezvăluie un
eveniment uluitor cititorului atent, ascunzându-l în acelaşi timp celor ignoranţi:

chiar de
istorică

H. Kersten, E. R. Gruber, Isus?, Berlin, 1996, p. 283-284: ,,Contrar părerii unor autori, potrivit
de Ioan este Aloe perri, trebuie să presupunem că speciile folosite au fost Aloe
vera. Aceasta din urmă este o plantă care creşte în sud-vestul Arabiei şi pe Insula Socotra (din care
motive numită uneori Aloe secetrina), unde apare împreună cu alte tipuri de aloe. În sud-vestul Arabiei
ea creşte nu departe de rutele comerciale civile (s.n.), care unesc sudul Arabiei cu mediterana. Fiind o
plantă cărnoasă şi zemoasă, poate supravieţui fără probleme caravanelor şi transportului comercial pe
mare, fără să se usuce. Se ştie că se practica un comerţ activ de plante din sud-vestul Arabiei către
Palestina şi zonele învecinate. Aloea era folosită în medicină şi ca tămâie încă din mileniile 2-3 î.H.
(s.n.). Sucul lipicios al plantei a fost folosit în antichitate mai ales pentru vindecarea rănilor, inflamaţiilor
şi arsurilor. Acest suc se obţine prin răzuirea pulpei frunzei din straturile superioare, mai dure.Substanţa
gălbuie care se scurgea din capetele tăieturii se usca, lăsând o urmă lipicioasă; aceasta ajungea în final
pe piaţa antică de ierburi medicinale ca aloe amară, un compus bogat în fenoli, mai ales în aloină. Cel
de-al doilea tip de substanţă aromatică aplicat de Nicodim a fost smirna, o răşină provenită din arbuşti
de genul Cammiphora care aparţin Brasicaceelor. Aroma sa ajucat un rol important în vechile ritualuri
indiene şi orientale. Uleiul sacru de ungere a israeliţilor conţinea, de asemenea, smirna ca parfum de
„cel mai nobil tip" (Exod, 30:23). Vechile însemnări egiptene descriu cum ajungea smirna din tărâmul
legendar al Puntului, localizat, probabil, pe coasta Somaliei de azi. Hipocrate îi lăuda puterea
dezinfectantă. Smirna este folosită, încă din cele mai vechi timpuri, la vindecarea rănilor. În evul
mediu, ea era considerată unul dintre cele mai eficiente tratamente în epidemii şi boli infecţioase.
Ambele substanţe, aloea şi smirna, erau larg folosite pentru tratarea zonelor cu răni întinse, pentru că
se puteau transforma cu uşurinţă în unsori şi tincturi. Unii cercetători susţin că evreii amestecau adeseori
smirna cu răşina trandafirului de stâncă. Acest amestec era folosit mai ales pentru pansamente şi bandaje.
Este clar că trebuie să considerăm aceste amestecuri drept cele mai specifice mijloace pentru vindecarea
rapidă şi eficientă a rănilor, combinată cu efectul deosebit împotriva infecţiilor, pe vremea lui Isus." Cf
şi G. W. Reynolds, The aloes of South Africa, Johannesburg, 1950; A. Rendle Short, The Bible and
Modem Medicine, Londra, 1953; W. Walker, Ali the Plants ofthe Bible, New-York, 1957; L. Boulos,
Medicinal plans ofNorth Africa, Algonae, 1983; I. A. Duke, Medicinal plants ofthe Bible, New-York,
1983 (nouă inaccesibile).
9

căreia aloea menţionată
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Isus nu trebuia îngropat, pentru că nu murise pe cruce! Autorul textului sau cel care
l-a informat, care a fost la „mormântul" lui Isus şi a obţinut informaţii exacte de la
Iosif din Arimateea şi de la Nicodim, a scris într-un mod care ar arăta oricui ştie să
citească printre rânduri ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul Răstignirii şi imediat
după ea. Astfel, ne explicăm că s-a regizat un simulacru de înmormântare după
tradiţiile evreieşti, în timp ce, în realitate oamenii încercau „să-l învie pe Isus" în
mormânt, sub supravegherea lui Iosif şi a lui Nicodim. Ei nu au încercat acest lucru
imitându-i miracolele, ci aplicând arta vindecării medicale" 10 •
b) Din larga discuţie ştiinţifică privind plantele de leac la daci, a rămas, după
câte ne dăm seama, nevalorificată, o precizare a lui C. Daicoviciu: ,,C. Daicoviciu
(1964) crede că nomenclatura dacică a fost colectată pe timpul şi de pe teritoriul
Daciei preromane, iar abundenţa acestor numiri de plante se explică prin faptul că
după atestările unor istorici medievali (Iordanes şi alţii) dacii erau buni cunoscători
ai plantelor medicinale, cunoaşterea plantelor fiind împreună şi cu cultul lor" 11 •
„Cunoaşterea plantelor fiind împreunată şi cu cultul lor" ni se pare, deci, o precizare
care implică, fie şi ipotetic, o discuţie nu lipsită de însemnătate, chiar dacă încheierile
ei se vor dovedi ipotetice sau închise.
Comentând scenele CXX-CXXI de pe Columna lui Traian, C. Daicoviciu şi
H. Daicoviciu ne dau următoarea explicaţie: ,,Pentru clipele din urmă pe care le
trăieşte Sarmizegetuza asediată, Coloana traiană ne înfăţişează o scenă de
undramatism zguduitor (CXX-CXXI; pi. 60): doi pileaţi oferă de băut unor luptători
ce-şi întind dornici şi istoviţi braţele. Scena fusese interpretată mult mai tragic decât
în realitate şi anume ca o sinucidere în masă cu o băutură otrăvitoare. E vorba, fără
îndoială, de distribuirea ultimelor rezerve de apă, apa constituind o problemă de
căpe!enie la aceste cetăţi, iar lipsa ei devenind fatală pentru apărători" 12 •
In ce priveşte sinuciderea în masă (o sinucidere colectivă rituală?) ni se pare că
trebuie exclusă din capul locului aşa cum precizau cei doi savanţi. Nu respingem
nici a doua precizare, apa era vitală în aceste cetăţi asediate. Totuşi, ipotetic, cum
am mai spus, ne cerem permisiunea de a atrage atenţia şi asupra unei alte interpretări,
fireşte numai pentru o posibilă discuţie în acest sens.
Privită atent scena înfăţişează pileaţi, aşa cum s-a menţionat (probabil preoţi
daci), împărţind un lichid, o substanţă dintr-un vas. Vasul este un mare bol (poate
un vas cultic, păcat că nu i se vede partea inferioară, de tipul vasului cu ştampilele
Decebalus per Scorilo - ?). Desigur aceasta este o observaţie formală, având în
vedere caracterul istoric, dar şi artistic al Columnei lui Traian.
Două sunt problemele pe care încercăm să le ridicăm, şi anume, discutarea
acestei scene într-un cadru mai larg, pe teren indoeuropean, şi, în legătură cu folosirea
bogatei flore a Daciei, regiune armonios alcătuită din Munţii Carpaţi, piemonturile
şi câmpiile din jur înconjurate de brâul măreţ al Dunării, pe întinsul cuprins al Europei
centrale şi de sud-est.Cei care au cunoscut, în antichitate, în epoca romană, tainele
acestui pământ, credem că nu exagerăm, au fost în primul rând locuitorii săi autohtoni,
apoi romanii, şi desigur unele neamuri care au trecut prin aceste regiuni.
10

li

12

H. Kersten, E. R. Gruber, op. cit., p. 285.
C. Vaczi, op. cit., în AMN, VI, Cluj, 1969, p. 118.
C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Columna lui Traian, Buc., 1966, p. 34.
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E un lucru arhicunoscut că dacii făceau parte din grupa satem a indoeuropenilor,
de grupa satem slavă, dar din punct de vedere lingvistic şi mai diferiţi de cei
din grupa occidentală kentum. I. I. Russu scria în acest sens despre „Două grupe
satem deosebite din familia ligvistică indoeuropeană" 13 • Lăsând deoparte originile
lingvistice ale geto-dacilor şi apartenenţa lor la grupele estice, o altă realitate istorică
se cuvine a fi luată în considerare, o anume, legătură, poate interinfluenţare între
geto-daci şi sciţii-agatârşi de origine iraniană, origine iraniană subliniată de
majoritate absolută a cercetărilor - I. H. Crişan, Al. Vulpe, V. Vasiliev.
În lucrarea Sciţii agatârşi pe teritoriul României, Valentin Vasiliev face o analiză
largă şi cuprinzătoare asupra acestei „enclave de origine iranică" de pe teritoriul
Transilvaniei 14 .
Lăsând deoparte existenţa unei zone cu decoperiri de ceşti tronconice 15 în arealul
nord-pontic, şi eventuala lor influenţă asupra tipologiei ceştii dacice, ne cerem
îngăduinţa să aducem în discuţie câteva observaţii mai apropiate de natura interesului
nostru în aceste rânduri.
Astfel în practicile de cult indoeuropene - la iranieni şi indieni (arieni) este
cunoscută băutura SOMA 16, considerată băutură a zeilor sau băutura rituală. Ca
băutură a zeilor e considerată ca elixir de imortalitate (nemurire), iar ca băutură
rituală e utilizată în cadrul unor sacrificii, pentru oficierea libaţiilor.
Băutura e sucul stors din planta SOMA, care creşte în munţi , ca plantă
agăţătoare, semănând după unele opinii cu hameiul, eventual alte plante agăţătoare
(iedera sălbatică) sau parazitare (vâscul).
După alte opinii SOMA se prepară dintr-o ciupercă din familia amanitelor (cu
proprietăţi halucinogene) - AMANITA MUSCARIA, familie de ciuperci cu trei
străluciţi reprezentanţi, cunoscuţi până astăzi în botanica europeană:
Amanita Caesarea (Crăiasa sau Crăiţa), ciupercă de lux, cunoscută în
gastronomia antică sale, ca şi trufele 18 • Pentru consumarea acestei ciuperci nepermisă sclavilor - aceştia puteau fi chiar omorâţi. Are culoare roşie-portocalie,
ca miezul galben, bulb şi văl, creşte numai în condiţii specifice, după 40-60 de zile
de temperatură peste 20°-30°C, după ploi abundente şi calde. Este una, dacă nu cea
mai splendidă şi gustoasă ciupercă şi din pădurile carpatine.
Amanita Phalloides 19 (Ucigătoarea), ciupercă care produce anual peste 100.000
de victime, în special în Europa. Anual sunt congrese mondiale pentru cercetarea şi
diferiţi

I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Buc., 1959, p. 28.
V. Vasiliev, Sciţii agatârşi pe teriotriul României, Cluj-Napoca, 1980, p. 14 sqq.
15
Informaţie amabilă de la S. Dumitraşcu, care, reţinea această descoerire din cercetările şi smdiile
efectuate în acest sens de Domnul Dr. Valentin Vasiliev.
16
Cf. V. Kembach, Dicţionar de mitologie generală, Buc., 1989, p. 553, s.v.
17
I. Morariu, T. Toader, Botanica sistematică, Buc., 1966, p. 122; cf. şi Bakterium, Alga. Gomha
es mohahatarozo, Budapesta, 1991, p. 474-477 (red. Simon Tibor).
18
Pentru valoarea ciupercilor în gastronomia romană (trufe etc.), cf. G. Carcopino, Viaţa cotidiană
în Roma la apogeul imperiului, Buc., 1979, p. 330-331; cf. şi N. Lascu, Cum trăiau romanii, Buc.,
1965, p. 234-235.
1
• Din cele 180.000 de specii cunoscute de ciuperci, dintre care 500 de specii sunt recoltate zilnic
(ne referim la ciupercile comectibile), acestea din urmă au fost prezentate în anul 1975 de Muzeul de
l,;torie Naturală din Paris, ca ciuperci folosite în farmacie sau alimentaţie. În micologia europeană (şi
iJ

14

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

7

Etnoatria în Dacia

preromană

295

combaterea acestui flagel. Ciupercă otrăvitoare şi căreia medicina nu i-a găsit nici
un tratament, este mortală. Are culoare verde, miezul alb, bulb şi văl. Se confundă
cu alte ciuperci; ciuperca este insidioasă şi astfel devine de nerecunoscut şi produce
iremediabil moartea.
Amanita Muscaria 20 (Şerpească sau „Moartea muştelor"), ciupercă otrăvitoare,
halucinogenă, produce tulburări nervoase, dar nu este mortală. Are culoare roşie, cu
buline albe, bulb şi văl.
Această ultimă ciupercă, pentru calităţile sale halucinogene a fost, după unele
păreri folosită, uscată şi pisată, pentru prepararea SOMEI (sau HAOMEI), băutură
rituală, la triburile indoeuropene, în special la cele iranice sau ariene ( e amintită în
literatura vedică din India).
La pătrunderea arienilor în India, din zona temperată a Eurasiei, în teritoriul
musonic (tropical şi subtropical), unde această ciupercă, AMANITA MUSCARIA,
nu creşte, pentru prepararea Somei-Haomei, din practicile extatice de tip yoga şi
altele, arienii au utilizat cenuşă de plante, urină şi alţi ingredienţi pentru prepararea
acestei băuturi străvechi şi rituale la triburile indoeuropene (în speţă la arieni).
Revenind la băutura divina, SOMA, licoarea care înlătură moartea, le menţine
femeilor frumuseţea şi tinereţea, iar bărbaţilor războinici forţa şi vigoarea, era
reprezentată în mitologia iraniană de zeul Haoma (zeu al drogării cu băutura haoma;
echivalentul băuturii sacre soma a zeilor vedici din India antică).
În Avesta (zend avestah), cunoscuta culegere de texte mitologice şi religioase
persane, atribuită lui Zarathustra (Zoroastru), legendarul profet iranian, băutura sfântă
se prepara din planta cu acelaşi nume-haoma, sădită de zeul suprem Ahura-Mazda.
În religia populară din Iran, un anume cult al zeului Haoma a supravieţuit până
azi 21 • Uzul băuturii haoma (în sanscrită, limba sacră a indienilor arieni - SOMA)
aparţine practicilor religioase pre-zarathustriene 22 , fondului epocii indo-iraniene
comune. Reforma lui Zarathustra (către anul 1000 î.e.n.) se opunea experienţelor
religioase anterioare, condamnând sacificiile sângeroase şi băutul haomei (=soma).
după micologul bine informat Marcel Morlet) există numai trei ciuperci ucigaşe, toate trei din familia
amanitelor: 1. A manita Phalloides, 2. A manita Virosa, şi, 3. A manita Verna (de primăvară, cf. J. Val net,
Tratamentul bolilor prin legume, fructe şi cereale, Editura Ceres, Buc., 1987, p. 129; cf. R.A. Miller,
Utilizarea magică şi rituală a plantelor, Timişoara, 1996, p. 83-90.
20
Există, de asemenea, şase ciuperci foarte toxice, care nu produc moartea, dintre care două sunt
tot din familia amanitelor: I. Amanita Muscaria (moartea muştelor), Amanita Pantherina (amanita
panteră), Lepiota Helveola, Inocybe Patonillardi, Eutoloma Lividinni, şi, Costinarius Orellanus. Pentru
A manita Muscaria (sindromul muscarian) şi A manita Pantherina (sindromul panterinian), cercetătorii
Francezi au stabilit,pentru cele de pe teritoriul Franţei următoarele manifestări ale „otrăvirii": ,,Reputaţia
supărătoare aAmanitei - ucigătoare de muşte (Amanita Muscaria) o constituie proprietăţile ei pretins
afrodisiace - în realitate, ele dau un delir vesel, după regiuni şi după partea consumată din ciupercă
(Roger Heim, Ciupercile din Europa). Nu este prea primejdioasă, iar în anumite ţinuturi (din Italia) se
consumă fără urmări deosebite; probabil că substanţa veninoasă, micoatropina, este concentrată m.ii
ales în cuticula pălăriei. La Amanita Pantherina (Amanita panteră) ca şi amanita ucigătoare de muşte,
otrăvirea începe brusc ( 1-3 ore de incubaţie): tulburări digestive (arsuri la stomac, vomă, diareea),
apoi tulburări delirante (un fel de beţie, râsete, halucinaţii), accese de mânie, mers împleticit, în sfârşit,
apatie mintală câteva momente", cf idem, ibidem, p. 129-130.
21
V. Kembach, op. cit., p. 211, s. v.
22
M. Eliade, I. P. Culianu, Dicţionar al religiilor (cu colaborrea lui H. S. Wiesner), Buc., 1993, p. 269.
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Se ştie însă că zoroasrismul a sfârşit prin integrarea ritualurilor prezoroastice şi a
reintegrat cultului sacrificiile de animale (inclusiv în cinstea zeului vechi Mithra) şi
băutura haomei 23 , împotriva cărora se ridicase, iar prototipul tuturor arborilor - sau
Haoma alb - devine Pomul nemuririi 24 •
Acest elixir fortifiant, identificat cu băutura nemuririi25 - SOMA - HAOMA -,
redând bărbaţilor războinici forţa nemuririi, era folosit în ritualurile religioase, ale
indoeuropenilor estici, de iranieni şi indienii vedici, de la care ne-au rămas texte
mitologice şi religioase scrise şi ajunse până la noi.
Prin analogie, credem că s-ar putea interpreta astfel şi scenele de cult (de pileaţi
preoţi?) de pe Columna lui Traian, aduse în discuţie de noi în rândurile de mai sus,
cel puţin ca o ipoteză de lucru, dată fiind nu numai vecinătatea dacică cu sciţii, ci
chiar prezenţa sciţilor - agatârşi - iranieni - pe teritoriul Transilvaniei. O asemenea
influenţă s-ar presupune nu în momentul de întâlnire a celor două civilizaţii, ci în
cel de topire, de stingere a agatârşilor (poate a elementului elitar, preoţesc,
aristocratic) în masa lumii autohtone dacice. Fireşte, s-ar putea recurge la înţelegerea
unor asemenea practici, păstrate din fondul mai vechi - de tradiţii şi practici
asemănătoare (comune?) - indoeuropene. O discuţie în acest sens nu este improbabilă
cu totul, ci greu de argumentat dat.ori tă lipsei unor surse adecvate. Ne-au rămas cele
zoroastrice şi vedice şi de aici încercarea noastră în acest sens.
Furia, credem noi, distrugerii sanctuarelor dacice, a centrului religios antic din
Munţii Orăştiei, pare şi poate să fi însemnat şi concretizarea dorinţei imperiale romane
de a curma semeţia unei religii pe care romanii, în genere toleranţi în acest sens, nu
o puteau încorpora mentalităţii lor cultice şi poate, ca şi în cazul evreilor şi a religiei
iudaice şi a creştinismului în primele sale trei secole de existenţă, desigur, cu pauze
şi reveniri, şi apoi, chiar şi cu înţelegerea politică şi religioasă, interesată sau necesară
intereselor romane.
c) Un element nu de neluat în seamă, în domeniul memoriei colective, exceptând
fireşte documentaţia scrisă, îl reprezintă tradiţiile populare, păstrarea lor îndelungată.
Cercetările contemporane de antropologie socio-culturală şi nu numai, au pus în
valoare apartenenţa aestora la ilustrarea sâmburelui durabil al istoriei lungi care
rezistă schimbărilor curente inerente ale comunităţilor umane, în primul rând în
mediul rural şi cu precădere în cel agrar.
. E cunoscut cazul vâscului sacru, Creanga de aur26, parazit al stejarului, mărului
sau prunului de care sunt legate numeroase mărturii din antichitate, de la Eneida lui
Vergiliu (VI, 136-148; 205-211 ), căreia i se atribuiau însuşiri homeopatice, socotite
remediu pentru vindecarea unor boli sau ruperea vrăjilor, în Bretania, Germania,
Suedia. În România e considrată o plantă aducătoare de bine cu ocazia sărbătorilor
de Anul Nou, dar şi plantă care deschide orice încuietoare, supranumită Iarba.fiarelor
în folclorul românesc 27 • Cunoscutul savant englez G. Frazer leagă direct legenda
crengii de aur din folclorul occidental (britanic şi francez) cu practici antice, în
23

24

25
26

27

Idem, ibidem, p. 277.
Idem, ibidem, p. 275.
V. Kembach, op. cit., p. 552, s. v.
C/ J. G. Frazer, Creanga de au,; I-V, Buc., 1980 (compendiu), traducere de O. Nistor.
I. A. Candrea, Iarba fiarelor, Buc., 1928, passim.
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preoţilor celţi)

pentru vâsc

şi

cu sacrificile umane

însoţeau cultul druizilor.
O altă plantă păstrată în practicile medicale empirice a multor popoare europene
şi asiatice este mătrăguna (lat. Mandragora), consideară benefică în practicile de

care

iniţiere ezoterică şi procreaţie (fiind considerată afrodiziacă). În folclorul românesc
această plantă utilizată şi azi în mod ascuns în unele comunităţi rurale c socotită
„iarba vieţii şi a morţii" 28 • Acestea şi multe alte plante ar putea constitui indicii
pentru completarea listei cu identificările de plante din lista lui Dioscorides cu
corespondenţe actuale, pe lângă cele care s-au făcut anterior şi dintre care amintim:
Achilia (coada şoricelului) folosită în tuse şi la tratarea rănilor, Equisetum (coada
calului) utilă în boli de rinichi, Artemisia (pelinul) în boli de stomac, Arum (aricioaica)
în simptomele de „arici" (=angină pectorală) şi ulceraţii tegumentare, Chelidonium
(rostopasca) pentru durerile de ficat, exeme şi negi, sau în alte părţi pentru vărsat şi
boli oculare, Helleborus (spânz), utilizat în medicina veterinară şi pentru
scabie,Hyoscianus (măselariţa), care aşa cum îi spune şi numele ameliorează durerile
dentare, marericaria (romaniţa) folosită în nevralgii, dureri de dinţi şi de stomac,
Plantago (pătlagina) în tuse şi răni, Ranunculus (gălbenele) în ulcer gastric şi
duodenal, Rubus (rugul) în tus grea, boli de rinichi, buboaie vinete, Verbascum
(lumânărica) în icter, Thymus (cimbrişor) în astm, Pteridium (feriga de câmp), tot
cu uz veterinar, pentru tratarea păduchilor şi căpuşelor la oi şi lista poate continua 29 .
Pentru a înţelege fenomenul am întreprins o cetcetare de teren (împreună cu o
echipă de 5 studenţi de la Universitatea din Oradea) în satul Haieu 30 , judeţul Bihor,
situat la poalele Munţilor Pădurea Craiului, în vecinătatea Oradiei şi a Băilor Felix,
sat ce este atestat documentar în anul 1249. Am constatat păstrarea în tradiţia şi
practica ţărănească a utilizării plantelor de leac, pentru aproape întreaga gamă a
bolilor, cu unele indicii ce ar putea să conducă prin cercetări comparative viitoare
din sate situate în Crişana, zona centrală a Munţilor Apuseni şi Transilvania
intracarpatică la eventuale identificări a plantelor de leac, dacice transmise îndelungat.
Amintim aici că mai ales domeniul ascuns al practicilor populare îl vom viza în
viitor, prin cercetări în satul Haieu şi apoi şi în alte sate, dat fiind faptul că pudoarea
colectivă dezvăluie cu greu aceste practici. În acest sens amintim faptul relevat cu
greu al combaterii păduchilor, practică folosită prin utilizarea unui decoct de frunze
(uneori şi rădăcină) de iederă 31 •
Redăm în cele de mai jos câteva observaţii făcute de noi prin cercetările socioantropologice din satul Haieu. După cum am mai precizat, satul Haieu, unul din

2
H M. Eliade, De la Zalmoxis la Ghingis-han, Buc., 1980, p. 222; cf. şi idem, La Mandragora el
Ies mythes de la naissance miraculeuse, în Zalmixis, III, 1940-1941, p. 3-48 (nouă inaccesibilă).
29
C. Văczi, Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (partea fli), în
AMN, VIII, Cluj, 1971, p. 109-135.
3
° C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Buc., 1976, p. 281 (cf. şi
Documente privind istoria Transilvaniei, C. voi. I, Buc., 1952, indice, s. v.
31
Informaţia ne-a fost transmisă de ţăranul V. Todincă (originar din satul Tărcăiţa şi căsătorit în
satul Cordău, de lângă Haieu), vânzător de plante medicinale, de leac, pe pieţele orădene, în prezent
decedat. Informaţie amabilă din partea Doamnei Iacinta Chiriac, de la Muzeul Ţării Crişuri lor, căreia
îi mulţumim şi pe această cale.
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cele mai vechi sate atestate în judeţul Bihor, este situat aproape de Oradea şi practic
în continuarea Băilor 1 Mai şi la mică distanţă de alte băi renumite şi bine cunoscute
- Băile Felix. Cercetarea noastră s-a desfăşurat sub forma unei anchete de
antropologie socio-culturală pe baza unor formulare. Din statisticile obţinute prin
bunăvoinţa Primăriei comunei Sânmartin, de care aparţine satul, şi din activitatea
de teren am constatat că cea mai mare parte a populaţiei este alcătuită din persoane
tinere, însă cu precizarea că locuitorii vârstnici şi chiar de vârste înaintate a satului
au o admirabilă vitalitate şi o memorie bine păstrate. Un mare procentaj al populaţiei
este alcătuit din persoane venite din alte sate, de pe raza Bihorului, chiar din Oradea,
mulţi tineri plecând de aici la rândul lor. Localitatea se prezintă ca un sat frumos, cu
multe case noi şi fireşte, cu influenţe din partea oraşului şi a băilor. Am constatat
păstrarea, şi deci cunoaşterea unor obiceiuri legate de riturile de trecere, în principal
naşterea, căsătoria şi moartea. Dar şi mai important, şi relevant pentru lucrarea de
faţă, este folosirea în practica curentă a medicinii populare, empirice a unor plante
de leac ce se regăsesc şi pe listele de plante a lui Dioscoridees şi Pseudo-Apuleius.
Dintre acestea vom aminti câteva (lista fiind mai amplă): pelinul (Arthemisia
Absinthum) folosit în special în tusea convulsivă; rostopasca (Chelidonium Majus),
studiată şi de V. Bologa datorită vechimii în utilizarea ei în bolile oftalmologice,
utilizare regăsită şi încercetarea noastră de teren, alături de cea în bolile digestive,
reumatismale; cimbrişorul (Thymus Serpyllum) ca leac în varicele membrelor
inferioare; muşeţelul (Matricaria Chamomilla) preparat ca ceai în diverse afecţiuni
inflamatorii. Se foloseşte mult şi menta (Menta Piperita) în tulburări digestive, varza
(Brassica Oleaceea), extrem de uzitată pe tot teritoriul Bihorului, şi din Experienţă
proprie, şi în Vrancea pentru tratarea unor boli tegumentare şi cu reale efecte
terapeutice sau în t.b.c. (conţinut mare de vitamina C); cu specific local şi cu rol de
panaceu universal am întâlnit mărul lupului; se mai folosesc şi: sunătoarea, coada
calului, cozile de cireşe şi vişine, coacăzele negre, murele, chiminul, usturoiul,
gălbenelele, păducelul etc. Investigaţia noastră în satul Haieu, ce va fi completată,
aşa cum am arătat, cu alte studii în Munţii Apuseni, ne confirmă o zonă bogată în
plante medicinale, arta cunoaşterii, culegerii, conservării şi utilizării în scopuri
trapeutice a ierburilor fiind transmisă din bătrâni, însemnătatea simbolică
nemodificată a acestora păstrându-se, poate de mii de ani.
În încheierea rândurilor noastre ne cerem îngăduinţa de a preciza următoarele:
a) cercetările privind lista plantelor <laice de leac din operele medicale ale lui
Dioscorides şi Pseudo-Apuleius au fost culese din Dacia şi au pătruns în repertoriul
„universal mediteraneean" medical în secolele 1-11 e.n, fireşte ele fiind cunoscute
în Dacia, un rol important în argumentare deţinându-l cercetările arheologice, care
ne prezintă - şi cartea lui I. Glodariu rămâne un model în acest sens - importurile
elenistice şi romane în Dacia în aceste secole, rolul negustorilor şi a drumurilor
comerciale care legau teritoriile carpato-danubiene cu sudul mediteraneean, elenistic
ş1 roman;
b) că plecând de la o mică şi modestă hermeneutică a gândirii şi părerilor lui C.
Daicoviciu, că aceste plante de leac erau întrebuinţate în exercitarea practicilor de
cult la daci şi prin analogii cu ştirile transmise de textele cultice iraniene ale
zoroastrismului şi cele vedice, întărite de prezenţa efectivă a sciţilor-agatârşi în
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Transilvania, unele plante s-au utilizat în prepararea unui elixir al bărbăţiei eroice şi
al nemuririi la daci. Şi ne referim, ipotetic fireşte, la utilizarea ciupercilor, plante
inferioare, dar de o bog~ţie necuprinsă în pădurile şi codrii Daciei, pentru prepararea
acestei băuturi divine. In acest sens am încercat să propun această explicaţie celor
două scene de pe Columna lui Traian (CXX-CXXI), reamintind observaţia lui C.
H. Daiciviciu, că cei care distribuie băutura sunt pileaţi (preoţi), şi,
c) că nu considerăm încă închis drumul cercetărilor socio-antropologice în satele
ardelene pentru a închega un demers privind utilizarea îndelungată a unor plante de
leac din flora spontană, atât de bogată şi de diversă a Daciei, care sunt, fireşte
influenţate de transformările modeme (mai ales defrişarea pădurilor şi poluarea
etc.), utilizare care este aceeeaşi până azi.

L'ETHNOIATRIE DANS LA DACIE PREROMAINE (PLANTES MEDICINALES)
Resume
Ayant comme source Ies anciennes recherches historiques, l'etude attire l'attention sur trois aspects:
a) la large surface, orientale et elenistuque-romaine, sur laquelle sont presentees, pour leurs
qualites Ies plantes medicinales (de Theophraste â Dioscorides et Pseudo-Apuleius).
b) l'utilisaton des plantes medicinales par Ies medecins-pretres a l'occasion de leurs pratiques
religieuses, de culte et pour la guerison des malades (y compris Ies champignons; voir le cas de
I' AMANITA MUSCARIA) et
c) la persistence deces pratiques de culte et medicales sur un large espace temporel, quelquefois
avec leur utilisation dans la medecine populaire, par la conservation ininterrompue des traditions, a la
longue, quelquefois jusqu'â nos jours.
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NOI DATE CU PRIVIRE LA APARIŢIA PRIMELOR FARMACII
ÎN ORADEA
de
Ştefan

Budahâzy

În ultima perioadă au ieşit la iveală câteva date şi puncte de vedere noi referitoare
la apriţia şi existenţa primelor farmacii în Oradea. Lucrarea de faţă încearcă să le
prezinte şi să tragă câteva concluzii ce decurg din acestea.
I.
De-a lungul mai multor decenii, anul 1742 a fost cvasiunanim acceptat, ca dată
a apariţiei primei farmacii - Crucea de Aur - în oraşul de pe Crişul Repede.
Iuliu Orient, în Istoria farmaciei din Transilvania şi Banat 1, reia ipoteza emisă
deja de Rotschenk Kăroly (citat de Mermeze şi Baradlai), conform căreia această
farmacie ar fi existat deja prin anii 1670 -1680, fără însă să o poată dovedi prin
documente. Analizând condiţiile istorice ale timpului, nu putem exclude posibilitatea
existenţei acestei farmacii.
Perioada menţionată se află în anii ocupaţiei otomane a oraşului ( 1660-1692),
când, după cum afirmă L. Borcea, viaţa comercială a oraşului a cunoscut o deosebită
înflorire. Numeroasa garnizoană turcească a avut nevoie de produse felurite, de
posibilitatea de a-şi schimba prada câştigată în expediţii. Negustorii din tot cuprinsul
Imperiului otoman şi chiar din Extremul Orient veneau aici cu mărfurile cele mai
fclurite 2• Cunoscând faptul că o bună parte a materiei medica a venit din Orient, nu
putem exclude posibilitatea, ca vreun farmacist ambulant să fi funcţionat sau chiar
să se fi stabilit la Oradea. Cu atât mai mult, cu cât scriitorul călător Evliya Celebi
descrie, în cetatea Timişorii ocupată de turci, existenţa unor dughene cu plante
medicinale. 3 Această situaţie prosperă a oraşului s-a schimb~t în vara anului 1691,
odată cu începutul asediului cetăţii de către trupele austriece. In momentul eliberării
oraşului - în iunie 1692 - acesta se află într-o situaţie de plâns ... Asediul a
transformat oraşul într-o grămadă de ruine fumegânde ... 4, a alungat populaţia din

' ORIENT GY ., Az erdelyi es banati gyogyszereszet tărtenete, Cluj, 1926, p. 161.
BORCEA L., GORUN GH., /red./, Istoria oraşului Oradea, ed. Cogito, Oradea, 1995, p. 153.
3
LIPAN V., Farmacia românească în date, Braunschweig, 1990.
4
SZĂNTHO J., Szent Laszlo varosa - Varad, Ed. Castrum, Sf. Gheorghe, p. 16.
2
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atunci, când a căzut oraşul, cu siguranţă în cea mai mare parte a fost pustiit.'
un raport din 1692 în Olosig /unul dintre oraşele care formează mai târziu
Oradea Mare - nota autorului/, aşezarea cea mai îndepărtată de cetate, mai existau
114 case, dintre care doar 21 putea fi şi locuite. În celelalte două târguri - Oradea şi
Velenţa - nu s-a putut consemna nici o clădire întreagă 6 În asemenea condiţii, când
oraşul a fost părăsit de populaţie, în primul rând de cea activă comercial şi industrial 7,
chiar dacă ar fi existat o farmacie, aceasta cu siguranţă şi-ar fi suspendat activitatea
sau farmacistul s-ar fi mutat sau refugiat. Opinez că, chiar dacă ar fi existat această
farmacie, ipotetică, ea nu a fost înaintaşa de drept a Crucii de Aur.
Şi Gheorghe Mermeze şi a exprimat dubiile faţă de anul 1742, dar el aduce şi
argumente - chiar dacă indirecte - spre a dovedi existenţa mai veche a fannaciei.
Unul dintre argumente se deduce din cererea farmacistului proprietar Stacho Janos,
prin care solicită înnobilirea sa, pentru nenumăratele servicii aduse comunităţii prin
farmacia sa 8 • Pentru a solicita o asemenea diplomă era necesară o activitate
îndelungată şi într-adevăr benefică societăţii. Cel de-al doilea - şi mai concret argument este înscrisul, din care reiese că pe seama uniţilor orădeni se cumpără un
teren şi o casă în piaţa oraşuluţ capitlului, învecinat cu fannacia. Mermezc datează
acest document în anul 1734. In volumul de istorie a oraşului citat, apare şi în două
locuri, dar datat în anul 1639, când episcopul contele Csaki Mikl6s a cumpărat în
centrul târgului Oradea două clădiri, din care una a destinat - o să fie lăcaş de cult, iar
cealaltă reşedinţa protopopului greco-catolic. 9 Cu toate că între cele trei informaţii
sunt şi puncte de neconcordanţă, cu certitudine se poate afirma, că este vorba de aceeaşi
tranzacţie. Pe aceste terenuri şi în locul imobilelor citate s-a construit mai târziu catedrala
Sf. Nicolae, palatul episcopal şi Şcoala Normală, bunuri ale bisericii greco-catolice.
Pe baza celor enunţate mai sus Mermeze şi Vasile Lipan aşează apariţia farmaciei
Crucea de Aur în jurul anului 1720 10 •
După

II.
Într-o comunicare amplă, prezentată cu ocazia Congresului de istoria medicinii,
din septembrie 1932, Iuliu Orient vorbeşte şi despre o farmacie a ordinului
praemonstratens, care a funcţionat într-o casă a ordinului de pe strada principală a
oraşului, în locul actualului hotel Parc, unde ordinul s-a instalat în anul 1730. 11
Această informaţie lapidară a fost confinnată peste mai bine de 60 ani, într-un volum
de memorii al foştilor elevi ai gimnaziului de odinioară al ordinului. Fostul profesor
gimnazial, canonicul Telepi Sandor Marcel, preluând Historia Domus, constată, că
în 1737 deja funcţiona o farmacie în noua casă din Olosig, construită de GraffVazul. 12

5

BORCEA 1995, p. 158.
Idem, p. 159.
7
SZĂNTH6, p. 173.
8
MERMEZE, Gh., 250 ani de la atestarea documentară a primeifarmacii orădene - manuscris.
• BORCEA 1995, p. 183.
io MERMEZE; LIPAN 1990.
11
ORIENT GY., A szerzetes- es orvospapok k6rhazainak es gy6gyszertârainak keletke::ese
Erdelyben, Cluj, 1933.
12
HUTYRA G. Z., A nagyvaradi premontrei ăregdiakok em/ekkănyve, Oradea, 1996, p. 36
6
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Despre această farmacie înafara celor două surse citate nu am găsit nici o referire
în literatură. În acest fel nu este de mirare, că Oradea nu a fost citată pe lângă Sibiu
şi Braşov, ca un oraş, care în primele decenii ale secolului al XVIII-iea a avut deja
două farmacii. 13
III.
În ultima vreme a apărut încă o informaţie, de o importanţă deosebită cu privire
la existenţa unui farmacist - şi putem presupune şi a unei farmacii - în Oradea,
mult înaintea celor două tratate mai sus. Trebuie menţionat, că într-un mod regreta bi I
şi iremediabil, cu ocazia asediului cetăţii Oradiei de către trupele otomane din anul
1660, au ars toate documentele arhivistice ale oraşului. Astfel cercetătorii au fost
obligaţi să recurgă la alte surse, indirecte pentru a reconstitui istoria oraşului. O
lucrare sistematică, care listează cele mai importante evenimente, datele cele mai
importante ale istoriei culturale a oraşului, a fost publicată în parte sub titlul de
Contribuţii la istoria culturală a Oradiei în volumul Boldog Varad /Varadinum
felix/, apărut la cea de a 900-a aniversare a fondării oraşului, în anul 1992. Redactorul
volumului şi al listei evenimentelor culturale este arhivistul Balint Istvan Janos 14
La pagina 773 găsim următorul text:
... 5 iunie 1408. Papa Gregoriu al Xii-lea acordă dreptul de a-şi alege un preot
confesor ... şi văduvei lui apothecarius/farmacist, poticar/orădean Marc".
Caracterul ştiinţific al lucrării, acurateţea datelor nu ne permit să ne îndoim de
exactitatea acestora. Deşi Balint specifică sursele la modul general într-o bibliografie
de 21 pagini, din conţinutul informaţiei putem deduce, că aceasta probabil provine
din arhivele Sfântului Scaun. Consider deosebit de importantă menţiunea din
paranteză, făcută chiar de Balint, pentru a preveni orice interpretare geşită a
cuvântului apothecarius, despre care se spune că: ,,acest nume era dat şi aromatarilor,
comercianţilor de hârtie, ceară şi chiar textile". 15
Totodată putem menţiona şi faptul, că în aceea perioadă oraşul era deosebit de
dezvoltat, după cum descrie Lakos Lajos 16 „oraşul cu ajutorul regelui Sigismund, în
aşa măsură s-a dezvoltat, că împreună cu împrejurimile lui a avut deja peste 60.000
suflete". În acest fel a existat şi necesitatea asigurării cu medicamente a acestei populaţii.
Pe baza informaţiilor de mai sus putem conchide, că acestea modifică
cunoştinţele istorice cu privire la existenţa primului farmacist în oraş. Şi nu numai.
Este cel mai vechi farmacist din ţară cunoscut şi după nume.
Dacă admitem, că apotecarul Marc a avut şi o „farmacie", aceasta ar fi fost cu
aproximativ un secol mai veche decât cea mai veche farmacie din ţară, cunoscută
până acum, ,,care s-a înfiinţat în cursul secolului al XVI-lea", la Sibiu. 17
Oraşul de cultură şi ştiinţă, civilizaţie şi artă, ce a fost Oradea de-a lungul secolelor, s-a dovedit o aşezare fruntaşă a Transilvaniei şi a ţării şi în domeniul farmaciei.

11
14

15
16

17

COTRĂ, M., Medicamentul de-a lungul vremii, Ed. Apollonia Iaşi, 1995, p. 97.
BÂLINT I., J., Boldog Varad, Hettorony kiad6, Budapest, 1992, p. 773.
ZOLNAY, L., Kincses Magyarorszag, Magveto kiad6, Budapest, 1977, p. 144.
LAKOS L., Nagyvarad multja esjelenebăl, Nagyvărad, ifj. Berger Samuel nyomdăja, 1904.
IZSÂK, S., Farmacia de-a lungul secolelor. Ed. Ştiin~fică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 131.
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT L' APPARITION DES PRE MIERES
PHARMACIES A ORADEA

Resume
L'ouvrage presente Ies donnees et Ies points de vue nouveaux, recemment parus, sur l'apparition et
l'existence des premieres pharrnacies d'Oradea, en Ies systematisant et en tirant quelques conclusions.
Durant plusieurs decennies, I'annee 1742 fut presque en unanimite acceptee comme date de
l'apparition de la premiere pharmacie - La Croix d'Or- dans la ville d'Oradea.
L' ouvrage remet en discussion I'hypothese emise par plusieurs auteurs, conformement a laquelle
une pharmacie existait deja a Oradea vers Ies annees 1670-1680. Analysant Ies conditions historiques
de l'epoque, l'auteurn'exclut pas cette possibilite. II propose ensuite une nouvelle date pour l'apparition
de la pharmacie La Croix d'Or - vers I'annee 1720.
Les documents cites conduisent a la conclusion que dans Ies premieres trois decennies du XVIII'
siecle ii y avait a Oradea deja deux pharmacies.
Pour finir, I'auteur met en discussion un document date en 1408. Si s'avere que l'apothecarius
Marc, mentionne par le document, etait vraiement un pharmacien, ce fait rend a Oradea la priorite en
ce qui concerne la plus ancienne pharmacie connue jusqu'a ce moment sur le territoire de la Roumanie,
en ajoutant aussi un premier nom de pharmacien.
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CONSERVARE-RESTAURARE

CHRIST (SEC. XIV)

ŞI

FRAGMENT DE INEL (SEC. XVII).
CONSERVARE
de

Chim. Olimpia Mureşan

Articolul de faţă prezintă modul de abordare a celor două piese metalice
prezentate la Salonul Naţional de Conservare-Restaurare, Ploieşti, 1999.
Abordate prin prisma principiului minimei intervenţii, cele două piese au fost
un Christ (nr. inv. 17686) şi un fragment de inel (nr. inv. 17681 ).
Între descoperirile săpăturilor din Cetatea Oradea de valoare deosebită, o
poziţie distinctă o ocupă Christul descoperit în 1997 (fig. 2-5), piesă de bronz
de secol XIV. La descoperire, detaliile piesei erau uşor mascate de solul aderent
la suprafaţa piesei. Singura operaţie executată pe şantier a fost pensularea (cu
pensulă cu păr natural) în baie de alcool industrial (incolor), operaţie care a
îndepărtat mare parte ale depunerilor mecanice. Suprafaţa obiectului prezenta
un aspect de patină în care compuşii verzi-albaştri ai sărurilor de cupru cu apă
de cristalizare erau uşor dominaţi de oxidul roşu al cuprului. Aspectul general
sugera stabilitatea patinei, respectiv a statuetei, exceptând o mică plagă în partea
superioară a capului şi o alta în zona mâinii. În muzeu, intervenţia a fost reluată
printr-o atentă cercetare a piesei înainte şi după testul în camera umedă. Suprafaţa
Christului a fost minuţios expusă (fig. 6-1 O) studiului cu stereomicroscop de
producţie românească echipat standard (măriri între 1 şi 13 ori). Dacă cu ochiul
liber s-a putut localiza coroziunea în plăgi (cea de la cap, fig. 11, 12, respectiv
braţ, fig. 13) a Christului, cu ajutorul aparatului de fotografiat al
stereomicroscopului s-au fixat pe hârtia fotografică puncte active în trei zone
de pe spatele statuetei (fig. 14, 15 mărire de şapte ori). Radiografia efectuată 1 a
demonstrat odată în plus continuitatea suportului mecanic, lipsa de fisuri sau
vicii ascunse. S-au evidenţiat doar zone în care stratul metalic e mai subţire
(fig. 16, fotografie 2 după radiografie) situaţie datorată tehnicii de turnare. Deci
testul în camera umedă a evidenţiat caracterul activ a celor două plăgi precum
şi a punctelor evidenţiate la stereomicroscop. S-a efectuat o tratare mecanică a
suprafeţei statuetei, cu baton din fibră de sticlă insistând prin pe zonele active,

1
Cu acest prilej aduc mulţumiri d-lui col. dr. Ovidiu Borş cămia piese ale Muzeului Ţării Crişuri lor
îi datorează existenţa radiografiilor.
2
Documentaţia foto a fost efectuată de colegul SzaboAlexandrn.
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trăsăturile feţei, falduri. Piesa a fost stabilizată prin imersie în BTA 2% în alcool
metilic. La două luni după stabilizare, Christul a fost conservat final cu spray
Vernice Finale, produs italian de protejare.
Intervenţia în sine nu a fost complexă sau spectaculoasă. Cheia de boltă a
intervenţiei a constituit-o aplicarea unei intervenţii oportune. Piesa fiind foarte
valoroasă, impunea odată în plus păstrarea şi transmiterea în timp a tuturor
informaţiilor, minima intervenţie care să asigure stabila perpetuare a Christului.
Cea de-a doua piesă este de fapt un fragment şi anume al unui inel (fig. 1)
descoperit în 1997.
După cum se poate constata în documentaţia fotografică (fig. 16-18). Piesa
era încărcată cu produşi de coroziune verzi-albaştri caracteristici cuprului şi
sol. Încărcătura aceasta masca ornamentaţia. Aspectul fragil şi fisura ce străbătea
aproximativ trei sferturi din piesă, a impus maxim de precauţii.
Intervenţia s-a făcut în spaţiul muzeului (nu pe şantier) şi a urmat
îndeaproape cea aplicată piesei anterioare (investigaţie, stabilizare, consolidare,
conservare). Studiul la stereomicroscop a evidenţiat fragilitatea fragmentului
păstrat (fig. 17-18), fisura, aspectul complex al produşilor de coroziune. Se
impunea cu strigenţă consolidarea piesei. În acest scop piesa degresată şi
pensulată în baie de alcool izopropilic, insistându-se pe verso-ul inelului pentru
a înlătura solul. După uscarea naturală s-au aplicat patru picături de adeziv
cianacrylic care penetrează uşor suprafaţa spre interior şi formează un strat
rezistent şi neutru, prote.ctor şi consolidant. Testul în camera umedă a pus în
evidenţă pasivitatea compuşilor ce acopereau piesa, ca urmare se impuneau
operaţii de conservare, respectiv: degajare mecanică a fragmentului de inel,
consolidare, stabilizare, conservare finală. După cum avertiza aspectul iniţial,
(alternarea culorilor produşilor de coroziune, existenţa zonelor cenuşii) piesa a
fost realizată din argint, în mare parte mineralizat după zacerea în sol. Piese cu
astfel de asprect şi probleme de compoziţie a suportului au fost subiecte de
tratamente în Muzeul Ţării Crişurilor şi analizele 3 performante nedestructive au
evidenţiat o compoziţie de argint mineralizat şi compuşi ai acestui metal. O
analiză similară aplicată inelului conservat va constitui garanţia elementelor
constitutive. Piesa, impregnată asemeni celei anterior prezentate, se păstrează
în depozitul secţiei de istorie.
Fără a avea pretenţia unor intervenţii spectaculoase, cazurile supuse atenţiei
se constituie în dovada suficienţei intervenţiei minime în vederea asigurării
maxime a perpetuării în şi prin timp a pieselor cu încărcătura lor de infonnaţii.

J

Analizele au fost efectuate prin amabilitatea d-lui Geo Niculescu de la Muzeul de Istorie, Bucureşti,
aduc mulţumiri pe această cale.

căruia îi
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CHRIST (the XIV-th century) AND RING (the XVII-th century). CONSERVATION
By Olimpia

Mureşan

Abstract
The paper presents the treatment oftwo metalic objects from Oradea's Fortress descovered in 1997.
The two objects are: a fragment ofmineralisated silverring (see fig. I) and a bronze Christ (sec fig. 2, 3)
dating from the XIV-th cennuy.
One very fragile, the other very important, the two objects were researched by stercoscope means.
After that they were treated using mechanical ways, they were stabilisated with BTA in methilic alcohol.
The ring was consolidated using cianacrylic Super-Glue.
The paper in an oppornmity to show once more that small intervation may offer the biggest
preservation over the time.
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Fig. I. FRAGMENT DE INEL (nr. inv. 17681). Aspect final.

Fig. 2. CHRIST (nr. inv. 17686). Aspect final
faţă.

Fig. 3. CHRIST (nr. inv. 17686). Aspect final
spate.
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Fig. 4. CHRIST. Aspect final. Detaliu.

Fig. 5. CHRIST. Aspect final. Detaliu cu plaga

activă marcată.
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Fig. 6- 1O. CHRIST. Detalii realizate la stereomicroscop

Fig. 7.

(mărire

de opt ori).

Fig. 8.
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Fig. 10.
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Fig. 11 . CHRIST. Plagă activă în zona capului (zona încadrată). Detaliu (mărire de opt ori).

Fig. 12. CHRIST. Plagă

activă

în zona capului (mărire de douăsprezece ori).
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Fig. 13. CHRIST.
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Plagă activă braţ (mărire

Fig. 14-15. CHRIST. Coroziune

de

şase

punctiformă.
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Fig. 16. CHRIST.
Fotografie după radiografie.

Fig. 17. FRAGMENT DE INEL. Aspect iniţial

(mărire
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de 2,5 ori).

Fig. 18. FRAGMENT DE INEL. Aspect iniţial

Fig. 19. FRAGMENT DE INEL.

(mărire

(mărire

de 4 ori).

de 8 ori).
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RECENZII

La Parolla delie imagini e delie forme di scrittura. Techniche delie
comunicazione nell mondo antico. Pelorias, 1. Messina 1998

Volumul - culegere de studii - propune cercetătorului o temă mai puţin obişnuită,
discursul de actualitate care caracterizează cele 17 studii, se înscrie într-o direcţie
nouă de cercetare a realităţilor lumii clasice şi nu numai, limitele cronologice în
care se înscriu studiile acoperind o perioadă de circa trei milenii şi jumătate, de la
începuturile scrierii până în perioada secolului V p.Chr. Nu vom analiza fiecare
studiu în parte mulţumindu-ne doar să semnalăm cele mai interesante contribuţii
cuprinse în acest volum.
Studiul care deschide volumul semnat Fr. Pomponio Gli antenati delia scrittura
ne!! Vicino Oriente Antico, tratează geneza scrierii. Pornind de la faza mnemonică a
scrisului autorul sintetizează datele existente în legătură cu acest subiect prezentând
tranziţia de la sistemele non-verbale de scriere la cele verbale. Evoluţia: sistem
token- mnemonic/non verbal- verbal/logograme este înfăţişată cititorului într-o
manieră dominată de un discurs logic cu explicaţii atât de natură arheologică cât şi
de natură epigrafică, bibliografia recentă şi natura subiectului abordat fac din acest
studiu un util instrument de lucru pentru cei interesaţi de geneza şi evoluţia scrisului
ca sistem de comunicare.
O altă contribuţie valoroasă aparţine Mariei Caccamo Caltabiano Imagini e
parola grammatica e sintassi di un lesico monetale, aduce în prim-plan latura
interpretativă a produselor monetăriilor din perioada clasică din Sicilia, tema a fost
tratată de aceeaşi numismată în colaborare cu Paola Radice Colace 1 în câteva studii
mai ample. În studiul amintit mai sus sunt analizate cu preponderenţă produsele
monetăriilor de la Himera şi Siracusa şi problematica legată de unele atribute care
sunt redate pe monedele emise aici.
Colaboratoarea Mariei Caccamo Caltabiano propune o temă de studiu puţin
exploatată a numismaticii - Comunicare con le manete - fiind un studiu în care
formaţia de clasicist cu cea de numismat se îmbină strălucit într-o analiză temeinică
a unui fel de a comunica într-un sistem articulat de circulaţia monedei.
Bruno Tripodi continuă într-un fel tema lansată cu ani în urmă de profesorul
Dinu Adameşteanu, Pariare con l 'altro: la comunicazione verbale jra Greci e
barbari, e ii ruolo de!! inteprete nell Anabasi di Senofonte aduce în lumina unor noi
izvoare antice, noi interpretări cu privire la rolul „traducătorilor" în perioada clasică,
1
M. Caccamo Caltabiano, P. Radice Colace, Dalia premoneta alia maneta. Lesico monetale
greco tra semantica e ideologia, Pisa 1993.
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arsenalul cercetătorului italian fiind deosebit de bogat nu numai în privinţa
bibliografiei consultate dar mai ales în cunoaşterea profundă a realităţilor de multe
ori dificil de înţeles ale antichităţii clasice. Relaţiile dintre greci şi neamurile nongreceşti, fiind analizate mai puţin prin prisma arheologului ci mai ales prin prisma
filologului.
Am subliniat importanţa acestor studii mai ales datorită temelor abordate,
modernitatea acestora, discursul concis-actual abordat în expunere precum şi
excelenta prezentare grafică fac din volum un foarte util instrument de lucrn pentru
cercetătorul realităţilor lumii clasice dar şi un model de urmat în cercetarea acestora.
de

Călin Ghemiş

A.F. Harding - European Societies in the Bronze Age,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, (XVIII+552 p., 134 fig.,
l0tab.)

În cele ce urmează vom prezenta succint o importantă apariţie editorială, care
se impune atât prin problematică cât şi prin spaţiul tratate în lucrare. Ea constituie
ultima lucrare a profesorului Anthony Harding (Durham), şi într-un fel este o
completare a mai vechii lucrări de sinteză privind bronzul european la care a colaborat
cu J. M. Coles (The Bronze Age in Europe, London 1979).
Deşi în noua sa lucrare, A. Harding nu are de gând să analizeze manifestările
epocii bronzului din Europa din punct de vedere cronologic, cultural sau geografic
- cartea reprezentând o analiză a diferitelor aspecte ale epocii bronzului pe o tematică
de bază, din perspectiva vieţii cotidiene - cartea conţine numeroase trimiteri şi
consideraţii privind manifestările epocii bronzului de pc teritoriul României.
După o scurtă prezentare a perioadei cercetate şi a autorului (p. I-VII), urmează
lista figurilor (p. VIII-XII) care cuprinde diferite planuri de aşezări, locuinţe şi
necropole, diagrame şi grafice, prezentări de materiale - majoritatea fiind reproduse
după alţi autori - numeroase reconstituiri de monumente, aşezări, etc. Lista tabelelor
cuprinse în text (p. XIII) este plasată înainte de prefaţă (p. XIV-XVIII), loc în care
recunoaşte originea prezentei lucrări în lucrarea amintită anterior (The Bronze Age
in Europe). Deşi recunoaşte limitele vechii publicaţii, autorul nu a dorit o reactualizare
a acesteia, ci mai degrabă prezentarea unor alte aspecte ce ţin de manifestările epocii
bronzului. În încercarea de a acoperi întregul spaţiu european, autorul - fără un
scop anume - a acordat mai multă atenţie unor zone (Scandinavia, Marea Britanic,
Europa Centrală). Pe măsură ce trimiterile se fac mai înspre estul continentului,
informaţiile sunt tot mai vagi şi lacunare. Spaţiul egeean nu este discutat, autorul
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vorbind de diferenţe radicale privind manifestările epocii bronzului din această arie,
care îl apropie mai mult de spaţiul Orientului Apropiat şi Anatolia.
Volumul este structurat pe patrusprezece capitole, fiecare dintre acesta abordând
diferite aspecte privind o temă de bază, şi încheiate cu un subcapitol de concluzii,
sau sinteză. În Introducere (p. 1-21 ), autorul face o ilustrare a Epocii bronzului şi
cercetătorii ei (p. 6-9) şi a diferitelor sisteme de periodizare: Cronologia relativâ
(p. 9-14) - unde prezintă sistemele propuse de P. Reinecke (p. 10) şi O. Montelius
(p. 11-14). Tot aici dedică un subcapitol Cronologiei absolute (p. 14-19), subliniind
importanţa acesteia în plasarea cât mai exactă a diferitelor manifestări în cadrul
epocii bronzului.
Cel de-al doilea capitol analizează locuinţa şi aşezările (p. 22-72). Principalele
topice ale capitolului sunt dedicate Locuinţei (p. 24-28) şi ceea ce simbolizează
aceasta, Locuinţelor circulare (p. 28-38) - cu referire la spaţiul britanic, italic şi al
Siciliei, Locuinţelor rectangulare (p. 38-48) - unde discută despre locuinţele din
teii-uri şi cele din Scandinavia, Olanda şi Franţa. O altă temă - care aproape nu arc
legătură nici cu capitolul şi nici cu structura lucrării - constituie o prezentare a
Europei Centrale în bronzul târziu (p. 48-53). Revenind la subiectul capitolului,
autorul prezintă şi diferite locuiri în Peşteri (p. 54). În cadrul secţiunii privind
Aşezările (p. 55-71 ), sunt prezentate diferite aşezări ale epocii şi face o analiză a
interdependenţei dintre aşezări şi mediul înconjurător. Într-un spaţiu distinct este
discutată şi Apariţia urbanismului (p. 71 ).
Următorul capitol, care priveşte Înmormântarea (p. 73-123), prezintă diferite
Tipuri de necropole şi morminte (p. 75-76), Înmormântări plane (p. 76-84), Tumuli
(p. 84-85), ca apoi să facă o prezentare legată de aceste aspecte funerare din punct
de vedere geografic: Nord-vestul Europei (p. 85-92), Franţa, Olanda, Belgia şi
Luxemburg (p. 92-95), Europa centrală (p. 97-100) şi Balcani (p. 100-103).
Înmormântările în sicrie (p. 103- l 05) sunt privite distinct, la fel ca şi subcapitol
referitor la spaţiul scandinav, Bărcile şi moartea (p. I 05- l l l ). Separat sunt analizate
şi comparate diferite probleme ce ţin de Inhumaţie şi incineraţie (p. l l l-114 ). Tot
în cadrul acestui capitol sunt discutate şi aspecte şi posibile interpretări legate de
Îngrădiri de morminte (p. 117-118). Interesant şi demn de atras atenţia este partea
dedicată Altor tratamente speciale ale morţilor (p. 118-121 ), ca de altfel şi
Mormintelor prădate (p. 121-122).
Un alt aspect tratat este Economia domestică (p. 124-163 ), axat pe agricultură şi producţia de hrană, subiect structurat pe următoarele teme: Artefacte
(p. 124-133), Plante şi animale (p. 133-150), Terenuri (p. 150-163).
Capitolul Transport şi contacte (p. 164-196) conţine subiecte precum
Transportul pe uscat (p. 164-177), unde analiza harnaşamentului şi a importanţei
calului, sau animale de tracţiune ori vehicularea bunurilor în spaţiu ocupă o
importanţă deosebită. Un alt subcapitol, complementar primului îl constituie
Transportul pe apă (p. 177-185). Aici de o atenţie mare se bucură spaţiul scandinav.
Al şaselea capitol, Metale (p. 197-24 l) are în vedere teme precum: Apariţia
naturală a metalelor (p. 197-206), De la minereu la metal (p. 206-218), Lingouri
(218), Decorare şi finisare (p. 226-228), Situri specializate în prelucrarea
metalelor (p. 232-234) şi Organizarea producţiei de metal (p. 234-240). În
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încheierea acestei secţiuni a volumului este plasat un Epilog: trecerea fa
prelucrarea fierului (p. 240-241 ).
Tratate distinct sunt Alte meşteşuguri (p. 242-270). Autorul insistă aici asupra
producţiei de Ceramică (p. 242-243), Prelucrarea lemnului (p. 243-249),
Producerea de sare (p. 249-254), Textile şi alte materiale (p. 254-261 ), Sticlă şi
faianţă (p. 265-269).
Războiul (p. 271-307) este un alt aspect al epocii bronzului tratat în această
lucrare. Sunt tratate subiecte ca: Războiul în societăţile tribale şi centrele de putere
(p. 273-275), Arme şi armuri (p. 275-285), Armament defensiv (p. 285-291 ), Forturi
şi fortificaţii (p. 291-306).
De un interes deosebit este capitolul al nouălea, Religie şi ritual (p. 308-351 ).
Aici autorul şi-a propus să analizeze probleme precum: Locaţia ritualului (p. 309313), Depuneri rituale în gropi şi peşteri (p. 313-321 ), Obiecte de cult şi simboluri
(p. 321-326), Depozite votive (p. 326-333), Sacrifici umane, animale şi canibalism
(p. 333-335), Artă în piatră (p. 335-348), Magicieni şi preoţi (p. 248), Ceremonial
(p. 348-350), iar subiectul de sinteză al capitolului îl constituie Natura religiei în
epoca bronzului (p. 350-351 ).
În cadrul capitolului Depozite şi depunere (p. 352-368), A. Harding insistă mai
ales asupra Formei fizice a depozitelor (p. 352-361) şi găsirii unor posibile Explicaţii
ale depozitelor votive (p. 361-365). Separat este discutat contextul în care au fost
găsite aceste depozite (p. 365-368).
_Următoarea secţiune a cărţii, Populaţia (p. 369-385), are în vedere descrieri
ale lnjăţişării (p. 369-377) omului epocii bronzului şi studii privind Mortalitatea şi
sănătatea (p. 377-381), Estimări de populaţie şi demografie (p. 381-383) sau Origini
genetice (p. 383-384).
Pentru a alcătui o imagine cât mai amplă asupra societăţii epocii bronzului,
autorul englez operează şi cu probleme de suprastructură în capitolul Organizarea
socială (p. 386-413). Sunt tratate teme privind Analogii în etnografie şi istorie:
tipuri de societăţi complexe timpurii (p. 388-393), Aşezări, administrarea locuinţei
şi a familiei: evidenţa în aşezări (p. 393-394), Individul în societate: evidenţa
datelor funerare (p. 394-404), Individul în societate: evidenţa artefactelor
(p. 404-413), subcapitol în care încearcă să demonstreze accesul la diferite
activităţi în funcţie de sex.
Lumea epocii bronzului (p. 414-430) discută probleme privind scara la care au
interacţionat societăţile epocii bronzului în Europa: Difuziune sau evoluţie locală
(p. 414-417), Reproducţie şi creştere (p. 417-418), Modele nucleu - periferie
(p. 418-422), Teritorii şi dimensiuni ale aşezărilor (p. 422-429).
Volumul se încheie cu un Epilog (p. 431-435) care sintetizează principalele
subiecte ale cărţii unde se face o prezentare a Epocii bronzului şi importanţa sa in
lumea preistorică (p. 434-435).
Cartea beneficiază de o imensă Bibliografie (p. 436-530) - aici fiind necesar
de menţionat că autorul a indicat în principal apariţiile de după 1979, cele
anterioare acestei date fiind incluse în lucrarea The Bronze Age in Europe - şi
de un Index (p. 531-552).
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Referirile la spaţiul românesc sunt destul de numeroase, având în vedere
aria mare analizată în lucrare, fapt ce subliniază importanţa cunoaşterii
manifestărilor culturale din această zonă în înţelegerea epocii bronzului la nivel
continental. Discutând sistemul cronologic al lui O. Montelius, aminteşte de
importul de piese de metal în perioada I a epocii bronzului nordic, din zona
bazinului carpatic în Scandinavia, fără a face trimitere la o anume localitate sau
anumite piese (p. I 1). Făcând o trecere în revistă a locuirilor în peşteră, numeşte
şi peştera Cauce Uud. Hunedoara), pe baza informaţiei lui S. A. Luca, care are o
stratigrafie importantă datorită întinderii sale în timp, asemănătoare cu cea de
la Cioclovina (p. 54, nota 129).
În cadrul capitolului referitor la Economia domestică, autorul publică o diagramă
cu speciile de animale din siturile de la Mândrişca, Bogdăneşti, Novaci, Pecica,
Valea Lupului, Piatra Neamţ şi Bârlad (p. 137/fig. 4.6). Tot aici, vorbind de nivelele
culturii Noua din aşezările de la Valea Lupului, Piatra Neamţ, Bârlad şi Gârbovăţ,
arată faptul că proporţia materialului osteologic indică pe primul loc creşterea vitelor,
însă nu într-o cantitate copleşitoare: mai puţin de 50%, un mare aport avându! şi
ovicaprinele, calul şi porcul (p. 141, nota 73 ).
Analizând Transportul şi contactele din lumea epocii bronzului european,
aminteşte de modelele de care din lut din bazinul carpatic, şi în special de unul
provenit din spaţiul culturii Wietemberg, fără trimitere bibliografică sau ilustraţie
(p. 165). Trecând în revistă piesele harnaşament face observaţia că psaliile de
os nu au fost descoperite - şi foarte probabil nici folosite - mai la vest de vestul
României şi Ungaria (p. 170). În aceeaşi secţiune a volumului consideră că
bogăţia minereurilor din munţii Carpaţi a stat la baza contactelor cu zone
îndepărtate a acestei regiuni (p. 189), astfel că se întâlnesc situle importate în
Scandinavia din locuri de producţie situate în bazinul carpatic (p. 193). Tot aici
se face observaţia că în condiţiile unei bogăţii de metale din zona Transilvaniei
(p. 198), lipsa evidenţei directe privind exploatarea metalului, nu înseamnă lipsa
prelucrării lui (p. 21 O). Presupune că munţii Metaliferi din vestul Transilvaniei
au constituit o sursă majoră de aur în epoca bronzului pentru o mare parte a
Europei (p. 199).
Consideraţiile privind metalurgia epocii bronzului au în vedere şi piesele
de aur din bazinul carpatic, în special cele de la Ţufalău şi Biia - brăţări masive
şi topor cu gaură de înmănuşare (p. 229). Vorbind de săbiile de la Apa şi
Hajdusamson, decorurile de pe topoarele cu disc şi spin şi cele două punale de
la Kelebia, A. Harding afirmă - destul de hazardat - existenţa unui singur centru
de producţie local şi probabil a unui singur artist (p. 237). Ilustrând figurine şi
podoabe din bronz din bazinul carpatic, prezintă două pandantive: unul de la
Ciocaia, iar altul de la Săcuieni - ambele din depozite (p. 273/fig. 11 .3). Referitor
la săbii, subliniază apariţia timpurie a acestui tip de piese în bazinul carpatic
(p. 275) şi aminteşte de săbiile de paradă (cele bogat ornamentate) ce au fost
descoperite în acelaşi spaţiu (p. 277).
După ce prezintă statuetele de la Cârna (p. 324 şi 325/fig. 9.6-9.12), face o
comparaţie cu statuete similare descoperite în Scandinavia (p. 374) însă subliniază
importanţa acestora, alături de statuetele descoperite în nordul lugoslaviei, şi poziţia
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

322

Recenzii

6

aparte pe care o ocupă acestea în condiţiile în care epoca bronzului se caracterizează
prin absenţa figurinelor umane. Acest fapt îl determină să considere că cel puţin
forma feminină ocupa un loc important în cadrul riturilor (p. 409). Amintind de
depozitele de bronzuri din bazinul carpatic, şi dorind să arate semnificaţia lor, autorul
concluzionează pe baza faptului că ele sunt comune acelor arii în care incineraţia a
fost practicată, că aceste depozite sunt mai degrabă o depunere rituală decât o
manifestare a dorinţei de ascundere a lor (p. 362).
Alte referinţe privind spaţiul românesc au în vedere pandantivii de argint ce se
găsesc în necropole de la Zimnicea şi Oarţa de Sus şi cele patru topoare de argint
din depozitul de la Perşinari (p. 228). Discutând despre exploatarea sări, aminteşte de
Ocna Mureş unde presupune exploatarea acestei resurse încă din bronzul timpuriu, pe
baza descoperirilor din apropiere (p. 251-254). În cadrul capitolului referitor la
agricultură, informaţiile autorului pentru aşezările de la Sărata Monteoru, Cârlomăneşti,
Oarţa de Sus şi Celei, se bazează pe datele oferite de M. Cârciumaru în lucrarea sa din
1996, Paleobotanica p. 149 sq). În capitolul privind aşezările observă frecvenţa ridicată
a locuirilor pe culmea dealurilor sau promontoriu din Transilvania, amintind aici siturile
de la Sighişoara-Wietemberg şi Otomani (p. 295).
Acest volum, cu toate că însuşi autorul este conştient de unele lipsuri, oferă un
bun instrument de lucru pentru cercetători epocii bronzului european. Deşi nu sunt
aduse decât puţine informaţii noi asupra unor situri sau piese, prin faptul că oferă o
imagine de ansamblu asupra perioadei cuprinsă între 2000-800 î.Chr., lucrarea dă
oportunitatea unei viziuni globale asupra manifestărilor din această epocă. Prin modul
de analiză a materialelor şi a datelor, lucrarea profesorului A. Harding se înscrie în
curentul postprocesualist de analiză arheologică, foarte utilizat în vestul Europei.
de Gruia

Fazecaş

Kincses Kâroly, Sândor P. Tibor, Foto. Varos. Tortenet,
Magyar Fotografiai Muzeum - F6vârosi-Szab6 Ervin Konyvtâr, Budapest,
1998, 278 p.

Volumul a apărut ca numărul 12 din seria intitulată Din istoria fotografiei
maghiare, ce apare sub îngrijirea Muzeului Maghiar al Fotografiei din Kecskemet.
Tipărit în condiţii grafice cu adevărat excepţionale, apariţia lui a fost posibilă prin
eforturile reunite a două instituţii culturale de prestigiu: Muzeul Maghiar al
Fotografiei din Kecskemet şi Biblioteca Szabo Ervin din Budapesta.
Cartea este de fapt un splendid album întocmit cu prilejul aniversării a 125 de ani
de la constituirea oraşului modem Budapesta (prin unirea celor tr~i localităţi până atunci
independente din punct de vedere administrativ - Pest, Buda şi Obuda). Aniversarea a
prilejuit totodată şi organizarea unei expoziţii de fotografie documentară pe
această temă, la Galeria Mai Mano din Budapesta la începutul anului 1999.
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Foto. Varos. Tărtenet este rodul colaborării dintre doi specialişti de marcă:
Kincses Karoly - pentru partea de istoria fotografiei şi Sandor P. Tibor pentru partea
de istoria oraşului. Colaborarea lor, cu rezultat benefic pentru cititor, este, cu detaşare
şi umor, prezentată în Cuvântul înainte: «În orice caz, autorii s-au simţit bine pe
parcursul scrierii cărţii, au găsit bucurie în ceea cefăceau, au fost nevoiţi să răspundă
unor noi provocări şi, pe deasupra, au reuşit să ajungă la capăt fără să se certe.
Ceea ce în sine nu e puţin lucru». Cartea este dedicată lui Bodor Ferenc, prieten
comun al celor doi autori, dar şi un cunoscut «prieten al Oraşului» în acelaşi timp.
Alcătuit ca o suită de reproduceri fotografice însoţite de comentarii istorice,
albumul oferă informaţii deosebit de interesante atât despre vechea Budapesta, cât
şi despre fotografii care au imortalizat locuri şi momente din istoria oraşului.
Cititorului i se oferă peste 100 de reproduceri ale unor fotografii aparţinând la 56
dintre cei mai reprezentativi fotografi din Ungaria. Amintim câteva nume şi ateliere,
absolut la întâmplare, căci orice încercare de ierarhizare este, în cazul acesta,
superfluă: Beszedes Sandor, Borsos es Doctor, Goszleth Istvan, Andre Kertesz, Klăsz
Gyărgy, Mai Man6, Weinwurm Antal etc. etc.
Fotografiile reproduc evenimente mondene, instantanee, vederi panoramice,
străzi şi locuri notorii ale capitalei ungare, dar şi viaţa cotidiană a populaţiei oraşului.
Au fost imortalizate impresionante festivităţi, dar şi faţa suferindă a oraşului pagubele pricinuite de inundaţii, ruinele lăsate în urmă de tăvălugul războiului.
Segmentul cronologic acoperit se suprapune aproximativ peste cel aniversar.
Întâlnim astfel în paginile cărţii de la fotografii din anii '60 ai secolului XIX până
la imagini din jurul anului 1970. Istoricul care va răsfoi acest album nu va putea să
nu remarce câteva fotografii cu valoare de simbol, fotografii marcând răscruci de
epoci. Din această categorie fac parte, de pildă, o fotografie timpurie datorată lui
Heller J6zsef (p. 102). Acesta a imortalizat, la 8 iunie 1867, momentul încoronării
împăratului Franz Josef ca rege al Ungariei, surprinzând oraşul pavoazat de sărbătoare
şi mwlţimea în aşteptarea alaiului încoronării. Peste jumătate de secol, Harsanyi
Gyula a surprins un alt moment - acela al demolării statuii împăratului Franz Josef
de către puterea proletară în primăvara anului 1919 (p. 98). Ulterior, statuia a fost
refăcută şi aşezată la vechiul ei loc. Mai târziu, în plină epocă stalinistă - 1952,
Redner Marta a fotografiat statuia lui Kossuth care, urcată într-un camion, pornea la
drum pentru a lua locul lui Franz Josef (p. 226). Prin aceste imagini şi altele de
acelaşi fel, istoricul care răsfoieşte acest album participă astfel la o retrospectivă
istorică, fără a-şi putea reprima în acelaşi timp o uşoară senzaţie de sic transit ...
Fotografiile provin atât din colecţii particulare, cât şi din prestigioase colecţii
aparţinând unor instituţii cu tradiţie în acest sens: Fototeca Istorică a Muzeului
Naţional al Ungariei [Magyar Nemzeti Muzeum Tărteneti Fenykeptar], Fototeca
Oficiului Naţional al Monumentelor [Orszagos Miiemlekvedelmi Hivatal Fot6tara],
Muzeul şi Institutul Naţional de Istoria Teatrului [Orszagos Szinhaztărteneti Muzeum
es Intezet], Muzeul Poştei [Postamuzeum] etc.
Probând încă o dată excepţionala capacitate de memorare a fotografiei,
Foto. Varos. Tărtenet se constituie într-un frumos omagiu adus vechiului oraş
Budapesta, dar şi marii metropole care este la ora actuală capitala ungară.

de Lucia Cornea
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Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale
Centrul de pregătire şi formare a personalului din instituţiile de cultură,
Bucureşti, 1999, ISBN 973-98956-7-0, 400 pag.

Tipărit cu sprijinul Ministerului Culturii şi al Centrului de Pregătire şi formare
al personalului din instituţiile de cultură, Conservarea preventivă a bunurilor
culturale poate fi considerat un deziderat împlinit. Generaţiile de conservatori şi
restauratori au în sfârşit un volum de referinţă în studiul conservării.
Cartea prezintă foarte detailat - uneori chiar obositor (vezi cap. XI) - toate
compartimentele în care conservarea preventivă este necesară, în intenţia de a explica
şi convinge odată pentru totdeauna cât de periculoasă este bagatelizarea acestei
problematici.
Materialul a fost grupat în cincisprezece capitole, fiecare cu temă distinctă,
ansamblul lor epuizând problematica conservării preventive.
Capitolul I (pag. 6-18) Introducere.
Capitolul II. Umiditatea (pag. 19-64). Defineşte noţiuni precum umiditatea
ambientală, umiditatea absolută, umiditatea relativă, umiditatea higroscopică precum
şi interdependenţa acestora. Sunt specificate valori optime ale umidităţii relative în
spaţiile deţinătoare de bunuri culturale, efectele valorilor necorespunzătoare sau a
fluctuaţiilor. Analiza (pag. 41-44) calităţii microclimatului se realizează cu ajutorul
termohigrometrului (pag. 45), a termohigrografului (pag. 46-47) sau a psihometrului
(pag. 47-51). Sunt prezentate modul de funcţionare şi amplasare a acestora. Nu este
omisă prezentarea măsurilor pentru prevenirea efectelor deteriorante ale umidităţii,
dintre care subliniez utilizarea substanţelor higroscopice tampon, respectiv a
silicagelului, o privire completă, practică, abordând calculul necesarukii şi
condiţionarea lui.
Capitolul III (pag. 65-97). Temperatura. Include informaţii privind: efectele
temperaturii asupra umidităţii relative; modificări produse asupra bunurilor
culturale, energia de activare, noţiune fizico-chimică explicată (pag. 70-72) alături
de temperatura de înjumătăţire (pag. 76-79). Capitolul mai cuprinde: măsurarea
temperaturii; modul de transferare a temperaturii; sistemul de încălzire; izolarea
termică precum şi măsuri împotriva efectelor deteriorante.
Capitolul IV (pag. 98-128). Prevenirea efectelor deteriorante cauzate de
sistemele de iluminare. Sunt prezentate: compoziţia luminii, efectele fizice şi chimice
ale spectrului vizibil şi invizibil, factorii degradării fotochimice (pag. I 07-112),
expunerea totală, proprietăţile materialelor. Menţionăm utilitatea analizei surselor
de iluminat, măsurile pe prevenire ale efectelor deteriorante ale luminii.
Capitolul V (pag. 129-134 ). Poluarea. Problemele legate de poluare sunt tratate
prin prisma celor două surse majore şi anume: poluarea atmosferică şi poluarea
cauzată de surse interne.
Capitolul VI (pag. 13 5-156). Organizarea expoziţiilor. Poate fi şi este abordată
în lucrarea de faţă prin prisma ocrotirii preventive a bunurilor culturale, spaţiile de
găzduire a expoziţiilor trebuie să deplinească anumite cerinţe: o expoziţie se face
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organizat, demarează cu proiectarea ei, executarea proiectului (sub observaţie);
piesele se etalează după anumite reguli (pag. 147-156).
Capitolul VII (pag. 157-203). Depozitarea bunurilor culturale. Este activitatea
cu maximă încărcătură de informaţii şi aplicaţii privind conservarea. Sunt prezentate
spaţiile de depozitare, condiţii generale (pag. 15 8), apoi obiectele care vor fi
depozitate după proiectarea (pag. 204-214) amplasării (criteriul tipodirnensionării
pag. 160-164).
Capitolul VIII. Manipularea, mişcarea, transportul bunurilor culturale (p. 204214). Prezintă cerinţe legate de conservare prin evitarea atentatelor la starea de
sănătate a bunurilor în cazul deplasărilor acestora.
Manipularea, mişcarea şi mai ales cea haotică, determină o uzură funcţională a
bunurilor culturale, problematică atacată în capitolul IX (pag. 215-228).
CapitolulX(pag. 229-243). Abordează o categorie mai nouă de bunuri culturale
şi se referă la : asigurarea condiţiilor generale de conservare preventivă a negativelor
şi fotografiilor din colecţiile muzeale.
Capitolul XI (pag. 244-295). Asigurarea securităţii bunurilor culturale
împotriva tentativelor de sustragere şi a focarelor de incendii. Include măsuri
împotriva tentativelor, atribuţiile gestionarului, măsuri de ordin preventiv. Sunt
prezentaţi factorii de risc (pag. 257-260), reguli de control, alte măsuri, instalaţii de
protecţie, sisteme de aprindere de natură termică (pag. 266-284), evacuarea
persoanelor, combaterea panicii, alarmarea, combaterea focarelor incipiente.
Capitolul XII (pag. 294-324). Conservarea preventivă a descoperirilor
arheologice. Grija faţă de viitorul bun cultural începe cu pregătirea şantierului, a
modulelor de depozitare şi transportare a descoperirilor de pe şantier la muzeu.
Sunt prezentaţi factorii (temperatura, radiaţiile incidente, pierderea de umiditate) a
căror efect negativ trebuie contracarat.
Capitolul XIII (pag. 325-332) este alocat pentru prevenirea degradării biologice.
Capitolul XIV (pag. 332-355). Probleme privind restaurarea bunurilor culturale.
Această ternă a fost formulată în ideea în care procesul de restaurare (elaborarea
documentaţiei de restaurare, interferenţe subiective în activitatea de restaurare,
intervenţii, principii de restaurare şi chiar comisia de restaurare, formarea
restauratorilor) determină măsurile ulterioare de conservare.
Ultimul capitol, capitolul XV (pag. 356-371), atinge tematica de proiectare.
Din startul gândirii unei noi clădiri, incinte, trebuiesc luate în considerare prevederi
legate de: condiţii generale ale clădirii, repere constructive, PSI, arnenăjări sectoriale,
perimetrul expoziţional, spaţii specifice, cerinţe pentru faza constructivă şi toate
acestea prin prisma asigurării unor condiţii optime de conservare a bunurilor culturale
ce vor fi adăpostite.
Sunt prezentaţi factorii ce ameninţă echibrul mediu-obiect, modul lor de acţiune,
măsuri ce se impun, prin toate insinuându-se importanţa cunoaşterii şi luării în
considerare a conservării în general, a celei preventive în special. Şi ceea ce nu este
lipsit de importanţă este faptul că volumul nu se bazează pe asimilări de documentaţie
pe teorie, ci este rodul, încununarea unei activităţi practice îmbinate cu necesitatea
de-a şti, de-a explica şi de a explica conservatorilor, restauratorilor (şi nu numai) în
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

326

IO

Recenzii

formare, a mecanismului complex al conservării. Este un volum peste care nu se
poate trece cu vederea, foarte util oricărei instituţii deţinătoare de bunuri şi carte de
căpătâi pentru conservatori.
Implicaţia sentimentală a autorului răzbate din maniera mai mult decât explicită
a explicaţiilor şi a argumentaţiilor. Acest lucru şi mulţimea informaţiilor, pot face
obositoare o citire rapidă da capo al fine dar poate fi util din punct de vedere didactic, pentru că subliniază importanţa ideilor argumentate (bibliografie de 146 poziţii).
de Olimpia
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