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Cu un bogat patrimoniu arhitectonic, romanic, gotic şi renascentist", cetatea
a reprezentat, timp de aproape şase secole, un edificiu de referinţă în
economia strategică a regatului maghiar şi, mai târziu, a principatului transilvănean.
Bogat centru episcopal catolic, cetatea a fost martora începuturilor urbei de
pe malurile Crişului Repede, a evoluţiei acesteia pe domeniul capitular îndeosebi,
dar şi pe cel al episcopiei, al radicalelor transformări politice şi religioase dintre
mijlocul secolelor al XVI-iea şi al XVII-iea.
Firesc, cetatea orădeană a fost de multe ori obiectul investigaţiei istorice şi
arheologice dar, lucru surprinzător, puţine dintre aceste contribuţii depăşesc discursul
postpozitivist al sfârşitului secolului al XIX-iea, sau tonul oarecum emfatic, prilejuit
de vreo aniversare a unui întemeietor, asediu sau "eliberare" de sub diverse ocupaţii.
Dacă, în cazurile amintite, lucrurile sunt oarecum scuzabile, ignorarea aproape totală,
timp de câteva decenii, a cetăţii orădene, de către istoriografia românească, în primul
rând, nu mai are nici un argument.
O exhaustivă bibliografie închinată fortificaţiilor medievale şi premoderne
din Transilvania şi Banat, notează pentru cetatea orădeană o sumă de 53 de
contribuţii, apărute într-un interval de peste un secol1. Analiza acestei producţii
istoriografice, conduce la o extrem de interesantă "grupare" a primelor abordări în
jurul unor canonici orădeni, personalităţi cu solide studii de arhivistică şi istorie de
factură pozitivistă, care au încercat să includă şi cetatea orădeană în mai vastele lor
preocupări, legate în principal de evoluţia episcopiei catolice locale.
Canonicul orădean Bunyitay Vincze ne-a lăsat, cu siguranţă, lucrarea clasică
vis-a-vis de istoria episcopiei catolice orădene 2 . Bazat pe o vastă investigaţie
arhivistică, autorul, în ciuda unor interpretări forţate, uneori partizane, este primul
care oferă un excelent punct de plecare în studiul evoluţiei arealului orădean, cu
referiri documentare precise, majoritatea confirmate de cercetările ulterioare, despre
orădeană

•contribuţia noastră limitându-se la secolele XI - XVII nu include patrimoniul arhitectonic
baroc, datorat perioadei ulterioare cuceririi austriece din anul 1692.
'A. A. Rusu, Bibliografiafortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat,
Reşiţa, 1996, p. 145 - I 46.
2 Bunyitay V., A varadi puspokseg tortenete alapitasato/ a jelenkorig, l - III, Nagyvărad,
1883 - 1884.
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a episcopiei şi a cetăţii, precum şi despre primele lor secole de
de analiza migăloasă, făcută tuturor localităţilor cu parohii catolice
de pe domeniul episcopal orădean, cea a Oradiei şi, implicit, a cetăţii de aici, ocupă
un loc privilegiat3 • Putem afirma că masiva contribuţie a canonicului orădean a
însemnat pasul iniţial, la care, mai apoi, s-au raportat toţi cei care s-au aplecat
asupra studiului realităţilor medievale locale.
Preocupat şi de săpăturile arheologice, care s-au desfăşurat aproape
concomitent cu publicarea lucrării amintite, Bunyitay dedică alte două lucrări
realităţilor medievale orădene care au directă legătură cu evoluţia ansamblului local, în două momente diferite ale existenţei sale: prima, referitoare la Statutele
Capitlului orădean, redactate în anul 13 74 sub păstorirea episcopului Dominic Bebek,
de către canonicul lector Emeric4 , a doua, legată de aniversarea a două secole de la
"eliberarea" oraşului de sub ocupaţia turcească, prin cucerirea cetăţii de către
austrieci în anul 16925 •
O a doua contribuţie importantă la istoria cetăţii de pe malurile Crişului
Repede aparţine de data aceasta unui militar, căpitanul Scholtz Bela6 • Provenit
probabil dintr-o familie austriacă cu tradiţii militare, căpitanul Scholtz a alcătuit, în
fapt, o îmbinare, parţial veridică, între istoria cetăţii orădene şi cea a instituţiilor
protejate de către aceasta, îndeosebi episcopia, cu observaţii atente asupra cetăţii
bastionare, atunci, la începutul secolului XX aflată, cu siguranţă, într-o stare de
conservare mult mai bună. Alături de unele confuzii, legate de presupusa mutarea
de la Biharea la Oradea a episcopiei catolice în timpul domniei regelui Ladislau I, 7
lucrarea cuprinde interesante constatări, legate în principal de fazele construirii
cetăţii bastionare, a porţii principale de acces 8 , a înălţimii zidurilor curtinelor sau a
semnelor de meşteri de pe blocurile din piatră care protejau pe alocuri vârfurile
bastioanelor9 • Studiind şi arhivele Ministerului de Război de la Viena, a oferit
preţioase informaţii despre câteva stampe necunoscute contemporanilor săi.
Între apariţia acestor două importante studii, scrisul istoric dedicat evului
mediu orădean, cu precădere cel legat de cetate, a marcat, de asemenea contribuţii
semnificative. În primul rând se cuvine amintită personalitatea căpitanului Gyal6kay
evoluţie. Alături

3

Ibidem, II, p. 96 - 107; 235 - 236.
Idem, A varadi kaptalan legregibb statutumai, Nagyvarad, 1886, passim.
5
Idem, Nagyvarad a torokfoglalas koraban, Budapest, 1892, passim.
6
Scholtz B., Nagy - Varad varanak tortenete, Nagyvarad, 1907. (cu o versiune aproape
identică şi în limba germană publicată de asemenea Ia Oradea în acelaşi an, 1907, autorul
semnând însă Adalbert Scholtz).
7
Ibidem, p. 15.
8
Ibidem, p. 94.
9
Ibidem. p. 128 - 130.
4
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Jeno, în fapt un foarte bun istoric, având şi înclinaţii spre arheologie, autorul câtorva
studii importante despre cetatea orădeană, care consemnează rapoarte de săpături
arheologice, studii de istorie generală despre fortificaţie, precum şi asupra unor
momente de referinţă din evoluţia sa, asemeni asediului din anul 1692. De asemenea,
este analizată palanca ce proteja oraşul, numărul ideal al apărătorilor acestuia în
cazul unui asediu, circa 6400- 6500, niciodată atins, precum şi amplasarea diferitelor
cartiere din preajma fortificaţiei 10 •
Cu siguranţă, cea mai importantă dintre contribuţiile sale se referă la continuarea
cercetărilor arheologice în cetate, în anii 1911 - 1912, la două decenii după prima
campanie. Dacă în cazul primelor săpături, organizate cu finanţarea Direcţiei
Monumentelor Istorice de la Budapesta şi aflate sub îndrumarea canonicului istoric
Romer Floris s-a apelat la câţiva militari şi arhitecţi improvizaţi în arheologi, Gyalokay
avea cel puţin avantajul posesiei unor planuri şi schiţe ale catedralei din interiorul
vechii cetăţi medievale.
Raportul de săpătură publicat de Romer Floris, indica mai ales principalele
momente în desfăşurarea şantierului. Începute la 14 septembrie 1881, după demolarea
unor clădiri şi descoperirea unor ancadramente gotice, săpăturile au constat într-o
primă secţiune având dimensiunile de 19 x 2 m, paralelă cu colţul vestic al curţii
palatului princiar. A fost localizată, în opinia lui Floris, capela Sf. Fecioare Maria, în
fapt prima construcţie religioasă ridicată de regele Ladislau I la Oradea' 1 • Au fost
cercetate, de asemenea, porţiuni din turnul adosat laturii de nord a catedralei gotice,
precum şi fundaţiile portalului de intrare şi ale turnului de sud-vest al monumentului
amintit. Pe planul secţiunii, realizat de arhitectul Steinhausz Laszlo, se distinge structura
zidăriei portalului: bolovani de piatră nefasonată în fundaţie şi pietre fasonate în
elevaţie.

Cercetările din anii următori, 1882 - 1883, au dus în final la dezvelirea, în
mare parte, a zonei mediane din nava catedralei episcopale. Între reuşitele campaniei
se numără şi identificarea lespezilor de mormânt ale episcopilor orădeni Andreea
Scolari, mort la 1426, cu inscripţia păstrată fragmentar 12 şi Sigismund Thurzo, mort
la 1512 13 • Materialul arheologic recoltat a fost destul de bogat: 26 de fragmente de
halebarde şi ghiulele, sticlă, cahle smălţuite în verde, schelete, pipe având ştampile
cu text turcesc, ace de păr din os, ancadramente gotice etc 14 , astăzi în mare parte
pierdut.

10

Gyal6kay J., Nagyvarad 1692 - ban, în A biharvarmegye es nagyvaradi regeszet es
tiirtenelmi egylet, Nagyvârad, 1903 - 1909, p. 32 - 33.
11 Romer F., Elozetes jelentes a nagyvaradi varban I 883 - ban folytatott asatasr6l , în
Arch. Ert.uf, III, 1883, p. XVI.
12
Ibidem, p. XXII.
11
Ibidem, p. XXIV.
14
Ibidem, p. XXI.
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Arheologul Henszlmann Imre publică şi el un studiu legat de părţile din catedrala
descoperite în curtea palatului princiar. Astfel, se apreciază că în toamna
anului 1881 au fost dezvelite fundaţiile faţadei catedralei, cu portalul şi părţi din
turnurile aferente, găsite la o adâncime de 2,60 m 15 • Astfel a fost cercetat zidul de
sud şi colţul de sud-vest al turnului aferent, alături de ruinele turnului de nord. Lăţimea
faţadei atinge dimensiunea de 22,5 m iar lungimea totală a catedralei a fost apreciată
ca fiind de trei ori mai mare, adică 67,5 m 16 •
Prezent pe şantierul arheologic, arhitectul Steinhausz Laszlo elaborează un
plan al catedralei, pe baza rezultatelor cercetărilor arheologice şi a informaţiilor
documentare. Publicat ulterior, planul înfăţişează succesiunea capelei Sf. Fecioare
Maria cu cea a catedralei cu două turnuri laterale aflate la îmbinarea navei cu
absida pentagonală a altarului 17 • Se cuvine menţionat aici rolul important pe care
recent înfiinţata Societate de Arheologie şi Istorie a comitatului Bihor l-a avut în
demararea cercetărilor arheologice, în organizarea primului muzeu orădean şi în
publicarea câtorva anuare, prilej de a stimula erudiţii locali şi nu numai, vis-a-vis şi
de realităţile medievale orădene 18 •
După două decenii, Gyal6kay Jeno, reia cercetările arheologice în cetate,
beneficiind şi de sprijinul unui alt canonic-istoric, Karacsonyi Janos. În studiul
publicat în anul 1913, Gyal6kay menţionează că cercetările începute în octombrie
1911 aveau următorul scop: stabilirea locului de închidere spre est al catedralei
episcopale, posibila existenţă a unei capele adiacente, stabilirea numărului de turnuri
şi cercetarea eventualelor morminte regale din catedrală. Ca o eroare majoră a
cercetărilor din anii 1881 - 1883, se aminteşte faptul că în ciuda dezvelirii unor părţi
ale catedralei, prin cercetarea spaţiilor din estul şi vestul curţii palatului princiar,
mijlocul acesteia a rămas necercetat. O altă critică adusă vechilor săpături arheologice
era legată de ignorarea completă a materialului arheologic aflat în primele nivele din
secţiunile trasate 19 •
În estul navei sudice a catedralei a fost descoperit un mormânt distrus de
incendiu. Pavat cu cărămidă şi acoperit cu o boltă din acelaşi material, mormântul
episcopală

15

Henszlmann I., Jelentes a nagyvaradifo/fedezesrol, înArch. Ert.uf, I, 1881, p. XXIX.
Ibidem, p. XXIX - XXX.
17
Balogh Jolăn, Varadinum. Varad Vara, I, Budapest, 1982, fig. 9.
18
Informaţii complete despre activitatea Societăţii : I. Ordentlich, Un secol de activitate
expoziţională a secţiei de istorie a muzeului orădean, în Centenar muzeal orădean, Oradea,
1972, p. 65 - 68; în acelaşi volum N. Chidioşan,lstoricul cercetărilor arheologice ale muzeului
orădean, p. 101 - 105.
19
Gyal6kay J., A nagyvaradi varban 1911 - 12 - ik evbenfolyt asatasok eredmenye, în
Biharvarad, I, 1913, p. 46.
16
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un schelet orientat est-vest, parţial calcinat prin arderea sicriului. Pe mâna
dreaptă a fost descoperit un inel din aur cu piatră de granit roşu încrustată, nasturi
din cupru topiţi de căldura incendiului, precum şi fire din aur de la veşminte. Lângă
schelet a fost găsită o cruce din os şi o aplică de carte realizată în manieră gotică 20 •
Cercetările au culminat cu descoperirea presupusului mormânt al reginei Beatrix,
fiica regelui Henric al Vii-lea şi soră cu regele ceh Jan. Măritată în noiembrie
1318, la 14 ani, cu regele Carol Robert de Anjou, regina a murit în anul următor, la
prima naştere, fiind înmormântată în catedrala episcopală orădeană21 • Făcând o
paralelă cu descoperirea presupusului mormânt al reginei Maria de Anjou, soţia
regelui Sigismund de Luxemburg, de către garnizoana austrică în anul 1755, şi
comparând scara schiţelor făcute cu acel prilej de către generalul Charles de Camon
Marquis de Viile, Gyal6kay constată o neconcordanţă: curtea palatului princiar era
desenată la scara 1: 840, iar fântâna din centrul acesteia la doar 1: 420. El susţine,
pe baza acestor constatări, că de fapt, mormintele celor două regine au fost alăturate22 •
Ipoteze ulterioare, au propus, pentru mormântul descoperit de către garnizoana
austriacă în 1755, ca fiind păstrătorul rămăşiţelor pământeşti ale regelui Sigismund
de Luxemburg, mort la 1437 şi înhumat tot la Oradea.
Gyalokay revine peste câteva decenii 23 cu două studii generale consacrate
cetăţii, analizând de asemenea şi mai vechile rezultate cunoscute. Primul cuprinde
o scurtă trecere în revistă a istoriei fortificaţiei. Susţinând construirea acesteia în
vremea lui Ladislau I autorul precizează că basilica ridicată la sfârşitul secolului al
Xi-lea era trinavată, fiind zidită în piatră, în stil romanic, contrazicând astfel tocmai
planul alcătuit de arhitectul F6erk Emo 24 , realitate care, se pare, nu corespundea cu
realitatea. Autorul apreciază perimetrul cetăţii medievale la 550 - 600 m, cu şapte
unghiuri neregulate. Articolul analizează, pe baza stampelor lui Cesare Porta şi
Georg Houfnagel, vechea fortificaţie circulară din piatră, catedrala din interior,
precum şi palatul episcopal. Cu anul 1569, socotit ca debut al construcţiei cetăţii
bastionare, a început "epoca modernă" a cetăţii orădene25 •
Într-un al doilea studiu, în fapt unul din cele mai importante contribuţii ale
sale, Gyal6kay reia, practic, unele preocupări mai vechi, abordând însă exhaustiv
evoluţia cetăţii orădene, publicând şi câteva planuri, inclusiv cel al unei propuneri
de reconstituire a fazelor bisericii din interiorul cetăţii, astăzi puţin acceptate de

20

Ibidem, p. 59.
Idem, Beatrix kira/yne sirjarol, în Arch. Ert.uf. X.XXII, 1912, nr. 1, p. 88.
22
Ulterior se va emite o nouă ipoteză potrivit căreia mormântul reginei Maria a fost în
realitate cel al soţului ei, regele Sigismund de Luxemburg, mort la 1437.
23
Idem, Nagyvarad kozepkori vara, în Akad. Ert., 43, nr. 453, 1933, p. 84.
24
Cf. Balogh Jolăn, op. cit., I, fig. 1O, 11.
25
Gyal6kay J., op. cit., p. 86.
21

168

Doru Marta

6

specialişti. Un bun câştigat este fermitatea autorului în a elimina "tradiţia", perpetuată
practic de la Bunyitay Vincze, potrivit căreia, încă înaintea invaziei tătare din anul
1241, cetatea ar fi avut curtine construite exclusiv din piatră, doar turnurile având
suprastructura din lemn26 , sesizând totuşi foarte corect funcţionarea pe post de
incintă a zidului exterior al palatului episcopal, cel puţin pentru secolul al XVlea27. Finalul studiului trece în revistă bastioanele noii cetăţi, cu dimensiunile şi
unghiurile de vârf ale fiecăruia28 .
Deşi publicate la interval de două decenii, alte trei studii ale lui Gyal6kay
merită amintite. În primul polemizează cu Bunyitay Vincze vis-a-vis de amplasarea
statuilor regale din incinta cetăţii; dacă Bunyitay susţinea că statuile regilor
canonizaţi, Ştefan I, Ladislau I, şi Emeric, precum şi statuia ecvestră a regelui
Ladislau I au fost amplasate în dreapta porţii principale, între catedrală şi palatul
episcopal2 9 , Gyal6kay, analizând cronica lui Ortelius, precum şi stampa lui
Houfnagel, susţine că statuile au fost situate în arealul dinaintea faţadei catedralei.
Statuile au fost amplasate pe o distanţă de circa 40 m, ele având menirea de a
"apăra" şi "ocroti" cetatea. Busturile precum şi statuia ecvestră a regelui Ladislau I
au fost realizate de fraţii Martin şi Gheorghe din Cluj, ultima fiind dezvelită la
20 mai 1390. Comanda statuilor a fost dată de episcopii Demetrius şi Ioan Zudor. În
cazul statuii ecvestre, regele sanctificat ţinea în mână o bardă, iar faţa ansamblului
era îndreptată spre faţada catedralei, calul stând în contrapost30 .
La comemorarea a 250 de ani de la ocuparea cetăţii de către turci, istoricul
orădean publică un studiu, unde analizează, în mod critic, mai vechile contribuţii
legate de acest subiect. Întrucât articolul elaborat de Bunyitay Vincze a fost analizat
anterior3 1 , alte două lucrări, ale lui Deăk Fărkas 32 şi T6th Szabo Pâl3 3, sunt criticate
în principal pentru lipsa unor planuri ale cetăţii şi oraşului, incluzând dealurile
înconjurătoare, precum şi lipsa unei schiţe a asediului. Importanţa acordată de
Gyal6kay cadrului geografic este firească, în principal datorită prezenţei şanţului
cu apă care proteja cetatea, cu un rol defensiv excepţional, respectiv progreselor

26

Idem A varadi var, în Hadtort. Koz/, XLIII, 1942, p. 68.
lbidem,_p. 69.
28
Ibidem. p. 82 - 83.
29
Idem, A nagyvaradi kiralyszobrok helyero/, în Arch. Ert.uf, XXXII, 1912, nr. 3, p. 266.
30
Ibidem, p. 268.
31
Vezi supra nota nr. 5.
32
Deak F., Nagyvarad e/vesztese 1660 - ban, în Ertekezesek a tortenelmi tudomanyok
korebol, VII, 1878, nr. 1, p. 42.
33
T6th Sz., Nagyvarad az erdelyi fejedelmek es a torok ura/om koraban, în A jaszovari
premontrei kanonokrend nagyvaradifogymnasiumanok ertesitoje az 1903 - 1904 iskolai
evrol, Nagyvărad, 1904, p. 3 - 132.
27
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artileriei de asediu ce putea fi amplasată pe dealurile din apropiere, cu un rol ofensiv
la fel de important34 • Susţinând că atacul otoman a fost o surpriză, autorul trece pe
scurt în revistă evoluţia cetăţii medievale şi a celei bastionare.
Subliniază, de asemenea, apropierea primejdioasă de cetate a Dealurilor Sf.
Petru şi Sf. Ştefan (Dealurile Viilor în prezent) aflate la o distanţă de numai 800 900 m, dar fiind cu 60 - 70 m mai înalte decât amplasamentul cetăţii, loc care
oferea o excelentă poziţie pentru instalarea artileriei de asediu. Alături de această
deficienţă autorul mai identifică încă patru: apropierea oraşului de cetate, ruinele
caselor oferind acoperire pentru înaintarea atacatorilor în cazul unui asediu,
construirea haotică a unor ansambluri interioare ale cetăţii de către principele
Gheorghe Râk6czy I, lăţirea excesivă a şanţului de apărare în detrimentul scăderii
masive a adâncimii acestuia şi nu în ultimul rând, înălţimea palatului princiar care
depăşea zidurile incintei, expunându-i astfel acoperişul mai uşor loviturilor artileriei
şi săgeţilor cu vârf incendiar. Lipsa unor sisteme de protecţie între incintă şi palat,
permitea atacatorilor, în cazul unui asalt victorios peste zidurile exterioare sau
bastioane, o rapidă cucerire a întregii cetăţi 35 • În apropierea fortificaţiei, în zona
"Târgului de Vineri", arealul era insuficient protejat, existând doar o palancă.
Turcii, socotiţi de autor la 50.000 de luptători, s-au organizat în trei tabere
începând asediul în ziua de 14 iulie 1660: în zona cartierului Velenţa, sub comanda
lui Ali-paşa; la vest de "Târgul de Vineri", în Olosig, la nord-vest de cetate, sub
comanda lui Sejdi-paşa şi pe valea pârâului Paris, aflat nu departe, spre nord de a
doua tabără. Apărătorii cetăţii erau puţini, doar 900 de persoane, din care numai
200 - 300 de soldaţi profesionişti, dotaţi cu o artilerie de apărare insuficientă 36 •
Atacul principal s-a îndreptat spre bastioanele Roşu şi Aurit. Data căderii cetăţii a
fost 27 august 1660, după un asediu de 46 de zile 37 •
Un alt studiu al lui Gyal6kay, publicat în anul 1933, continuă, în fapt,
preocupări mai vechi abordate şi de alţi autori, legate de principalele momente din
istoria cetăţii orădene, asediile numărându-se, printre cele mai importante. În fapt
studiul analizează un proiect întocmit imediat după cucerirea austriacă, şi anume
primul plan de reconstrucţie al cetăţii elaborat de inginerul militar baron Ernst
Friedrich von Borgsdorfl 8 • Soluţiile propuse pentru creşterea capacităţii defensive
constau în amenajarea unor "şicane" în afara şanţului de protecţie, cu două variante:

Gyal6kay J., Nagyvaradi ostroma 1660 - ban (ket vaulatto/), în Hadtărt. Koz/,. XII,
1911,nr. l,p.32.
35
Ibidem, p. 35.
36
ibidem, p. 39 - 40.
34

37

Ibidem, p. 47.
Idem, A nagyvaradi var 1692 evi atalakitasi terve (Baro BorgsdorfErnă hadmernăktiszt
terve), în Mag. Kat. Szemle, III, 1933,_ nr. 4, p. 211.
38
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"glacis" sau diguri de protecţie. Impunerea planurilor baronului von Borgsdorf s-a
lovit de lipsa resurselor financiare, la care s-au adăugat şi tulburările pricinuite de
răscoala lui Francisc Râk6czi al II-lea39 .
Istoriografia pozitivistă a sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX s-a
aplecat îndeosebi asupra unor momente de referinţă din istoria cetăţii orădene.
Asediile din 1556, 1598, 1660 şi 1692 sunt astfel analizate în câteva studii, extrem
de inegale ca valoare, aducând relativ puţine informaţii noi legate de evenimentele
tratate.
Tensiunile confesionale prilejuite de penetrarea curentului Reformei în
Transilvania, s-au manifestat acut şi în Oradea. Deşi cu unele timide antecedente
încă din deceniul cinci al secolului al XVI-iea, Reforma a avut puţine şanse de
reuşită în timpul păstoririi energicului episcop orădean Martinuzzi. După asasinarea
acestuia în castelul său din Vinţu de Jos, venirea în oraş a lui Vârkocs Tamas, aprig
susţinător al Reformei, încinge spiritele. Toate aceste frământări se suprapuneau
peste conflictul dintre partizanii catolici ai împăratului Ferdinand de Habsburg şi
cei reformaţi ai tânărului principe Ioan Sigismund susţinut intens de mama sa,
Isabella Zâpolya.
Studiul profesorului Kârffy Odon se referă tocmai la acest moment. Istoricul
publică scrisoarea trimisă de Pesthy Ferencz, din cetatea Ecsed la 23 august 1556,
către Dieta din Pozsony (azi Bratislava), referitor la atacul taberei lui Vârkocs Tamas
aliat cu nobilimea din comitatele de peste Tisa asupra cetăţii orădene, controlată de
oamenii împăratului Ferdinand de Habsburg. Oraşul a fost ars iar peste 500 de
localnici au fost masacraţi. Deşi lovită prin surprindere, cetatea rezistă, garnizoana
având însă nevoie de un ajutor urgent4°. Atacurile vor fi încununate de succes abia
în anul următor, când armatele austriece şi partizanii lor ardeleni vor fi definitiv
înfrânţi.

Un interesant articol, apărut în anul 1902, se ocupă de asediul din 1598 asupra
cetăţii. Autorul, Zsâk Adolf, valorifică o schiţă elaborată de cronicarul Ortelius,
descriind cetatea, atât cea exterioară (bastionară) cât şi cea interioară (vechea cetate
medievală circulară). Un element interesant este enumerarea puterii tunurilor din
cetate acestea fiind de 3, 7, 10, 28, 30 şi 35 de funţi 41 , precum şi aprecierile asupra
populaţiei oraşului: 2200 - 2500 de case, 11.000 - 12.500 de locuitori, din care
2.000 de catolici, ceilalţi fiind calvini42 •

19
4

Ibidem, p. 212 - 213.

°Kârffy O., Nagyvarad 1556-ikevi ostromahoz. în Hadtărt. Kăzt 12, 1911,

nr. 4, p. 643
-644.
41
Zsak A., Varad az 1598 - ik evi ostroma idejen, în A biharvarmegye es nagyvirradi
regeszeti es_tărtenelmi egylet /901 - 1902- ik evkănive, Nagyvarad, 1902, p. 40 - 42.
42
Ibidem, p. 46.
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Ultimului mare moment al expansiunii otomane îi cade victimă, printre primele,
şi cetatea Oradea. Venită pe fondul eşecului unei vaste răscoale antiotomane din
sud-estul şi centrul Europei 43 , căderea Oradiei sub stăpânirea turcească şi cucerirea
ei, după 32 de ani de paşalâc, de către oştile austriece, au reprezentat subiecte
suficient de importante pentru a fi abordate de către istorici. Importanţa cetăţii de pe
malurile Crişului Repede rezultă şi din faptul că, în opinia istoricilor, capitularea ei în
faţa turcilor a reprezentat o mare catastrofă pentru principat, fiind socotită, după
Neudorffehervâr (azi Belgrad) şi Buda, a treia mare pierdere a "Ungariei"44 •
Documentul de capitulare, elaborat în opt puncte la 27 august 1660, a fost publicat
în detaliu de către istoricul Koncz Iosef 45 •
Ultimul eveniment istoric major din istoria cetăţii orădene a fost, cu siguranţă,
asediul austriac din anul 1692. În fapt, cele câteva studii care i-au fost dedicate au
dezbătut, uneori polemic, îndeosebi data capitulării garnizoanei turceşti. Autorii
polemicii s-au folosit atât de calendarul mahomedan, cât şi de informaţii provenite
din arhivele vieneze. Primele, realizate pe baza datei de început a ramazanului, dau
ziua de 3 iunie 1692 ca moment al capitulării 46 • O altă dată propusă pentru acest
eveniment a fost ziua de 5 iunie 1692, fiind aleasă pe baza documentelor descoperite
în Arhiva Imperială din Viena şi a "monedelor" ( cu siguranţă plachete)
comemorative, emise pentru marcarea evenimentului47 • Oricum, se pare că predarea
garnizoanei otomane a avut loc în data de 5 iunie 1692, iar ocuparea propriu-zisă a
cetăţii în ziua următoare. În secolul trecut, o inscripţie de pe poarta principală a
fortificaţiei indica ziua de 6 iunie 1692 ca dată a capitulării asediaţilor. Deşi pare
mai puţin importantă o diferenţă de două, trei zile vis-a-vis de data exactă a capitulării
garnizoanei turceşti, istoricii au revenit totuşi frecvent asupra subiectului 48 .
Un extrem de interesant document, contemporan cu asediul din anul 1692,
descoperit în biblioteca arhiepiscopiei din Kalocsa, provenit probabil de la Oradea
şi publicat în anul 1917, face suficientă lumină asupra acestui episod. Documentul
conţine şi o stampă realizată de inginerul austriac Kaiserfeld Matthias, la 20 mai

J În acest sens vezi şi ordinele de pregătire a cetăţii pentru un eventual atac turcesc la Marki
S., Varparancs I 658 - ben, în Hadtort. Koz/., XXVI, 1925, nr. 1 - 2, p. 171 - 172.
44
Koncz J. Nagyvarad kapitulaci6ja I 660- ben, în Hadtort. Koz!., V, 1892, nr. 5, p. 391.
45
Ibidem, p. 393 - 394.
46
K.ropf L., Nagyvarad kapitulaci6ja I 692 - ben., în Hadtort. Koz!, VIII, 1895, nr. 4, p.
549.; sunt foarte interesante echivalenţele, propuse de autor, cu calendarul mahomedan, în
funcţie de sărbătoarea Ramadanului : avem data de 3 iunie în calendarul creştin şi 25 mai în
cel musulman - anul 1103 de la naşterea Profetului.
47
Horvâth J., Mely napon kapitulalt Nagyvarad I 692 - ben, în Hadtort. Koz/ . .IX, 1896,
nr. 1, p. 126.
48
Ibidem, p. 125.
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1692, chiar în timpul asediului 49 • Sunt oferite amănunte foarte interesante legate de
mărimea

garnizoanei cetăţii, 3000 de soldaţi având 60 - 80 de tunuri, care se bazau
pe un ajutor al călăreţilor tătari, extrem de rapizi, proveniţi din garnizoanele
de la Gyula, Ineu şi Timişoara, apreciaţi la 6000 - 8000 de luptători 50 . Dintre
apărători, doar o mică parte era formată din soldaţi profesionişti, capabili să facă
faţă atacului austriac. Alături de informaţii legate de structura garnizoanei otomane,
sunt relevate aspecte inedite ale asediului Acesta a început încă din toamna anului
1691, pe 12 octombrie, prin instalarea artileriei de asediu austriece pe Dealul Sf.
Ştefan. După 1O zile de lupte oraşul a fost cucerit în întregime dar asediul cetăţii
propriu-zise a fost amânat din cauza asprimii toamnei acelui an 51 .
Reluarea asediului în anul următor, cu forţe militare proaspete şi mult sporite
a condus la deznodământul aşteptat, capitularea garnizoanei otomane la 6 iunie
1692, după parafarea unui document în 15 puncte, care prevedea, în detaliu, condiţiile
predării cetăţii Supravieţuitorii garnizoanei otomane, în număr de 13 34 au fost
lăsaţi liberi, după predarea annamentului individual. La 8 iunie tunurile austriece
au fost instalate în cetate 52 • Luptele au lăsat în urmă un oraş complet distrus şi o
cetate în ruină. O sursă de finanţare pentru refacerea oraşului şi a cetăţii, după
reînfiinţarea episcopiei catolice locale (1692) a reprezentat-o tocmai visteria
Vaticanului, dovadă fiind scrisorile dintre papa Inocenţiu al XII-iea şi Nunţiul vienez
cu împăratul Leopold şi generalul Caraffa, unde erau prezentate, în detaliu, realităţile
orădene. În acelaşi an au fost deja oferiţi 60.000 de forinţi pentm refacerea oraşului 53 •
Câteva articole de popularizare sau incluse în lucrări dedicate unui subiect
mai vast completează peisajul istoriografic de factură pozitivistă. O reluare a
principalelor rezultate din campania arheologică din anii 1911 - 1912 o face istoricul
Halâsi Fekete Peter, unul dintre conducătorii şantierului. Amintind interdicţia
comandantului garnizoanei din Oradea, cu sediul în cetate, de a extinde cercetările
arheologice şi dincolo de fântâna din curtea palatului princiar, care era atunci
principala sursă de apă din interiorul fortificaţiei, autorul reafirmă că mormântul
descoperit în apropierea acesteia a aparţinut reginei Maria de Luxemburg. Contrar
părerii lui Henszlmann, conform căreia presupusul mormânt al reginei s-ar fi aflat
la picioarele celui al "întemeietorului" Ladislau I, Halâsi îl consideră drept sigur pe
cel incendiat, descoperit de Gyal6kay în 26 octombrie 1911 54 •
însă şi

49

Vanyai F., Nagyvarad visszafoglalasa toroktol 1692 - ben, în Hadtort. Koz/., XVlll,
1917, nr. 14, p. 76.
50
Ibidem, p. 78.
51
Ibidem, p. 94.
52
Ibidem, p. 322.
53
Frakn6i V., Varadfelszabaditasa 1692-ben es XII Jncze papa._Roma, 1892 (extras).
54
Halasi F. P., Maria kiralyne sirjarol, în Arch. Ert. uf. XXXII, 1912, nr. 1, p. 91.
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În masivul volum consacrat comitatului Bihor şi oraşului Oradea, publicat la
Budapesta de către istoricul Borovszky Samu, deşi nu aduce noutăţi în privinţa
istoriei cetăţii şi a episcopiei catolice, autorul dezbate problema "întemeietorului":
regele Ştefan I sau Ladislau I. În privinţa episcopiei, opinia lui înclină spre ultimul5 5 •
Este publicată de asemenea, lista episcopilor catolici orădeni din secolele XII XIV 56 .
Un studiu aproape uitat, apărut la finele primului război mondial tratează
într-o manieră foarte serioasă istoria căpitănatului de Oradea, instituţie supremă în
cadrul cetăţii timp de mai bine de un secol (1557- 1660). După o scurtă prezentare
a istoriei fortificaţiei, este publicată o listă cu căpitanii acesteia. Rolul lor, extrem
de important în ierarhia principatului transilvănean relevă din însăşi prezenţa a
patru viitori principi în demnitatea amintită 57 • Au fost publicate de asemenea,
instrucţiunile primite de căpitanii şi vicecăpitanii cetăţii de la principii ardeleni 58 •
Un scurt articol comemorativ, apărut în anul 1942 trece în revistă principalele
momente din istoria fortificaţiei orădene analizând, din nou, deja faimoasa stampă
aparţinând lui Georg Houfnagel5 9 •
În sfârşit, o istorie a oraşului Oradea, publicată în acelaşi an, proiectează pe
fondul unei "mari satisfacţii a revenirii oraşului la matca strămoşească" umbra lui
Ladislau I asupra urbei. A fost o carte cu iz triumfalist, care a analizat totuşi, fără a
aduce însă noutăţi semnificative, şi evoluţia cetăţii orădene, cu principalele etape
de construcţie şi momentele istorice cele mai impertante 60 •
În analiza istoriografiei pozitiviste, în copleşitoare majoritate de esenţă
maghiară, constatăm o treptată acumulare calitativă, paralel cu punerea în valoare a
unor noi surse arhivistice. Cercetările arheologice efectuate în două reprize: 1881 1883 şi 1911 - 1912 au vizat exclusiv catedrala episcopală, aflată cu aproape întreaga
suprafaţă în curtea fostului palat princiar. Metoda de săpătură caracteristică
momentului, excavarea pământului de o parte şi de alta a zidurilor, a distrus
iremediabil orice urmă de stratigrafie în porţiunile cercetate. Materialul arheologic
descoperit a fost în mare parte neglijat, cu excepţia pieselor de arhitectură, în
covârşitoare majoritate conservate la muzeul orădean. Puţinele descrieri parvenite

55

Borovszky S., Biharvarmegye es Nagyvarad, Budapest, 1904, p. 183.
Ibidem. p. 463.
57
Balăs Margit, A varadi kapitanysag tărtenete, Nagyvărad, 1917, p. 7 - 18.; peste decenii
istoricul L. Borcea va reveni asupra subiectului: Istoria căpităniei de Oradea, în A.I.I.A.
Cluj-Napoca, XXIV, 1981, p. 343 -351.
58
Balas Margit, op. cit., p. 33 - 52.
59
Dercseny D., A nagyvaradi var, în Epiteszet, IV, 1942, p. 119 - 122.
60
Horvăth J ., Nagyvarad tărtenete, Nagyvărad, 1942.
5(,
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prin informaţiile conţinute de jurnalele de săpătură, păstrate în arhive 61 , amintesc de
fragmente de cahle, pipe, ace de păr, ghiulele. Planurile catedralei episcopale au fost
schiţate mai mult sub influenţa miniaturilor din Cronica pictată de la Viena şi ale
stampelor medievale decât după realitatea oferită de săpăturile arheologice. Până şi
mormintele descoperite au repretentat subiect de controverse, explicaţiile oferite
dovedindu-se ulterior neîntemeiate.
Merită subliniat rolul extrem de important al unor canonici orădeni: Bunyitay
Vincze, R6mer Floris, Karăcsony Janos, Frakn6i Vilmos care, prin erudiţie şi o
amănunţită cunoaştere a arhivelor au adus importante contribuţii la infirmarea unor
ipoteze false sau enigme legate de istoria cetăţii orădene. Unii au contribuit cu
subsidii semnificative la finanţarea cercetărilor arheologice amintite.
Istoriografia ultimelor decenii nu s-a preocupat într-o mai largă măsură de
cetatea orădeană. Direcţiile de cercetare s-au reorientat spre subiecte care au tratat
anumite particularitîţi ale cetăţii bastionare, informaţii documentare inedite, relatări
ale călătorilor străini despre fortificaţie, asupra arhitecţilor săi şi în analiza unor
categorii de piese cu importanţă deosebită în economia arhitectonică a
monumentului. Nu au lipsit abordările monografice, extrem de necesare, în adunarea
sub o singură copertă a variatei informaţii documentare şi arheologice vis-a-vis de
cetate.
Un bun câştigat al noilor contribuţii este permanentul apel la analogii, în
spaţii geografico-istorice cât mai largi, cu accent însă pe realităţile central-europene.
Un element extrem de interesant vine să diversifice peisajul istoriografic. Dacă
până în deceniul şase al secolului nostru interesul pentru cetatea orădeană a fost
practic "monopolul" istoriografiei maghiare, atât a celei locale cât şi din Ungaria,
contribuţia istoricilor români rămânând cu totul modestă62 , după intervalul amintit
ea face unele progrese, majoritatea studiilor având o valoare ştiinţifică deosebită.
Cele câteva tratate generale de istoria arhitecturii, se ocupă, aproape fără

61

Vezi supra nota nr. 14.
Monografiile româneşti legate de istoria oraşului Oradea sau a judeţului Bihor abordează
doar sumar subiectul cetăţii, într-o manieră diletant - romantică, exemplul cel mai bun
fiind volumul coordonat de A. Tripon, Monografia almanah a Crişanei, Oradea, 1936.
Interesant că după cinci decenii şi jumătate, în peisajul istoriografic românesc continuă să
apară articole şi cărţi scrise în aceeaşi manieră, care inventează fapte şi întâmplări, botezează
locuri şi inversează evenimente istorice. Un exemplu este studiul lui T. L. Roşu, Oradea cetatea Bihor, străveche aşezare voievodală, în Comunicări susţinute_la sesiunile închinate
Semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România, Oradea, 1968, p. 15 - 22 şi Oradea 62

cetatea Bihor, străveche
XIV - /ea, Oradea, 1992.
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de cetatea orădeană. Prin contribuţiile lui Virgil Vătăşianu şi Gero
Laszlo sunt puse, în fapt, bazele unei abordări exhaustive despre fortificaţiile
medievale, chiar dacă lucrarea istoricului român este mai cuprinzătoare, incluzând
şi arhitectura ecleziastică, alături de sculptura şi pictura epocii. În paragrafele care
tratează catedrala episcopală din cetate, se demonstrează, cu solide argumente, că
avem de-a face cu una din primele biserică-hală din Transilvania 65 •
Arhitectura renascentistă beneficiază, de asemenea, de câteva contribuţii
generale notabile. În primul rând, se cuvine amintită cartea cercetătoarei în istoria
artei Balogh Jolân, viitoare exegetă a cetăţii orădene, despre renaşterea
transilvăneană. Palatul episcopal, terminat sub păstorirea episcopului Sigismund
Thurz6 are bune analogii cu cel ridicat de Matia Corvinul la Buda, cu puţine decenii
mai devreme 66 •
Renaşterea transilvăneană a fost, de asemenea, subiectul volumelor semnate
de Gheorghe Sebestyen67 şi B.Nagy Margit68 • Primul susţine ridicarea palatului
încă sub patronajul episcopului Ioan Filipecz (1476 - 1490) şi persistenţa unor
influenţe gotice târzii. În cazul cetăţii este subliniat aportul episcopului Martinuzzi,
care ar fi ridicat bastioane din pământ, pentru a consolida capacitatea defensivă a
cetăţii. A doua contribuţie găseşte analogii pentru cetatea bastionară orădeană la
Satu Mare şi Săcuieni iar pentru palatul interior la Vinţu de Jos, Blaj şi Făgăraş.
Influenţa arhitecturii italiene este de asemenea subliniată.
Influenţa italiană în arhitectura militară transilvăneană, în general, asupra
celei orădene în special, a fost subiectul unor studii de referinţă, începănd cu cel
semnat de istoricul militar de la Torino, Luigi.A.Maggioroti, în perioada interbelică.
Abordând arhitectura militară de pe teritoriul Ungariei medievale, autorul propune
o clasică împărţire a fortificaţiilor în biserici fortificate 69 , castele 70 , incinte
63

64

V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I. Arta în perioada de dezvoltare a
feudalismului, Bucureşti, 1959, passim.
64
Gero L., Magyarorszagi varepiteszet, Budapest, 1955, passim . .
65
V. Vătăşianu, op. cit. p. 218.
66
Balogh Jolân, Erdelyi renaissance, I, Kolozsvâr, 1943, p. 377 - 378.
67
Sebestyen Gh., Sebestyen V., Arhitectura renaşterii în Transilvania, Bucureşti, 1963,
reluată după două decenii şi jumătate, cu numeroase completări de către primul dintre autori:
O pagină din istoria_arhitecturii României. Renaşterea, Bucureşti, 1987, p. 92.
68
B. Nagy Margit, Reneszansz es barokk Erdelyben, Bukarest, 1970, p. 24, 61.
69
L. A. Maggiorotti, A hadepiteszet Magyarorsztig torteneteben, în Hadtort. Koz/., XXXVI,
1935, nr. 1 - 2, p. 5 -12.
10
Ibidem, p. 12 - 24.
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orăşeneşti 71 şi cetăţi 72 •

Probabil şi datorită originii sale, Maggioroti exagerează
asupra cetăţilor din regatul maghiar, marcându-i debutul încă sub
domnia regelui Ştefan 17 3 •
În istoriografia românească, pe acelaşi palier, se înscriu câteva contribuţii
importante. Le amintim, în primul rând, pe cele semnate de Kovacs Andrâs şi Mircea
Ţoca ce oferă o imagine sugestivă, în primul rând asupra arhitecturii militare
bastionare74 , alături de liste cu arhitecţi italieni care au lucrat în principat între anii
1500 şi 1700. În cazul arhitecţilor, nu mai puţin de opt au avut o contribuţie mai
mult sau mai puţin importantă pe şantierul orădean, atât la cetate cât şi în construcţia
palatului princiar75 • Un studiu special abordează momentele importante din timpul
construcţiei acestei clădiri din interiorul cetăţii orădene 76 , alături de o altă contribuţie
care analizează stucaturile din interiorul palatului amintit77 •
În ciuda titlului stufos, studiul semnat de Alexandru Avram, altminteri serios
şi extrem de bogat în informaţii, subliniază din nou importanţa influenţei arhitecturii
militare italiene, în construcţia cetăţii din Oradea, prin meşterii care au lucrat aici 78 .
Locul cetăţii în apărarea principatului este abordat în două articole axate pe această
temă. Sunt amintite principalele linii de apărare ale principatului, cele contra turcilor:
Ineu - Beliu - Dezna (varianta sudică), Săcuieni - Sâniob - Oradea - Salonta Gyula (varianta vestică) şi contra habsburgilor: Săcuieni - Şimleu-Silvaniei 79 • Sunt
analizate, de asemenea principalele "instituţii" ale cetăţii: căpitănatul, garnizoana
şi provizorul. În cazul căpitănatului, datarea propusă pentru începutul acestei funcţii,
influenţa italiană

71

Ibidem, p. 24 - 30.
Ibidem, p. 30 - 34.
73
Ibidem, p. 8.
74
Kovacs A., Szabalyos alaprajzu olasz bastyas varkastelyok Erdelyben, în
Miivelodestărteneti Tanulmanyok, Bukarest, 1980, p. 77 - 98, 277 - 280.
75
Kovacs A., M. Ţoca, Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI - /ea şi
al XVIJ-_lea,_în Studia, XVIII, 1973, nr. 2, p. 22, 23, 24, 25, 27, 35.
76
Idem, Adalekok a varadi fejedelmi palota epiteszetărtenetehez. în M(ivelodestărteneti
Tanulmanyok Bukarest, 1979, p. l 07 - l 15, 228 - 229; Mai recent despre cetatea orădeană:
Kovacs A., L 'architetto de! anno 1570 delia fortezza di Oradea, în Omaggio a Dinu
Adamaşteanu, Cluj - Napoca, 1996, p. 253 - 258.
77
M. Ţoca, A. Kovacs, Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil renascentist de la
Oradea: re/ie/urile în stuc din secolul al XVJJ - /ea, în Biharea, IV, 1976, p. 199 - 222.
78
Al. Avram, Din contribuţia maselor populare transilvănene la lupta antiotomanii.
Constructorii cetăţii din Oradea în ultima treime a secolului al XVI - !ea, în Studii şi
Comunicări. Muz. Brukenthal._Arh. Ist., 20, 1977, p. 5 l - 69.
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L. Borcea, Oamenii din cetăţile de margine ale nord - vestului Transilvaniei în epoca
principatului ( secolele XVI-XVII), în Crisia, VIII, 1987, p. 115.
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este prea târzie , primul căpitan al cetăţii fiind menţionat
documentar încă din anul 1557, în persoana lui Nyakâs Antal 81 • Ca importanţă,
funcţia căpitănatului a fost a doua, uneori a treia, din ierarhia principatului
80

transilvănean 82 .

Au fost publicate, de asemenea, câteva lucrări generale care tratează ori
problema fortificaţiilor transilvănene, ori, în plan mai larg, pe cele din întreaga
ţară. Influenţa şcolii italiene de arhitectură militară a fost extrem de importantă
pentru Transilvania, atât în cazul stilului vechi italian, cât şi a celui nou83 , în timp
ce influenţa şcolii germane, a celei din Ţările de Jos şi a celei franceze a fost mai
puţin semnificativă în regiune 84 •
Cetăţile cu acelaşi stil arhitectonic, bastionar, ca cea orădeană sunt înşirate
ca fiind cele din Satu Mare, Făgăraş şi Miercurea Ciuc85 , autorul omiţând aici
cetatea contemporană cu Oradea de pe o insulă a Mureşului, la Arad.
Afirmaţia, bazată pe relatările călugărului Rogerius despre atacul tătar din
1241, care atribuie cetăţii orădene doar ziduri din piatră şi suprestructuri din lemn
nu a fost confirmată în totalitate prin cercetări arheologice86 • Trebuie, de asemenea
amendată afirmaţia potrivit căreia, fortificaţia medievală ar fi fost protejată atunci
cu un şanţ cu apă 87 , realitate extrem de greu de demonstrat datorită deranjării extreme a straturilor arheologice corespunzătoare şi nespecificităţii în acel veac a
acestui tip de fortificare. Realitatea şanţului de protecţie plin cu apă este sigur
valabilă doar în cazul cetăţii bastionare, ridicată în secolele XVI şi XVII 88 •
Publicarea inventarului cetăţii, întocmit în anul 1632, într-un moment când
şantierul fortificaţiei bastionare fusese de mult timp încheiat, oferă preţioase
informaţii în legătură cu capacitatea defensivă a Oradiei. Inventarul a fost redactat
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Ibidem, p. 117.
B a 1·as M arg1t,
. op. ~
cit., p. 18 .
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Nagy L., Varad szerepe a Partium es Erdely eleteben a 16 - 17 szazadban, în Vegvarak
es regiok a_xVJ - XVII szazadban, Eger, 1993, p. 42.
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Gh. Anghel, Cetăţi medievale din Transilvania, Bucureşti, 1972, p. 111.
84
Ibidem, p. 112 - 113.
85
Ibidem, p. 118.
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T. O. Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Bucureşti, 1985, p. 42
-43.
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Ibidem, p. 69.
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Pentru problematica şantului de apărare umplut cu apă , din jurul cetăţii bastionare se
poate consulta interesantul studiu semnat de către Al. Pop, Încercare de reconstituire a
sistemului hidrografic defensiv_al cetăţii şi al oraşului Oradea în prima jumătate a secolului
al XVII - !ea, în Aletheia, I, 1993, p. 30 - 38; autorul va reveni pe larg asupra subiectului
într-un mic volum: Varadinum a vizek hatarolta varos_es var, Nagyvarad, 1999.
81

178

Doru Marta

16

de vicecăpitanul şi castelanul cetăţii, purtând pecetea principelui Gheorghe
Râkoczy I 89 •
Amănunte legate de domeniul cetăţii sunt oferite de urbariul întocmit în anul
1600: cu puţini capi de familie recenzaţi, 982, economia celor două târguri, Episcopia
Bihor, Biharea şi 47 de sate, era în mare suferinţă după pustiitoarele incursiuni
turceşti din anul 1598 90 • Exeget incontestabil al realităţilor sociale ale evului mediu
transilvănean, David Prodan a surprins, în analiza făcută domeniului cetăţii orădene
momentul apariţiei acestuia în contextul tensiunilor confesionale generaltransilvănene şi particular-bihorene, care, după anul 1565 duc la desfiinţarea
episcopiei catolice orădene şi mutarea ei la Zips, într-un areal controlat de Casa de
Habsburg. După daniile numeroase făcute nobilimii, după eliberarea din iobăgie a
unor sate, domeniul, mult restrâns faţă de cel episcopal va intra în proprietatea
fiscului transilvănean.
Intre cele mai însemnate contribuţii la istoria cetăţii orădene se numără, cu
siguranţă, cele ale istoricului de artă Balogh Jolân. Alături de mai vechile studii
legate, între altele, de renaşterea transilvăneană91 , după al doilea război mondial
cercetătoarea publică prima micromonografie despre cetatea orădeană, sub egida
Universităţii Bolyai şi al Institutului de Ştiinţă Ardelean92 •
Volumul tratează istoria cetăţii orădene din momentele când a devenit
principala pavăză a principatului transilvănean în faţa ameninţărilor otomane şi
habsburgice şi se punea acut problema modernizării după standardele europene ale
momentului. Sunt analizate principalele etape de construcţie, rolul diferiţilor arhitecţi
italieni care s-au perindat pe şantierul orădean, precum şi cele mai importante
evenimente istorice din perioada analizată, şi anume secolele XVI - XVII. Sunt
publicate, de asemenea, patru stampe ale cetăţii: două semnate de Georg Houfnagel
( 1598) şi Kaiserfeld Matthias (1692) şi două anonime, cu siguranţă întocmite de
către inginerii austrieci (şi nu germani, cum apare în textul explicativ al planşelor)
după cucerirea fortificaţiei, în anul 1692 93 •
Cercetătoarea budapestană a reluat problema cetăţii orădene după trei decenii
şi jumătate, în cea mai mai amplă şi serioasă monografie dedicată până acum
subiectului analizat. Structura monografiei, elaborată în două volume 94 , cuprinde
în cazul primului o trecere în revistă a principalelor momente istorice din evoluţia

P. Gyulai, Inventarul cetăţii Oradea la 1632, înA.M.N., X, 1973, p.665.
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI - /ea, II, Bucureşti, 1968,
p. 780-784.
91
Vezi supra nota nr. 66.
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Balog Johin, Veg - varad vara, Kolozsvăr, 194 7, passim.
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Ibidem, p. 25, 27.
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Idem, Varadinum Varad Vara, I - II, Budapest, 1982, passim.
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cetăţii: perioada arpadiană, a Casei de Anjou, secolele XV şi XVI. Într-un capitol
special sunt tratate statuile realizate de sculptorii Martin şi Gheorghe, în secolul al
XIV-iea. Cetate de margine a Principatului, în secolele XVI - XVII, perioada este
tratată în şase capitole care analizează domniile lui Ioan Zăpolya, a Bathoreştilor,
Gabriel Bethlen, a Rakoczeştilor, ocupaţiile turcească şi austriacă.
Volumul al doilea, înserează, exhaustiv, toate menţiunile documentare legate
de cetate, informaţii despre vechile săpături arheologice, arhitectura catedralei,
pietrele tombale, sculpturi etc. Un foarte bogat aparat critic şi anexe fotografice
întregesc un elaborat valoros, care, din păcate, nu a beneficiat de suportul
infonnaţional ale unor săpături arheologice sistematice. A fost poate cauza pentru
care autoarea datează începuturile cetăţii orădene încă în secolul al X-lea95 , printr-o
fortificaţie de pământ, problemă analizată şi de alţi autori, dar contrazisă de cercetările
arheologice sistematice desfăşurate în ultimii zece ani 96 •
Un volum colectiv, dedicat memoriei lui Balogh Jolăn analizează, printre
altele şi un număr de 203 piese de arhitectură medievală, aflate în patrimoniul
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Aparţinând artei romanice, gotice şi
renascentiste, piesele sunt, în mare majoritate fragmente prelevate din cetatea
orădeană cu ocazia cercetărilor arheologice din anii 1881 - 1883 şi 1911 - 1912.
Sunt descrise, de asemenea lespezile de monninte descoperite în acelaşi context.
Arhiva celor implicaţi în cercetările arheologice amintite: scrisori, rapoarte asupra
săpăturilor efectuate, desene şi schiţe, aparţinând lui R6mer Floris, Steinhausz
Laszlo, Lux Kâlman şi Stomo Ferencz, au fost de asemenea publicate97 , alături de
infonnaţii despre mănăstirea şi cetatea de la Sâniob, mănăstirea din Sântion, ambele
în judeţul Bihor, şi biserica gotică din Mineu, aflată în judeţul Sălaj9 8 •
O contribuţie extrem de interesantă abordează etapele construcţiei cetăţii
orădene prin prisma semnelor de meşter de pe blocurile din piatră care alcătuiesc
zidurile fortificaţiei99 • De o varietate copleşitoare, semnele de meşter sunt prezente
atât pe blocurile din piatră ale incintei, cât şi pe "bordura" ornamentală din partea
superioară a acesteia. Autorul a reuşit să delimiteze pe baza acestor semne, culese
cu peste două decenii mai devreme, nu mai puţin de 15 etape distincte de construcţie
ale diferitelor porţiuni ale incintei precum şi a celor cinci bastioane 100 • Planul

95

Ibidem, vol. II, p. 22.

Asupra lucrării lui Balogh Jolân vom reveni repetat, ţinând cont de informaţia extrem de
pe care o conţine.
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* * * Varadi kotoredekek, Budapest, 1989, p. 195 - 250.
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Ibidem, p. 251 - 269.
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Emodi J., Torteneti adatok Nagyvarad multjabo/, II, Nagyvârad, 1998, p. 9 - 79.
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Ibidem, p. 11.
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datări incită 101 ,

mai ales prin precizia lor şi prin corelarea cu
deja cunoscută. Sunt publicate, de asemenea, materiale
arheologice descoperite de către autorul studiului, Emodi Janos, cu prilejul săpării
fundaţiilor unor construcţii modeme, în imediata apropiere a contraescarpei şanţului
de apărare.
În sfârşit, alte două contribuţii generale asupra istoriei cetăţii orădene au fost
publicate în anii din urmă, în cuprinsul unor volume care tratează pe larg istoria
oraşului Oradea. Aparţinând celor două istoriografii interesate cel mai mult de
monument, cea românească 102 şi cea maghiară 103 , fiecare a folosit bibliografia
"clasică" făcându-se apel atât la studiile mai vechi, pozitiviste, cât şi la mai noile
în care apar noile

informaţia documentară

contribuţii.

O observaţie se cuvine aici menţionată. Dacă autorul studiului românesc,
istoricul Liviu Borcea a folosit masiv baza de informaţii oferite cu acribie de ştiinţa
istorică maghiară, corespondenţa nu este valabilă în cazul volumului Ba/dog Varad;
în paginile care tratează istoria medievală, renascentistă şi a paşalâcului turcesc al
Oradiei, şi implicit al cetăţii, nu este citată decât o singură contribuţie a istoriografiei
româneşti, studiul de istoria artei semnat de Andrei Kovacs şi Mircea Ţoca 104 ,
realitate fals motivată prin "ieşirea Oradiei din istoriografia maghiară" în ultimele
decenii.
Reluarea cercetărilor arheologice în vara anului 1991, a readus fortificaţia
orădeană în atenţia lumii savante, prin includerea unor studii dedicate şi cetăţii
episcopale locale într-un volum colectiv dedicat acestui tip de fortificaţii din centrul
Europei 105 • Cu numeroase analogii în lumea catolică central-europeană, cetatea
orădeană s-a înscris pe traiectoria unei tradiţii mai vechi, care în regatul maghiar a
avut origini încă de la începutul secolului al X-lea.
Rezultatele noilor săpături din cetatea orădeană vor fi analizate pe larg în
capitolele aferente din prezenta lucrare. În timpul scurs de la începutul acestora au
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Ibidem, p. 66.
L. Borcea, Gh. Gorun (coordonatori), Istoria oraşului Oradea,Oradea, 1995, p. 119 126.
103
Balint I. (coordonator), Boldog Varad, Budapest, 1992, p. 11 - 371.
104
Vezi supra nota nr. 76.
105
A. A. Rmu, Die Bischof.i·burgen auf dem Gebiet Rumaniens. Der Stand der Forschung,
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Vorlaujiger Bericht iiber die archeologischen Forschungen der Burg Oradea (Gros.rn ·ardein),
1991, în Idem, p. 126 - 133; volumul cuprinde contribuţii asupra cetăţilor episcopale din
centrul Europei; în cazul Transilvaniei au fost analizate episcopiile catolice de la Alba Iulia,
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fost deja publicate câteva studii, legate de stadiul cercetărilor în momentul respectivi("',
precum şi despre prima fază, cu val de pământ, palisadă şi incintă parţială din piatră
a fortificaţiei, alături de locuinţele şi instalaţiile de foc, aparţinân aceleiaşi perioade 1°7 •
Istoriografia cetăţii orădene apare ca extrem de vastă la o evaluare cantitativă.
Totuşi, relativ puţine dintre aceste contribuţii au "rezistat" timpului, majoritatea
fiind depăşite din punct de vedere al informaţiei. Cele câteva studii cu adevărat
importante s-au bazat exclusiv pe sursele documentare şi pe sumarele cercetări
arheologice de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul celui următor.
Contribuţiile recente, alături de cele în curs de elaborare au şi vor avea extrem de
importantul atu a unor cercetări arheologice sistematice care, în ciuda unor majore
dificultăţi legate de suprapunerea peste siturile medievale ale unor construcţii
modeme, oferă o nouă perspectivă, mult mai reală asupra vechilor ansambluri din
cetatea orădeană, astăzi dispărute.

L'HISTORIOGRAPHIE DE LA CITE D'ORADEA

-Resume-

L' etude ci-present analyse la production historiographique vis-a-vis de l 'une
des plus importantes cites du centre de !'Europe. Naturellement, Ies premieres etudes
concernant la cite appartiennent aux historiens canoniques catholiques. Les
contributions d'avant la premiere guerre mondiale ont mis !'accent sur Ies documents,
sur Ies divers evenements militaires et specialement sur Ies sieges et moins sur Ies
etudes concretes concemant le monument. On doit y mentionner Ies rapports des
fouilles qui ont eu lieu entre 1881-1883 et 1911-1912.
Pendant la periode d'apres Ies deux guerres mondiales on distingue Ies
contributions importantes des historiens d'art Balogh Jolân et Virgil Vatăşianu qui
ont complete ainsi Ies demarches historiographiques concemant le monunment
d'Oradea.
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