FACTURI COMERCIALE TIPĂRITE ÎN MANIERĂ SECESION, IN
ORADEA ÎNCEPUTULUI DE SECOL AL XX-LEA

Ronald Hochhauser, Vasile Sarea

Europa, dar şi continentul nord - american, lidere ale revoluţiei
industriale a epocii moderne, cunosc o serie de schimbări importante în
viaţa social-economică, în secolul al XIX-iea. Ritmul rapid de dezvoltare
ştiinţifică şi tehnică - patentarea cimentului de Portland (1824) 1, apariţia
locomotivei cu aburi (1825)2, punerea în funqiune a primului ceas cu
mecanism electromagnetic (1829)3, descoperirea telegrafului electric (1833)4,
mai apoi a telefonului (1876) 5 şi a automobilului (1885) 6 , spre a nu aminti
decât doar câteva - a avut drept consecinţă concentrarea investiţiilor de
capital în nou înfiinţatele oraşe industriale şi comerciale. Produqia de masă,
mai diversificată ca oricând, a creat noile clase: pe de o parte burghezia
industrială, comercială şi bancară, iar pe de altă parte proletariatul.
Cu toate că, societatea a trecut, în propriul ei folos, printr-un proces
de revigorare, arta, cu precădere arhitectura, a trecut printr-un ciclu de crize,
care a avut drept consecinţă înmulţirea în progresie geometrică a stilurilor
artistice, a ,sm-elor. Clădirile purtau însemnele diverselor stiluri predecesoare:
gotic, clasic, renascentist, baroc etc.
Din a doua parte a deceniului nouă al secolului al XIX-iea, în Regatul
Unit al Marii Britanii şi Scoţiei, în plină epocă victoriană, apare un nou
curent - Modern Style sau Studio Style, care vine să înlocuiască radical
stilurile predecesoare, declanşând procesul apariţiei artei moderne 7 • Art
Nouveau, nume generic al stilului în prima perioadă a existenţei sale, este,
în viziunea lui Giulio Carlo Argan, unul din cele mai captivante subiecte
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din istoria culturii moderne, "sursa de controversă şi mister, ambiguu, greu
de pi'itruns şi uşor de ironizat"H. Din punct de vedere sociologic, Art Nouveau
este un fenomen inedit, vast şi complex. Atinge apogeul său are loc între
anii 1890 şi 1900, la mijlocul existenţei sale în a doua sa perioadă de
existenţă. În acest interval, noul stil prinde viaţă atât pe bătrânul continent,
cât şi în restul lumii civilizate, formând "şcolile" naţionale. În România
este cunoscut sub genericul de Stilul Neobrâncovenesc, denumire legată
de creatorul său, arhitectul Ion Mincu. Titulatura cea mai frecvent utilizată
azi, este cea de Arta 1900 9 •
Unul din elementele de exprimare al Art Nouveau-ului este linia
sub toate formele sale - mai puţin linia dreaptă - infinită, şerpuitoare, sinuoasă,
clement cu un accent deosebit, care se regăseşte în fiecare creaţie a stilului.
Această utilizare a liniei înlătură ordinea liniilor şi unghiurilor drepte, în
favoarea mişcării fireşti. Ele ilustrează, în mod pozitiv, forme naturale sau
abstracte, cu referiri la realitatea înconjurătoare. Îmbracă cu generozitate
forme ondulate, iar acolo unde ele se întâlnesc se întrepătrund cu elemente
din lumea vegetală, zoomorfă şi antropomorfă. Astfel sunt: tulpina, aripa de
rândunică sau părul de femeie, împletit sub forma unui cordon de bice.
Literele Art Nouveau, pe cât posibil, ocolesc şi ele linia dreaptă. Toate acestea
sugerează o anume lejeritate, somptuozitate şi independenţă. Accentul este
pus pe decoraţie şi pe planeitatea suprafeţei. Tot ceea ce este nemlădios,
închegat şi staţionar, ori are legătură cu aglomeraţia, repausul şi imobilitatea
este contrar modernismului 1°.
Oradea, oraş vestic al României, se înscrie fie şi periferic, dar plenar,
în egală măsură, în familia europeană a stilului impus de Arta secession,
cu un areal ce cuprinde: imobile de rapo,t(Palatele Moskovits, Palatul Apoi Io,
Palatul Stern, Palatele Adorjan , Palatul Darvasy, Palatul Rosenzwcig), vile
(Vila La Roche, Vila Vago, Vila Okânyi - Schwartz), hoteluri (Hotel
Transilvania, Hotel Astoria, Hotel Vulturul Negru), institu,tii publice (Regia
Autonomă de Apă-Canal). Aceste edificii poartă semnătura unor arhitecţi,
renumiţi pe plan european în materie de arhitectură în maniera 1900,
precum: Lechner bdon , Jakab Dezs6 şi Komor Marcell, Vago Laszlo şi
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Vâg6 J6zsef, Mende Valer, Sztarill Ferenc, Lobi Ferenc, Riman6czy Kalmăn
11
tatăl şi fiul •
Întrucât arhitectura orădeană secession a făcut obiectul unor studii,
atenţia noastră se va îndrepta spre un alt domeniu artistic, dominat de stil.
Este vorba degrafica publicitară, reprezentată printr-una din componentele
sale, anume facturile comerciale personalizate.
Procesul de industrializare, urmat de unul de urbanizare generală
şi-a avut premizele în mişcarea revoluţionară de la 1848-1849 din cadrul
Imperiului habsburgic. Cele două procese au generat noile categorii sociale
anterior amintite. Forma de comerţ propusă până la mijlocul secolului al
XIX-iea, în exclusivitate de producătorii rurali, începe să fie concurată de o
alta civilizată, prin înfiinţarea de magazine. Noile unităţi de desfacere a
mărfii, propun o ofertă, mult mai bogată şi mai diversă, de produse indigene
şi străine, în acord cu nivelul de dezvoltare tehnico-ştiinţifică al epocii. Chiar
dacă suferă o oarecare rămânere în urmă, faţă de marile oraşe comerciale
apusene, noua formă de comerţ se extinde treptat. Aristocraţia locală, precum
şi categoriile sociale, aflate în plină dezvoltare - burghezia comercială şi
cea industrială, înfiinţează, în limita capitalului disponibil: clădiri specifice
destinate producţiei la nivel industrial, societă,ti comerciale, depozite de
marfă, societ,~ti antreprenoriale, în construcţii şi materiale de construcţii,
magazine de prezentare şi desfacere 12 • În afară de aceste magazine de
prezentare şi desfacere existau în Oradea reprezentan,te ale unor firme din
mari centre industrial-comerciale ale imperiului.
Este cunoscut faptul că, la reuşita oricărei afaceri un rol deosebit îl
joacă reclama comercială. În consecinţă, fiecare din unităţile mai înainte
amintite, în măsura posibilităţilor, şi-a promovat propria ofertă, atât prin
presa locală a vremii, cât şi prin alte mijloace vizuale, precum facturile
comerciale ilustrate, cu alte cuvinte facturile personalizate. Aflaţi fiind în
plină perioadă a modernismului, este lesne de înţeles că, aceste reclame,
implicit facturile au fost realizate în spiritul stilului epocii.
Grafica ilustraţiilor şi caracterele utilizate la imprimarea acestor
documente, aparent nesimnificative, atestă, ele însele, existenţa unei industrii
tipografice dezvoltate, deservită de o categorie de profesionişti în materie,
dintre care s-au remarcat o serie de graficieni cunoscuţi în epocă. Atât
îndustria tipografică, cât şi munca artistică creativă, constituie un studiu
aparte, asupra căruia merită a se apleca.
Ilustraţia de carte, afişul de spectacol, tipăriturile de altă natură,
producţii ale unor tipografii de înaltă ţinută, dovedesc nivelul atins de tehnica
tipografică de multiplicare. Odată ieşită de sub mâna maestrului tipograf,
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artist grafician, modelul creionat lua drumul tipografiei, pentru a fi multiplicat.
Aceasta a fost calea urmată şi de imprimatele comandate de acei proprietari
de societăţi comerciale orădene sau reprezentanţe ale unor societăţi
comerciale autohtone şi străine, care au ţinut la prestigiul propriilor firme.
În cele ce urmează, studiul de faţă îşi propune să prezinte un număr
de zece astfel de formulare, aflate în circulaţie la sfârşitul secolului al XIXiea şi începutul secolului al XX-iea.
Micile imprimate fac parte din colecţia personală a doamnei dr. ludita
Căi uşer, cercetător ştiinţific în cadrul Muzeului Ţării Crişuri lor din Oradea.
I Factura emisă de Fabrica de pălării „Friedla"nder Herman'~
Aspectul grafic al antetului (fig. 1) documentului fiscal este realizat
în alb şi negru. Elementul de Artă 1900 domină aproape în totalitate în
schiţa cadrului ce include imaginea fabricii. Concepţia realizării include
linia curbă, specifică Jugendstil-ului german. Caracterul literelor, caligrafic,
nu concordă cu secesionul. Factura a fost tipărită la Imprimeria "Urmaşii
lui Vas Tivadc1r" din Budapesta.
I Factura emisă de Magazinuldebicicletele„CerlachşiNagy'~
Desenul (fig. 2) este conceput în alb şi negru, pe un fondal gri, gândite
în echilibru, şi realizate în sinteză. Elementul secesion se rezumă, în
realizarea desenului ce înfăţişează o tânără doamnă în costum de epocă, la
detalii precum: mănuşi şi panglici, trandafiri la piept, basc, coafură specifică
perioadei. Personajul se sprijină pe ghidonul unei biciclete, marca Naumann.
Designul bicicletei, redus la liniile esenţiale este şi el conceput în aceeaşi
manieră a 11rtei 1900.
Ca şi o curiozitate, desenul face trimitere la mişcarea feministă,
prin sport, considerat până atunci un apanaj al sexului tare. Literele ce
însoţesc desenul, fără a avea încă frumuseţea celor tipice stilului, îl preced
într-o manieră mai simplă, mai provincială.
1 Factura emisă de Depozitul de sticlă, geamuri, oglinzi, obiecte din

por,telan,

dotări pentru bucătărie şi oleografii „Hant Frigyes".

Cu un desen mai bogat (fig. 3), mai concentrat decât celelalte, factura
înfăţişează două personaje: unul masculin, pe post de vânzător şi ofertant
de sticlărie, şi o doamnă, clientă, într-un costum lejer, deschis în partea
superioară. Elementele Artei 1900se fac simţite atât prin figurile celor două
personaje, prin vestimentaţia lor, cât şi prin ambiental.
Unele piese sunt specifice stilului, bunăoară vaza de flori din
mâna comerciantului, ce sugerează privitorului o posibilă piesă Galle.
Fondalul albastru scoate în evidenţă desenul şi individualizează obiectele
din cadru. Nici aici, inscripţia nu concordă în totalitate cu stilul epocii.
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Depozitul de piese de sticlărie a fost înfiinţat în anul 1885, fiind situat pe
str. Kossuth Lajos nr.2 (actuala str. Independenţei). Factura a fost tipărită la
lmprimen~1 „Fra,tii Regâ" din Budapesta.
Factura emisă de Magazinul de sticlă şipor;telan „Hant Frigyes'~
Actul fiscal (fig. 4) este realizat în alb şi negru, cu unele umbre de
trecere. Elementele Artei l 900reies atât din desenul celor trei figuri feminine
din medalion, apoi din tipurile pieselor cărora li se face reclamă: lămpi,
candelabre, servicii de masă, cât ~i din utilizarea motivului floral: trandafirul
parţial înflorit
Inscripţia utilizează diferite tipuri de caractere, dominant fiind cel
decorativ, dar care nu se apropie, nici el, de specificul literelor secesion.
I Două facturi, emise de Depozitulşi magazinul de mirodenii, delicatese,
1

vinun: citrice şi ape minerale „Popper J6zsef jr."
Prima din ele (fig. S)este realizată în alb şi negru, şi utilizează un
desen foarte simplu, dar sugestiv, sub forma unui cadru ce înrămează textul.
Acest chenar utilizează combinaţia dintre linia dreaptă, accidentată, frântă,
şi cea curbă, pe post de tijă vegetală, având dispuse la cele patru colţuri
elemente vegetale, în stadiu de muguri, motiv mult gustat de designeri din
epocă.

Magazia depozitului central era situată la intersecţia străzilor
(azi Republicii) şi Sztaroveszky (în prezent General Magheru), în
imediata vecinătate a Administraţiei Financiare (azi Policlinica de adulţi nr.

Principală

2 ).
Avea drept obiect al preocupării comercializarea apei minerale, cu
mărcile: ,,Borsec"(devenită deja regină a apelor minerale), ,,Matild" şi „Vita",

precum şi diferite tipuri de vinuri spumante, de producţie indigenă şi
franceză, vinuri de masă, vinuri desert, cognac „Martell", ramuri şi lichioruri.
De asemenea, aici se desfăceau produsele Fabricii de ciocolată „Manner
J6zsef şi asociatul'~ Firma lui „Popper J6zsef jr." se bucura şi de prestigiul
de a fi fost furnizorul Spitalului comunal al comitalului Bihor. Hârtia fiscală
a fost tipărită la "Institutul de grafică Sonnenfeld"din Oradea, firmă de marcă,
ce a pregătit şi format pe parcursul existenţei sale o pleiadă de specialişti,
tipografi, designeri şi alte categorii profesionale implicate în arta tiparului.
Cea de-a doua factură (fig. 6) este realizată în alb şi bleumarin închis.
Fondalul prezintă o patină aparte, prin îngălbenirea hârtiei. Desenul, cuprins
într-un cadru realizat din linii drepte, accidentat şi întrerupte, şi curbe, tipice
stilului din spaţiul german, înfăţişează cinci personaje, pe un pod construit
din blocuri masive de piatră. Privirea lor este îndreptată spre un personaj
alegoric, purtător al unor produse ce fac obiectul reclamei. Însuşi capul
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acestei figuri alegorice, este realizat dintr- un con, amintind forma sub care
se comercializa zahărul în epocă. Cele cinci personaje sunt echilibrate,
aproape simetrice, redate în oglindă construite. Pe margini sunt schiţate
feţele a două chipuri tinere. Între ele, în acelaşi plan secund, dar mult mai
accentuat urmează figurile unei femei şi a doi bărbaţi, îmbrăcaţi în costume
de epocă. Doamna poartă o pălărie cu pene de struţ, iar unul din domni un
joben. Celălalt domn este un personaj oriental, posibil un chinez după
înfăţişare şi îmbrăcăminte. Trei pete închise la culoare acoperă în mod
ponderat imaginea, anume: vestimentaţia doamnei şi a domnului cu joben,
în partea de sus, şi spaţiul gol format de piloanele podului. Inscripţia apare
atât pc verticală ,în rama desenului, cât şi pe orizontală, sub imagine. Numele
comerciantului şi cel al oraşului utilizează caracterele cele mai apropiate
de maniera secesion. Factura a fost realizată la Imprimeria „Klein şi
Fleischner" din Budapesta.
I Factura emisă de Depozitul de maşini şi obiecte din o,tel „Kugler şi
Andrenyi" - reprezentanţa locală a Fabricii de maşini agricole „Clayton şi

Shuttleworth '~
Desenul locomobilului din ilustraţia facturii (fig. 7) realizată în alb
negru, este un produs de serie tributar manierei eclectice. Ceea ce situează
imprimatul în rândul celor realizate în maniera Secesion este inscripţia, cu
precădere majusculele. Depozitul şi magazinul, având drept obiect comerţul
en- gros, cu obiecte din metal şi maşini agricole, era situat în P-ţa Mare,
colţ cu strada Deak Ferenc (actuala P-ţa 1 Decembrie 1918).
Factură emisă de Drogher,~1 „ Wachsmann Albert" - Parfumeria „La
şi

Îngerul".
Dovada fiscală (fig. 8) imprimată în alb şi negru este una bogată
cu elemente ce prevestesc secesionul: linii curbe, ornamentaţii
florale. Ilustraţia se îmbină armonios cu scrisul. Literele, în diversitatea şi
suma lor sunt cele care se înscriu în maniera Secesion. Firma comercializa
cognac francez, diferite sortimente de ceai şi rom, produse medicinale (faşe,
seringi etc.) şi o gamă variată de cosmetice. Parfumeria a fost amplasată în
P-ţa Bemer (P-ţa Regele Ferdinand de azi).
Factura emisă de Morile cu aburi reunite „Laszlo şi Hunyadi'~
În antet (fig. 9), o reprezentare clasică, aproape fotografică, ilustrează
fabrica. Chenarul, florile de viorele pe cale de îmbobocire, în vârful unor
tije lungi, şi literele, cu precădere iniţialele L şi H, sunt în maniera secesion.
Diferitele caractere utilizate la scriere sunt variante ale stilului. Factura a
fost tipărită în alb şi negru. Firma era situată pe str. Vamhaz nr. 12 (în prezent
str. Sucevei).
ilustrată,

1
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Factura emisă de Fabrica de parchet şi mobilă „Riman6czy Kalman':
Imprimatul (fig. 1O) este gândit în totalitatea sa din litere, în stil
caligrafic, de culoare neagră tipărite pe un fond alb. Textul, situat în partea
stângă a antetului facturii, este conceput în maniera secesion. Patru mici
elemente decorative, amintind de cele din arta greacă antică, de fapt o linie
şerpuită în meandre, este tratată şi ea în maniera gustului epocii. Elementele
decorative se armonizează cu scrisul caligrafic din partea dreaptă.
Numele Riman6czy Kălmăn, este unul emblematic pentru oraşul
Oradea.
Drept încheiere, se impune o explicaţie în ceea ce priveşte încărcătura
ordonată a acestor tipărituri, aparent fără valoare. Răspunsul rezidă în dorinţa
societăţii de odinioară, de a practica un comerţ de tip nou, de a recurge la
reclamă sub toate formele ei, de a atrage o clientelă cât mai diversă. Toate
acestea, în condiţiile unei economii de piaţă în plină expansiune.
Studiul de faţă, aparent modest, se doreşte un început în abordarea
interdisciplinară (artă, manufactură, industrie, economie, trecut istoric
citadin) a unor spaţii culturale mai puţin cercetate. Ele vin să întregească
imaginea asupra spaţiului citadin bihorean, dar pot servi şi ca o sursă
documentară în elaborarea unor lucrări de tematică înrudită.
1

MODERN STYLE COMMERCIAL INVOICES AT THE END OF THE 19rH
CENTURY ANO THE BEGINING OF THE 20TH CENTURY
summary

At the end of the 19th century the overgrowing urbanization formed
a new type of social strata's consurners in Oradea.
Even through the street venders and boroughs continued to still exist
and work on, the shops began to appear and increase, thus offering
specifically a large variety of products. The local aristocracy and the
developing social strata established new commercial companies,
warehouses, offices to be represented, and shops for display and for sale.
Each of these units published its advertising in the daily newspapers
of that time, and they ordered illustrated commercial invoices.
This work shows the invoices of the following companies (see the
pictures): ,,Friedlănder Herman's Hat Factory''; ,,Gerlach and Nagy's Bicycles
Shop". There was a warehouse called „Hant Frigyes warehouse of glasses,
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windows, mirrors, china (porcelain) objects, and household items". There
was „junior Popper J6zsef's warehouse and shop of spices, sweets, wines,
exotic fruits and mineral waters ". There was „Kugler and Andrenyi's
warehouse of machines and steel objects". There were: ,,Wachsmann Albert's
druggist's shop", "Laszlo and Hunyadi's steam mills" and „Riman6czy
Kâlmân's factory of furniture and parquet".
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