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ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE

CONTRIBUŢII PRIVIND DESCOPERIRILE
ARHEOLOGICE DIN CARSTUL MUNŢILOR
PĂDUREA CRAIULUI (JUD. BIHOR)
Gruia Fazecaş1
Doru Marta2
Contributions regarding the archaeological discoveries in the karst of
Pădurea Craiului Mountains (Bihor County)

ABSTRACT
During the autumn of 2019, based on some field surveys done for
historical supporting studies in order to update the General Urbanism Plans,
we started a perieghetic research in the border of the of Aștileu and Bratca
communes, located in the northern area of the Pădurea Craiului Mountains.
On this occasion we tried to identify in the field, the archaeological
sites already reported in the scientific literature, to identify new sites and to
make topographic surveys (STEREO 70) in order to protect them. Thus, we
were able to correlate the archaeological information with the speleological
studies and the local oral history, managing to clarify some unclear or
sometimes contradictory aspects of information.
Keywords: archaeological survey, topographical
archaeology, cave archaeology, research history

survey,

landscape

Cuvinte cheie: supraveghere arheologică, supraveghere topografică, peisaj
arheologic, peșteră arheologică, cercetare istorică
*
În lunile octombrie şi noiembrie 2019, prin intermediul unor cercetări
de teren făcute cu ocazia elaborării studiilor de fundamentare în vederea
actualizării Planurilor de Urbanism General al unor unităţi teritorial –
administrative (U.A.T.), am demarat o periegheză în hotarul comunelor
Aştileu şi Bratca aflate în zona nordică a Munţilor Pădurea Craiului. Cu
această ocazie am dorit să identificăm în teren siturile arheologice semnalate
deja în literatura de specialitate, să identificăm noi situri şi să le perimetrăm
topografic (STEREO 70). Zona supusă investigaţiei are o suprafaţă de 5882
ha – comuna Aştileu, care are în componenţă alături de centrul administrativ
omonim, localităţile Călăţea, Chistag şi Peştere, comuna Bratca cu 13648

1
2

Muzeul Ţării Crişurilor – Complex Muzeal, Oradea, arheolog, gruia74@yahoo.com.
Muzeul Ţării Crişurilor – Complex Muzeal, Oradea, arheolog, dorumarta67@yahoo.com.
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ha., care alături de centrul administrativ mai are în componenţă localităţile
Beznea, Damiş, Lorău, Ponoară şi Valea Crişului (fig. 1)3.

Fig. 1 - U.A.T. Aştileu şi Bratca în cadrul judeţului Bihor

STADIUL CERCETĂRILOR
La fel ca şi în cazul altor zone din judeţul Bihor, cercetările arheologice
desfăşurate în zona comunelor Aştileu şi Bratca au fost foarte puţine, iar
nivelul informaţiei a rămas la nivelul perioadei interbelice. Acestea au fost

10

3 Actualizarea informaţiilor arheologice din nordul Munţilor Pădurea Craiului este completată de
un demers similar care a vizat teritoriul comunei Şuncuiuş şi care a fost realizat în vara anului 2015 de
către C. Ghemiş şi G. Fazecaş. Deoarece descoperirile arheologice din această zonă sunt relativ bine
cunoscute în literatura arheologică, nu ne vom referi la ele în articolul de faţă.

ulterior reluate fără alte modificări sau completări. În lipsa unor investigaţii
de amploare, am demarat o cercetare atât în teren cât şi de documentare în
arhive, depozite şi registre de inventar, pentru a identifica potenţiale informaţii
de natură arheologică referitoare la teritoriul celor două comune.
Din păcate, aşa cum se va vedea în cele ce urmează, aceste informaţii
complică şi mai mult datele insuficiente de care aveam deja cunoştinţă.
Suntem convinşi că această situaţie se datorează doar stadiului precar al
cercetării arheologice în zona de care ne ocupăm în prezentul studiu, având
în vedere relativa bogăţie a descoperirilor arheologice din zonele imediat
învecinate.

METODE DE CERCETARE UTILIZATE
Pe parcursul cercetării noastre am folosit mai multe metode de
cercetare arheologică în vederea identificării în teren a siturilor cunoscute
deja în literatura de specialitate, dar şi a unor indicii care să ne conducă
la identificarea unor noi zone cu potenţial arheologic. În primul rând neam document asupra informației privind cele două U.A.T. În această etapă
a cercetării am studiat literatura arheologică care ne-ar fi putut conduce la
identificarea unor situri în teritoriul comunelor Aştileu şi Bratca. Coroborând
informaţiile publicate am constatat că acestea au rămas, în cea mai mare
parte, la nivelul cercetării făcute în cel de-al treilea deceniu al secolului
trecut, concluziile cercetătorilor de atunci fiind reluate în diferite forme şi
interpretări până în prezent.
Studiul depozitelor şi al registrelor de inventar ale colecţiilor Muzeului
Ţării Crişurilor, nu s-a soldat cu succes în identificarea unor artefacte de natură
arheologică care să provină din teritoriul vizat de acest studiu – excepţie
făcând o aşchie de silex din apropierea Peşterii Boiului de la Lorău.
Într-o etapă ulterioară am utilizat clasica metodă a prospecţiunii de
suprafaţă, în particular periegheza, prospecţiunea aeriană (interpretarea
ortofotogramelor – la nivelul anului 2012) şi satelitară (interpretarea datelor
disponibile prin intermediul aplicaţiei Google Map).
Am mai folosit metoda chorografică (analiza şi interpretarea hărţilor)
începând cu cele istorice: Josephinische Landesaufnahme (1763 - 1787),
Franziszeische Landesaufnahme (1819 - 1869), Franzisco-Josephinische
Landesaufnahme (1870 - 1880), apoi cu cele din a doua jumătate a secolului
trecut, hărţile topografice ridicate la scara 1:50.000 şi 1:25.000, precum şi
cu resursele online4, căutând caracteristici fizico - geografice precum şi
toponime notate pe hărţi în speranţa identificării unor informaţii de natură
arheologică. Rezultatul a fost şi în acest caz total nesatisfăcător privind
identificarea unor noi situri arheologice.
În final am folosit şi metoda chestionarului, întrebând diferiţi localnici
despre posibile vestigii arheologice, demers încheiat cu acelaşi rezultat. În
continuare vom trece la prezentarea sintetică a fiecărui sit arheologic.

BRATCA „CĂTUNUL SECĂTURA”
În ampla monografie dedicată comunei Bratca, profesorul local I. Groze
menţionează că în cătunul Secătura Bratca, cu ocazia săpării unei fântâni, a
fost descoperit un topor - ciocan cu gaură de înmănuşare transversală, pe
care autorul l-a datat în bronzul timpuriu; o analiză tipologică a piesei (aşa

4 Am folosit următoarele: https://portal. geomil.ro/arcgis/ home/webmap/viewer. html?
useExisting=1, http://geo-spatial. org/harti/, https://maps. hungaricana.hu/en/, https://mapire.eu/en/.
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cum se poate observa în imaginea oferită de autor) ar plasa-o mai degrabă în
neolitic5. Încercând să aflăm mai multe informaţii de la localnici, am sesizat
că aceştia nu aveau cunoştinţă de loc sau de descoperire.

BRATCA „PEŞTERA (DIN) COASTA LUCHII”
Roska M. execută o cercetare arheologică în 1931 în peştera sau în
adăpostul de sub stâncă (după V. Boroneanţ) Coasta Luchii de la Bratca,
unde a descoperit unelte din cremene, precum şi o vatră de foc circulară
cu un diametru de aproximativ 1,4 m. atribuite culturii musteriene, specifică
paleoliticului mijlociu6. În lipsa unor informaţii mai precise privind amplasarea
acestei cavităţi, nu am reuşit să aflăm locul acestui sit, iar chestionând
localnicii, am observat că respectivul toponim le este cu totul străin. Totuşi
naturalistul T. Jurcsák aminteşte în raza localităţii un alt toponim: Peştera
din coasta Ţiplăului sau Peştera de la Ţipăloaia situată pe partea stângă
a Crişului Repede la o altitudine de 390 m. şi unde se pare că sunt şi
descoperiri arheologice. Ar putea fi vorba de una şi aceeaşi peşteră, însă
până la dobândirea de noi informaţii, tratăm această semnalare cu rezervele
de rigoare7.

CĂLĂŢEA „PEŞTERA CĂLĂŢEA = PEŞTERA LUI POTRIVA = PONORUL
VĂII MNIEREI = PEŞTERA DIN VALEA MIEREI = PONORUL CĂLĂŢEA
= PEŞTERA DE LA PUSTA CĂLĂŢEA = PEŞTEROAIA”
Este situată în marginea vestică a depresiunii de captare carstică de
la Călăţea, în locul unde cursul de apă al văii Muiera dispare în galeriile
subterane, în marginea dinspre Aştileu a localităţii, la o altitudine de 350
m. imediat la nord - vest de ultimele case din localitate. Portalul are o
formă aproximativ dreptunghiulară, având o deschidere de 17 m. şi 5 - 6
m. înălţime.
Cavitatea a fost cercetată în anul 1960 de către arheologul N. Chidioşan.
Cu această ocazie a fost descoperit un complex ritual - funerar compus
din mai multe morminte de înhumaţie. Defuncţii erau întinşi pe podeaua
peşterii, chirciţi pe o parte. Au fost descoperite fragmente ceramice alături
de o vatră8. Acestea erau decorate în stilul ceramicii Roşia ce se încadrează
în a doua etapă a bronzului timpuriu9. N. Chidioşan mai aminteşte o serie de
vase fragmentare hallstattiene, a unei piese din bronz şi a unor fragmente
ceramice databile în intervalul secolelor VIII - X10. Iniţial T. Jurcsák atribuie
descoperirile arheologice perioadei eneolitice11. Este interesant că arheologul

12

5 Groze 2009, 36.
6 Roska 1939; Roska 1942, 32/nr. 23; Ignat-Sava 1974; Boroneanţ, 2000, 109; Groze 2009, 34.
7 Jurcsák 1974a.
8 MŢC Reg. Inv. nr. 4727-4730, 5036.
9 Jeannel, Racovitza 1929, 544; Jurcsák 1974b; Goran 1982, 3710/1; Emődi 1985, 135, Roman 1981,
165; Tasić 1984, 16; Roman, Németi 1986, 221, 229; Rusu 1988, 209-210; Roman, Németi 1989, 247,
Abb. 1/17; Ciugudean 1997, 9; Boroneanţ 2000, 6; Molnár, Ghemiş 2003, 42, 48, 58 – nota 15; 59, 60;
64-75, 82, pl. 5/1; 6/3B – în fapt, în articol, planşa 6 cu categoriile ceramice, nu are număr însă autorii
fac în acest mod trimiterea la ea. Pl. 6 din articol reprezintă de fapt harta cu descoperirile grupului
Gyula-Roşia din Ungaria menţionate de Bóna I; pl. 7/8B; Molnár, Ghemiş 2007, 68, 71, 78 – nota 66,
79, 94, tábla 7/3. B, 8/3. B, 10-2 - şi de această dată autorii atribuie greşit amplasarea peşterii ca fiind în
comuna Peştera, ea fiind în fapt localitate componentă a comunei Aştileu.
10 Chidioşan 1974b, 53. El plasează în mod eronat acestă peşteră în teritoriul localităţii Peştere.
11 Jurcsák 1974b.

S. Dumitraşcu aminteşte descoperirile făcute în altă peşteră din raza aceleiaşi
localităţi pe baza informaţiilor primite de la N. Chidioşan (vezi mai jos),
fără ca să menţioneze aceste descoperiri cu ocazia elaborării repertoriului
arheologic al judeţului Bihor12.

CĂLĂŢEA „PEŞTERA (DE LA) CUBLEŞ = PEŞTERA (DE LA) CUGLIŞ =
PEŞTERA DE SUB CREASTA PIETRARULUI = PEŞTERA PIETRARULUI =
TIZFALSUSI BARLANG = VIDARETI BARLANG = KOBLESDER HÖHLE”13
Peştera este situată pe versantul stâng al Văii Blajului, afluent de dreapta
al Văii Vida. Are o intrare de circa 14 m. lăţime şi 1,8 m. înălţime, orientată spre
sud - vest, la o înălţime de aproximativ 20 m deasupra văii, fiind alcătuită din
două galerii fosile. Pe pereţii peşterii sunt semnături ale diverşilor vizitatorii,
realitate ce dovedeşte faptul că era cunoscută cel puţin încă din deceniul al
patrulea al secolului al XIX-lea.
S. Dumitraşcu aminteşte mai multe peşteri în hotarul satului care ar fi
de interes arheologic, printre care şi peşterile Cugliş şi Cobleşti (în fapt sunt
una şi aceeaşi peşteră). Pe baza unor informaţii primite din partea regretatului
N. Chidioşan, S. Dumitraşcu pomeneşte descoperirea făcută în anul 1958
de către speologi amatori14, a unor fragmente osteologice umane şi a unor
mărgele din pastă vitroasă, pe care le datează în secolele III - IV d.Chr15.

LORĂU „PEŞTERA BOIULUI = PEŞTERA DIN PIETRELE BOIULUI =
PEŞTERA DE PE VALEA BOIULUI”
Descoperiri aparţinând perioadei paleoliticului mijlociu au fost făcute în
anul 1924, cu ocazia unor săpături arheologice executate de către arheologul
transilvănean Roska Márton împreună cu abatele Henri Breuil supranumit
de unii şi ca Papă al preistoriei16, ocazie cu care au descoperit unelte de
piatră prelucrate în tehnica musterianului şi oase de Ursus spelaeus17. Autorii
cercetării nu oferă detalii asupra locaţiei (este menţionat doar faptul că
aceasta se află vis-á-vis de Bratca).
T. Jurcsák plasează peştera pe versantul stâng al Crişului Repede, la o
altitudine de 450 m., unde a fost descoperită aşchia de silex mai sus menţionată,
aflată azi în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea18. T. Rusu situează
peştera în versantul stâng al văii Boiului, fapt care ar veni în contradicţie cu
poziţia menţionată de Roska M. şi H. Breuil (vis-á-vis de Bratca). Aceasta are
două intrări, una orientată spre sud - vest, cu o înălţime de 5 m. şi o lăţime de
3,5 m., iar cealaltă situată la un nivel superior, este orientată spre nord - est,
dar de dimensiuni mai reduse. Între cele două intrări există o galerie spaţioasă,
lipsită de concreţiuni, luminată natural19. V. Boroneanţ vorbind de aceeaşi
peşteră, o plasează pe valea Baiului [sic!]20, iar I. Groze spune că peştera se află

12 Dumitraşcu 1974b.
13 A nu se confunda cu Peştera de Jos de la Cubleş, în care nu au fost descoperite vestigii
arheologice (vezi Mátyási et alii 1978).
14 Este vorba de membrii Clubului de speologie „Czárán Gyula” din Tinca condus de Csák Kálmán.
15 Dumitraşcu 1974b.
16 Arnould 2011.
17 Breuil 1925a 212; Breuil 1925b; Roska 1924, 297 şi 305; Jeannel/ Racovitza 1929, 546; NicolaescuPlopşor 1938,66; Roska 1942, 141/nr. 281; Fazecaş 2018, 79.
18 Jurcsák 1974c.
19 Rusu 1988, 158, Fig. 39, XI, 12.
20 Boroneanţ 2000, 11.
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Fig. 2 – Vedere dinspre est către Pietrele Boiului (stânga) şi vârfului Ţipleului (dreapta), (foto G. Fazecaș)

în apropiere de vârful Ţipleului, menţionând în mod greşit anul 1930 ca fiind
momentul în care s-au făcut cercetări arheologice aici21.
Tot în această peşteră au fost descoperite şi fragmente ceramice
pictate, care aparţin neoliticului târziu, şi care ar putea fi puse în legătură cu
descoperirea de la Secătura Bratca22.
Există şi unii cercetători ce nu sunt de acord cu faptul că această
peşteră ar corespunde cu Peştera din Piatra Boilor şi în care s-ar fi descoperit
resturi osteologice de Ursus Spelaeus şi unelte din piatră cioplită aparţinând
paleoliticului23. Pe teren, am încercat să ajungem în zona Pietrelor Boiului
de două ori. Prima dată dinspre est, însă panta accentuată ne-a împiedicat
să ajungem la sit, iar a doua oară dinspre vest, pe drumul ce leagă Bratca pe
şaua ce merge dinspre sud spre Vf. Ţipleului, însă nici de această dată nu am
reuşit să identificăm situl (Fig. 2).

PEŞTERE „PEŞTERA IGRIŢA = PEŞTERA IGREŢU(LUI) = HÖHLE BEI
PESTERE = IGRICI BARLANG”
Este situată la sud - vest de localitate, în partea superioară a abruptului
ce mărgineşte spre sud Depresiunea Vad - Borod, la o altitudine absolută
de 328 m.24 şi cu 83 de m. deasupra cursului Crişului Repede (Fig.3). Este
cunoscută în literatura ştiinţifică încă de la mijlocul secolului al XIX-lea25.
Se remarcă printr-un mare depozit paleontologic şi osteologic aparţinând
pleistocenului superior (120.000-12.000/10.000 î.Chr.), mai ales de Ursus
Spelaeus, dar şi de Canis lupus, Hyaena spelaea, Falis pardus, Cervus elaphus,
Rangifer tarandus, Capra ibex, Ripicapra etc., care au fost intens exploatate şi
braconate, ajungând în mai multe muzee din Europa, fiind astfel cunoscută
la nivel mondial.

14

21 Groze 2009, 34.
22 Roska 1924, 297 şi 305; Breuil 1925a, 212; Roska 1936, 39; Roska 1941, 141/ nr. 281; Chidioşan
1974a, 42; Boroneanţ 2000, 11; Fazecaş 2018, 86-87.
23 Pleşa 1978, 266.
24 J. Emődi menţionează o altitudine de doar 250 m.
25 Hauer 1852, 31; Hochstätter 1875, 113.

Fig. 3 – Peştera Igriţa, (foto G. Fazecaș)

H. Breuil şi M. Roska au găsit în această cavitate numeroase aşchii
din piatră specifice aurignacianului (41.000 - 24.000 î.Chr.)26. În anul 1963,
arheologul amator Emődi J. descoperă ceea ce probabil a fost un complex
ritual - funerar specific comunităţilor care utilizau ceramica decorată în stilul
Roşia, ce aparţine bronzului timpuriu II27. Peştera a fost folosită ca necropolă
de incineraţie şi pe parcursul bronzului târziu, în prima parte a etapei Reinecke
Br. D28. Pe baza descoperirilor de aici a fost definit şi grupul cultural eponim
– Igrița – care a habitat bazinul mijlociu al Crişului Repede în prima jumătate
a bronzului târziu.
N. Chidioşan aminteşte de descoperiri Coţofeni şi piese de aramă,
de descoperiri funerare de tip Igriţa pe care el le atribuie primei vârste a
fierului; aminteşte și de un fier de plug din perioada La Tène29. Tot aici a
fost descoperit un tezaur compus din 26 de denari imperiali romani (138191 d. Chr.) ce atestă schimburile dintre provinciile romane ale imperiului şi
comunităţile de daci liberi30.
Referitor la lipsa de informaţii privind existenţa unor descoperiri
arheologice în raza localităţilor Aştileu, Chistag, Damiş, Ponoară şi Valea
Crişului deși eram conştienţi la începerea cercetării de teren, acestea nu au
putut fi îmbogăţite prin metoda chestionarului sau a perieghezei. Până la

26 Miller 1856; Frivaldsky, Frivaldsky 1857, 44; Roediger 1881; Bokor 1921; Breuil 1925; Jeannel,
Racovitza 1929, 428; Kessler 1942; Rusu 1975; Bleahu et al 1976, 87; Goran 1982, 3727/9; Orghidan
et al 1984, 31; Rusu 1988, 183-184; Molnár, Ghemiş, 2003, 82.
27 Emődi 1980, 234, 254 – nr. 37, 62, 69, 256 – nr. 181 şi 236, fig, 7/37, 10/62, 11/69, 21/181, 27/236;
Goran 1982, 3727/9; Emődi 1985, 134; Roman, Németi 1986, 227; Roman, Németi 1989, 247, Abb.
1/16; Molnár, Ghemiş 2003, 59, 62 cu nota 21, 64-68, 71-75, 77, 82, pl.5/3, 6/7B – autori plasează
în mod eronat peştera pe teritoriul comunei Şuncuiuş; Molnár, Ghemiş, 2007, 79, 81, 94, 8. táb./7B,
10-14, 17-21 táb.
28 Este de menţionat că morţii erau cel mai probabil incineraţi în exteriorul peşterii, iar ulterior
cenuşa era depusă pe podeaua peşterii alături de fragmente ceramice sau chiar vase întregi şi în
unele cazuri piese de bronz care probabil au aparţinut defunctului, deoarece nu au fost găsite urme
de ardere în interiorul peşterii.
29 Chidioşan 1974b.
30 Mitrea 1970, 479/72; Chirilă et alii 1971, 567-568; Săşianu 1980, 143-144.
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acest moment nu avem cunoştinţă despre vreun sit arheologic în perimetrul
acestor localităţi, însă acest fapt nu înseamnă că potenţialul lor arheologic
nu există.

ÎN LOC DE CONCLUZII

În scurta trecere în revistă a descoperirilor arheologice din cele două
unităţi administrativ teritoriale, poate fi uşor de sesizat faptul că nivelul
informaţiei arheologice a rămas aproape în totalitate tributar cunoştinţelor
de până în deceniul al şaptelea al secolului trecut, cu excepţia toporului
de la Bratca – Secătura. În perioada comunistă dar şi cea actuală, în lipsa
unui program coerent de repertoriere a siturilor arheologice, informaţia nu
a putut fi îmbogăţită31.
Un alt aspect sesizat în teren a fost faptul că terminologia şi toponimia
uzitată în literatura de specialitate arheologică nu corespunde cu cea

Fig. 4 – Harta descoperirilor semnalate în teritoriul U.A.T. Aştileu şi Bratca (1 – Bratca „Secătura”,
2 – Călăţea „Peştera Călăţea”, 3 – Călăţea „Peştera Cubleţ”, 4 – Lorău „Pietrele Boiului”, 5 – Peştere
„Peştera Igriţa”)
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31 Fără a ne uita foarte departe, vezi în acest sens programul de repertoriere al siturilor arheologice
din Ungaria - Magyarország Régészeti Topográfiája.

a speologilor şi cu cea a localnicilor. Din această cauză ar fi de dorit ca
aceste peşteri, odată identificate, să fie documentate şi din punct de vedere
topografic.
Aşa cum menţionam în cazul localităţilor fără descoperiri arheologice
cunoscute, este evident că vestigiile din raza celor două comune trebuie să
fie într-un număr mult mai mare, dat fiind faptul că zona se situează pe un
culoar de circulaţie major dinspre Câmpia Panonică spre Podişul Transilvan32,
iar în perioade tulburi ale istoriei, zona perimontană şi împădurită reprezenta
un bun loc de refugiu. Acest lucru este dovedit tot mai mult în ultima vreme
de descoperirile făcute mai mult sau mai puţin legal de către „detectorişti”.
Amintim aici descoperirile făcute în apropierea zonei analizate, a unor tezaure
monetare: cel roman de la Peştiş33 (localitate suburbană a oraşului Aleşd) şi
cele medievale de la Groşi34 (comuna Auşeu) şi Almaşu Mic (comuna Sârbi)35.
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CERAMICA DE INFLUENŢĂ ORIENTALĂ
DESCOPERITĂ ÎN PIAŢA UNIRII, ORADEA*
Marian Trandafir1
Ştefan Lipot2
Oriental influence in ceramic fragments discovered in Unirii Plaza, Oradea

ABSTRACT
In the course of an archaeological survey at Unirii Plaza in the centre
of Oradea, in the area known as the “Saturday townlet”, several ceramic
fragments were found, among which a number of pots and pipes bore signs
of oriental influence. This type of ceramic, which often appears in Ottoman
occupation zones such as the Pashalikes of Timişoara and Oradea in the
former Hungarian Kingdom, is rarely studied in Romanian historiography.
This article aims to address this by adding to the repertoire of oriental or
oriental-influenced discoveries in Romania.
Keywords: Oradea, Unirii Plaza, pashalic, oriental pottery, pipes
Cuvinte cheie: Oradea, Piaţa Unirii, paşalâc, ceramică orientală, pipe
*
Cu ocazia reabilitării Pieţei Unirii, lucrări derulate pe parcursul anului
2015, au fost descoperite, în urma unor săpături de salvare, alături de alte
materiale şi ceramică de influenţă orientală.
Devenită centru de paşalâc, începând cu anul 1660, Oradea cunoaşte
o perioadă de transformări, fiind inclusă în circuitul economic al Imperiului,
fapt reflectat şi în materialul arheologic găsit în urma săpăturilor arheologice
(atât în cetatea Oradea, cât şi în târgurile adiacente)3.
În faţa bisericii Sf. Ladislau, la 8,5 m. distanţă, sub trecerea de pietoni, a
fost săpat un cămin tehnic electric (1,6 x 1,6 m.), la adâncimea de 1,1 m., fiind
surprins un pavaj vechi de cărămidă de circa 0,25-0,30 m. grosime, pus în
legătură cu prima fază de construcţie a bisericii, începută în anul 1720. Sub
acest pavaj, în pământul aluvionar, a fost descoperit, adâncindu-se până la
circa 2,60 m., o mare cantitate de material ceramic amestecat cu fragmente

* Acest articol a fost publicat în limba engleză în „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, Sebeş, nr.
9/2017, p.125-135.
1 Muzeograf, Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural, trandafirmariancornel@yahoo.com.
2 Restaurator, Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural, stefanlipot@yahoo.com.
3 Borcea 2005, p. 284-295.
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osteologice, mortar şi pietre, probabil o nivelare. Din materialul recuperat se
detaşa un număr de fragmente de ceramică de influenţă orientală, pipe, un
fragment de tipar de cahlă, un creuzet şi o ustensilă din os4.
În studiul de faţă intenţionăm să ne ocupăm de ceramica de influenţă
orientală, material de factură similară cu cel descoperit în cetatea Oradea5, restul
materialului, la fel de aparte, urmând să fie obiectul de studiu al unui alt articol.
Cucerită de către turci în anul 1660, Oradea este integrată în Imperiul
Otoman. La trei ani de la ocuparea cetăţii, în a doua sa călătorie prin zonă,
Evlia Celebi, martor ocular la distrugerile suferite de aşezare în timpul
asediului, se arăta plăcut surprins de înflorirea şi prosperitatea oraşului. El
descrie bazarul anual, care se organiza cu 40 de zile înainte de Paşte, pe
platoul din faţa cetăţii, timp de 20 de zile, unde se adunau negustori „din cele
şapte <<clime>>”, dintre care menţionează India, Yemen, Arabia şi Persia6.
Cu toate că perioada de stăpânire a fost una de scurtă durată, dovezile
culturii otomane sunt ilustrate printr-o serie de artefacte care au ieşit la iveală
în urma cercetărilor arheologice.
Primul fragment, aparţinând unei străchini, este realizat din pastă
ceramică fină roşiatică, bine arsă. Prezintă un smalţ galben la interior, având
un decor vegetal stilizat, cu un contur maro, de nuanţă roşu închis. În partea
superioară a buzei, apar trei benzi subţiri maro. Diametrul vasului este de 280
mm. Sunt evidente urme de ardere secundară (fig. 1).
Al doilea fragment aparţine unei străchini, produsă dintr-o pastă
similară cu fragmentul anterior, având un smalţ galben la interior şi decor
vegetal stilizat, cu contur maro, de nuanţe roşu închis cu verde. La exterior,
fragmentul prezintă un buton de prindere/agăţare (fig. 2).
Un alt fragment, de mai mici dimensiuni, mai greu de încadrat tipologic,
are un smalţ identic, de această dată la exterior. Decorul, pe care îl putem
încadra la vegetal, cu acelaşi contur maro, are nuanţe de roşu închis cu
verde7 (fig. 3/3, fig. 4/3).
Cele trei fragmente descrise mai sus, de la vase diferite, provin, cel mai
probabil, de la un atelier comun, pasta ceramică, smalţul, decorul şi arderea
fiind asemănătoare.
Următoarele fragmente prezentate, produse dintr-o pastă ceramică
fină roşiatică, de calitate superioară, bine arse, au la interior un smalţ verde
deschis şi decor vegetal stilizat, cu un contur maro, de nuanţe maroniu cu
verde. Cele patru fragmente, de mai mici dimensiuni, mai greu de încadrat
tipologic, provin de la una sau mai multe străchini sau castroane8 (fig. 3/1, 2,
4, 5, fig. 4/1, 2, 4, 5).
Având în vedere faptul că din punct de vedere tipologic materialul
descoperit este inferior calitativ celor produse în centrele tradiţionale turceşti
din Anatolia (Iznik şi Kutahya)9 şi asemănător cu cele descoperite pe teritoriul
Ungariei (Buda, Eger, Pécs, Szeged, Szolnok, Tata)10, presupunem faptul că
provin din ateliere aflate pe teritoriul fostului regat maghiar, înglobat în Imperiul
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4 Material pus în legătură cu activitățile economice desfășurate în Piața Unirii (fostul „târg de
sâmbătă”, Zombathely vicus) și cu cele trei cuptoare de ars ceramică, descoperite în imediata
vecinătate în anul 1991 (vezi Ignat, Marta 2004, p. 87-102).
5 Marta 1994, p. 405-416; Rusu 2002, p. 139-140; Marta 2013, p. 148-149.
6 Călători străini, 1976, p. 665.
7 Vezi Marta 2013, p. 290, planșa XVII, fig. 6-7.
8 Vezi Dinu 2009, p. 323-345.
9 Nicolescu 1967, p. 290-295.
10 Bertalan 2004, p. 51-52; Pusztai 1999, p. 471-483; Hancz 2006, p. 31-46; Soproni 1956, p. 102106; Kertész, Bana 2010, p. 60-86; Yenisehirlioglu 2004, p. 373-382.

Otoman, deşi sunt catalogate ca ceramică de factură orientală. Tipologic s-au
dezvoltat sub influenţa ocupaţiei turceşti, dar pe un plan relativ local.
Alături de fragmentele ceramice prezentate, au mai fost descoperite şi
6 fragmente de pipe din lut (fig. 5-6).
1. Fragment de pipă, realizat din argilă fină cu incluziuni de nisip, arsă
oxidant, de culoare roşie cărămiziu, cu angobă. Îmbinarea dintre găvan şi
gambă este de forma literei V, fiind decorată cu trei şiruri de linii întrerupte,
efectuate cu o rotiţă dinţată, iar inelul de formă semisferică este decorat cu
trei şiruri de linii întrerupte, executate cu aceeaşi rotiţă dinţată (L=58 mm.,
Dg=16 mm., Di=23 mm., Db=22 mm.)11.
2. Fragment de pipă, similar cu precedentul în ceea ce priveşte
componenţa materialului din care a fost produsă şi a aspectului, dar
care, datorită arderii, a primit o culoare cenuşie (L=58 mm., Dg=17 mm.,
Di=23 mm.).
3. Fragment de pipă, asemănător cu precedentele, de culoare cărămizie,
diferenţa constând în faptul că îmbinarea dintre găvan şi gambă, precum
şi inelul sunt decorate doar cu două rânduri de linii întrerupte (L=58 mm.,
Dg=17 mm., Di=23 mm.).
4. Fragment de pipă, produs dintr-o argilă fină cu incluziuni de nisip,
arsă oxidant, de culoare roşie cărămiziu, cu angobă, din care s-a păstrat doar
o parte a gambei cu inel semisferic, decorat cu trei cercuri incizate executate
cu rotiţa dinţată (Dg=16 mm., Di=22 mm.).
5. Fragment de pipă, produs dintr-o argilă fină cu incluziuni de nisip,
arsă oxidant, de culoare cărămizie, cu angobă. S-a păstrat o mică parte din
găvanul cu gamba pipei şi inelul semisferic. Găvanul prezintă două impresiuni
sferice, probabil o rozetă cu cinci sau şase petale, iar inelul are ca decoraţie
o incizie circulară efectuată cu un obiect ascuţit (Di=21 mm.).
6. Fragment de pipă produs dintr-o argilă fină, arsă oxidant, de culoare
roşiatică, cu angobă. S-a mai păstrat gamba cu inelul şi o mică parte a găvanului.
Găvanul prezintă un model de linii paralele şi puncte incizate, inelul semisferic,
separat de gambă printr-o nervură, fiind decorat pe toată suprafaţa lui cu linii
paralele oblice, sugerând un turban (L=31 mm., Dg=11 mm., Di=22 mm.).
Primele patru fragmente (numerele 1-4) pot fi încadrate în aceeaşi
tipologie, produse probabil cu acelaşi tipar, diferenţa constând în aspectul pe
care îl primeau după ardere şi a decoraţiei care era aplicată după scoaterea
din formă. În istoriografia maghiară aceste piese sunt prezentate ca fiind
primele tipuri de pipe „maghiare”, conform autorilor, acest tip apărând în
ultimele două decade ale secolului al XVII-lea12. Nu excludem faptul că acest
tip ar fi apărut pentru prima dată pe teritoriul fostului regat maghiar, dar
contextul descoperirii, alături de ceramica de influenţă orientală, provenind
din aceeaşi zonă, ne face să credem că geneza şi răspândirea tipului a avut
loc în timpul dominaţiei turceşti în zonă13.
Fragmentul al cincilea, are o formă mai rudimentară. Ornat cu o rozetă
şi un inel incizat, este mai greu de încadrat tipologic, probabil în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, având ca analogie apropiată o piesă similară,
încă inedită, găsită în cetatea Oradea, în condiţii stratigrafice neclare. O
impresiune asemănătoare, un motiv floral cu cinci petale, apare pe o pipă
turcească glazurată descoperită la Timişoara14.

11 L=lungime pipă, Dg=diametru gambă, Di=diametru inel, Db=diametru găvan (bol).
12 Tomka 2005, p. 610; Kondorosy 2007, p. 259; Kopeczny, Dincă 2012, p. 170-171; vezi și Rădulescu
et alii 2007, p. 146.
13 Vezi Rădulescu et alii 2007, p. 146 și planșa V/6.
14 Kopeczny, Dincă 2012, p. 174, 186, 190.
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Ultima piesă, cu o analogie cunoscută şi publicată la Reghin, se
încadrează cronologic secolului al XVII-lea15.
Având în vedere stadiul actual al cercetării şi publicării materialului de
factură sau influenţă orientală, chiar dacă nu provin din centrele tradiţionale
din Asia Mică, am încercat să aducem spre cunoştinţa publicului, câteva
fragmente ceramice şi pipe salvate cu ocazia unei supravegheri arheologice16.
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REFLEXII TOPONIMICE CU PRIVIRE LA BIHOR
Gelu Serea1
Toponyms reflections regarding Bihor

ABSTRACT
In this study, the author is concerned with finding the etymology of
the toponym Bihor, the name of our county, starting from various opinions
formulated in the past by several Hungarian and Romanian historians. Most
of them considered that the place-name Bihor has Indo-European roots,
meaning Bour, an animal related to the bison, which once lived through the
secular forests of Central Europe.
Keywords: Bihor, ox, Oradea, kazar, hungarian
Cuvinte cheie: Bihor, bour, Oradea, kazar, maghiar
*
Semantica toponimului Bihor este una care ridică mari semne de întrebare
datorită faptului că preocupările cu privire la acest subiect sunt un domeniu de
cercetare cu o istorie relativ recentă2, care se confruntă aşa cum am văzut cu
o parcimonie a surselor documentare, motiv pentru care nu poate construi
o argumentaţie exhaustivă a problemei. Istoricul cercetărilor etimologice cu
privire la substantivului propriu Bihor reprezintă mai degrabă o prezentare
comparativă a diferitelor versiuni toponimice cunoscute, surprinzând derivatele
lexicale sub aspect evolutiv, fără însă a răspunde întrebărilor cu caracter
eponimic3. O serie de teorii semantice încearcă o argumentare eponimică
şi etimologică pornind de la aspecte de ordin lingvistic, istoric şi geografic.
Astfel o posibilă origine a toponimului bihorean poate fi căutată în expresia

1 Profesor la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” din Oradea, geluserea@yahoo.com.
2
N. Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Imprimeria
Naţională, București, 1933, passim.
3 Istoriografia medievală ne oferă o serie de variante ale toponimului Bihor și de derivate ale
acestuia, cum sunt de exemplu: Bichari, Bichor, Byhor, Bihar, B(yc)har, Bychor, Bychari, Biarch,
Býhor, Byhorino, Byhoriensis, Bÿhariensis, Bichoriensi, Bihariensis, Bihoriensis, Bycoriensi, Bihoriensi,
Bychariensi, Bichariensis, Bechoriensi, Bichoriense, Bikoriensi, Bycoriensy, Byhoriensen, Bichoriensis,
Bichorienses, Bychoriensis,Byhoriensi, Bitoriensis, Byhariensi, Byhariensisdar, dar nici o semnificație;
vezi în acest sens Hoffmann István , Póczos Rita, Rácz Anita, Tóth Valéria, Korai magyar helynévszótár
1000–1350. Abaúj–Csongrád vármegye, Borítóterv és tipográfia: Varga József Nyomta a Vider Plusz
Bt., p. 56.
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slavonă: Biela Hora însemnând Muntele Alb4, cu trimitere în cazul de faţă la
Munţii Bihorului sau mai exact la Vârful Bihorul, cel mai înalt pisc din Munţii
Apuseni, cu o altitudine de 1848/1849 m5, şi care poate deveni, suntem tentați
să recunoaştem, o potenţială explicaţie în domeniu. Trebuie însă ca să ţinem
cont de faptul că suprafaţa teritorială a Bihorului nu este una preponderent
montană, fiind vorba despre un relief dispus în amfiteatru pe lângă formaţiunile
muntoase (24%) putând fi întâlnite şi zone deluroase (31,6%), relieful coborând
mai apoi spre câmpie (44%)6, motiv pentru care această consideraţie este una
relativă.
În urma contactului populaţiilor maghiare cu extremitatea estică a
Câmpiei Panonice are loc un fenomen lingvistic interesant, denumirea spaţiului
bihorean fiind adoptată de către acestea cel mai probabil în forma întâlnită la
localnici fără a fi supusă procesului de traducere, dovadă stând în acest sens
faptul că toponimul Bihor în diferitele sale forme lexicale corupte, pe care le
întâlnim în textele medievale nu are nici o semnificaţie în limba maghiară7,
motiv pentru care căutarea originii toponimice a Bihorului în limbajul utilizat de
triburile maghiare considerăm că este un demers fără sorţi de izbândă.
Istoricul Liviu Borcea identifică originea toponimului Bihor în
substantivul latin bubalus însemnând bivol, care pe filieră slavonă poate
fi întâlnit sub formele de buăr respectiv buhăr şi care în urma contactului
populaţiilor slave cu cele romanizate, va deveni potrivit autorului, Bihor8,
cu trimitere la existenţa în spaţiul medieval bihorean a bubalinelor într-un
număr mare, în perioada medievală. O similitudine târzie întâlnim şi în cazul
localităţii bihorene Beiuş, atestată pentru prima dată în anul 12709, şi a cărei
denumire în limba maghiară este aceea de Belényes10, toponim provenit din
substantivul bölényes însemnând: loc cu zimbri11. De asemenea în limba
maghiară actuală, întâlnim termenul bika, însemnând: taur.
Denumirea Bihorului pare însă a îşi avea mai degrabă originea în
toponimul Biharea veche vatră de aşezare omenească şi fost castru
medieval12, situat în N-V României de astăzi13. Din perioada medievală sunt

32

4 Ștefan Hanciu, Scurte observaţii asupra originii unor toponime, în „Pangeea”, Alba Iulia, 2016, p. 109.
5 Este vorba despre vârful Bihorul, numit şi Cucurbăta Mare, cu o altitudine de 1849, fiind cel mai
înalt pisc montan din Munţii Apuseni; vezi în acest sens Liviu Borcea, Bihorul Medieval. Oameni,
Aşezări. Instituţii, Editura Arca, Oradea, 2005, p. 11; I. O. Berindei, Gr. P. Pop, Judeţul Bihor, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972, p. 12.
6 Enciclopedia Geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 241242; Gheorghe Măhăra, Caracteristici fizico-geografice, în Monografia judeţului Bihor. Cadru natural,
societate, civilizaţie, Coordonatori: Aurel Chiriac, Gheorghe Măhăra, volumul I, Editura Arca şi Editura
Universităţii Oradea, Oradea, 2010, p. 13-31.
7 Liviu Borcea, op. cit., p. 19.
8 G. Giuglea, Cheie pentru înţelegerea continuităţii noastre în Dacia prin limbă şi toponimie, în
„Geopolitica şi Geoistoria. Revista română pentru sud-estul european”, Nr. 1 / Martie-Aprilie, 1944,
p. 31.
9 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, A-N, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1966, p. 67.
10 O. G. Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, Editura Universul S.A.,
Bucureşti, 1937, p. 63.
11 Liviu Borcea, op. cit., p. 16.
12 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1971, p. 42.
13 Biharea (47° 15’ latitudine şi 21° 91’ longitudine); vezi în acest sens www.starcatalog.ro, accesat
în data de 05.05.2018, ora 17:33; G. Giuglea, op. cit., p. 78; O. G. Lecca, loc. cit., p. 67; Dumitru
Mihalache, Iosif Maștei, Pavel Mălan, Mărie Aurel, Mărieş Gheorghe, Localităţile judeţului Bihor,
Întreprinderea poligrafică Crişana, Oradea, 1971, p. 44-45.

identificate în sursele documentare o serie de derivate ale termenului, cum
ar fi: Bichar, Bichariensis sau Bychoriensis14, care sunt fie greşeli olografe,
fie diferite forme lexicale utilizate în limbajul cancelariei maghiare şi care au
fost diseminate prin intermediul documentelor vremii, dar care nu reuşesc
să explice nici originea şi nici semantica acestui toponim. Cel mai probabil
în urma mutării reşedinţei comitatense de la Biharea, la Oradea15, vechea
denumire a aşezării avea să se păstreze în mentalul colectiv sub forma
derivatului toponimic Bihor, folosit în continuare de populaţie pentru a
denumi arealul comitatens, făcându-se astfel o delimitare clară între formele
Vár-Várad-Nagyvárad-Oradea şi Biharea-Bihor16, vechiul toponim dobândind
o conotaţie mai degrabă identitară în plan social şi nu urbanistic17.
Cercetătorul Sorin Paliga propune căutarea eponomiei Bihorului într-un
termen care aparţine unui idiom din familia limbilor indo-europene, considerat
de către lingvişti a fi un termen indigen, cu etimologie neclară şi care suportă
similitudini lexicale cu anumite cuvinte utilizate în limbajul folosit în provincia
Magadha din N-E Indiei, unde întâlnim particulele verbale vaih-ra şi harati, în
traducere aproximativă însemnând: două locaţii sau două posesiuni, expresie
care potrivit cercetătorului, ar fi ajuns la noi pe filieră semitică18.
În rândul populaţiilor khazare trăitoare în perioada medievală în spaţiul
asiatic apare numele hanului Bihar19, al cărui antroponim este asemănător
cu toponimul bihorean. Hanul khazar a rămas cunoscut în istorie datorită
faptului că şi-a căsătorit una dintre fiice cu bazileul Constantin al V-lea20.
Similitudinile lexicalo-etimologice între numele acestuia şi denumirea
Bihorului sunt o coincidenţă, chiar dacă la o privire mai atentă în Cronica
Notarului Anonim este amintită în spaţiul bihorean, populaţia kozar21,
populaţie cu o origine incertă, dar care nu este exclus să fi fost înrudită cu
cea khazarilor22. Potrivit surselor documentare ale vremii, ungurii în periplul
lor asiatic au ajuns în proximitatea spaţiului unde trăiau khazarii luând contact
cu aceştia, după care alianţa de triburi maghiare se va rupe, o parte din
populaţie migrând spre zona amintită în cronicile medievale cu numele de

14 Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára, Vider Plusz
Bt., Debrecen, 2007, p. 54.
15 Attila Zsoldos, Istoria timpurie a comitatului Bihor, în Oradea şi Bihorul în Evul Mediu timpuriu.
Studii despre istoria Ţării Bihorului 1. Coordonator: Attila Zsoldos, vol. I, Oradea, 2017, p. 219.
16 O.G. Lecca, op. cit., p. 381; Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol.
II, O-Z, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1968, p. 17; Gheorghe PopaLisseanu, Cronica Pictată de la Viena, în Izvoarele Istoriei Românilor, vol. XI, Editura Bucovina, I.E.
Torouţiu, Bucureşti, 1937, p. 199, apud, Liviu Borcea, Lucia Cornea, Fodor Jozséf, Gellért Gyula,
Gheorghe Gorun, Constantin Ilieş, Nicolae Josan, Gheorghe Liţiu, Doru Marta, Gabriel Moisa, Tereza
Mózes, Dumitru Noane, Péteri I. Zoltán, Pafka Ernest, Istoria Oraşului Oradea, Ediția a III-a, Editura
Arca, Oradea, 2007, p. 86.
17 Révai Nagy Lexicon. Az Ismeretek Enciklopédiája, vol. III, Budapest, 1911, p. 298.
18 Sorin Paliga, Lexicon Proto-Borealicum et alia lexica etymologica minora, București, 2007, p.
174-175.
19 www.oradeamea.com, accesat în data de 05.05.2018, la ora 18.11.
20 Constantin al V-lea Copronimul, (19 iunie 740 – 14 septembrie 775), Stelian Brezeanu, O istorie
a Imperiului Bizantin, Editura Albatros, Bucureşti, 1987, p. 61 şi A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin,
Editura Polirom, Iași 2010, p. 271.
21 Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. J. Szentpétery, I, Budapest, 1937, p. 49; Gheorghe PopaLisseanu, Izvoarele Istoriei Românilor, I, Bucureşti, 1934, p. 83 (cap. 11), apud Alexandru Madgearu,
Voievodatul lui Menumorut în lumina cercetărilor recente, în „Analele Universităţii din Oradea. IstorieArheologie”, 11, Oradea, 2001 (2004), p. 39-40.
22 Ibidem, p. 40.
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Atelkuzu/Etelkőz23, însemnând în traducere: între râuri24. Unul dintre triburile
a ajuns în Câmpia Panonică în anul 89625, împreună cu cele ale maghiarilor
a fost cel al cabarilor26, cu privire la a căror origine există mai multe opinii
istorice în momentul de faţă. Cu toate acestea, în ciuda lipsei de informaţii de
ordin toponimic cu privire la Bihor, care să dateze din perioada de dinainte
de venirea ungurilor în acest spaţiu, ipoteza amintită în rândurile de mai sus
este una imposibil de demonstrat, aspectele prezentate nesuportând raport
de conexiune. În registrul similitudinilor lexicalo-fonetice putem include o
altă teorie care identifică eponimia toponimului Bihor în substantivul maghiar
vihar, tradus în limba română prin corespondentul: furtună27. Avem în cazul
de faţă o formă foarte apropiată de varianta toponimică medievală, aceea
de Bihar; termenul vihar este unul de origine slavonă28, fiind cel mai probabil
adoptat de către maghiari în urma contactului acestora cu slavii. Intervine
însă şi de data aceasta, ca şi în cazul exemplelor anterioare, un impediment:
nu există nici o explicaţie care să demonstreze evoluţia acestui termen întrunul cu conotaţii meteorologice şi care să devină un toponim.
Prin urmare considerăm că denumirea Bihorului se află în strânsă legătură
cu forma medievală a denumirii localităţii Biharea, important centru zonal cu
evoluţie bimilenară, în conformitate cu descoperirile arheologice realizate în
domeniu29. Numele acestei localităţi a ajuns cu timpul să fie asociat cu denumirea
întregului teritoriu înconjurător30, rămânând în mentalul colectiv chiar şi după
ce aşezarea fortificată început să decadă, în timp ce întreaga autoritate politică,
administrativă, juridică şi ecleziastică a fost transferată la Oradea31.
Originea toponimului bihorean şi evoluţia lexicală a acestuia rămân
o necunoscută, cercetarea de specialitate aflându-se în imposibilitatea de
a oferi explicaţii plauzibile cu privire la subiect. Rămâne ca pe viitor să fie
regândită întreaga problematică, iar acest toponim cu o geneză semantică
indescifrabilă în momentul de faţă şi care nu ne oferă prea multe explicaţii să
fie pus prin cercetarea de specialitate într-o lumină favorabilă, în măsura în
care noi descoperiri arheologice, şi nu numai, vor oferi o nouă perspectivă
asupra problemei.
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23 Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526, Editura Mega, ClujNapoca, 2011, p. 38; Liviu Bircea, op. cit., p. 18; Ioan Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele
IX-XV. Geneza statutului medieval în Transilvania, Cluj-Napoca, 1996, p. 55; Ioan Aurel Pop, Istoria
Transilvaniei Medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, Editura Presa Clujeană,
Cluj-Napoca, 1997, p. 53.
24 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, vol. I, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1988, p. 279.
25 Dimitri Obolensky, Un commonwealth medieval. Bizanţul, Bucureşti, 2002, p. 123-124, apud
Liviu Borcea, op. cit., p. 19.
26 László Győrgy, Régészeti tanulmányok, Budapest, 1977, p. 225; Győrgy Győrffy, Az Árpád-kori
Magyarország tőrténeti nofőldrajzat, vol. I, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, p. 572, apud ibidem, p. 18.
27 Szili Péter, Csillag Imre, Dicționar Român-Maghiar, Maghiar-Român, Editura Steaua Nordului,
Constanţa, 2002, p. 802.
28 N. Drăganu, op. cit., p. 305.
29 Cu privire la săpăturile arheologice realizate la Biharea, vezi Mircea Rusu, Contribuţii arheologice
la istoricul cetăţii Biharea, în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, nr. III, 1960, passim; Sever
Dumitraşcu, Biharea. Săpături arheologice, (1973-1980), Oradea, 1994, passim; Sever Dumitraşcu,
Sfrengeu, Florin, Goman, Mihaela, Săpăturile arheologice din vara anului 1998, la Biharea. ,,Cetatea
de pământ”, în „Antiquia et medievalia”, Nr. 1, 2000, passim.
30 Attila Zsoldos, loc. cit., p. 219-220.
31 Petre Dejeu, Monografia Municipiului Oradea şi Judeţului Bihor. Aşezămintele culturale din
Municipiul Oradea şi Judeţul Bihor, Editura Autorului, Tipografia Transilvania, Oradea, 1926, p. 22-23.

ŞCOALA CAPITULARĂ DIN ORADEA
Traian Ostahie1
The Capitular School in Oradea

ABSTRACT
Through their preparation, concernings and culture, the members of the
chapter were the depositors of European culture. In their activity, they have
valued on both the knowledge acquired in the chapter schools and those
acquired during the university studies. These clerics, through their specific
preparation, characterized by the combination of juridical education and
knowledge of writing and their familiarity with writing documents, were best
advised to keep up to date with the teaching of writing in feudal Hungarian
schools, with the progress that was gradually being made in this field. The
cathedral, the monastery, or to a lesser extent the parish church, were not
limited to educating the multitude of the ignorant only through images.
The organization and foundation of the chapter schools was decided at the
Aachen Council, in 789, in order to raise the level of education of the secular
clergy. Subordinate to the canonical reader was the chapter school.
At the end of the twelfth century, teachers and educators hitherto
dispersed in various places are grouped and constitute the great educational
centers; all are clerics, and for this reason, subjects to the Church, but
they have another mission besides that of teaching or listening: they are
professionals, who enjoy a stipend (benefit), rights and freedoms and who
are associates in what will be called a university. Bologna, Salerno, Padua,
Paris, Oxford, Cambridge, Naples, Toulouse, Salamanca, Rome are born in
a few decades, Prague, Heidelberg and Vienna appear in the second half of
the thirteenth century.
The organization and foundation of the chapter schools was decided
at the Aachen Council, in 789, in order to raise the level of education of the
secular clergy. One of the first capitular schools in the Romanian area, was
organized in Cenad, somewhere through 1028, where the first teachers, the
magistrate Walter and the monk Henry appear. The chapter school system was
divided into three levels: elementary school, secondary school and college.
The chapter school in Oradea was seen as „a true nursery of secretaries
and diplomats for the royal court”.
Oradea was one of the first important places of humanism in Eastern
Europe. The teachers of the chapter school here enjoyed the international
prestige. Among them were the Greek historian Filip Padocataros, brought
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just from Cyprus, Pietro Paolo Vergerio, a good connoisseur of the Greek
language from which he made many translations, the musician Pierre, a
French Templar, who conducted the orchestra and the choir of the cathedral,
the scientist Grigore Szamoszky, who became more then bishop of Lemberg,
and finally the renowned Georg Peuerbach, from the University of Vienna,
the author of the tables of solar eclipses, known in the history of astronomy
as „Tabulae Varadiensis”.
About the chapter school, outside the Statutes of the school, which
mentions different school situations from the last part of the fourteenth
century - there is no a more complete image about this institution that
could be formed. The space dedicated to the school was separated from
the houses that were located on the territory of the Chapter.
Besides the education function, the chapter school was also an
environment conducive to copying and transcribing the various important
works of the time. In this sense one of the first products of the copy activity,
now become prosperous, can be highlighted, the extensive codex written on
paper, on two columns, copied - according to the data from the colophon by Gordovai János, in 1444, at the school in Oradea, under the guidance of
the reading canon, and therefore of the head of the school, Szegedi Lászlo. It
contains information about the sentimental life of the happy Briggitta, which
can be found in medieval mystical literature - Libri coelestes revelationum
dei beatae Brigittae.
The chapter school, whose activity was intertwined with that of the
chapter, managed to meet the new demands imposed by the development
of the culture, ensuring a thorough preparation to its disciples, who, in
possession of this training, could meet not only the various obligations of
laity or ecclesiastical, but also to the new cultural requirements, even without
attending university studies. From among them will be recruited the clergy,
as well as the partisans of the Reform, civil servants from the princely court,
but also the readers of the works of ancient authors, of books printed abroad
and then in the country, as well as the authors of humanistic, historical or
historical works - literary.
Keywords: chapter, chapter school, clerical education, canonical reader
Cuvinte cheie: capitlu, şcoala capitulară, educaţia clericală, canonic lector
*
Aşa cum o dovedeşte întreaga sa istorie, oraşul Oradea nu este rezultatul
unei întemeieri, ci al unei îndelungate evoluţii, punctată de succesiunea unor
evenimente ce i-au favorizat dezvoltarea sau, dimpotrivă, i-au înfrânat-o. Ca
oraş s-a format în timp, parcurgând diferite etape, de la faza aşezărilor grupate
în jurul cetăţii, fiecare având o administraţie proprie, la oraşul unificat, ajungând
apoi, iarăşi, la separarea acestora, pentru ca reuniunea definitivă să se realizeze
abia la mijlocul secolului al XIX - lea2.
Potrivit Cronicii lui Marcus din Kalt, cea mai veche dintre izvoarele narative
ce pomenesc de Oradea, rămasă în istoriografie sub numele de Chronicon
pictum Vindobonense, redactată imediat după mijlocul secolului al XIV – lea,
regele Ladislau I (1077 – 1095) „a găsit în parohia fortăreţei Bihor, între fluviile
Criş, într-o vânătoare, un loc unde, la îndemnul îngerilor, a hotărât să ridice în
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2 Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, (coordonatori), Istoria oraşului Oradea, ediţia a III – a, Editura
Arca, Oradea, 2007, p. 86.

cinstea Fecioarei Maria, o mănăstire, loc pe care l-a numit Varad”3 – „Post hec
in parochia castri Bihor inter flumen Keres in venacione sua invenit locum, ubi
angelico amonitu proposuit constituere monasterium in honore Virginis Marie,
quem locum Varad nominavit”4.
Această mănăstire a fost zidită pe malul stâng al Crişului Repede, într-o
zonă mlăştinoasă, plină de vâne de apă. Ea a devenit sediul Capitlului compus
din 24 de canonici (collegium canonicorum). Mai târziu, regele Ladislau I a
întemeiat tot aici o episcopie. Primordialitatea Capitlului în raport cu episcopia
este dovedită de faptul că orașul de mai târziu a fost situat, în decursul Evului
Mediu, pe teritoriul Capitlului, Episcopia având drepturi economice numai
asupra târgurilor constituite ulterior5 - „...fundavit autem ipsam Ecclesiam, et
dedicavit in honorem beatissime Matris Mariae Virginis instituens primo in ea
Praepositum et Canonicos numero viginti quatuor computato Praeposito…”6.
După cum s-a afirmat mai sus, Capitlul era format din adunarea celor 24
de preoţi care slujeau la catedrala episcopală, afirmaţie valabilă doar în cazul
capitlurilor de catedrale, cum este cazul de faţă. Iniţial, capitlul era format din
preoţii – puţini la număr – dintr-o reşedinţă episcopală. Ulterior, când creşte
numărul preoţilor, calitatea de canonic este beneficiul doar al unora. Numirea
în funcţia de canonic o făcea capitlul împreună cu episcopul: „de jure communi
ad Episcopum et ad Capitulum pertinet collatio simultanea canonicatus”. Pe
lângă că erau sfetnicii episcopului, ”membra et corporis Episcopi”, canonicii
ajutau la cârmuirea diecezei și la oficierea slujbelor religioase7.
Capitul era condus de un prepozit (conducea colegiul capelanilor şi
veghea asupra drepturilor şi posesiunilor Capitlului), urmat în ordine ierarhică de
un canonic lector (ţine locul prepozitului când acesta lipseşte, veghează asupra
cântatului şi cititului corect al textelor sfinte în timpul slujbelor, este mai marele
şcolii capitulare și al locului de adeverire); datorită complexităţii atribuţiilor ce
le avea, acesta din urmă dispunea de un vicecanonic sublector; urma apoi
canonicul cantor (răspunde de buna desfăşurare a slujbelor religioase, alege
preoţii pentru oficiile liturgice, pregăteşte vasele şi ornatele preoţeşti, instruieşte
corul şi formaţia instrumentală a catedralei), care la rândul său dispunea de
un canonic subcantor, apoi era canonicul custode (custos, în seama lui erau
lăsate peceţile Capitlului, toate dotările catedralei, inclusiv mormântul Sfântului
Ladislau; el se îngrijeşte ca altarele să fie curate, luminate corespunzător), care şi
el avea un subaltern în persoana subcustodelui – succustos, după care urmau cei
şapte arhidiaconi: al catedralei, cel de Biharea, Homorog, Călata, Culiser, Békés
şi Szeghalom, ultimele două arhidiaconte aflându-se pe teritoriul Ungariei8.
Prin pregătirea, preocupările şi cultura lor, membrii capitlului au fost
depozitarii culturii europene. În activitatea lor, ei au valorificat atât cunoştinţele
acumulate în cadrul şcolilor capitulare, cât şi cele dobândite în cursul studiilor

3 G. Popa – Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, capitolul XI, Cronica pictată de la Viena, Tipografia
Bucovina, Bucureşti, 1937, p. 199.
4 Ibidem, p. 76.
5 Liviu Borcea, op. cit., p. 87. În istoriografia problemei există o părere contrară acestei afirmaţii:
„De la răscrucea veacurilor XI – XII, Oradea medievală, dezvoltându-se ca domeniu al episcopiei şi
capitului catedral romano – catolice mutate aici de la Biharea, a devenit oraş şi centru cultural”, Jakó
Zsigmond, Philobiblon transilvan. Traducere de Livia Bacâru, Editura Kriterion, București, 1977, p. 17,
şi Idem, Byhar megye a tőrők pusztitás előtt, Budapesta, 1940, pp. 379 – 380.
6 Leges Ecclesiasticae Regni Hungariae et provinciarum adiacentium, Ignatii, Comites de Battyan,
Episcopii Transilvaniae, tomus tertius, Claudionopoli, 1878, p. 219. (în continuare: Leges…).
7 Karoly Vekov, Locul de adeverire din Alba - Iulia, secolele XIII – XVI, Fundaţia Culturală Română,
Casa de Editură şi Tipografie Gloria, Cluj, 2003, p. 108.
8 Ibidem, p. 92.
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universitare. Eficienţa, randamentul ridicat al locurilor de adeverire s-a datorat,
nu în ultimă instanţă, acelui sistem al cunoştinţelor, nu numai juridice, pe care
şi l-au însuşit membrii capitlului în şcoala capitulară, respectiv la universităţile
europene9.
Aceşti clerici, prin pregătirea lor specifică, caracterizată de îmbinarea
instrucţiei juridice şi a cunoaşterii scrisului şi de familiarizarea lor cu redactarea
actelor, erau cei mai indicaţi să ţină la curent predarea artei scrisului în şcolile din
Ungaria feudală, cu progresele ce se realizau treptat în acest domeniu10.
Temeiul pregătirii în cursul evului mediu a fost limba latină, una din limbile
„sfinte”, care a devenit limba ştiinţelor şi a activităţii ştiinţifice din Europa.
Catedrala, mănăstirea, sau într-o măsură mai mică, biserica parohială, nu
se limitau la a educa mulţimea de neştiutori doar prin intermediul imaginilor.
Biserica avea - şi a conservat pentru aproape opt secole – monopolul culturii şi
al educaţiei active, mijloc puternic pentru a conserva direcţia atât cea spirituală,
cât şi cea intelectuală a societăţii occidentale11.
Dincolo de atribuţiile ei spirituale, societatea ecleziastică a dat ajutor puterii
lumeşti, nu numai pe linie ideologică, dar şi practică. Pregătirea superioară a
nu puţini dintre membrii săi a permis ocuparea unor posturi de răspundere în
aparatul de stat, unde ei vor fi aceia care vor contribui la încetăţenirea practicii
scrisului, la constituirea instituţiilor ce o deserveau12.
La sfârşitul secolului al XII – lea, maeştri şi educatori până atunci dispersaţi
în varii locuri se grupează şi constituie marile centre educative; toţi sunt clerici, şi
din acest motiv, supuşi Bisericii, dar au o altă misiune în afară de aceea de a preda
sau de a asculta: sunt profesionişti, ce se bucură de un stipendiu (beneficiu), de
drepturi şi de libertăţi şi care se asociază în cadrul unor universități. Bologna,
Salerno, Padova, Paris, Oxford, Cambridge, Napoli, Touluse, Salamanca, Roma
se nasc în câteva decenii, iar Praga, Heidelberg şi Viena apar în a doua jumătate
a secolului al XIII – lea13.
Organizarea şi întemeierea şcolilor capitulare a fost hotărâtă la Conciliul
de la Aachen, din 789, cu scopul de a ridica nivelul educaţiei clerului secular.
Una dintre primele şcoli capitulare din spaţiul românesc, a fost organizată la
Cenad, undeva prin 1028, unde apar primii profesori, respectiv magistrul Walter
şi călugărul Henry. Sistemul şcolar capitular era împărţit pe trei niveluri: şcoală
elementară, şcoală gimnazială şi colegiu.
Şcoala capitulară din Oradea era văzută ca „o adevărată pepinieră de
secretari şi diplomaţi pentru curtea regală”14.
Subordonată canonicului lector era şcoala capitulară. Pe lângă această
responsabilitate, canonicul lector mai avea în grijă şi activitatea de loc de adeverire,
loca credibilia sau hitelesh - hely15 - ”Lector Ecclesiae nostrae obtinet primum
locum in levo Choro in Capite in Ecclesia majori, ratione sui lectoratus, est
dignitas, vel potus personatus, hic habet vocem in nostro Capitulo immedietate,
post Praepositum... ”16.

38

9 Ibidem, p. 334.
10 Jakó Zsigmond, Paleografia latină cu referire la Transilvania, secolele XII – XV, în „Documente
privind istoria României”, Introducere, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Române,
București, 1956, p. 193.
11 Robert Delort, La vita quotidiana nel medioevo, Editori Laterza, Bari, 2011, p. 187.
12 Karoly Vekov, op. cit., p. 41.
13
Ibidem, p. 190; a se vedea și Istvan Hajnal, L’enseignement de l’ecriture aux universites
medievales, Maison d’edition de l’Academie des Sciences de Hongrie, Budapesta, 1959.
14 Maria Capoianu, Nicolae Olahus europeanul, Editura Libra, București, 2000, p. 6.
15 Karoly Vekov, op. cit., p. 256.
16 Leges, p. 254.

Activitatea de loc de adeverire se referă la calitatea Capitlului de a fi
instanță de judecată, în fața căruia se prezentau diferite persoane, pentru a-și
soluționa diverse probleme, existente din varii motive. Aspectul interesant îl
reprezintă modalitatea Capitlului de a rezolva aceste probleme și conflite,
prin diferite probe17.
Canonicul lector, în zilele de sărbătoare și în cele de duminică, apărea
îmbrăcat în ornate bisericești, împreună cu toți elevii, la sfânta liturghie.
Acesta oferea ocazia ca elevii mai mici să poată alege ce lecții nu au înțeles,
urmând ca acestea să fie repetate de vicele acestuia.
Școala avea un local propriu care se afla lângă una din casele canonicilor,
fiind situată pe locul actualei pieţe mari a Oradiei. Alături de canonicul lector
şi vicele acestuia, de treburile ei se ocupau şi canonicul cantor sau locţiitorul
său, în calitate de profesor de muzică şi cânt (cantus et accentus) – ”Cantor
Ecclesiae nostrae ratione sui Cantoratus, qui est dignitas, vel potius personatus
obtinet locum in Choro dextro circa Praepositum Ecclesiae nostrae, et
vocem in Capitulo immedietate post lectorem, hic praest omnibus Ministris
in Divino officio, quod canendo publice in majori Ecclesia expeditur, tales
enim Cantus orationes sunt”18.
În şcoala capitulară, sistemul de învăţământ nu era organizat pe clase,
ci pe manuale, bazat pe cele două mari unităţi ale trivium – ului şi quadrivium
– ului, care era capabil să suplinească sau chiar să echivaleze treapta de artes
de la universitate19.
Oradea a fost unul dintre primele focare ale umanismului în Europa
răsăriteană. Profesorii şcolii capitulare de aici se bucurau de prestigiu. Printre
ei se găseau istoricul grec Filip Padocataros, adus tocmai din Cipru, Pietro
Paolo Vergerio, bun cunoscător al limbii eline din care a făcut numeroase
traduceri, muzicianul Pierre, templier francez, care conducea orchestra şi
corul din catedrală, savantul Grigore Szamoszky, devenit mai apoi episcop de
Lemberg, şi în sfârşit renumitul Georg Peuerbach, provenit de la Universitatea
din Viena, autorul tabelelor eclipselor solare, cunoscute în istoria astronomiei
sub numele de „Tabulae Varadiensis”20.
Alături de corpul didactic al şcolii, era şi un curator – curator
scholarum – care îndeplinea rolul unui administrator din ziua de azi –
„Curator Scholarum in nostris Scholis Paterfamilias dici folet, qui nimirum
aperiendarum, claudendarumque, atque mundandarum Cholarum curam
habet”21.
Înţelegerea rolului acestui curator se poate apropia şi mai mult de rolul
acelui personal din zilele noastre care se ocupă cu lucrările de mentenanţă
a şcolii şi cu buna funcţionare a tot ceea ce poate să însemne sălile de
clasă, spaţiul şcolar şi tot ceea ce ţine de el. Întreţinerea acestui curator era
susţinută de veniturile din partea elevilor, în sensul în care fiecare elev avea
obligaţia să plătească lunar câte un dinar22.

17 Despre o probă anume, proba focului, a se vedea studiul istoricului Șipoș Sorin, Pledoarie
pentru o hermeneutică a textului: Registrul de la Oradea, în „Statutul istoriei şi al istoricilor în
contemporaneitate”. Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Igor Șarov, Editura Universităţii din
Oradea, ediţia a II – a, Oradea, 2014, pp. 326 – 335.
18 Ibidem, p. 256.
19 Ibidem, p. 303.
20 Nicolaus Olahus, Corespondenţă cu umaniştii batavi şi flamanzi. Cuvânt înainte, antologie, note
şi bibliografie de Corneliu Albu, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p. IX.
21 Leges, p. 255.
22 Bunyitai Vincze, A váradi pűspokség káptalanai és monostorai. A pűspokség alapitásától 1566.
Évig, Oradea, 1883, p. 22.
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Despre şcoala capitulară, în afara Statutelor şcolii, ce menţionează
diferite situaţii şcolare din ultima parte a secolului al XIV – lea, nu există
alte date, neputându-se forma o imagine mai completă despre această
instituţie. Spaţiul dedicat şcolii era separat de casele care stăteau pe teritoriul
Capitlului23.
Pentru perioada secolului al XIV – lea avem trei şcoli capitulare, care prin
regulamente şi organizare au fost foarte asemănătoare: şcoala capitulară din
Esztergom, cea din Oradea şi cea din Zagreb.
Primul manual era Tabula, din care elevul învăţa să citească. Cel de-al
doilea manual era Donatus24, unul dintre cele mai populare manuale din
Evul Mediu, o carte de gramatică latină în versuri din care, în afară de regulile
gramaticale, se învăţa şi pronunţia corectă a cuvintelor. Această carte era
completată de altele două intitulate Cato şi Aesop conţinând maxime și
expresii celebre, respectiv fabule şi legende25.
Cel de-al treilea grad avea ca manual de bază cartea Doctrinale26 care, pe
lângă reguli gramaticale în versuri, conţinea şi cunoştinţe de istorie, geografie
şi morală. Până când la unul din niveluri avea loc predarea, elevii repetau în
cor, într-unul din colţurile curţii, materia predată. Din aceste trei cărţi şi-au
însuşit elevii bazele culturii generale în Evul Mediu, cea mai importantă din
componentele educaţiei fiind cea morală27.
După însuşirea cunoştinţelor elementare, de scris şi de citit în limba
latină, precum și a cântatului – toate laolaltă constituind de fapt pregătirea
sau şcoala primară – se trecea la studiul materiei cuprinse în trivium. Acesta
se compunea din trei „materii” principale: gramatica, retorica şi dialectica. În
cadrul gramaticii erau cuprinse cunoştinţele necesare pentru a citi şi scrie
corect în limba latină. Retorica se rezuma în evul mediu la arta de a întocmi
corect acte şi scrisori. Ulterior se va reveni la adevăratul său conţinut şi va
creşte preocuparea pentru însuşirea artei de a compune – oral și în scris – pe
baza celor mai de seamă autori antici28.
După terminarea acestui ciclu „inferior”, urma ciclul al doilea, numit
„quadrivium”, care cuprindea aritmetica, muzica, geometria şi astronomia,
aşa – numitele materii ale fizicii. Aritmetica desluşea elevilor arta operaţiilor
aritmetice, dar şi ştiinţa calculelor calendaristice. Ea presupunea totodată şi
însuşirea unor elemente de astronomie, legate de principalele corpuri cereşti
şi fenomene astronomice, desigur la nivelul cunoştinţelor şi concepţiilor din
acea vreme. În cadrul muzicii, elevii s-au ocupat atât de pregătirea practică,
inclusiv de utilizarea unor instrumente muzicale – suflătoare sau cu coarde
– cât şi de teoria muzicii.
Geometriei nu i se acorda prea mare atenţie, exceptându-i pe cei care
se ocupau de construcţii, unde această materie dobândea o importanţă
deosebită la calculele de statică. Îndeobşte sub acest titlu se predau
geografia, cunoştinţele despre Pământ, formele de relief, fenomene
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23 Ibidem, p. 18.
24 Titlul manualului era De partibus orationis ars minor, scris de Aelius Donatus (320 – 380),
profesor de retorică, tutorele sfântului Ieronim. Manualul a fost utilizat cu precădere în secolul al
XV – lea. Gramatica lui Donatus era foarte cunoscută pentru claritatea și concizia expunerii, cf. Maya
Petrova, The reception of latin grammar in the Early Middle Ages: Bede and Donatus, în „Mirabilia”,
XVIII, nr. 1, Leeds, 2014, pp. 45 – 66.
25 Liviu Borcea, op. cit., p. 92.
26 Titlul manualului era Doctrinale puerorum, scris de un călugăr franciscan francez, Alexander
de Villedoiun (1175 – 1540). Manualul era în variantă versificată, şi a fost compus în jurul anului 1200.
27 Liviu Borcea, op. cit., p. 92.
28 Karoly Vekov, op. cit., p. 310.

legate de acestea, precum şi cunoştinţele despre locuitorii şi animalele din
anumite zone29.
Cu ocazia predării acestor materii se intercalau şi cunoştinţele teologice
absolut necesare, după cum o serie de activităţi practice şi chiar de însuşire a
unor materii se bazau pe „materiale didactice” bisericeşti (la citire, la scriere,
muzică etc.).
În cadrul şcolii era o disciplină strictă impusă de reguli, care a prevăzut
şi pedeapsa corporală (se folosea varga, nuiaua şi uneori chiar şi biciul),
deoarece disciplina ocupa un loc important în educaţia elevilor şi se încerca
să se insufle respectul şi ascultarea faţă de autoritatea didactică prin toate
aceste mijloace enumerate mai sus. Procesul instructiv educativ se derula pe
durata întregului an30.
Din punct de vedere financiar, elevii erau împărţiţi în trei categorii: cei
săraci, care nu îşi permiteau să-şi plătească taxele, elevii care îşi plăteau taxele
doar parţial, şi elevii care au plătit în întregime taxele şcolare. De la cei care
plăteau taxa integral, se lua 12 dinari în fiecare primă duminică a Adventului,
de la elevii cei mai mari, iar de la cei mai mici, doar câte 4 dinari31.
Toţi elevii, indiferent de locul sau starea de provenienţă, erau obligaţi
ca în fiecare an, de Crăciun să aducă un clapon şi două pâini, de Paşte, să
aducă două pâini, un caş şi opt ouă, iar de sărbătoarea sfântului Gal, prăznuit
la 1 iulie, un cocoş şi o găină32.
Faţă de studenţii săraci exista o oarecare îngăduire de la plata cursurilor
– „de pauperibus scholaribus, qui mendicant vel mendicarent, si ab aliis
pietatis intuitu non subveniretur eisdem, directe vel indirecte... nihil petat
sublector”33.
Elevilor săraci li se asigura doar un loc de dormit, nu şi hrana zilnică.
Neavând de unde să îşi procure hrana, ei erau forţaţi să cerşească. Elevii
mergeau pe străzi, cântând cântări şi imnuri religioase, primind deseori
şi mâncare gătită, nu doar hrană rece. Produsele alimentare primite se
împărţeau. Cerşitul devenea o sursă foarte serioasă de unde elevii îşi procurau
cele materiale spre a subzista. Foarte interesantă este şi perspectiva prin care
era privită această activitate – cerşitul: nu era o înjosire sau o umilinţă, aşa
cum poate ne-am aştepta noi astăzi să fie, ci un prilej de acumulare a unor
comori spirituale, prin acceptarea şi practicarea virtuţii umilinţei.
O altă sursă de venit o reprezenta participările a diverse înmormântări,
unde elevii care ştiau cânta primeau diferite stipendii.
Orarul şcolii se prezenta astfel: dimineaţa – gramatică, noţiuni de limbă,
pe la prânz – retorică şi logică, iar după amiază – recitare, pentru a se însuşi
pronunţia corectă a limbii latine. Poetica era o disciplină în afara programei.
Aceste materii se predau cu precădere spre jumătatea secolului al XV – lea,
mai ales în şcolile patronate de Biserică34.
Sâmbăta sau, dacă sâmbăta era sărbătoare, vinerea şi cu o săptămână
înainte de Crăciun şi Paşti se exersa cântul, respectiv muzica. – „clericos
chorum frequentantes instruat ad artem musicam et peritiam cantandi
in divino oficio, quamis hoc per succentorem consveverit exerceri ex
ordinatione et comissione cantoris. Dies autem musicae artis predictae

29 Ibidem.
30 http://adattar.vmmi.org/fejezetek/2202/03_az_egyhazi_iskolazas_kora.pdf, site accesat la data
5.01.2017, ora 16.45.
31 Ibidem, p. 22.
32 Bunyitai Vincze, op. cit., p. 22.
33 Ibidem, p. 23.
34 Ibidem, p. 19.
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instruendi deputati sunt: 1 – mo ante festum nativitatis domini dies octo
immediati; item ante diem resurrectionis domini similiter octo immediati...
item una dies praecedens singula quinque festa B. Virginis, utriusque festa
exaltationis sanctae crucis, B. Joannis Baptistae, dedicationis sancti Michaelis
Archangeli, omnium sanctorum, beatorum Petri et Pauli apostolorum,
sancti Stephani regis et translationis sancti Ladislai regis; item singuli dies
praecedentes festa proprias habentes historias et dies sabbathi semper
pro diebus Dominicis nisi tunc festum occurrat, pro quo feria sexta cedat
cantori...vocabuntur scholares...ad cantum scribendum pro die vel diebus
futuris”35.
Este surprinzător că între materii nu se afla nici dogmatica şi religia.
Probabil aceste discipline care nu sunt precizate în Statutele Capitlului
orădean erau predate şi dirijate direct de către Episcopie36. Prin anii 1439
– 1440 şcoala capitulară este reorganizată de canonicul lector Vépi Péter,
creând o fundaţie în favoarea învăţăceilor de aici37, şi un internat pentru
elevi38.
Până în secolul al XIV – lea majoritatea elevilor care treceau pragul şcolii
capitulare, erau tineri ce doreau să se angajeze pe drumul preoţiei, însă o
dată cu creşterea nevoilor societăţii, a crescut şi numărul elevilor laici, care
nu îş luau vreun angajament pe drumul preoţiei, ci alegeau diverse cariere,
cum ar fi şi cea de litteratus, sau ocupau, prin pregătirea dovedită posturi de
secretar sau notar.
Mediul de provenienţă a acestor elevi era unul destul de divers, ei
venind atât din cel rural (fiii unor ţărani aserviţi), dar și din cel urban (copii de
meşteşugari sau comercianţi etc).
De dreptul de a fi internist, nu au beneficiat decât acei elevi care se
aflau în şcoală pentru a se pregăti pentru preoţie, ceilalţi elevi locuind în oraş
sau în zonele limitrofe ale acestuia.
De la mijlocul secolului al XV – lea nu a mai existat un sistem închis al
disciplinelor predate în şcoala capitulară. Răspândirea gustului pentru cultura
clasică greacă şi latină adusă, mai ales după căderea Constantinopolului în
faţa turcilor, de către învăţaţii din Răsărit, au făcut să înceteze vechiul sistem
scolastic şi, pe lângă istorie, retorică şi poetică începe să se răspândească
predarea limbilor şi a artelor clasice. O dată cu apariţia lui Ioan Vitéz de
Zredna (1442 – 1445 - prepozit al capitlului; 1444 – 1465 - episcop) în scaunul
episcopal al Oradiei şi cu revenirea lui Csezmicseyi János – Janus Panonius,
de la şcolile italiene, artele liberale devin materii obligatorii; pe lângă limba
latină, şi greaca va primi un statut aparte39.
Cariera lui Ioan Vitéz, diplomat iscusit şi cancelar al regelui Matia
Corvinul, este o dovadă evidentă că la începutul secolului al XV – lea, în
şcolile capitulare, îmbibate de influenţa umanismului vremii, se putea însuşi.
nu numai cultura epocii, dar existau şi condiţiile necesare ca studenţii cei mai
capabili să devină maeştri admiraţi şi imitaţi în arta scrisului şi în redactarea
documentelor40.
În cadrul acestui sistem instrucţional, echivalent cu cele „septem
artes liberales”, pătrunderea şi utilizarea în număr tot mai mare a operelor

42

35 Ibidem.
36 Liviu Borcea, op. cit., p. 93.
37 Ibidem, p. 104.
38 Jakó Zsigmond, Philobiblon transilvan, traducere de Livia Bacâru, Editura Kriterion, București,
1977, p. 51.
39 Bunyitai Vincze, op. cit., p. 20.
40 Jakó Zsigmond, Paleografia latină, p. 195.

autorilor antici, ca urmare a avântului umanist, va schimba calitativ procesul
de învăţământ, şcolile capitulare devenind ele însele lăcaşuri ale culturii
umaniste41.
Măcar o dată pe săptămână se dădea un test scris, pentru a se pune în
valoare efortul depus pentru a învăța proza şi poezia. Pe lângă acestea existau
şi discuţii libere cu scopul ca elevul să se deprindă cu exerciţiul discuţiilor
libere şi cu dialogul.
Introducerea astronomiei va fi făcut necesară şi abordarea ştiinţelor
complementare: aritmetica şi geometrica. Probabil şi ştiinţa vindecării ca
parte a ştiinţelor naturii. Din scrisoarea lui Nicolae Olahus către episcopul de
Transilvania, Nicolae Gerendi, rezultă că, pe când erau împreună la şcoala
capitulară din Oradea, s-au ocupat şi cu studiul limbii greceşti42.
În 1554, ca mitropolit, Nicolae Olahus a emis un regulament prin care a
reorganizat şcoala mitropolitană de la Târnavia43. Acest regulament reflectă,
cu siguranţă, organizarea şcolii unde mitropolitul şi-a început învăţătura.
Astfel, în programă figurau poeţii Virgiliu, Horaţiu, Ovidiu, Terentiu, oratorii
Cicero şi Quintilianus şi istoricii Titus Livius, Sallustius şi Caesar. În afară de
aceasta, Olahus a mai introdus dialectica, retorica, matematica şi celelalte
arte libere44.
Şcoala capitulară a asigurat formarea de cadre cu nivel mediu de
pregătire, capabile să facă faţă obligaţiilor de natură bisericească, prin
ocuparea unor funcţii bisericeşti inferioare, fie a unor activităţi mirene, ca
de exemplu administratori, provizori etc. Atât unele, cât și celelalte asigurau
ascensiunea socială a celor care îşi însuşeau aici cunoştinţele de bază ale
trivium – ului şi quadrivium – ului. Totodată, prin aceste cunoştinţe, studioşii
şcolii dobândeau acele mijloace prin care puteau desluşi tainele culturii
clasice şi se puteau apropia chiar de noile curente culturale, ce se infiltrau din
diferite colţuri ale Europei, inclusiv în Transilvania (de pildă, la Alba – Iulia)45.
Nivelul relativ ridicat de instrucţie din aceste şcoli capitulare este
exemplificat de cea din Oradea. Cât de serioasă pregătire putea să asigure
elevilor săi acest aşezământ o dovedeşte cazul lui Nicolae Olahus, care a
studiat aici, în perioada 1502 – 1510, împreună cu viitorul arhidiacon de Alba
– Iulia, Emeric Kálnai, şi cu viitorul episcop al Transilvaniei, Nicolae Gerendi.
Cazul lui Olahus este cu atât mai relevant cu cât se ştie despre el că nu a
urmat studii universitare şi că faima sa europeană de umanist şi-a câştigat-o
pe baza cunoştinţelor dobândite la Oradea, şi apoi, desigur, ca autodidact46.
S-a remarcat, nu fără temei, că la şcoala capitulară din Oradea, se practica
învăţământul cel mai avansat din Transilvania şi Regatul Ungariei în secolul
al XVI – lea. Astfel, într-o scrisoare adresată de Nicolae Olahus, fostului său
coleg de clasă, Nicolae Gerendi, va evoca anii când „ne ocupam împreună
de literatură şi citeam Apologia lui Aesop, despre care face menţiune şi Aulus
Gelius”47.

41 Karoly Vekov, op. cit., p. 309.
42 Liviu Borcea, op. cit., p. 93.
43 „Reverendissimi Domini Nicolai Olahi Dei gratia Archiepiscopi Ecclesiae Strigoniensis cum
Delegatis personis Capituli, nec non adhibitis etiam Judice et Civibus iuratis Civitatis Thyrnaviensis,
super restauratione Scholae Thyrnaviensis. Anno Domini 1554 in die videlicet Circumcisionis
Domini facta ordinatio”, în, Fraknói Vilmos, A hazai és külföldi iskolázás XVI században, Akadémia
Könyvárusnál, Budapesta, 1873, p. 323.
44 Liviu Borcea, op. cit., p. 93.
45 Karoly Vekov, op. cit., p. 284.
46 Ibidem, p. 303.
47 Nicolae Olahus, op. cit., p. X.
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Şcolile medievale, organizate şi în Oradea, la fel ca în alte părţi, nu au
uitat că numărul elevilor trebuie să fie unul cât mai mare, care să-şi însuşească
cât mai bine cunoştinţele predate, scop atins printr-un comportament blajin,
ţinându-se cont şi de elevii cei săraci48.
Destinul acestor elevi absolvenţi ai şcolii capitulare din Oradea era
destul de clar, şi depindea în marea lui majoritate de comportamentul şi
randamentul elevului dat în timp. Cei mai buni erau îndreptaţi spre o
universitate de prestigiu din Europa, aşteptându-i o muncă grea, dar şi un
viitor pe măsură, fiind inseraţi apoi în structurile eparhiale locale în diverse
calităţi, cum ar fi cea de canonici, profesori, protopopi, arhidiaconi, iar unii
dintre ei ajungeau chiar episcopi; elevii mediocri intrau direct în câmpul
muncii, în calitate de scribi sau secretari la vreun oficiu notarial.
Pe lângă funcţia de educare, şcoala capitulară era şi un mediu propice
copierii şi transcrierii diferitelor opere importante ale vremii. În acest sens se
poate evidenţia unul dintre primele produse ale activităţii de copiere, devenită
acum intensă, respectiv întinsul codex scris pe hârtie, pe două coloane, copiat
– după datele din colofon – de Gordovai János, în anul 1444, la şcoala din
Oradea, sub îndrumarea canonicului lector, şi deci al conducătorului şcolii,
Szegedi Lászlo. Acesta conţine informaţii legate de viaţa sentimentală a
fericitei Briggitta, încadrabilă în literatura mistică medievală – „Libri coelestes
revelationum dei beatae Brigittae”49.
Şcoala capitulară, a cărei activitate s-a împletit cu cea a capitlului, a
reuşit să facă faţă noilor cerinţe impuse de dezvoltarea culturii, asigurând o
temeinică pregătire discipolilor ei, care, în posesia acestei pregătiri, puteau
face faţă nu numai feluritelor obligaţii mirene sau ecleziastice, ci şi noilor
cerinţe culturale, chiar fără să urmeze studii universitare. Din rândul lor se
vor recruta clericii, precum şi partizanii Reformei, funcţionarii de la curtea
princiară, dar totodată şi cititorii operelor autorilor antici, ai cărţilor tipărite în
străinătate şi apoi în ţară, precum şi autorii unor lucrări de factură umanistă,
istorice sau istorico – literare50.
O consecinţă a existenţei unor astfel de şcoli a fost lupta eficientă
împotriva ereziilor, acesta fiind şi unul din scopurile al apariţiei acestor şcoli.
Momentul bătăliei de la Mohács (1526) a oferit imaginea unui popor
slăbit de lupte pentru tron, de mişcări religioase în plină desfăşurare, care,
toate la un loc, au slăbit şi mai mult capacitatea de a face faţă tăvălugului
otoman, permiţând astfel turcilor să desfăşoare campanii dezastruoase. După
acel moment o parte considerabilă a episcopiilor, capitlurilor şi mănăstirilor
au fost distruse. Lipsa supravegherii disciplinei ecleziastice în clerul inferior a
creat un vid de vocaţii şi un nivel de viaţă morală şi religioasă foarte scăzut51.
După 1540 au început să se propage şi în Bihor ideile Reformei. Însă
câtă vreme în fruntea episcopiei s-a aflat energicul Giorgio Martinuzzi (1534
– 1551), aceste idei au fost combătute cu vehemenţă. Sosirea lui Varkocs
Tamás, în mai 1552, a însemnat o schimbare a situației. El a fost cel ce a a
dat semnalul liberei propagări a Reformei atunci când în biserica din Oradea
a stricat chipul aurit al Mariei ce avea pruncul în brațe. În urma plângerilor
împotriva lui Varkocs, Ferdinand l-a înlocuit în 1553 cu războinicul Zabardy
Mátyás. Noul ierarh, Francisc de Forgács, (1553 – 1556)52 a luat măsuri
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48 Bunyitai Vincze, op. cit., p. 21.
49 Jakó Zsigmond, op. cit., p. 52.
50 Karoly Vekov, op. cit., p. 311.
51 Fraknói Vilmos, A hazai és külföldi iskolázás XVI században, Akadémia Könyvárusnál, Budapesta,
1873, p. 4.
52 Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno – Varadiensis Latinorum, Nagyváradi

severe nu numai împotriva adepţilor Reformei, ci şi împotriva adversarilor lui
Ferdinand.
Dar moartea acestuia, apoi, în anul următor (1557), căderea cetăţii
Oradea în mâna Isabellei şi a lui Ion Sigismund de Zapolya, au adus din nou
partizanii Reformei la putere.
Adunarea generală ce a avut loc la Turda, în luna iunie a anului 1557 a
reprezentat momentul în care regina Izabela a cerut desfiinţarea capitlurilor
din Cluj, Oradea şi Mureş, şi o dată cu ele şi a şcolilor capitulare din aceste
oraşe53. Ultimul canonic lector care a condus şcoala capitulară din Oradea,
în calitate de director a fost András Mindszenty.
Intrat în cetate în urma asediului din 1556 – 1557, Varkocs Tamás a
proclamat în virtutea hotărârii dietei transilvane, confiscarea bunurilor
Capitlului și Episcopiei. Acest moment reprezintă sfârşitul instituţiilor catolice,
şi o dată cu ele şi a şcolii capitulare. Bunurile Episcopiei au devenit ale fiscului
transilvan. Oradea a continuat sa aibă un episcop catolic numit, dar reşedinţa
sa a fost în Ungaria habsburgică până în 1692, când trupele imperiale vor
restabili în oraş vechile stări de lucruri54.

Római Katolikus Pűspőkség, Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2010, p. 88.
53 Fraknói Vilmos, op. cit., p. 10.
54 Liviu Borcea, op. cit., p. 112.

ANUAR 2019

45

IOAN CUDAR, EPISCOP DE ORADEA (1383–1395),
ULTIMUL EPISCOP ANGEVIN
Bélfenyéri Tamás1
Ioan Cudar, bishop of Oradea (1383–1395), the last bishop of Angevin

ABSTRACT
The ancestors of John Cudar can be traced back to the Arpadian
Dinasty. He is not the same with John, bishop of Cenad (1380–1395) and
with John Cudar, the provost of Alba Regia (brother of Emeric Cudar, bishop
of Oradea). The Cudar (meaning shabby) family had two bases: Bőcs and
Ónod. We don’t have any information about the ecclesiastic career of
John before 1383. He was the last bishop of Oradea from the period, when
the Hungarian Kingdom was led by the House of Anjou. John Cudar was
involved in various processes, abuses, judicial cases. He was always loyal to
king Sigismund (1387–1347), who gave him in exchange 2000 forint military
pay and 4 possessions. His name became famous because because in 1390
he ordered the equestrian statue of Saint Ladislaus, made by Martinus and
Georgius of Cluj. The statue was destroyed by Turks in 1660.
Keywords: Ioan Cudar, bishop of Oradea, House of Anjou, Sigismund of
Luxembourg, equestrian statue, Saint Ladislau
Cuvinte cheie: Ioan Cudar, episcop de Oradea, Casa de Anjou, Sigismund
de Luxembourg, statuie ecvestră, Sfântul Ladislau
*

ORIGINEA EPISCOPULUI IOAN, FAMILIA CUDAR
Kálmán Juhász a afirmat în monografia sa că Ioan Cudar a condus
dieceza de Cenad înainte de preluarea diecezei de Zagreb, vorbind despre
doi episcopi Ioan (primul considerat a fi membru al familiei Cudar, cu un
pontificat între 1380–1386, al doilea între 1387–1395)2. Un singur episcop Ioan

1 Doctorand – Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, email:
belfenyeri_tamas@yahoo.com.
2 Kálmán Juhász, A csanádi püspökség története (1307–1386), vol. III, Makó, 1946, p. 105–110;
Idem, A csanádi püspökség története (1386–1434), vol. IV, Makó, 1947, p. 10–21.
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a condus dieceza de Cenad între anii 1380–13953. Numele familiei înseamnă
„mârşav”. Identitatea episcopului Ioan a fost stabilită corect de către istoricul
ecleziastic Vince Bunyitay4, care a arătat că episcopul de Oradea, care face
obiectul acestui studiu, nu a fost identic cu cel de Cenad şi nici cu un alt
Ioan Cudar, doctor în dreptul canonic (doctor decretorum) care a împlinit
demnitatea de prepozit de Alba Regală (Székesfehérvár) (1376–1402)5. Acest
Ioan Cudar (1352–1402) a fost fiul lui Dominic (1304–1348)6 şi fratele lui
Emeric al II-lea Cudar, episcop de Oradea (1376–1377), de Agria (1378–1384),
de Imola (1384-1386) şi de Transilvania (1386–1389)7.
Familia Cudar a făcut parte iniţial din rândul nobilimii de rând, fiind
ridicată la statutul de familie baronală de către regele Ludovic de Anjou
(1342–1382)8. Ea deţinea moşii în comitatele nord-estice ale Regatului
Ungariei: Borsod, Abaúj, Szabolcs şi Sáros9. Familia s–a numit iniţial Bőcsi/
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3 Pál Engel, Magyarország világi archontológiája (1301–1457), (în continuare Arch.), CD-ROM,
Budapesta, 2001.
4 Vince Bunyitay, A váradi püspökség története a püspökség alapításától 1566. évig, vol. I, Oradea,
1883, p. 207–212.
5
Norbert C. Tóth, A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája (1387–1437),
Budapesta, 2013, p. 42.
6 I Cudar (bőcsi, ónodi), 1. tábla: Bőcsi, în Pál Engel, Középkori magyar genealógia (în continuare
Gen.), CD-ROM, Budapesta, 2001.
7 Răzvan Mihai Neagu, Politica beneficială a papalităţii de la Avignon în Transilvania (1305–1378),
Cluj-Napoca, 2013, p. 299–301; Idem, Cariera politică şi ecleziastică a unui important episcop
al Transilaniei din secolul al XIV-lea, Emeric Czudar; Idem, Episcopi şi episcopii în estul Ungariei
medievale. Tipologii episcopale în diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad în evul mediu, ClujNapoca, 2016, pp. 164–174.
8 Clanul a dispărut în 1470. Vezi: Erik Fügedi, A XV. századi magyar arisztokrácia mobilitása, în
„Történeti Statisztikai Kötetek”, Budapesta, 1970, p. 22–23; Idem: Ispánok, bárók, kiskirályok. A
középkori magyar arisztokrácia fejlődese, în „Nemzet es Emlékezet”, Budapesta, 1986, pp. 242–245.,
p. 363 și 374.
9 Despre domeniile Cudarilor şi regeste ale unor documente referitoare la familie: Mór Wertner, Az
ónodi (bölcsi, szamosszegi) Czudarok genealógiája, în „Turul”, Budapesta, 1891. pp. 141–145.

Bölcsi (de Bulch), după posesiunea Bőcs10, aflată la hotarul dintre comitatele
Borsod şi Zemplén. Membrii familiei au început să utilizeze numele Cudar în
epoca regelui Ludovic I (1342–1382). Vince Bunyitay a emis o ipoteză conform
căreia acest nume ar fi fost dat întregii familii din cauza acţiunilor „mârşave/
infame/nedrepte” ale unuia dintre membrii săi, castelanul Gheorghe Sárosi
(?). Cu timpul, acest nume şi-a pierdut conotaţia negativă11. În documentele
medievale, numele de familie apare în mai multe versiuni: Sudar, Zudar,
Zudor, Czudar. Familia a utilizat uneori şi denumirea „de Ónod” (de Olnod)12,
o aşezare din comitatul Borsod, în care a pus temelia castelului şi bisericii
parohiale13.
Primul membru cunoscut al familiei Cudar, Blasiu (Balázs) de Bulch,
este menţionat ca decedat în anul 1291. În acelaşi document este menţionat
şi Dionisie (Dénes) (1291–1341)14, străbunicul episcopului Ioan15. Dionisie era
căsătorit deja în 1304 cu fiica lui Martonos/Mortunus, comes de Pelejtei,
având şi un fiu, pe Ioan (1322–1341)16, bunicul episcopului de Oradea17. Ioan
a avut trei copii, Ladislau Cudar, abate de Pannonhalma (1365–1372), Nicolae
(1364)18 şi Petru zis „Kiscudar” – „Cudar cel Mic” (1364–1394)19. Nicolae a
fost tatăl episcopului de Oradea, care a avut şi un frate, pe nume Ladislau
(1373–1393)20. Deci, după cum a arătat Pál Engel, Ioan Cudar provenea din
ramura Kiscudar a familiei, fiind nepotul abatelui de Pannonhalma21.
Bunyitay a presupus că în 1374, odată cu moartea prepozitului de
Oradea, Filip de Tărcaia (Kistártányi) (1337-1338, 1346-1366, 1369-1373), fiul
lui Boda, Sfântul Scaun a dorit să îl desemneze în locul său pe acel Ioan
Cudar care reprezintă şi subiectul acestui articol şi nu pe fratele lui Emeric
Cudar, însă el nu a ocupat niciodată prepozitura22.

IOAN CUDAR, EPISCOP DE ORADEA
Cariera ecleziastică a lui Ioan Cudar până la numirea în funcţia de
episcop de Oradea nu poate fi reconstituită. După moartea lui Ladislau de
Deménd (4 ianuarie 1378 – 2 octombrie 1382), scaunul episcopal al diecezei

10 Bőcs, astăzi în județul Borsod-Abaúj-Zemplén, în Ungaria – n.n., B.T.
11 Bunyitay Vince, op. cit., p. 201.
12 Ónod, astăzi un sat în județul Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria – n.n., B.T.
13 János Temesváry, Erdély középkori püspökei, Kolozsvár, 1922, p. 213.
14 Cudar (bőcsi, ónodi), 1. tábla: Bőcsi, în Pál Engel, Gen.
15 Gusztáv Wenzel, Árpádkori új okmánytár, Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, vol. X.,
Pest, 1873, p. 58.
16 Fratele lui Dominic Cudar, tatál lui Emeric Cudar, episcop de Oradea etc. – n.n., B.T.
17 Cudar (bőcsi, ónodi), 1. tábla: Bőcsi, în Pál Engel, Gen.
18 Georgius Fejér, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, vol. X/2, Budae, 1834,
p. 777.
19 Cudar (bőcsi, ónodi), 1. tábla: Bőcsi, în Pál Engel, Gen.
20 Imre Nagy – Iván Nagy – Dezső Véghely, A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának
okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo (în continuare
Zichy), vol. IV, Budapest, 1878, p. 513.
21 II. Főpapok. Váradi püspök, în Pál Engel, Magyarország világi archontológiája (în continuare
Arch.) (1301–1457), CD-ROM, Budapesta, 2001.
22
László Fejérpataky – Arnold Ipolyi (Ed.), Rationes collectorum pontificorum in Hungaria.
Pápai tizedszedők számadásai 1281–1375, Budapesta, 1887 „Monumenta Vaticana historiam regni
Hungariae illustrantia. Vatikáni magyar okirattár”, I/1, p. 510.
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de Oradea a fost vacant timp de cinci luni (23 martie 1382 – 24 august 1382)23.
Numele lui Ioan, episcop de Oradea, apare pentru prima dată în lista de
demnitari a unui privilegiu regal abia în 11 ianuarie 138324.
Numele lui Cudar Ioan a apărut în mai multe cazuri de cotropire, precum
atestă documentele. Pe 1 septembrie 1384, comitele Nicolae de Szécs (de
Zeech), judele curţii regale, a cerut conventului bisericii din Lelez (Lelesz) să
cerceteze plângerea lui Dominic, fiul lui Ioan de Warada (Varda)25, împotriva
lui Ioan, episcop de Oradea care pe 23 februarie a poruncit iobagilor săi
din Ajak26 si Pátroha27 („iobagiones suos de villa Ayak et Patroh”) să strice
patru semne de hotar ale moşiei Varda28. Răspunsul conventului a fost că
iobagii episcopului din Ajak şi Pátroha au acționat la comanda expresă a
episcopului29. Nu se cunosc date privind desfăşurarea ulterioară a procesului.
Pe 16 aprilie 1387, regele Sigismund de Luxemburg (1387–1437)
a poruncit conventului de Lelez să cerceteze plângerea lui Briciu, fiul lui
Nicolae de Ayak (Ajak), pentru că villicus-ul (judele sătesc) din Nagayak
(Nagyajak), numit Ladislau Zegy (Szegi) şi oamenii săi au atacat înarmaţi
moşia sa de la Ajak la solicitarea lui Ioan, episcop de Oradea. Iobagii lui
Briciu au fost răpiţi, documentele sale aşezate în casa lui Ioan, fiul lui Petru
Zewke (Szőke/Blondul) au fost furate (lada în care au fost puse a fost deschisă
cu forţa), moşia sa a fost distrusă, pomii fiind tăiaţi30. Pe 9 februarie 1390
regele Ungariei a trimis o scrisoare episcopului Ioan prin care l-a informat
că Nicolae, fiul lui Ştefan a depus un jurământ privind moşia Wasari (Vásári)
în faţa notarului curţii regale, Dominic31. Conform jurământului, iobagul său
s-a mutat la Kölesér32 fără acordul său şi fără a plăti taxa datorată stăpânului
de pământ (terragium). Regele a poruncit episcopului ca în faţa unui jude
nobiliar (iudex nobilium) să îl trimită înapoi pe iobagul menţionat, împreună
cu toate bunurile acestuia. Iobagul era dator, după obiceiul ţării, să obţină
acordul stăpânului său și să plătească taxa amintită, pentru a se putea muta
nestingherit pe o altă posesiune33.
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23 II. Főpapok. Váradi püspök, în Pál Engel, Arch.
24 Elemér Varjú, Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez, vol. I,
(1214–1457), Budapest, 1908, pp. 371–373; Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă (Ed.): Documenta
Romaniae Historica. C. Transilvania (în continuare DRHC.), vol. XVI (1381–1385), Bucureşti, 2014, p.
275.
25 Varda – azi Kisvárda, oraș în judeţul Szabolcs–Szatmár–Bereg, Ungaria – n.n., B.T.
26 Ajak – azi sat în judeţul Szabolcs–Szatmár–Bereg, Ungaria – n.n., B.T.
27 Pátroha – azi sat în judeţul Szabolcs–Szatmár–Bereg, Ungaria – n.n., B.T.
28 DRHC, vol. XVI., p. 561.
29 Zichy, vol. IV., p. 291–292.
30
Elemér Mályusz, Zsigmondkori oklevéltár (în continuare ZsO), I. (1387–1399), în „Magyar
Országos Levéltár kiadványai”, II, Forráskiadványok 1, Budapest, 1951, p. 2.
31 Vásári – astăzi așezare distrusă, care s-a situat în sudul comitatului Bihor, la sud, sud-vest de
Salonta. Cf. György Györffy, Az Árpád-kor történeti földrajza, (în continuare ÁTF), vol. I., Budapesta,
1987. p. 690.
32 Kölesér – s-a situat în sudul comitatului Bihor, la sud, sud-vest de Cefa, pe malul cursului de apă
omonim (ÁTF, p. 636) – n.n., B.T.
33 ZsO, vol. I., p. 157.

În continuare, vom urmări tranzacţiile financiare ale episcopului Ioan
Cudar. Pe 21 aprilie 1386, prelatul a plătit către Sfântul Scaun o parte din
servitium commune34 (366 florini, 40 de solidi) şi 4 servitia minuta35 (20 de
florini, 48 de solidi), iar pentru restul a obţinut o amânare36. Pe 13 aprilie
1389, episcopul Ioan a plătit 1 servitium minutum în valoare de 6 florini
şi 35 de solidi37. Episcopul de Oradea a fost obligat în mod tradițional să
plătească ca servitium commune în valoare de 2000 de florini în secolele
14-15. Pe 1 decembrie 1387 regele Sigismund i-a poruncit lui Petru Perényi,
castelan de Diósgyőr38 să îi dea 2000 de florini episcopului Ioan pentru plata
(solda) trupelor trimise la luptă împotriva infidelilor. După o vizită făcută cu
regina Maria pe 12 septembrie 1387 la Oradea (probabil şi pentru a se ruga
la mormântul Sfântului Ladislau), pe 1 decembrie monarhul a introdus un
impozit special şi general pe venit pentru a aduna o armată împotriva familiei
rebele Horváti. Noua taxă a fost colectată atât de la iobagi, cât şi de la orăşeni.
În epoca lui Sigismund, episcopul de Oradea avea o armată de 500 ostaşi
(mai mare decât o banderie, formată din 400 de soldaţi)39.
Ioan Cudar a ajutat de mai multe ori şi la judecarea proceselor de la
scaunul regal de judecată. Pe 15 octombrie 1387 a judecat împreună cu judele
curţii regale, Emeric Bebek plângerea depusă de văduvele fiilor magistrului
Acaţiu/Ákos Peleskei (Mikcs şi Ladislau) împreună cu fiica minoră a lui Mikcs,
Sára, conform căreia, după moartea soţilor, banul slavon, Acaţiu Mikcsfi şi
fratele său, Ştefan, le-au luat toate moşiile moştenite, cumpărate şi zălogite
lăsate de soţii lor. Acuzaţii nu au plătit nici dotaliciul (darul de nuntă făcut
de către soţ) şi darul de logodnă şi au furat bunurile mobile care le fuseseră
lăsate ca moştenire. Pârâţii nu s-au prezentat la scaunul de judecată, astfel
palatinul şi cei doi judecători menţionaţi mai sus i-au pedepsit cu pierderea
procesului. Regele a judecat personal soarta moştenirii lui Mikcs şi Ladislau40.
Pe 1 mai 1388, la porunca regelui Ungariei, episcopul de Oradea şi Ioan
Szántói au ascultat plângerea familiei Kusalyi Jakcs în cazul ocupării moşiilor
de către voievodul Drag şi Balc, respectiv Ioan Olah, care ar fi cotropit patru
posesiuni pentru cetatea Chioarului41. Pe 2 iulie 1388, Ioan Cudar şi Ioan
Szántói au raportat regelui Sigismund că în urma anchetei, moşiile din Solnocul
Interior, respectiv Motiş/Mutos, Sălsig/Szélszeg, Guruslău/Goroszló şi Turbuța/
Turbóca (toate situate în judeţul Sălaj) au fost redate cetăţii din Arieş42.
Pe 23 martie 1391, regele Sigismund a judecat împreună cu demnitarii
săi, inclusiv cu episcopul de Oradea, un proces în urma căruia i-a pedepsit pe
nobilii din Rimetea/Torockó, Mihail şi Petru, fiii lui Ştefan şi Acaţiu/Ákos, fiul
lui Andrei prin condamnarea la moarte şi pierderea întregii averi, pentru că au

34 Servitium commune – o taxă pe care prelaţii (abaţi, episcopi, arhiepiscopi) trebuiau să o
plătească Camerei Apostolice pentru a fi numiţi, confirmaţi sau a primi beneficii. Acesta reprezenta
aproximativ o treime din veniturile anuale ale beneficiului obținut – n.n., B.T.
35 Servitia minuta – suma plătită de prelaţii recent desemnaţi, determinată de numărul de cardinali
din consistoriu – n.n., B.T.
36
József Lukcsics, Péter Tusor, Tamás Fedeles, Gábor Nemes (Ed.), Cameralia documenta
pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536), (în continuare Cameralia I.), în
„Collectanea Vaticana Hungariae”, Classis I, vol. 9, Budapesta–Roma, 2014, p. 257.
37 Cameralia I. p. 259.
38 Castelul Diósgyőr – la 5 km. distanță de Miskolc, oraș în județul Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria
– n.n., B.T.
39 László Kormányos, Nagyvárad krónikája, Oradea, 2019, p. 127.
40 ZsO, vol. I., pp. 25–26.
41 Ibidem, p. 51.
42 Ibidem, p. 63.
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luat partea de venit de mină (urbura) cedată de către rege locuitorilor din Baia
de Arieş/Aranyosbánya. Vechile privilegii ale urburarilor43 au fost consolidate,
iar moşia lor – Köbesbánya (localitate dispărută în comitatul Turda), o donaţie
a reginei, a trecut în mâna regelui44. Pe 30 mai 1391 Sigismund, împreună
cu demnitarii regatului, printre care și Ioan, episcopul de Oradea, a revocat
documentul de donaţie dat lui Petru, fiul lui Nicolae Chyrke şi a restituit
moşiile din comitatul Sáros, respectiv Kápolna, Jakabfalva şi Som lui Poch şi
Antoniu/Antal, fiii lui Benedict de Kápolna45.
Ioan Cudar a fost implicat în mai multe procese. Pe 7 august 1394,
regele Sigismund a cerut conventului bisericii din Lelez (Lelesz) să
cerceteze plângerea episcopului de Oradea, conform căreia, în urmă cu
4 ani, Laurenţiu, fiul lui Chak de Nădab/Nadab (acum în judeţul Arad) ar fi
luat cu forţa doi cai cu şa şi frâie de la Valentin/Balint, fiul lui Andrei, iobagul
episcopului din satul Szinte46, intrând apoi pe moşia episcopului, numită
Adea/Ágya (acum în judeţul Arad). Iobagul amintit a fost bătut, fiind lăsat pe
jumătate mort, şi i-a fost furat un pileus (pălărie de pâslă, căciulă) Gallicalis
cumpărat pentru 3 florini47.
Pe 3 noiembrie 1394, s-a prezentat în faţa judelui curţii regale Ioan Kaplai,
cu o scrisoare de împuternicire a conventului de la Lelez, Matei de Jeke, în
numele lui Sigismund, fiul lui Dominic de Varda şi al lui Ioan, fiul lui Ladislau de
Berench împotriva episcopului de Oradea, cerând să prezinte documentele
în cazul descris în sentinţa lui Emeric Bebek48. Procesul a continuat şi după
moartea episcopului. Pe 2 noiembrie 1396 Ioan/János Pásztói, judele curţii
regale, la porunca regelui, a amânat prezentarea documentelor în procesul
dintre Ioan, fiul lui Ladislau de Berench şi Sigismund, fiul lui Dominic de Varda.
Subiectul procesului nu poate fi reconstituit pe baza celor două documente
păstrate, chemarea în judecată emisă de comitele Simion şi în scrisoarea de
răspuns a conventului de Lelez49.
Pe 4 iunie 1389, episcopul de Oradea a ordonat judelui, provizorului
său, juraţilor şi oficialilor săi să nu-i aresteze pe sibieni la cererea văduvei
lui Ştefan/István Bolog sau a fiului său Jakus50. Episcopul a intrat în contact
şi cu românii din regiune. Pe 6 februarie 1386 Ioan, episcop de Oradea a
întărit permisiunea predecesorului său, episcopul Dumitru Futaki, acordată
locuitorilor din Felwenter, de a întreţine un preot român, scutit de taxele
datorate stăpânului moşiei51.
În timpul lui Ioan Cudar, dieceza de Oradea s-a bucurat de creşterea
numărului de posesiuni. Pe 12 ianuarie 1388 Ecaterina, văduva lui Ladislau,
fiul lui Ştefan de Martel şi fiica lui Ioan, fiul lui Ivánka de Parhida/Pelbárthida a
zălogit părţile sale din posesiunile aflate în comitatul Bihor52, anume Parhida
(acum în judeţul Bihor, aparţinând de Tămăşeu) şi Egyed53.
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43 Urburar – deținător al unei părți din venitul minelor – n.n., B.T.
44 ZsO, vol. I., p. 213.
45 Ibidem, p. 229.
46 Szinte – azi Sintea Mare în județul Arad – n.n., B.T.
47 ZsO, vol. I., p. 392.
48 Zichy, vol. V., p. 569-570; ZsO, vol. I., p. 392.
49 ZsO, vol. I., p. 503.
50 Franz Zimmermann – Carl Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, vol. II (1342–1390), Köln, 1897, p. 636.
51 A Középkori Magyarország Levéltári Forrásai, Arhiva Naţională a Ungariei (în continuare: MNL)
DF 27627.
52 ZsO, vol. I, p. 38.
53 Egyed – s-a situat în nordul comitatului Bihor, lângă Diosig, pe malul pârâului Ér, Cf. ÁTF, p. 614

Pe 6 martie 1392 Sigismund
a poruncit conventului din Lelez
să-l pună pe episcopul de Oradea
în stăpânirea a patru posesiuni
din
comitatul
Bihor
(Olaszi54,
Máriamagdolna/Maria Magdalena55,
Ragáld/Ragald56 și Gyülvész57), date
de rege episcopului cu titlul de nova
donatio58.
Sporirea
posesiunilor
episcopale a fost frânată de rezistenţa
unei părţi a nobilimii locale. Pe 26
noiembrie 1391, în faţa conventului
de la Lelez, fiii lui Dominic/Domokos
Várdai s-au împotrivit, în calitatea lor
de vecini, la un schimb de posesiuni
din comitatul Szabolcs, între episcopul
Ioan şi Ladislau Bánfi din Losonc59. Pe
23 octombrie 1393, în faţa capitlului de
Cenad, Drag, comitele Maramureşului,
s-a împotrivit la ocuparea unor moşii
din comitatul Ugocea, anume Terebes
(în prezent Turulung, în judeţul Satu
Mare) şi Gérce (azi Gherţa Mică şi Mare, în judeţul Satu Mare) şi unui loc de
cetate, de către episcopul Ioan şi capitlul de Oradea60.
Ioan Cudar s-a înscris în istoria Bihorului şi a artei medievale datorită
înălţării statuii ecvestre a Sfântului Ladislau. Episcopul de Oradea a fost un
mare admirator al Sfântului Ladislau, deci după ridicarea statuii Sf. Gheorghe
din Praga, le-a comandat sculptorilor Martin şi Gheorghe din Cluj o statuie
ecvestră înfăţişându-l pe fondatorul oraşului Oradea. Aceasta a fost finalizată
până în 20 mai 1390, pentru că apoi cunoscând itinerariul regelui și reginei
între 10-12 septembrie (pe o zi aproape de 8 septembrie, Sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului)61 a fost dezvăluită în prezenţa regelui Sigismund
de Luxemburg şi a reginei Maria, soţia sa.
În 1609, István Miskolczi, arhidiacon din comitatul Zemplén a înregistrat
inscripţia în limba latină aflată pe scutul de sub cal: „Anno M. 390 die XX mensis
Maii Rege Sigismundo et Maria Regina feliciter regnantibus hoc opus fieri fecit
Reverendus in Christo Pater Dominus Joannes Episcopus Magistros Martinum
et Georgium de Colosvar in honorem Sancti Ladislai Regis” În traducere:

54 Olaszi – azi Olosig, aparţinând de Săcuieni, judeţul Bihor – n.n., B.T.
55 Maria Magdalena – s-a situat la sud-est față de Săcuieni, pe malul râului Barcău, Cf. ÁTF, p. 642
56 Ragáld – s-a situat la partea nord-estică a comitatului Bihor, în vecinătatea localităţii Adoni
(Éradony). Cf. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (in continuare
Cs), vol. I., Budapesta, 1890, p. 621.
57 Gyülvész – s-a situat la partea nord-estică a comitatului Bihor, între Olosig şi Abrămuţ. Cf. Cs,
vol. I., p. 609.
58 Georgius Fejér, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, vol. X/2, Budae, 1834,
p. 59.
59 Zichy, vol. IV., p. 485.
60 Fekete Nagy, Antonius – Makkai, Ladislaus: Documenta historiam Valachorum in Hungaria
illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum, Budapest, 1941, în „Études sur l’Europe CentreOrientale”, 29, pp. 466–467.
61 Engel Pál – C. Tóth Norbert: Itineraria regum et reginarum 1382–1438. Subsidia ad historiam
medii aevi Hungariae inquirendam 1. Budapest 2005. 39., 58.
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„La 20 mai 1390, sub binecuvântata domnie a regelui Sigismund şi a reginei
Maria, a ridicat această operă părintele venerabil Ioan, episcop de Oradea prin
magiştrii Martin şi Gheorghe din Cluj, în onoarea Sfântului rege Ladislau”.
Miskolczi a precizat că se găsea la dreapta intrării în cetate, adică în
faţa porţii catedralei. Era făcută din minereu aurit, în mâna dreaptă sfântul
rege ţinea barda ridicată. Lângă statuia ecvestră se regăseau statuile sfinţilor
maghiari: Ştefan, Emeric şi Ladislau. Cântecul din codexul Peer aminteşte
că statuia ecvestră stătea pe un piedestal de piatră, după Simplicissimus pe
un piedestal de marmură. Un raport italian scria despre capodoperă că este
„molto grande”. Georg Houfnagel pe gravura sa (1598) ilustrează statuia în fața
faţadei principale a catedralei, notificând un mic detaliu: calul ridică piciorul
stâng. Căpitanul Rossi pe schema sa de cetate tot din 1598, a pus toate statuile
în piaţa aflată în faţa palatului episcopal62. Bunyitay a poziţionat statuile vizavi
de poarta centrală a cetăţii, deci nu a catedralei63.
O legendă spunea că până când statuia ecvestră a Sfântului Ladislau se
află la locul ei, cetatea şi oraşul Oradea va fi în siguranţă. Până la 28 august
1660 minunata creaţie a rămas neatinsă. Însă, conform relatării călătorului

54

62 Bánóczy József, Szent László lovaszobra Nagyváradon, Budapesta, s.a., pp. 5–6; Gyalókay
Jenő, A nagyváradi királyszobrok helyéről, în „Archaelógiai Értesítő”, Budapest, 1912, pp. 267–268;
Csemegi József, Hol állott egykor Szent László nagyváradi lovasszobra?, în „Antiquitas Hungarica”, II.
évf., nr. 1–2, Budapesta, 1948, pp. 199–200;István Miskolczi Csulyak, Útinapló, feljegyzések, în István
János Bálint (Ed.), „Boldog Várad”, Budapest, 1992, p. 212.
63 Schedius Lajos, Zeitschrift von und für Ungarn, vol.V, Pest, 1804, pp. 86–87. Apud Bunyitay
Vince, op. cit., p. 188.

otoman Evliya Celebi, după căderea cetăţii, turcii, crezând că reprezintă
un monument închinat unui idol, au dezmembrat-o. Cuceritorii au trimis
materialul împreună cu celelalte statui sparte şi cu clopotele prin Batăr
(Feketebátor), Timişoara şi Panciova la Belgrad. Acolo au turnat tunuri din
ele pentru asediul cetăţilor Săcuieni şi Sárospatak64.
Ioan Cudar a decedat în anul 1395. Ultimul document care-l aminteşte
datează din 26 noiembrie 139565. În acest an s-a stins şi ramura ungară a familiei
Anjou, fiindcă regina Maria, fiica lui Ludovic cel Mare, a a murit la 17 mai într-un
accident de călărie66. Maria a fost înmormântată în catedrala din Oradea, alături
de Sfântul Ladislau, care însemna atât de mult pentru Sigismund de Luxemburg67.
S-a păstrat blazonul familiei Cudar: o cataramă cu şase colţuri, se
întâlneşte pe scuturile heraldice, figurată pe suprafaţa câmpului unor sigilii de
familie (sigiliul judelui curţii regale din 137368 şi sigiliul propriu al lui Petru Cudar
din 138769) şi pe pietrele de mormânt ale abatelui Ladislau Cudar de Bőcs, aflat
la bazilica Sfântul Martin din Pannonhalma70şi a episcopului Emeric Cudar de
Ónod, aflat la catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia71.

64 Evlia Cselebi, Török világutazó magyarországi utazása 1660–1664, Budapesta, 1904, pp. 41-44.
65 MNL DF 230056.
66 Enikő Csukovits, Az Anjouk Magyarországon, vol. II., I. (Nagy) Lajos és Mária uralma (1342–1395),
Budapesta, 2019, p. 162.
67 Norbert C. Tóth, Királynőből királyné. Mária és Zsigmond viszonya a források tükrében, în „Acta
Historica”, Szeged, 2011, pp. 62–63.
68 MNL DL 6088.
69 MNL DL 7312.
70
Czudar László apát (1362–1372) sírmléke, în Imre Takács (Ed.), „Mons Sacer (996–1996).
Pannonhalma 1000 éve”, vol. I., Pannonhalma, 1996, pp. 313–314.
71 Géza Entz, A gyulafehérvári székesegyház. Budapesta, 1958, pp. 64 şi 168.
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CONCLUZII
Pontificatul ultimului episcop din perioada angevină, Ioan Cudar, a durat
12 ani. Din păcate, nu avem date despre cariera sa ecleziastică anterioară
anului 1383. A avut o relaţie bună cu regele Sigismund al Ungariei, fapt
reflectat de donaţiile (2000 de florini pentru ostaşi şi cele 4 moşii) acordate
episcopului. Ioan Cudar a iubit şi arta şi a contribuit la creşterea cultului
Sfântului Ladislau în regatul maghiar, comandând statuia ecvestră a regelui
arpadian. Nu ştim ce fel de relaţii avut episcopul cu capitlul. Acest colegiu
era format fără dubiu din preoţi excelenţi: prepozitul Ştefan Cikó/Cyko
(1384–1386), ulterior episcop de Agria (1387–1399); prepozitul Maternus
(1388–1390), ulterior episcop de Transilvania (1395–1399); Ladislau, prepozit
(1393–1394); canonicul Ştefan de Upor (1374–1394), ulterior episcop de
Transilvania (1401–1419); Mihai Császlóci, prepozit al bisericii Sfântei Maria
(1388–1407).
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LA TESTIMONIANZA DEL CAPITANO
DI ORADEA TAMÁS VARKOCS AL
PROCESSO PER L’ASSASSINIO DI
FRATE GIORGIO MARTINUZZI, 1553
Gizella Nemeth
Adriano Papo1
The testimony of the captain of Oradea Tamás Varkocs at the trial for the
murder of Friar Giorgio Martinuzzi, 1553

ABSTRACT
Tamás Varkocs, the captain of the fortress of Oradea, was one of the
accusers of the trial brought about by the Holy See against Ferdinand of
Habsburg and his accomplices, defendants of the assassination of Cardinal
George Martinuzzi Utyeszenics, better known as Friar George, which was
perpetrated in the castle of Vinţu de Jos (Alvinc), now in Romania, at dawn
on 17 December 1551. In this article the testimony given by Tamás Varkocs
in Oradea (Várad) on 18 May 1553 in the presence of the commissaries of
Martino Bondenario, who had substituted the apostolic nuncio to Vienna
Girolamo Martinengo in conducting the trial, is transcribed and analyzed.
The deposition of Varkocs appears very ‘soft’ in his judgments on the work
of the friar, whom he practically exonerates from almost all the accusations
against him
Keywwords: George Martinuzzi Utyeszenics, Ferdinand of Habsburg, Tamás
Varkocs, assassination, testimony
Cuvinte cheie: Gheorghe Martinuzzi Utyeszenics, Ferdinand of Habsburg,
Tamás Varkocs, asasinare, mărturie
*
Tamás Varkocs fu uno dei testimoni al processo intentato dalla Santa
Sede contro Ferdinando d’Asburgo e i suoi complici, imputati dell’assassinio
del cardinale Giorgio Martinuzzi Utyeszenics (Frate Giorgio), perpetrato nel
castello di Vinţu de Jos (Alvinc)2 all’alba del 17 dicembre 1551. In questo

1 Centro Studi Adria–Danubia, Duino Aurisina (Trieste), Italia, adriadanubia@gmail.com.
2 Anche nel prosieguo, il toponimo rumeno sarà seguito da quello ungherese racchiuso tra
parentesi rotonde – n.n., G.N, A.P.
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articolo viene trascritta e analizzata la testimonianza rilasciata da Tamás
Varkocs a Oradea (Várad) il 30 dicembre 1553 al cospetto dei commissari
di Martino Bondenario, che aveva sostituito il nunzio pontificio a Vienna,
Girolamo Martinengo nella conduzione dell’inchiesta della Santa Sede
promossa contro gli assassini di Martinuzzi3. Il 7 agosto 1553 il nunzio
Martinengo, non potendo trasferirsi personalmente nelle Parti d’Ungheria
e in Transilvania per l’assolvimento di negozi sia pubblici che privati, aveva
infatti delegato a sostituirlo il ferrarese dottore in diritto civile ed ecclesiastico
Martino Bondenario, preposto del duomo di Vienna e cancelliere alla locale
università. Il Martinengo concesse al Bondenario quattro mesi di tempo
per l’assolvimento del proprio incarico. Il Bondenario accettò l’incarico
commissionatogli e prestò giuramento. Di conseguenza, anche il notaio
ufficiale designato per la vidimazione degli atti dell’inchiesta, Lorenzo
Maggio, a causa d’impedimenti dovuti all’espletamento di negozi sia
suoi che del nunzio, nominò suo sostituto Theobald Herolt della diocesi
di Costanza4. Facevano parte dello staff di Bondenario, oltre al già citato
Herolt, il portavoce Gáspár Péchy, già testimone nell’inchiesta condotta da
Martinengo, e l’avvocato e procuratore regio Leopold Löpfner. Bondenario
si serviva d’interpreti locali: così, a esempio, a Oradea funsero da interpreti
Mátyás Szabardi e Ferenc Tasi.
Riportiamo una breve biografia di entrambi i personaggi protagonisti di
questo saggio.
Giorgio Martinuzzi Utyeszenics5 era nato nel 1482 nel castello di
Kamičac, in Croazia, da famiglia nobile ma decaduta. Trascorse l’infanzia,
addetto ai lavori più umili, prima alla corte del figlio del re Mattia, Giovanni
Corvino, poi presso Jadwiga Piasti, la madre del futuro re d’Ungheria
Giovanni I Zápolya. Dopo un’esperienza militare al servizio dello stesso
Zápolya e una monastica prima nel convento di Buda degli eremiti paolini,
poi in quello polacco di Częstochowa e infine in quello ungherese di Lád
(oggi Sajólád), nel 1528 passò definitivamente al servizio del re d’Ungheria,
Giovanni I Zápolya, allora in guerra contro Ferdinando d’Asburgo, con cui
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3 La deposizione di Tamás Varkocs è riprodotta integralmente in: Österreichisce Staatsarchiv, Haus–
Hof Staatsarchiv, Ungarische Akten, Process Martinuzzi (in seguito: ÖStA HHStA Ungarica), fasc. 72, ff.
202v–208r (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára / in seguito: MNL OL/, Mikrofilmtár W 669).
4 Cf. il Diario di Lorenzo Maggio, Országos Széchényi Könyvtár (OSzK), Kézirattár, Fol. Lat. 3171,
ff. 36r–v, pp. 71–2, (Vienna, 7/8/1553). L’Instrumentum electionis, et substitutionis factae per R.D.
Nuncium in personam R.S. Martini Bondenarii etc. ad examinandos Testes in Transylvania etc. fu
consegnato allo stesso Bondenario dal notaio Lorenzo Maggio a Vienna il 14 agosto 1553. Cfr. ivi, f.
36v, p. 72. L’Instrumentum è trascritto in OSzK, Kézirattár, Fol. Lat. 4397, pp. 23–4 e anche in OSzK,
Kézirattár, Fol. Lat. 3171, ff. 113r, p. 229 – 114r, p. 231. Martino Bondenario o Bondenaro era nato agli
inizi del XVI sec. Aveva studiato nella sua città natale, Ferrara, laureandosi nel 1534 in diritto civile e
canonico. Nel biennio 1534–35 insegnò diritto presso lo Studio ferarrese. Nel 1548 fu chiamato a
insegnare diritto civile a Vienna. Nel 1551 fu nominato preposto di Ardagger nella Bassa Austria. Nel
giugno del 1553 il re dei romani e d’Ungheria Ferdinando I d’Asburgo lo scelse come suo consigliere;
il 2 agosto dello stesso anno fu eletto preposto del Duomo di Santo Stefano, cui associò l’annessa
carica di cancelliere dell’università di Vienna. Morirà a Vienna il 10 giugno 1556 – n.n., G.N, A.P.
5 Su Giorgio Martinuzzi Utyeszenics ci permettiamo di rimandare alle monografie: A. Papo (in
collaborazione con G. Nemeth Papo), Giorgio Martinuzzi. Figura e ruolo politico di un monaco–
statista dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, Szombathely 2011 e A. Papo – G. Nemeth
Papo, Frate Giorgio Martinuzzi. Cardinale, soldato e statista dalmata agli albori del Principato di
Transilvania, Roma 2017, anche nella versione rumena Nemãsurata ispitã a puterii Gheorghe
Martinuzzi, adevãratul rege al Transilvaniei în secolul al XVI-lea, traduzione di R. Lazarovici Veres,
uscita nel 2019 per i tipi di Editura Ratio & Revelatio di Oradea.

divideva il trono6. Nominato provveditore regio nel 1531 sotto la reggenza di
Ludovico Gritti, il figlio del doge di Venezia Andrea7, subentrò a Imre Czibak
nella direzione dell’importante vescovado di Oradea; fu quindi nominato
consigliere regio e sommo tesoriere, assumendo l’amministrazione del
regno, che diresse con grande abilità e maestria8. Dopo la morte del re
Giovanni (1540), l’occupazione osmanica di Buda (1541) e il trasferimento
della corte regia in Transilvania, Frate Giorgio, confermato tutore di
Giovanni Sigismondo, figlio dello Zápolya e futuro principe di Transilvania,
nominato luogotenente della regina, giudice supremo, luogotenente del
re Ferdinando in Transilvania, cardinale e anche arcivescovo di Esztergom
e conseguentemente primate d’Ungheria, alfine concentrò tutto il potere
nelle proprie mani9. Diresse in prima persona i negoziati coi rappresentanti
di Ferdinando per il trasferimento alla Casa d’Austria della parte di regno
rimasta sotto la giurisdizione di Isabella Jagellone10, la vedova di Giovanni
Zápolya. I negoziati si conclusero ad Alba Iulia (Gyulafehérvár) il 19 luglio
1551, dopo la calata in Transilvania dell’esercito asburgico del generale
Giovanni Battista Castaldo11: la regina Isabella e il principe Giovanni
Sigismondo trasferirono a Ferdinando d’Asburgo e ai suoi eredi i diritti sul
Regno d’Ungheria e sulla Transilvania, ricevendo in cambio alcuni ducati
slesiani. La Sublime Porta non riconobbe il trattato di Alba Iulia e mandò un
suo esercito nel Banato per restaurare lo status quo. Durante la campagna
militare contro gli ottomani, Martinuzzi, divenuto personaggio scomodo
nella Transilvania sotto il dominio asburgico, fu accusato di connivenza col
nemico e tradimento: ciò segnò la sua condanna a morte. Su ordine dello
stesso re Ferdinando, il generale Castaldo lo fece assassinare in maniera

6 Si rimanda qui agli studi degli Autori, La duplice elezione a re d’Ungheria di Giovanni Zápolya e
Ferdinando d’Asburgo, in „Ateneo Veneto”, Venezia, CLXXXIX, s. III, 1/II, 2002, pp. 17–59 e La guerra
civile ungherese, in „Clio”, XLI, n. 1, gennaio–marzo 2005, pp. 115–44.
7 Su Ludovico Gritti ci permettiamo di citare il libro di G. Nemeth Papo – A. Papo, Ludovico Gritti.
Un principe–mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d’Ungheria, Mariano del
Friuli (Gorizia) 2002.
8 Sulle origini e l’inizio della carriera di Martinuzzi cfr. in particolare l’articolo di A. Papo, György
Martinuzzi Utyeszenics. Le origini, la giovinezza, gli esordi nella carriera politica, in „Quaderni
Vergeriani”, III, n. 3, 2007, pp. 19–32.
9 Sugli uffici ricoperti da Giorgio Martinuzzi si veda il nostro saggio La carriera, le proprietà e i
tesori di György Martinuzzi Utyeszenics, in „Crisia”, XXXIX, 2009, pp. 173–84.
10 Sui negoziati cf., in particolare, l’articolo di A. Papo, György Martinuzzi Utyeszenics e i negoziati
per la cessione della Transilvania alla Casa d’Austria, in „Mediterrán Tanulmányok”, XVII, 2008, pp.
1–29. Per un profilo di Isabella Jagellone cfr. E. Veress, Isabella királyné, Budapest 1901, anche nella
versione ridotta italiana Isabella Regina d’Ungheria figlia di Bona Sforza, Roma 1903.
11 Giovanni Battista Castaldo, conte di Piadena e marchese di Cassano, era un militare molto
esperto e accorto che aveva cominciato la carriera sotto il comando del vecchio marchese di
Pescara, Ferrante d’Avalos. Poco si conosce della sua biografia: incerta è la sua data di nascita
(1488?), come pure incerto è il suo luogo di nascita (molto probabilmente ebbe i natali a Nocera dei
Pagani, nell’entroterra campano tra Napoli e Salerno); ancor più incerta è la data della sua morte
(quella più accreditata è il 1562), di sicuro Milano fu il luogo del decesso. Castaldo combatté in
Lombardia tra il 1522 e il 1525 (partecipò alle battaglie della Bicocca e di Pavia); partecipò a una delle
due spedizioni africane di Carlo V, non si sa però se a quella vittoriosa di Tunisi o a quella sfortunata
di Algeri; combatté anche in Navarra e in Germania contro l’esercito della Lega di Smalcalda. Dopo
la sfortunata campagna di Transilvania, il marchese di Cassano combatterà ancora nei Paesi Bassi e
in Italia al fianco del duca d’Alba. Sul generale Castaldo si può leggere la biografia di M. d’Ayala, Vita
di Giambattista Castaldo, famosissimo guerriero del sec. XVI, in „Archivio Storico Italiano”, s. III, t. V,
parte I, 1867, pp. 86–124.
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efferata nel suo castello di Vinţu de Jos all’alba del 17 dicembre 1551.
Ferdinando e i suoi complici furono tutti assolti con formula piena.
Tamás Varkocs (Varkócz) discendeva da una famiglia d’origine polacca:
uno dei suoi antenati, Kristóf (Varkuch), si era stabilito in Ungheria nel 148512.
Non si conosce esattamente la sua data di nascita, che i suoi biografi ipotizzano
sia compresa tra il 1515 e il 1520; probabilmente era il figlio di Gáspár, figlio
di Kristóf. Fu educato a Sárospatak alla corte del voivoda di Transilvania Péter
Perényi13. Come soldato fu presente in qualità di servitor dello stesso Perényi
all’assedio di Buda condotto nel maggio del 1541 dalle truppe asburgiche del
generale Wilhelm von Roggendorff, prima di occupare, insieme coi soldati
del voivoda in ritirata da Buda, la fortezza di Eger, di cui divenne castellano.
Dopo la carcerazione di Perényi (1542), avvenuta su ordine di Ferdinando
d’Asburgo, Varkocs svolse un ruolo molto importante nella ristrutturazione
della fortezza (1542–48), che realizzò seguendo il progetto dell’architetto
italiano Alessandro da Vedano e usando i fondi della diocesi agriense, con cui
poteva anche mantenere una guarnigione permanente nel castello. Grazie al
suo lavoro di ricostruzione e rafforzamento delle difese della rocca (una delle
porte della fortezza avrebbe da lui preso il nome), il castello di Eger avrebbe
resistito all’assedio ottomano del 155214. Nel 1548, conseguentemente
al passaggio della fortezza all’autorità regia, Varkocs lasciò Eger; l’anno
successivo fu nominato da Giorgio Martinuzzi capitano della fortezza di
Oradea. Al servizio di Martinuzzi combatté negli anni 1550–51 contro la regina
Isabella Jagellone e i suoi partigiani e aveva altresì il compito di difendere dai
turchi la linea del fiume Mureş (Maros). Nel 1552, dopo la morte di Martinuzzi,
il re Ferdinando gli concesse le rendite del vescovado di Oradea, nominandolo
nello stesso tempo governatore (főispán in ungherese) della contea di Bihor
(Bihar). Nel medesimo anno convolò a nozze con Klára Zólyomy, da cui ebbe
due figli e numerose propietà nel Bihor. Già dal 1549 annoverava però diversi
possessi nelle contee di Zemplén e di Cenad (Csanád). Nella primavera del
1553, il vescovado di Oradea fu occupato da Mátyás Szabardi, che avocò a
sé anche il titolo di governatore comitale: Varkocs, pur avendo in un primo
momento chiesto l’esonero dall’incarico di capitano della fortezza, alla fine
rimase al proprio posto. Nell’autunno del 1553 difese il castello dall’assalto
di Péter Petrovics. Dalla fine del 1553 all’autunno del 1556 non abbiamo più
notizie del capitano di Oradea, il quale ricompare sulla scena dopo il ritorno
di Isabella Jagellone e del figlio Giovanni Sigismondo sul trono transilvano.
Varkocs continuò a svolgere il ruolo di castellano fino al settembre del 1556,
allorché il comando della fortezza passò a Simon Forgách, fratello del nuovo
vescovo di Oradea, Ferenc. Passato all’obbedienza di Isabella Jagellone e del
figlio Giovanni Sigismondo Zápolya, Ferdinando lo privò delle sue proprietà
in favore del capitano di Szigetvár, Márk Horváth. Nel 1556 seguì la regina
Isabella e il figlio di ritorno in Transilvania, prestando loro il proprio supporto
militare: dopo nove messi di assedio occupò Oradea e venne reintegrato nel
suo incarico di castellano dalla regina Isabella, divenendo una delle figure
più autorevoli alla corte di Alba Iulia. Nel contempo, Varkocs recitò un ruolo
molto importante nella diffusione della Riforma a Oradea (peraltro aveva
già ostentato simpatie per il luteranesimo all’epoca della sua permanenza
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12 Su Tamás Varkocs cfr. G. Csiffáry, Varkocs Tamás egri várkapitány emlékezete, in Az egri Dobó
István Vármúzeum Évkönyve, a cura di T. Petercsák e G. Veres, Eger 2004, pp. 189–258.
13 Su Péter Perényi si rimanda al saggio di A. Puskár, Perényi Péter politikai pályafutása, in http://
mek.oszk.hu/02100/02125/pdf/16_puskar.pdf.
14 Sull’assedio di Eger cf. G. Nemeth – A. Papo, L’assedio di Eger del 1552, in „Studia historica
adriatica ac danubiana”, XI, n. 1–2, 2018, pp. 38–116.

alla corte di Péter Perényi). Il suo servizio in qualità di capitano di Oradea
certamente non oltrepassò l’anno 1563, allorché subentrò in tale carica
Stefano Báthori di Șimleu (Somlyó), futuro principe di Transilvania e re di
Polonia. All’inizio degli anni Sessanta le sue proprietà erano già considerevoli;
a esse si aggiunsero nel 1563 le proprietà dell’estinta famiglia Makófalvi che
si estendevano nelle contee di Cenad, Bihor e Arad e che aveva ricevuto in
dono dal principe di Transilvania Giovanni Sigismondo. Negli anni Settanta
del ’500 possedeva 98 ‘porte’ della contea del Bihor. Quasi nulla si conosce
degli ultimi 13 anni della vita di Tamás Varkocs; sappiamo solo che morì nel
1576 e che la vedova di suo figlio Miklós, deceduto nel 1583, sarebbe andata
in isposa al principe di Transilvania Stefano Bocskai.
Tamás Varkocs rispose a gran parte delle domande che gli furono poste
sulla base degli 87 Articuli super caede fratris Georgii (Articuli secundi), che
costituivano il corposo corpo d’accusa elaborato dagli avvocati difensori di
Ferdinando d’Asburgo, fatto pervenire alla Curia romana nel mese di luglio
del 155215.
Il teste rispose alle domande preliminari (Interrogatoria generalia)
dichiarando di essere figlio di Miklós, oriundo slesiano e possidente di
molti beni. Dichiarò altresì di deporre la propria testimonianza liberamente,
senza scopo e aspettative di lucro, di non esser mai stato né inquisito, né
condannato per alcun crimine, né diffidato, né bandito, né scomunicato, di
essersi confessato e comunicato quello stesso anno. Dichiarò di conoscere
Martinuzzi da cinque anni e di averlo considerato un nemico finché era
castellano di Eger, prima di passare al suo diretto servizio come capitano di
Oradea.
Tra le accuse rivolte a Frate Giorgio – a parte quella molto generica
d’aver commesso numerosi e vari misfatti a danno del Regno d’Ungheria
e di tutta la Cristianità (Articolo 1) che il teste peraltro ignorava, una delle
principali accuse fu quella d’aver impedito alla regina Isabella di consegnare
Buda a Ferdinando, legittimamente incoronato re d’Ungheria, e d’averla
costretta a cedere la stessa città al sultano corrispondendogli un tributo
annuo per il possesso della Transilvania (Articolo 2). In effetti, stando alle
deposizioni di gran parte dei testimoni, il frate aveva praticamente tenuto
prigioniera la regina insieme col figlio, impedendole di cedere la Transilvania
al re dei romani, come sembra sia stato suo desiderio. Tuttavia, anche in
merito al contenuto di questo articolo Varkocs, una delle poche voci fuori
del coro, rispose seccamente di non esserne a conoscenza. Per contro, il
teste aveva soltanto saputo “ex publica voce et fama” che la regina Isabella
non aveva affatto gradito l’ingerenza del frate nell’amministrazione del paese
impedendo a suo figlio di governare. (Articolo 3). Varkocs non era nemmeno
al corrente delle spoliazioni dei propri beni perpetrate da Martinuzzi contro
i sudditi del regno (Articolo 4).
Il capitano di Oradea diede per vero il fatto che, a seguito dei dissensi
sorti tra lui e la regina, Martinuzzi aveva praticamente causato l’ingresso in
Transilvania delle milizie del pascià di Buda, pur adoprandosi successivamente
per il loro respingimento; il teste confermò che era stata proprio la regina a
chiamare in Transilvania il pascià ottomano, perché le venisse in aiuto contro

15 Gli 87 articoli sono stati pubblicati nelle seguenti opere: Og.M. Utiešenović, Lebensgeschichte
des Cardinals Georg Utiešenović, genannt Martinusius, Wien 1881, Urkundenbuch, n. 16, pp. 62–73;
Lettere di Principi (Litterae Principum ad Papam. 1518–1578), a cura di J. Bessenyei, Roma–Budapest
2002, pp. 210–33 (anche in traduzione ungherese); Annales ecclesiastici Caesaris Baronii denuo
excusi et ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, vol. XXXIII, a cura di C. Baronio et.
al., Barri–Ducis 1864, n. 45, pp. 455–9.
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il suo luogotenente (Articolo 5). Martinuzzi era però riuscito a respingere
le truppe del pascià, e ciò era considerata dal teste una mossa utile per la
regione. Non c’era dubbio però che il suo comportamento e i suoi attriti con
la regina avessero suscitato l’indignazione del sultano (Articolo 6).
Varkocs era al corrente dell’accordo stipulato da Martinuzzi con
Ferdinando d’Asburgo per la cessione della Transilvania alla Casa d’Austria e
che, a tale scopo, il frate aveva inviato in sua vece dal re dei romani perché
trattassero la questione György Horváth, Mihály Somlyay, Mihály Wasch e
János Kendy (Articolo 7)16. Il teste confermò che Martinuzzi aveva sollecitato
la protezione del re Ferdinando mettendosi al servizio suo e della Cristianità
(Articolo 8).
Frate Giorgio aveva rifiutato la collaborazione di András Báthori di
Ecsed, nonostante fosse stato proprio lui a richiederla al re dei romani a
causa della sua età ormai avanzata; giustificò il rifiuto – lo affermò però
mentendo – asserendo che il popolo non voleva essere governato da due
voivodi (Articoli 9 e 10). Varkocs, confermando il contenuto dei due articoli
sopra citati, ammise di esser venuto a conoscenza del rifiuto dalla bocca
dello stesso frate. Sapeva, in quanto consigliere di Martinuzzi, anche della
lauta rendita percepita dallo stesso (Articolo 11) e del suo titolo di cardinale
(Articolo 12). Ignorava, però, che mandasse corrieri al Turco (Articolo 13),
perché – si giustificò – all’epoca si trovava in Ungheria e non in Transilvania;
era invece al corrente dell’invio di corrieri ai suoi pascià e al beylerbeyi di
Rumelia, Mehmed Soqollu17 (Articolo 14).
Martinuzzi fu incolpato d’aver nascosto alla Porta il progetto di
consegnare la Transilvania a Ferdinando, il quale intendeva garantire
l’osservanza della tregua stipulata col Turco (Articolo 15). Lo si accusò altresì
d’aver giustificato, nascondendo la verità, il viaggio compiuto a Kassa18 dal
principe Giovanni Sigismondo col pretesto delle nozze con una delle figlie
del re dei romani19 (Articolo 16), d’aver supplicato il sultano che continuasse
a usare benevolenza nei confronti del figlio di Giovanni Zápolya (Articolo
17), d’aver devoluto il tributo annuo al Turco prima che venisse confermata
la tregua con gli Asburgo (Articolo 18), d’aver risposto al re dei romani, con
la lettera datata Cluj (Kolozsvár) 7 agosto 1551, che tutto quanto gli aveva
scritto a proposito di Solimano non differiva dalle lettere originali che avrebbe
custodito come prova (Articolo 19), d’aver mandato infine corrieri e il tributo
alla Porta a nome suo e del principe ma contro la volontà di Ferdinando
(Articolo 20). Nulla di tutto ciò era però pervenuto alle orecchie del teste.
Nonostante avesse regolarmente pagato il tributo al Turco, Martinuzzi fu
accusato di non essere riuscito a evitare l’invasione del beylerbeyi di Rumelia
Mehmed Soqollu (Articolo 21). Varkocs era però solo al corrente dell’arrivo
del beylerbeyi, ma non era in grado di dire se il frate fosse coinvolto nella
sua venuta.
Martinuzzi fu altresì accusato d’aver persuaso il sultano, dopo avergli
spedito il tributo, a ordinare agli Ordini transilvani d’impedire la partenza della
regina e del figlio dalla Transilvania o quanto meno di richiamarli in patria
qualora fossero già partiti (Articolo 22): il teste lo sapeva “ex publica voce
et fama”. Martinuzzi aveva altresì convinto il sultano a reintegrarlo nei suoi

16
17

62

I nomi dei quattro messi sono confermati anche da altri testimoni – n.n., G.N, A.P.
Mehmed Soqollu (Sokolović), futuro gran visir, era un rinnegato, figlio d’un prete serbo–bosniaco
– n.n., G.N, A.P.
18 Oggi Košice, in Slovacchia – n.n., G.N, A.P.
19 Si tratta di Giovanna d’Asburgo, la figlia minore di Ferdinando, che invece sarebbe andata in
isposa nel 1565 a Francesco I de’ Medici – n.n., G.N, A.P.

uffici dopo che era stato deposto dalla regina in seguito a presunte calunnie
e delazioni, obbligando la stessa regina a non ostacolarlo nelle sue funzioni
di governo (Articolo 23): su questo punto il teste rispose affermativamente,
perché aveva saputo dai consiglieri del frate che lo stesso aveva mandato dei
messi al Turco per adoperarsi in suo favore. Varkocs non confermò quanto
asserito nell’Articolo 24, cioè che il frate si fosse adoperato per guadagnarsi
giorno dopo giorno la clemenza dei visir e dei pascià ottomani: sapeva
soltanto dell’invio di suoi ambasciatori alla Porta, ma ne ignorava il motivo.
Il capitano di Oradea rispose di non essere al corrente del disegno
di Martinuzzi di cacciare i soldati tedeschi dal paese o di consegnarli nelle
mani dei turchi (Articolo 25), ma anche di ignorare le assicurazioni fornite a
Mehmed Soqollu di fedeltà perpetua nei confronti del sultano, al quale aveva
in effetti promesso di cacciare i soldati regi dalla Transilvania, ribadendo che
tale paese apparteneva al figlio del re Giovanni, il quale si era recato a Kassa
solo per unirsi in matrimonio con una figlia del re dei romani. Ignorava altresì
che Martinuzzi aveva accusato Péter Petrovics di infedeltà e tradimento
(Articolo 26); che non aveva evitato – scusandosi peraltro col beylerbeyi per
non averlo fatto – l’occupazione da parte dei tedeschi delle fortezze di Lipova
(Lippa), Şoimus (Solymos) e Timişoara (Temesvár), essendo le stesse al di fuori
della sua giurisdizione ma sotto quella di Petrovics (Articolo 27); che non
aveva collaborato col luogotenente regio, il generale Castaldo, nella difesa e
nella fortificazione del paese e non aveva sollecitato l’intervento dei regnicoli
nella guerra contro i nemici esterni (Articolo 28); che anzi aveva impedito la
fortificazione del paese servendosi di oscuri stratagemmi (Articolo 29); che
aveva assicurato a Ferdinando che la difesa della Transilvania era già stata
predisposta dalle deliberazioni delle Diete precedenti (Articolo 30).
Ai fini del rafforzamento delle difese, il frate aveva in effetti ricevuto non
poco denaro, ma l’opera di fortificazione una volta iniziata si era protratta per
tempi lunghi rimanendo alfine incompiuta. Martinuzzi fu inoltre accusato
d’aver indugiato nell’esecuzione delle decisioni regie, dopo che il beylerbeyi
di Rumelia aveva attraversato il Danubio e il Tibisco (Articolo 31): Varkocs a
questo proposito ribadì di essere soltanto al corrente dell’arrivo del beylerbeyi,
ma confermò che in effetti il frate aveva interrotto l’invio d’aiuti agli ufficiali
e ai capitani dell’esercito regio (Articoli 32 e 34), anche se ignorava che gli
ufficiali regi avessero spedito al frate lettere in merito a tale richiesta (Articolo
33).
Il capitano di Oradea ignorava quanto esposto negli Articoli 35 e 36,
cioè che Martinuzzi avesse mandato propri corrieri nelle Parti20 meridionali
d’Ungheria perché ammonissero sia gli abitanti ungheresi che quelli serbi
(rasciani), i quali erano insorti su ordine di András Báthori di Ecsed, a obbedire
esclusivamente ai suoi ordini, e che anzi supplicassero il re a concedergli
pure il governo di quelle regioni, che soltanto lui era in grado di liberare dai
turchi; tuttavia, ben sapeva che aveva proibito ai suoi e alle altre genti dei
comitati delle Parti superiori di unirsi con le truppe di Báthori nonostante che
gli stessi lo sollecitassero a togliere tale divieto, pur sottostando i territori di
loro competenza alla giurisdizione di Martinuzzi anziché a quella del signore

20 Le Parti (in ungherese Részek) costituivano la regione settentrionale e orientale dell’Ungheria
propriamente detta che si estendeva dal Tibisco al confine con la Transilvania. Giuridicamente le
Parti, spesso indicate dai giuristi dell’epoca col genitivo plurale latino Partium, costituiscono le sette
contee prettamente ungheresi (Abaúj, Zemplén, Borsod, Bereg, Szabolcs, Szatmár e Ugocsa) che
furono aggregate al Principato di Transilvania in base al trattato di Spira (1570). L’uso del genitivo
Partium deriva dal titolo che il principe di Transilvania aveva assunto per dimostrare il possesso di
quei comitati: Princeps Transsylvaniae ac Partium Regni Hungariae Dominus – n.n., G.N, A.P.
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di Ecsed. Una conseguenza di tale divieto fu il congiungimento degli abitanti,
rasciani compresi, delle Parti inferiori con gli occupanti turchi, dal momento
che avevano constatato il mancato arrivo dei rinforzi (Articolo 37), fatto
che il teste confermò anche perché era di pubblica voce e fama. Negò
invece quanto contenuto nell’Articolo 38, cioè che il frate aveva provocato
la defezione pure degli altri abitanti che erano rimasti fedeli al re Ferdinando.
Lo stesso beylerbeyi, consapevole di poter contare sull’appoggio della
popolazione locale, avrebbe di conseguenza pianificato l’assedio di Timişoara
dopo l’occupazione della città e del castello di Lipova (Articolo 39): Varkocs
lo aveva saputo “ex publica voce et fama”.
Varkocs ignorava che Martinuzzi avesse ordinato al capitano di Cenad
la resa di fronte all’assedio di Mehmed Soqollu (Articolo 40) e che non era
a conoscenza delle lettere del frate grazie alle quali il beylerbeyi di Rumelia
si sentiva incoraggiato, per l’appoggio ricevuto, ad assediare le fortezze di
Becse e Becskerek21 (Articolo 41); sapeva tuttavia che c’era stato scambio
giornaliero di corrieri tra il frate e Mehmed Soqollu.
Il teste non confermò che Martinuzzi aveva impedito agli abitanti locali
d’aggregarsi all’esercito regio ormai giunto a poche miglia da Lippa (Articolo
42); affermò soltanto che non era stato comandato da Martinuzzi a unirsi
all’esercito di Báthori poiché il suo esercito non era ancora completamente
allestito; sappiamo infatti che una parte dell’esercito del frate capitanata proprio
da Varkocs si trovava tra i due fiumi Alb Crişul e Negru Crişul22, un’altra a 6–7
miglia ungheresi dall’esercito di Báthori: si trattava in tutto di 8.000 uomini.
Il teste sapeva che Castaldo aveva chiesto a Martinuzzi d’inviare soccorsi a
Cenad (Articolo 43), ma ignorava le successive mosse del frate. Sapeva pure
che aveva ordinato al capitano di Cenad, il quale avrebbe successivamente
confermato d’aver agito su ordine del frate, d’evacuare la città quando il
beylerbeyi di Rumelia era ormai nelle sue vicinanze (Articoli 44 e 45): il teste
ricordò a questo proposito che il capitano di Cenad, incarcerato per aver
abbandonato la città al nemico, rivelò, alla presenza sua e di molti altri soldati,
che l’ordine d’evacuazione gli era stato impartito dallo stesso frate.
Varkocs rispose invece in maniera affermativa sul fatto che Martinuzzi
avesse causato, dopo l’espugnazione delle fortezze di Becse e Becskerek
e la consegna di Cenad ai turchi, il ritorno nelle proprie case degli uomini
che avevano combattuto al servizio di Báthori, essendo essi rimasti inattivi
per una settimana, e che ora temevano da parte dei turchi stessi spoliazioni
dei propri beni e vessazioni delle proprie famiglie (Articolo 46). Era altresì
vero che il frate aveva praticamente costretto il capitano di Lipova, trovatosi
all’improvviso privo di difensori, a evacuare la città (Articolo 47), consentendo
in tal modo al beylerbeyi di Rumelia d’occuparla (Articolo 48), e che – lo
sapeva però “ex publica voce et fama” – non aveva eseguito l’ordine di
mobilitare la popolazione transilvana dopo il dissolvimento dell’esercito
di Báthori, la perdita di Lipova e l’assedio di Timişoara, ritenendo di essere
l’unico a conoscere il modo con cui ci si doveva comportare coi regnicoli
(Articolo 49). Ignorava tuttavia che il frate avesse pianificato la consegna
dell’esercito asburgico ai turchi, com’era stato rivelato da un suo segretario
al generale Castaldo (Articolo 50)23, sebbene fosse stato pregato di non
tradire la Cristianità (Articolo 51), nonostante gli altri ammonimenti del
segretario stesso (Articolo 52) e l’incredulità del luogotenente regio di
fronte a tali rivelazioni (Articolo 53), che riguardavano un uomo dal ‘cuore di
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Rispettivamente Novi Bečej e Zrenjanin, oggi in Serbia – n.n., G.N, A.P.
In ungherese: Fehér Körös e Fekete Körös, rispettivamente – n.n., G.N, A.P.
Si tratta di Marc’Antonio Ferrari – n.n., G.N, A.P.

pietra’ (Articolo 54). Ignorava altresì che Martinuzzi non avesse provveduto
a rifornire le città di vettovaglie e che anzi avesse sottratto viveri alle città
medesime e ai castelli perché non potessero servirsene i soldati regi per
il loro sostentamento (Articoli 55 e 56). Sapeva che il marchese Sforza
Pallavicini era arrivato col suo esercito (Articolo 57) e che Martinuzzi aveva
tardivamente consentito alle proprie truppe d’unirsi a quelle del marchese
di Cassano per la riconquista di Lipova (Articolo 58). Era altresì al corrente
del fatto che il frate aveva mandato a interloquire coi turchi (Articolo 60) due
suoi servitori, Gáspár Perusics e Péter Korláth, i quali riferirono la proposta
del comandante della guarnigione Ulimano secondo cui i turchi avrebbero
evacuato la rocca solo se fosse stato loro consentito di andarsene liberi,
ma ignorava che gli stessi turchi già la prima notte in cui si erano trovati
asserragliati nel castello di Lipova avessero preteso di essere liberati con
tutte le loro robe (Articolo 60) e che, dopo l’incontro coi messi del frate,
si fossero addirittura rifiutati d’evacuare il castello se non in piena libertà e
con la facoltà di conservare tutti i loro averi (Articolo 61): sapeva soltanto
che i turchi erano stati liberati.
Il teste confermò che Martinuzzi non solo aveva consigliato ma anche
richiesto a gran voce nel corso d’una riunione del Consiglio di guerra la
liberazione dei soldati ottomani esortando a farlo Castaldo, Báthori e gli
altri ufficiali ivi riuniti (Articolo 62); tuttavia, ignorava che al campo tutti
sospettassero che il frate avesse mandato i suoi messi dai turchi non per
sollecitarne la resa ma per incoraggiarli a resistere fino alla loro liberazione
(Articolo 63). Certo era che, dopo il deciso rifiuto del generale Castaldo di
liberare il comandante della guarnigione turca, Martinuzzi si era dichiarato
contrario all’assedio della rocca differendo il rifornimento di proiettili e
polvere da sparo (Articolo 64). Il teste ignorava anche che avesse incaricato
uno dei suoi uomini d’incoraggiare gli assediati sollecitandoli a resistere in
attesa della loro liberazione (Articolo 68) e che avesse colloquiato lui stesso
con Ulimano sotto le mura della rocca di Lipova (Articolo 69). Alla fine –
ammise il teste – il frate l’aveva spuntata costringendo il generale Castaldo
e gli altri ufficiali a provvedere alla liberazione dei turchi rinchiusi nel castello
di Lipova perché temevano altri pericoli (Articolo 70).
Varkocs era al corrente della somministrazione di viveri ai difensori
turchi (Articoli 65 e 66): in particolare, sapeva che Martinuzzi li aveva riforniti
di nascosto, pur col consenso di tutti i capitani (anche il teste era stato
presente in Consiglio), d’un montone, di pane e di frutta, ma non sapeva
che non aveva rifornito di viveri i soldati regi.
Il teste era anche al corrente della diserzione di molti regnicoli prima che
il paese fosse completamente liberato dai turchi (Articolo 67), ma ignorava
chi avesse concesso loro la licenza di andarsene.
Il capitano di Oradea ignorava che Martinuzzi avesse accolto con tutti
gli onori il bey Ulimano nella propria tenda il giorno in cui i turchi avevano
evacuato la fortezza, che lo aveva congedato omaggiandolo con ricchi doni
dopo aver a lungo colloquiato con lui (Articolo 71) e che gli aveva fornito
un carro pieno di fucili per consentire ai turchi assediati a Lipova di rientrare
nelle loro linee con maggior sicurezza (Articolo 72). Nulla sapeva invece dello
scambio di corrieri avvenuto tra il frate i turchi (Articolo 73), o viceversa che
Martinuzzi ricevesse corrieri dalla Porta (Articolo 74); tuttavia, aveva saputo
dalla bocca dello stesso frate che aveva scambiato lettere col beylerbeyi
(Articolo 73), servendosi d’un certo Makó come corriere.
Il teste ignorava che Martinuzzi avesse in un primo momento cercato
d’impedire alle truppe regie di svernare in Transilvania (Articolo 75), pur
avendo successivamente acconsentito ad accoglierle in questa regione
(Articolo 76); ignorava però che le avesse accolte nei villaggi anziché nelle
città transilvane (Articolo 77).
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Per il teste era invece notorio che Martinuzzi avesse destituito il
castellano di Deva (Déva), Farkas Batthyány, sostituendolo con János Fáncsy
(Articolo 78), ma ignorava che avesse continuato a trattare col beylerbeyi di
Rumelia, nonché ricevuto altri due çavuş24 turchi (Articolo 79).
Sappiamo da parecchi testimoni che Martinuzzi, prima che i turchi
lasciassero Lipova, aveva convocato una Dieta per il 21 dicembre 1551, dove
si sarebbero dovuti eleggere gli ambasciatori da inviare alla Dieta generale
programmata dal re ma che non avrebbe mai avuto luogo. Anche Varkocs
ne era al corrente, ma non era in grado di affermare chi l’avesse indetta e in
base a quale potere e se col consenso regio (Articolo 80).
Stando all’accusa contenuta nell’Articolo 81, Frate Giorgio aveva
progettato, d’accordo con la Porta, d’espellere o far trucidare le truppe
regie presenti in Transilvania. Alla domanda: come mai Frate Giorgio volesse
cacciare i soldati regi, il teste dichiarò di non esserne al corrente (Articolo
81), come pure d’ignorare che il Nostro avesse anche chiamato i turchi in
Moldavia e in Valacchia affinché potessero eliminare l’esercito regio col
concorso dei due voivodi rumeni (Articolo 82). Il teste ignorava insomma che
Frate Giorgio avesse avuto l’intenzione di tradire l’esercito regio, e parimenti
la Cristianità intera (Articolo 83).
Varkocs dichiarò di non essere in grado di giudicare se il generale
Castaldo avesse deciso di eliminare Martinuzzi onde evitare guai maggiori
al paese (Articolo 84); tuttavia, era convinto che se il frate fosse stato fatto
prigioniero, “maxima pericula” sarebbero occorsi al paese (Articolo 85). Per
quanto riguarda infine il giudizio sulla moralità e sull’operato del generale
Castaldo, il teste dichiarò di non averlo conosciuto prima della sua venuta
in Transilvania, quindi nulla poteva aggiungere sul suo comportamento
antecedente ai fatti in questione (Articolo 86). A differenza della stragran
maggioranza dei testimoni, Varkocs non pronunciò alcun giudizio positivo su
Castaldo che avrebbe potuto scagionare in tal modo il marchese di Cassano
dalla corresponsabilità nell’assassinio del frate. Non gli risultava infine che
il frate e il generale Castaldo fossero animati da uno spirito di reciproca
emulazione o che nutrissero odio l’un con l’altro.
Tutto sommato, alla luce dei fatti, il teste non si espresse sulla liceità
o sull’opportunità di eliminare Frate Giorgio anziché farlo prigioniero –
questa fu la valutazione corrente della stragran maggioranza dei testimoni
–, in modo da evitare un’eventuale insurrezione della Transilvania, perché i
servitori di Frate Giorgio avrebbero pur sempre temuto la vendetta del loro
signore casomai fosse stato liberato dalla prigionia. Varkocs fu uno dei pochi
testimoni a non ricordare il detto vigente in Ungheria: un padrone morto
non ha servitori.
Tutto sommato, la deposizione di Tamás Varkocs si presenta molto
‘morbida’ nei suoi giudizi sull’operato del frate, che praticamente scagiona
da quasi tutte le accuse che gli erano state rivolte. Bisogna ritenere quindi
che il capitano di Oradea avesse avuto un’opinione positiva di Martinuzzi
e che – e a questo proposito va riconosciuta la sua onestà intellettuale –
l’avesse mantenuta anche dopo la morte del suo superiore, a differenza
di molti altri suoi colleghi che dopo l’uccisione del frate sarebbero
senza esitazione e con prestezza accorsi dalla parte opposta per mero
opportunismo politico.
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Çavuş [turco ottomano] = messaggero, corriere – n.n., G.N, A.P.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Testimonianza di Tamás Varkocs, rilasciata a Oradea il 30/12/1553
Eodem die, et in eodem loco25.
Citatus, productus, Iuratus, et Examinatus Nobilis Dominus Thomas
Warkotsch26, praemissa diligenti admonitione Iuramenti praestiti, et paenae
periurii, Primo ad Interrogatoria generalia respondit ut sequitur.
II. Respondit se Nicolao Warkotsch27 patre genitum, ex Silesia oriundum esse,
ac plurima bona habere.
III. Respondit negative.
IIII. Respondit se nulli inservire.
V. Respondit affirmative, et se Plebano suo in Dinseckh oppido confessum
esse, et Eucharistiam sumpsisse.
VI. VII. VIII. IX. Respondit negative.
X. Respondit iam quinque annos esse, quod fratrem Georgium noscere inceperit.
XI. Respondit, se cum esset Agriae, quam tunc nomine Maiestatis Regiae
habuit, tanquam militem fratri Georgio inimicum fuisse, postea aut fratri
Georgio inservivisse.
Ad primum Articulum Principalem
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad II. Articulum Principalem
Ad III. Articulum Principalem

Respondit se ex publica voce et fama intellexisse, quod frater Georgius
vehementer Reginae displicuerit, quia noluerit permittere, quod filius Regis
Ioannis imperaret.
Ad Interrogatorium speciale
Respondit ut super Articulum.
Respondit se nescire.
Respondit affirmative.

Ad IIII Articulum Principalem
Ad V. Articulum Principalem

Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit ut super iii. Articulum Principalem, et quod Bassa Budensis fuerit
vocatus a Regina, ut esset sibi auxilio contra fratrem Georgium.
II. Respondit ut supra.
III. Respondit Bassa saltem venisse Reginae in auxilium.
IIII. Respondit ut supra.
V. Respondit fratrem Georgium saltem repulisse Turcas, quod contra eam
venerint.
VI. Respondit se credere Expulsionem Bassae fuisse utilem Provinciae.

25
26
27

Cioè lo stesso giorno e nello stesso luogo del teste precedente, János Szentiványi – n.n., G.N, A.P.
Tamás Varkocs – n.n., G.N, A.P.
Miklós Varkocs – n.n., G.N, A.P.
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Respondit affirmative.

Ad VI. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit illam indignationem venisse ex discordia inter Reginam et fratrem
Georgium.
Respondit affirmative.

Ad VII. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit fratrem Georgium Oratores misisse Georgium Horbath28,
Michaelem Somlaii29, Michaelem Wasch30, et Ioannem Kendy31, qui Regiae
Maiestati suo nomine offerrent Regnum Transylvaniae ut in Articulo.
Ad VIII. Articulum Principalem
Respondit fratrem Georgium ita coram se Teste, et aliis Consiliariis suis dixisse.
Respondit affirmative.

Ad IX. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit semet ex fratre Georgio ita percepisse.
Respondit affirmative.

Ad X. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit se ex certa scientia scire, etmet interfuisse.
Respondit affirmative.

Ad XI. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit se tanquam Consiliarium tunc fratris Georgii ex certa scientia
habere.
Ad XII. Articulum Principalem
Respondit affirmative.
Ad xiii. Articulum Principalem
Respondit se nescire, quia tunc non fuerit in Transylvania, sed in Hungaria.
Respondit affirmative.
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Ad XIIII. Articulum Principalem

György Horváth – n.n., G.N, A.P.
Mihály Somlyay – n.n., G.N, A.P.
Mihály Wasch – n.n., G.N, A.P.
János Kendy – n.n., G.N, A.P.

Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit se ex certa scientia scire.
II. Respondit primo unum nomine Rhuschit a fratre Georgio Budam missum
esse. Deinde Georgium Kysdi ad Bassam eum missum esse.
III. Respondit se nescire.
IIII. Respondit ut supra.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad XV. Articulum Principalem
Ad XVI. Articulum Principalem
Ad XVII. Articulum Principalem

Ad XVIII. Articulum Principalem
Respondit se nescire de mandato fratri Georgio facto a Regia Maiestate.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad XIX. Articulum Principalem
Ad XX. Articulum Principalem

Ad XXI. Articulum Principalem
Respondit affirmative, quod scilicet Beglerbegus32 venerit ut in Articulo.
Ad Interrogatorium speciale
Respondit se nescire, an Beglerbegus venerit instinctu fratris Georgii.
Ad XXII. Articulum Principalem
Respondit se ex publica voce et fama ita audivisse.
Ad Interrogatorium speciale
Respondit ut supra, et se aliud nescire.
Respondit affirmative.

Ad XXIII. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit se ex Consiliariis fratris Georgii audivisse, quod Turca per Nuncios
ita commiserit.
Ad XXIIII. Articulum Principalem
Respondit verum esse Oratores a fratre Georgio missos esse, sed nescit ob
qualem causam.
Ad Interrogatorium speciale
Respondit ut supra, et aliter nescit.

32 Beylerbeyi [turco ottomano] = governatore d’una provincia ottomana denominata beylerbeyilik
o eyalet. Nel caso specifico si tratta del beylerbeyi di Rumelia Mehmed Soqollu – n.n., G.N, A.P.
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Respondit se nescire.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad xxv. Articulum Principalem
Ad XXVI. Articulum Principalem
Ad XXVII. Articulum Principalem
Ad XXVIII. Articulum Principalem
Ad XXIX. Articulum Principalem
Ad XXX. Articulum Principalem

Ad XXXI. Articulum Principalem
Respondit se scire, quod Beglerbegus, ut in Articulo continetur, venerit;
caetera nescit.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. III. IIII. V. Respondit ut super Articulum Principalem.
Ad XXXII. Articulum Principalem
Respondit affirmative; id atque notissimum esse.
Respondit se nescire.

Ad XXXIII. Articulum Principalem

Ad XXXIIII. Articulum Principalem
Respondit affirmative, et id notorium esse.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. III. Respondit ut in Articulo.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad XXXV. Articulum Principalem
Ad XXXVI. Articulum Principalem

Ad XXXVII. Articulum Principalem
Respondit affirmative.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit, quia frater Georgius non miserit auxilium.
II. Respondit ita publicam vocem et famam fuisse.
Ad XXXVIII. Articulum Principalem
Respondit se nescire.
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Ad XXXIX. Articulum Principalem
Respondit se ex publica voce et fama ita audivisse in Hungaria, Transylvania,
et ibidem.

Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad XL. Articulum Principalem
Ad XLI. Articulum Principalem

Ad XLII. Articulum Principalem
Respondit se fuisse articulatum Capitaneum fratris Georgii; se autem ab ipso
non missum esse, quia Exercitus suus non videbatur tunc plene congregatum.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. Respondit ut super Articulum Principalem.
Ad XLIII. Articulum Principalem
Respondit se scire fratrem Georgium a Castaldo requisitum esse, ut in
Articulo; quid autem postea fecerit frater Georgius se Testem nescire.
Ad XLIIII. Articulum Principalem
Respondit affirmative, et se Testem praefectum de quo in Articulo victum
Varadinum misisse.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. Respondit ut supra, et se nescire, quam longe claves missae sint.
Respondit affirmative.

Ad XLV. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit praedicta, se scire ex causa praedicta, quia ex ore ipsius Praefecti
audiverit, praesentibus multis aliis militibus.
Respondit affirmative.

Ad XLVI. Articulum Principalem

Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit se ex publica voce et fama ita habere.
II. III. IIII. Respondit ut supra, et aliter nescit.
Respondit affirmative.
Respondit affirmative.

Ad XLVII. Articulum Principalem
Ad XLVIII. Articulum Principalem

Ad XLIX. Articulum Principalem
Respondit se ex publica voce et fama ita audivisse in Hungaria, et Transylvania.
Respondit se nescire.

Ad L. Articulum Principalem

Ad LI. LII. LIII. et LIIII. Articulos Principales
Respondit se nescire.
Ad LV. et LVI. Articulos Principales
Respondit se nescire.
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Ad LVII. Articulum Principalem
Respondit se scire Dominum Sfortiam venisse; caetera nescit.
Ad LVIII. Articulum Principalem
Respondit affirmative, et notissimum esse.
Respondit se nescire.
Respondit affirmative.

Ad LIX. Articulum Principalem
Ad LX. Articulum Principalem

Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit se nescire.
II. Respondit Casparem Beresith33, et quondam Corlath Petrum34 simul et
semel primo missos esse, per quos Ulimanbegus35 nunciaverit, se velle
Arcem dare, si liber permittatur abire.
III. Respondit ut supra, et se aliter nescire.
IIII. Respondit ut supra.
Ad LXI. Articulum Principalem
Respondit se non aliter scire, quam quod pertinerit Turcae se liberos dimitti.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. Respondit se aliud nihil scire, quam ut supra.
Respondit affirmative.

Ad LXII. Articulum Principalem

Ad Interrogatorium speciale
Respondit fratrem Georgium Dominis reliquis Capitaneis consuluisse, ut
Turcas ex Arce liberos dimittant; de Tempore respondit factum esse post
colloquium ut supra exorans Dominum Castaldum, Dominum Bathori36, et
eos alios, qui tunc in Consilio erant contestes.
Respondit se nescire.

Ad LXIII. Articulum Principalem

Ad LXIIII. Articulum Principalem
Respondit affirmative, et se praesentem interfuisse.
Ad LXV. Articulum Principalem
Respondit affirmative, quia his omnibus ipse Testis praesens interfuerit
tanquam Capitaneus fratris Georgii.
Ad LXVI. Articulum Principalem
Respondit fratrem Georgium unum arietem, panes, et fructus misisse Turcis,
praesentibus omnibus Capitaneis, quid autem clam miserit, et non militibus
Regiis victualia competenter suppeditaverit, se nescire.
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33
34
35
36

Gáspár Perusics – n.n., G.N, A.P.
Péter Korláth – n.n., G.N, A.P.
Ulimano – n.n., G.N, A.P.
András Báthori di Ecsed – n.n., G.N, A.P.

Ad Interrogatoria specialia
I. II. Respondit ut supra.
III. Respondit se fuisse praesentem, et vidisse.
IIII. V. VI. VII. Respondit ut supra.
Ad LXVII. Articulum Principalem
Respondit se scire multos discessisse; se autem nescire, ex cuius licentia id
fecerint.
Ad Interrogatoria specialia
I. II. III. Respondit ut supra, et aliter nescit.
Ad LXVIII. Articulum Principalem

Respondit se nescire.

Ad LXIX. Articulum Principalem

Respondit se nescire.
Respondit affirmative.

Ad LXX. Articulum Principalem

Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit ex consensu omnium Capitaneorum Turcas dimissos esse, quia
timuerint aliquid periculi.
II. III. IIII. V. VI. VII. Respondit se aliud nescire, nisi ut supra. Et se credere
Capitaneos Regios scire, cur consesserint.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad LXXI. Articulum Principalem
Ad LXXII. Articulum Principalem

Ad LXXIII. Articulum Principalem
Respondit se de Nunciis nescire, sed fratrem Georgium sibi Testi dixisse,
quod litteras Beglerbego miserit; quod scripserit nescit.
Ad Interrogatorium speciale
Respondit litteras praedictas fuisse missas per oppidanum, cuiusdam loci,
qui vocatur Mako37; caetera nescit.
Respondit se nescire.
Respondit se nescire.

Ad LXXIIII. Articulum Principalem
Ad LXXV. Articulum Principalem

Ad LXXVI. Articulum Principalem
Respondit affirmative, et se praesentemmet vidisse.
Respondit se nescire.

Ad LXXVII. Articulum Principalem
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Si tratta di Makó, una località sita tra Arad e Szeged – n.n., G.N, A.P.
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Ad LXXVIII. Articulum Principalem
Respondit se ex publica voce et fama ita audivisse.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit ut supra, et aliud nescit.
II. Respondit, Praefectum primum vocari Wolffgangum Bathiani38, secundum
vero Ioannem Frantzi39.
III. IIII. Respondit se nescire aliter, quam ut supra.
Respondit se nescire.

Ad LXXIX. Articulum Principalem

Ad LXXX. Articulum Principalem
Respondit Dietam in Articulo contentam indictam esse.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit se nescire.
II. Respondit se nescire.
III. Respondit se nescire.
IIII. Respondit se nescire.
V. VI. VII. Respondit ut supra.
Respondit se nescire.

Ad LXXXI. Articulum Principalem

Ad LXXXII. Articulum Principalem
Respondit Turcas Cheusium40 Alitschaum41 venisse in Transylvaniam, animo
proficiscendi ad fratrem Georgium, nisi fuisset interfectum; caetera nescit.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit se aliter nescire, quam quod frater Georgius Castaldo dixerit:
iam habebimus bonum responsum a Turcis.
II. III. IIII. V. VI. Respondit se nihil aliud scire, nisi ut supra dixit.
Ad LXXXIII. Articulum Principalem
Respondit se nescire.
Ad LXXXIIII. Articulum Principalem
Respondit, se non posse de istis Iudicare.
Ad LXXXV. Articulum Principalem
Respondit se firmiter credere, quod Maxima pericula evenissent, si frater
Georgius captus fuisset.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit, quod sui Servitores tunc aberant, qui si fuissent praesentes,
dubio procul magna scandala sequuta fuissent.
II. Respondit se nescire.
III. Respondit se nescire.
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40
41

Farkas Batthyány – n.n., G.N, A.P.
János Fáncsy – n.n., G.N, A.P.
Çavuş – n.n., G.N, A.P.
Alı çavuş – n.n., G.N, A.P.

IIII. Respondit se nescire.
V. Respondit se nescire, nisi ut supra.
VI. Respondit ut supra.
Ad LXXXVI. Articulum Principalem
Respondit se antea non novisse Dominum Castaldum, quam venisset cum
Exercitu in Hungariam, et quod se bene gesserit.
Ad LXXXVII. Articulum Principalem
Respondit ut super omnibus Articulis, et Interrogatoriis praemissis respondit.
Ad Interrogatoria specialia
I. Respondit de Tempore, loco, et Contestibus ut supra deposuit.
II. Respondit similiter, ut superius dixerit.
III. Respondit, quod de his quibus publicam vocem et famam esse deposuit ita
loquabantur omnes, vel maior pars hominibus in locis, ubi ipse conversatus
est.
Testi Impositum silentium sub Iuramento praestito.
Originale in: ÖStA HHStA Ungarica, fasc. 72, ff. 202v–208r (MNL OL W 669).
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DIVAGAZIONI GASTRONOMICHE
TRA VENEZIA E L’ORIENTE
UN DIVERTISSEMENT
BIBLIO-PALEO-ICONOGRAFICO
M. Marcella Ferraccioli
Gianfranco Giraudo1
Gastronomic digressions between Venice and the Orient.
A biblio-paleo-iconographic divertissement

ABSTRACT
In this study, the author returns to the present time a series of recipes
regarding the culinary art elaborated by the Venetian Republic following his
commercial contacts with the countries and peoples of Asia, starting with
the Middle Ages and up to the Modern Age. Particularly interesting are the
recipes of foods and drinks based on the fruits, spices and exotic products
brought from the Orient.
Keywords: Venice, culinary, exotic, spices, dishes, drinks, Orient
Cuvinte cheie: Veneţia, culinar, exotice, condimente, mâncăruri, băuturi, Orient
*

Tra le più belle invenzion, e rare
Che mai trovasse al mondo fantasia,
Quella fu certamente del mangiare:
Del mangiar intendete in compagnia,
Che il mangiar solo è da vetturale,
Che ingozza due bocconi, e poi va via.
Egli è un mangiare senz’aglio, e senza sale
Che si fa per bisogno, e non per uso,
Come appunto si adopera il serviziale2.

1 Università Ca’Foscari di Venezia, email: giangir@unive.it.
2 BMC, Ms. Cicogna 663, fasc. 1 Accademia / del / Professor Giuseppe Gobbato / 1822-3-4-5-6, c.
20 La festa dei Banchetti / Terzine / Capitolo Bernesco. Su Giuseppe Gobbato, docente del Seminario
di Treviso, „eccentrico” e patriottico. v.: O. Chadwick, The Popes and the European Revolution, Oxford,
Clarendon Press, 1981, p. 574.
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Che l’assunzione del cibo sia il rituale per eccellenza della vita in una
società, è assiomatico in un sistema politico-istituzionale e socio-economico
come quello definito occidentale, cioè nel senso post-illuminista di laico,
inclusivo e aconfessionle, che pure ammette tutte le confessioni.
Nell’attuale Europa dei cosiddetti populismi, nazionalismi, protezionismi
e razzismi varî, è difficile far capire che siamo, o siamo stati a turno, migranti
o invasori. Questa, persino banale, constatazione si attaglia, oltre che agli
umani, anche ai cibi, oltre che a tutti i prodotti della cultura, tanto materiale
che immateriale. Esistono i nazionalismi ed estremismi religiosi, letterari ed
artistici che negano di aver mai fatto ricorso a prestiti o calchi: per i Russi tutto
ciò che è russo è per definizione самобытный; gli Inglesi, incapaci di recepire
ciò che non sia rigorosamente british, impongono la propria lingua come
unico mezzo di comunicazione planetaria con grave danno alla loro lingua
stessa. Esistono anche gli sciovinismi gastronomici: per i Veneziani la polenta
è bianca, gialla per i campagnoli; chi oserebbe ricordare ai Napoletani che
due elementi caratterizzanti della loro rappresentazione di sé, il pomodoro ed
il caffé, vengono l’uno dall’America, l’altro dall’Asia?
Nel mondo contadino il pranzo, quando si riusciva a metterne insieme
uno decente, era il momento della celebrazione della famiglia; nelle
classi agiate una tavola imbandita,
possibilmente con cibi esotici, cioè,
per secoli, necessariamente orientali,
era l’ostentazione del potere. Non
casualmente le teorie dietetiche, dal
misticismo simil-yoga al fitness, sono
state diffuse dai ceti che dispongono
di una quantità di cibo più che
sufficiente, se non eccessiva.
L’Oriente da cui si importa
è una regione dai confini vaghi,
che inizia forse addirittura dai
Balcani, o dall’Anatolia e continua
indefinitamente verso Est; per Venezia
l’inizio è nella Romània, al confine
tra mondo cristiano e musulmano;
ma Veneziani e Bizantini prima, poi
Ottomani a volte si combattono, ma
più spesso fanno affari. I Veneziani
comperano il caviale alle foci del
Don e lo rivendono alla Corte di
Costantinopoli, operazione dai grandi
rischi, ma dai ancor maggiori profitti3:
spirito d’impresa da una parte, dall’altra
incapacità di gestire anche i propri
capricci. Dal Mar Nero parte quella
che il Pegolotti chiama la „via dalla
Tana al Gattaio”, di seguito diamo due
brevi passi: nel primo sono elencate le
merci che vengono scambiate nello
scalo della Tana, nel secondo è dato
conto dei pesi e delle misure in uso a
Torisi di Persia (Tabriz).
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3

E. Č. Skržinskaja, Storia della Tana, in „Studi Veneziani”, X (1968), pp. 3-45.

Tra i prodotti alimentari importati
dall’Oriente vi sono molte diverse
varietà di frutta di più o meno antica
apparizione in Europa: l’arancia,
originaria della Cina sarebbe stata
conosciuta già nel I secolo, ma
quel che è pressocché certo è che
le arance sarebbero state importate
in Europa dai Portoghesi, onde il
nome: gr. πορτοκάλι, rom. portocală,
ar. لاقترب, burtuqāl); di antica
diffusione in ambiente mediterraneo
sono: cedro, limone (pers.  ومیلlīmū,
genericamente „agrumi”), pesca,
melone e pistacchio.
Curiosamente il bergamotto,
autoctono della Calabria, avrebbe un
nome turco; l’albicocca rappresenta
un caso tipico di trasmigrazione di
parole, di un percorso in doppio
senso di emigrazione e di invasione:
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il lat. praecoqua, veicolato dal gr.
πραικόκιον, passa in arabo; viene
aggiunto l’articolo al- , ed avviene
l’automatica sostituzione di p con
b: al-barqūq; l’italiano ed il francese
recepiscono il termine con diversa
dissimilazione: albicocca e abricot; da
questo ted. Aprikose e ing. Apricot; r.
абрикос.
In un curioso documento
settecentesco vengono enumerate
le bevande ricavate dalle frutta più
o meno esotiche e destinate ad una
festa di fidanzamento:
Resta accordato come il Sig.r
Bastian Canton dalle Aque alla
Fontana d’oro seruire con Bozzoni
d’Aque Fresche p le Proue della
Sposa conforme li sarà ordinato n.°
quaranta lire.
Bozzoni di Limon
– n.°10
ti
d. di Pestachi
– n.°5
d. di Spumiglia4
– n.°5
d. di Portegalo
– n.°5
d. di Perseghi
– n.°5
d. di Canella
– n.°5
		n.°40
Douerà pure il giorno del dar della mano principiando allhore 22
consignar Bozzoni d’Aque Fresche, almeno n.° ducento e tutto alto più
sino al intiero termine della Festa della notte e giorno
Bozzoni di Limon
–
dti di Pistachi
–
D di Spumiglia
–
D di Canella
–
D di Portogal
–
D di Bergamota
–
D di Semada5
–
D di Perseghi
–
		

n.°60
n.°20
n.°20
n.°20
n.°20
n.°20
n.°20
n.°20
n.°200

E questi deuono seruire p le Dame nel p:mo Portico.
Douerà pur consignar bozzoni di Sorbetti n° quatrocento da
esser impiegati, e consumati nella solita Botiglieria nel Portico di sopra
principiando all hore 22 sino alle hore sette di Notte
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4 Qui per spuma „bibita analcolica a base di acqua gassata, zucchero e aromi vari”; De Mauro, VI,
p. 335.
5 F. Cherubini, Dizionario Milanese-Italiano, IV, Milano, Dall’Imp. Regia Stamperia, 1843, p. 183:
Semàda. Orzata. Lattata. Bevanda fatta co’ semi di varie piante stemperati con acqua e passati per
istamigna.

Bozzoni di Sorbetto di Limon –
n.°170
d. di Semada
–
n.°100
di Spumiglia
–
n:°10
di Marasche
–
n.°80
di Pestachi
–
n.°10
di Canella
–
n.°10
di Bergamota
–
n.°10
di Perseghi
–
n.°10
		n.°400
Resta pur accordato a douer prouedere d’un gran numero di Tazze e
p la Botigliaria, e p le Dame, così che non habbino mai à mancare e queste
tutte p suo conto6.
Spezia è considerato anche il riso:
• Nel mondo occidentale il riso comincia ad essere utilizzato come
alimento verso il I secolo A. C. Durante il periodo Greco-Romano
questo cereale veniva considerato come una spezia orientale e da
usare con parsimonia […]. Con il passare del tempo il riso riesce
a riscattarsi. L’occasione è forse offerta dalla situazione che si
viene a creare durante il XII secolo, fitto di grandi carestie, guerre e
epidemie, dove la necessità di un cereale altamente produttivo in
grado di sfamare molte persone divenne indispensabile. In Europa
la coltivazione del riso comincia a diffondersi tra la fine del XIV e
l’inizio del XV secolo7.
• La Serenissima, che ha cura delle terre da lei governate, affronta qui il
problema delle bonifiche intese nei due lati: liberare dall’acqua le terre
paludose e rendere irrigue quelle sterili. Questo impegno assunse
rilevante importanza con la coltivazione del riso. I patrizi veronesi,
veneziani e non solo, investirono i loro capitali ed acquistarono terre,
le bonificarono e le misero a
coltura del nuovo cereale8.
Nel Cinquecento il riso entra
trionfalmente nella grande cuisine
veneziana, che è quella del pesce, il
contrario di quella carnivora del resto
d’Europa.
La Città è abondati∫∫ima di
quanto fa di mestieri alla natura, e
∫pecialmente di pe∫ci d’ogni ∫orte.
Ond’io mi rendo ∫icuro che hà piu
pe∫ce uiuo Venetia ∫ola in un me∫e, che
Roma o Napoli in un anno; vi è gran
quantità di malua∫ia, e buonis∫imo
pane, e ui ∫i uiue con mirabile ordine.
Intorno ai traffichi, e mercantie, ella è
il magazeno di tutto il mondo9.

6 Ms P.D.c 2087, fasc. VI.
7 https:// www.istitutoalberini. gov.it/ siteon/ images/ 2013_2014/ studenti/ prodotti_didattici/
Rachello_Nicolo_%20 _Storia. pdf.
8 http://www.fieradel, .it/it/storia-e-tradizione-del-riso.
9 Su Giulio Cesare (de) Solis v.: A. Dragonetti, Le Vite degli illustri Aquilani, Aquila, Fr. Perchiozzi,
1847, p. 196.
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I risi e bisi, che non casualmente
si consumano il giorno di S. Marco,
rappresentano una perfetta sintesi
tra l’esotico ed il nostrano, il segno
visibile del ruolo di Venezia tra il
cosiddetto Oriente ed i cosiddetto
Occidente.
Sulle proprietà nutrizionali
del riso dà singolari informazioni il
Romoli:
La natura del riso è calida nel
primo grado, & ∫ecca nel ∫econdo; la
sua ∫icccità è più nota della ∫ua calidità.
Perche dia maggior nutrimento, ∫i
deue cuocere con latte, & olio di
amandole, che oltre il dar maggior
nutrimento, ∫e gli rimoue quella
e∫∫iccatione & co∫tritione c’ha in ∫e;
& maggiormente ∫e per una notte ∫i
la∫cia stare nell’acquua della ∫emola
a molle, augmenta anco lo ∫perma ∫e
∫i cuoce con il latte. Si ∫uol macinare
qualche uolta, & mangiato co∫i in
farina rimedia alla mordificazione
che l’huomo ha nella stomaco, & nelle intestine; & quello che ∫i cuoce intero,
vale contro la colera. Se ∫i lauano con e∫∫o ò con la ∫ua acqua le lentigini, le
lieua,& mondifica la pelle, nuoce a chi pati∫ce dolori colici, da ∫e ste∫∫o non
e∫ce molto presto dalle inte∫tine, ∫e non è cotto con carne, o altra co∫a di
ontuo∫ità, & zuccaro, è di maggior nutrimento, che non la melica, il miglio,
& l’orzo, ∫uol nuocere a i macilenti, & coloro che ∫on di calida comple∫∫ione,
perche gli enfia, però ∫i deue dar da mangiare piu tosto a frigidi.
Lo zucchero è un’altra „spezia”, ovviamente preziosa, che contribuisce
alla (auto)- celebrazione della Dominante. Lo Stato Veneto è il maggior
importatore di zucchero di canna, nonché il maggior consumatore, mentre
altri Paesi sono ancora al miele, o peggio, alla melassa. Venezia eccelle
anche nella lavorazione del prodotto grezzo:
Li Zuccari dal Ponente e dalla Polonia, e Moscovia, mà Venezia si può
dire l’unico Paese dottato da Dio per la purificaz:ne, candidezza, e sapore
di si fatto genere di robba che li Bergamaschi si ingegnano d’imitare quanto
alla nitidezza10.
L’etica veneziana impone la sobrietà nel nutrirsi, la semplicità nel
vestire e in generale proibisce, o quantomeno cerca di limitare, ogni genere
di ostentazione. Ma quando illustri Stranieri arrivano a Venezia, o quando
Rappresentanti della Serenissima si recano in Paesi stranieri, devono essere
chiaremente esibite la magnificenza e la potenza, cioè la sua superiorità
politica e culturale.
L’uso dello zucchero è particolarmente indicato per la funzione
celebrativa. Nota è l’esibizione spettacolare in occasione della visita di Enrico
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10

BCMC, MS. Gradenigo 200/XVIII, c. 92.

III a Venezia nel 1573, che qui riportiamo nel racconto di Rocco Benedetti11,
scrittore noto soprattutto per opere di edificzione religiosa, ma che per una
volta si lascia incantare da uno spettacolo di rinascimentale paganesimo:
Feste, e Trionfi fatti dalla Ser.ma Sig.ria di Venezia nella Felice / venuta
di Enrico III Christianissimo Ré di Polonia / Descritti dà me Rocco Benedetti
157412.
…fù apparecchiata una Colazione di esquisite confezzioni, e frutti di
zuccaro, con li cortelli, pironi13, piatti, e tovaglie fatti pure di zuccaro […]. Fù
nella Sala del Scrutinio data una Collazione, oue […] era posta la Sedia del Re,
e drizzata la Mensa p Sua Maestà, con Confettioni rarissime, e con diuerse
Statue di zucchero, trá le quali era una Donna, che porgeva due Corone,
e cosi naui, Griffoni, Leoni, et altri significati fatti eccellentemente p mani
industriose di Nicolò della Pigna, che imitavano le strutture antiche. Erano
parimenti nella sala drizzate altre Mense, due per luogo da doi lati, et una in
faccia, e tra l’infinite confettioni erano p ordine collocate trecento figure di
zuccaro, le quali si dispensarono in favore alle Gentildonne. L’apparecchio in
somma in quella gran Sala d’oro tutta tazzata di panni di seta gialli, e turchini
riusciva tanto divinamente, che assomigliava la Mensa, et il Convitto dei Dei
figurato da Poeti14.
Al di là dell’offerta di cibo
raro e preparato con attenta
cura, è necessario che altre cose
concorrano a rendere memorabile
la sua visita: dalla Basilica di S. Marco
(all’epoca cappella privata del Doge)
all’Arsenale e dulcis in fundo:
Domenica ∫eguente ∫u le 21. Sua
Maestà co’l Gran Priore , fratello, con
i Signori Duchi, & altri gran per∫onaggi
fù a una publica fe∫ta che, ∫e le fece
nella ∫ala del Gran Con∫eglio, oue
∫i trovarono ducento Gentildonne
di ∫ingular bellezza, vestite tutte di
bianco, tabino, & ormesino di Fiorenza
adornate di perle, & d’infinite di valore
d’vn gran the∫oro […]. Al luogo della
Sede era po∫ta vna Sede Reale per
Sua Maestà, & un panno d’oro che
prendeua col ∫uo Baldachino dalla
∫ommità del tetto ∫ino a ba∫∫o, &

11 Non si conoscono le date di nascita e morte; su di lui Mazzucchelli, II/2, p. 821: „versatissimo
nelle lettere non solo umane, ma anche divine, e nelle belle lettere volgari degno”. L’elenco delle sue
opere in Cinelli Calvoli, I, p. 132; IV, p. 541.
12 BCMC, MS. Gradenigo 200/XIX, c. 48-55.
13
piron „forchetta” dal greco πεἰρων, part. pres. di πεἰρω «infilzare, trafiggere»; secondo la
tradizione le forchette sarebbero state portate in dote dalla Principessa bizantina Teodora, moglie
del Doge Domenico Selvo; certo invece è il fatto che a Venezia se ne sia fatto uso parecchio prima
che nel resto d’Europa.
14 BCMC, MS. Gradenigo 200/XIX, c., c. 52v.-53v. Sui banchetti di Stato v.: D. Ambrosini, Gli onori
zuccherati di Venezia, in Humanistica Marciana, Saggi offerti a Marino Zorzi, a cura di S. Pelusi e A.
Scarsella, Milano, Biblion, 2008, pp. 103-126.
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d’intorno il muro razzato di ra∫i gialli, & turchini, il pauimento coperto di finis∫imi
tapeti, & alli banchi intorno del Gran con∫iglio cuori d’oro di bellis∫imo lauoro.
Fu bel vedere quella gran Sala a quel modo in campo aperto, &, adorna, ma
non e giamai qua giu pos∫ibile di vedere altro ∫imil ∫pettacolo, & più mirabile
quando ∫i vide il Re ∫edere in maesta tra il principe, & tanti Duchi, Signori, &
Baroni, e d’intorno al Consiglio tanti altri per∫onaggi, & dinanzi le due ∫chiere di
covi belle Gentildone, che pareggiauano due chori di Ninfe, & di Dee.
Una simile esibizione di ricchezza e bellezza contribuisce a realizzare
la Perfettione della Vita Politica:
La Magnificenza […], come è nobile uirtù, co∫i non fa di ∫e degna
qualunque operatione: ond’ella non ha occasione di spesso dimo∫trarsi;
ma in quelle co∫e ∫olamente ∫i adopera, le quali rare volte ∫i fanno; come
∫ono i conuiti, le nozze, le fabriche; onde conuien∫i ∫pendere ∫enza auere
con∫ideratione alla ∫pe∫a, ma ∫olamente alla grandezza, & alla bellezza
dell’opra: peroche di rado ci uiene occas∫ione di ∫pendere in co∫i fatte co∫e
[…]. Et quantunque diuerse uirtù fanno à gara per u∫urpare cia∫cheduna
que∫ta parte à ∫e mede∫ima; come la giu∫tizia, che uorrebbe appropiar∫ela,
perche all’o∫pitalità ∫i ricerchi la fede; la liberalità, che adduce ella douer
e∫∫ere accompagnata da doni; & alcun’altra per altro ri∫petto: credo però
ch’ella ∫ia più propinqua alla Magnificenza, che ad alcun’altra: peroche,
come l’alloggiare i fore∫tieri è co∫a, che non molto ∫pe∫∫o occorre, & è
opera di ∫ingolar corte∫ia; co è ufficio della Magnificenza l’in∫egnare à farlo
in quella maniera, che tale occasione richiede, ∫i che di niuna co∫a ∫i pen∫i,
che di fare agli ho∫piti ogni honore po∫∫ibile; ond’e∫∫i abbiano à dipartir∫i, no
pur con ∫odisfacimento, ma con certa ammiratione de gli honori ricevuti.
Però tale uirtù ha il proprio ∫uo ricetto nell’animo de nobili, & de grandi; à
cui è dato dalla fortuna di potere, na∫cendo nobili, & ricchi, fare le ∫pese
grandi.
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Un’altra benemerenza di Venezia riguardo al cibo di lusso è sottottolinata
da Carla Coco:
La centralità della cucina veneziana si alimenta attraverso questi
scambi continui. Erede diretta della
cucina bizantina e quindi romana,
la gastronomia lagunare è tra le
prime a confrontarsi con le altre
cucine del mondo […]. Sono incontri
che nascono dalla convivenza con
popolazioni islamiche [… (Venezia]
fin dal XIII secolo ha ambasciate e
comunità sparse in tutto il Medio
Oriente), o dal confronto con le
minoranze straniere di Venezia o,
ancora, dall’umile lavoro di tutti giorni
dei molti schiavi impiegati in funzione
di cuochi […]. In una situazione già
di per sé privilegiata, il Rinascimento
investe Venezia con tutta la sua forza.
Come poteva essere diversamente in
una città che sa usare tutte le armi
della seduzione, quando attraverso
il cibo raffinatissimo e lussuoso
si lanciano messaggi di potenza
politica a regali ospiti tramortendoli
con fiumi di spezie, chili di zucchero,

foglie d’oro su ostriche e riso.
Ma la vera grandezza di Venezia
è stata quella di uscire dalle cucine
e di arrivare alle biblioteche, che
poi significa uscire dalla dimensione
dell’effimero per restare nei secoli.
Caso unico in tutta la penisola,
qui si sviluppa una grande editoria
gastronomica con la pubblicazione di
ricettari, traduzioni di libri di dietetica
dall’arabo e dal greco…15.
Di seguito i frontespizi di tre
testi fra i più:
Se per lo zucchero la funzione
decorativa
prevale
su
quella
gastronomica, per le altre spezie
la funzione è doppia. C’è quella
gastronomica (nonche medica e
cosmetica) e quella economica.
Venezia si assicura il monopolio del
mercato delle spezie ed impone il gusto
“orientale” del cibo molto speziato.
Quando, a causa della perdita dello
scalo della Tana conseguente alla
caduta di Costantinopoli, allorché il
Mar Maggiore diventa Kara Deniz, un
lago interno dell’Impero Ottomano,
Venezia deve inventarsi una via delle
spezie alternativa, che passa per il
Cairo ed Alessandria.
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C. Coco, Venezia in cucina, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. V-VI.
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Le spetie che vengono d’Aless.ria a Venetia sono p il più peueri et
zenzeri de diuerse sorte […] et similmente le cannelle, Macis garoffoli, nose,
et diuerse sorte de droghe medecinali sono condotte p Mare da diuerse parti
delle Indie […] sono poi condotte al Cairo […] dal Cairo sono condotte p il
Nilo in Aless:a doue si caricano p Venetia16.
Al tempo in cui l’Oro Nero non era il petrolio, bensì il pepe, al suo
seguito veniva un manipolo di spezie, le quali, in maggior o minor quantità, si
trattavano a Venezia, distinte in “grosse” o “sottili” (anche “minute”), secondo
il modo in cui erano messe in vendita17:
chiodi di garofano
cannella
zafferano
cardamomo
e meleghetta
noce moscata
e macis
alloro
galanga
noce vomica18
ginseng
basilico
issopo
zenzero
Di alcune di esse citeremo excerpta da manoscitti conservati a Venezia
e da libri stampati prevalentemente nei terrirtorî della Dominante19.
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17
18
19

BCMC, Ms P.D.c 396/III, c. 1227.
L. Malinverni, La cucina medievale: umori, spezie e miscugli, s. l., „Italia Medievale”, 2016, p. 43.
http://www.erbeofficinali.org/dati/q_scheda_res.php?nv_erba=NOCE%20VOMICA.
Malinverni, op. cit., pp. 2-7.

NOCI MOSCATE

Cinque isole adiacenti alla nuoua Guinea comprese sotto il nome di
Filippine: a Ponente ui è l’Isola di Banda . Queste isole in tutto il mondo
producono Noce moscata, e il mais; ambedue da una pianta. L’albero è
simile al pero; i fiori alle rose seluaggie, ed il frutto al persico. Quando fiorisce
non si può credere la soauità dell’are, che spira p quell’Isole. Mancato il fiore,
il frutto di uerde diuiene a poco a poco ceruleo, e giallo; e poi purpureo
quasi infiammato; imitando con la uarietà delle macchie l’arco celeste.
Concorrono allora sopra quegl’alberi gli Papagalli, et diuersi Vcelli che con la
uarietà de colori aggiunta à quella delle noci fanno una uista marauigliosa20.
La noce moscata è il nocciuolo d’un frutto somigliantissimo alla nostra
Noce uolgare, che copioso cresce nell’Isole Molucche […]. Il frutto stà
appeso ad un lungo picciuolo, rotondo, come appunto le Noci uolgari, tanto
nell’interna, che nell’esterna forma. Il primo inuoglio è grosso, ma il secondo
è più cartilaginoso, di sostanza oleosa, del colore di Zafferano, odorosissimo
e di aromatico sapore, chiamato uolgarmente Macis. Il terzo inuoglio è una
buccia sottile, durissima, entro di cui stà il midollo, ouuero la Noce Moscata,
la quale deue essere uariata di linee uermiglie, auer una soaue amarezza,
e singolar odore per essere buona, e chiamasi Noce Moscata femina, à
diferenza dell’altra, che appellasi maschia, la quale nasce ne’ Monti, e ne’
Boschi, più grande bensì quanto alla forma, ma d’ingrato sapore. Le Noci col
guscio si pongono à seccare al Sole per tre giorni, indi seccate perfettamente
al Fumo, uengono dalli Paesani rotte con Legni, ò Pietre, e separate dalle
corteccie le Noci, le dividono in tre classi. Pongono nella prima le perfette,
e ben fatte, che si mandano in Europa; nella seconda mettono quelle, che
sono un po’ difettose, e seruono per uso del Paese; la terza classe poi è
destinata per le brutte, e deformi, assieme con li rottami, che seruono per
fare Oglio, pestando sottimente le Noci, esponendole a scaldare al vapore di
acqua bollente: Ben inumidite, che siano, e poste in un sacco, si spremono
fortemente col torchio, prima bene scaldato. L’Oglio, che esce è limpido, e
gialo quando è caldo, poi s’indora sino alla consistenza del Sevo, e prende
un bel Color d’oro, e di Zafferano21.

20
21

Ms Gradenigo 200/XXVI, c. 199.
Ms Gradenigo 200/XXIII, c. 236-236v.
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Gin-Sem, ouuero Nisi à radice
d’una pianta, che nasce nella Tartaria,
soggetta al dominio dell’Imperador
della Cina, rassomigliante alquanto
la Pastinaca silvestre, e più
precisamente ancora la Carotta gialla,
colta nell’Inverno, e diligentemente
seccata. Non ha però quell’odore, nè
sapore, poichè riesce il Gin-Sem quasi
insipido, declinante all’amaro, ed un
pò nausoso. La stessa radice non è
maggiore d’un dito, e vedesi bianca,
sparsa talvolta di piccole venette
nere. Ella è rarissima, e carissima,
perchè tutta quella, che si raccoglie,
dev’essere portata all’Imperador
della Cina, il quale ne prende due oncie per la capitazione di ogni Tartaro, e
compera da loro il sovrapiù à peso dell’Argento fino, per rivenderlo quattro
volte più caro ne’ suoi stati, dove questa radice si spaccia solo in suo nome.
Li Cinesi l’adoperano infusa nell’acqua bollente, e ne bevono la decozione,
attribuendole singolari virtù […]. Il Signor Jussieu22 ha seminato nel Giardino
Reale di Parigi alcuni semi ben condizionati di questa pianta, ma non hanno
riuscito23.
La Canella nasce nell’Isola di Ceilan nell’Indie Orientali, ove si trovano
copiosissimi boschi, producenti l’Albero della Canella, il quale cresce all’altezza
dei nostri Olivi, colle foglie somiglianti a quelle del Cedro nella forma, ed à
quelle del nostro Alloro nella consistenza, e nel colore, lunghe più d’un palmo,
liscie, rilucenti, e che spirano odor di Canella. La raccolta si fa in Primavera, ed
in Autunno, ma la migliore raccogliesi in Primavera, cioè nel mese di Maggio,
quando cominciano a cadere li fiori dagli Alberi. Si prende cura che non abbian
meno di tre anni, ne più di otto, poichè la Canella dagli Alberi più teneri, o più
vecchi non è tanto perfetta. Levasi da Vomini, pratici del mestiere, prima come
inutile la pellicina anteriore, che è aspra, e cinericcia, poi si scorticano per
lunghezza i rami dell’Albero, e toltane la Corteccia si espone al Sole, la quale
nel seccarsi va ravvolgendosi in forma di Canelli. L’Albero scorticato subito
muore, ma ripullula , ed in copia dalla radice24.
L’Erba Thee è la foglia d’un Arboscello, non maggiore del Mirto, con
radici fibrose, e superfiziali. Raccogliesi la foglia in Primavera, piccola, tenera,
e gracile, col margine dentato, verde, di poco, ma erboso sapore. Subito colta
si ammollisce col vapore dell’acqua bollente, e distesa poscia sopra piasrelle
di ferro ben calde, si raggrinza, e si secca. In tre tempi si fa la raccolta del Thee
nel Giappone. La prima nel mese di Marzo, e chiamasi da Giapponesi fior di
Thee, ovvero Thee Imperiale, ch’è molto stimato. La seconda raccolta si fa,
in Aprile, e la terza in Maggio, allorchè si distingue la bontà dell’erba. L’ultima
poco suole apprezzarsi da que’ popoli. Per altro il Thee nasce egualmente
nel Giappone, che nella Cina, e nel Regno del Siam25.
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22 Antoine de Jussieu (1686-1758), medico e botanico, come i suoi fratelli minori Bernard et Josef;
Sovrintendente del Jardin du Roy (dopo la Rivoluzione Jardin des Plantes); per primo fece conoscere
il fiore ed il frutto dell’albero del caffè.),v.: Portaits et histoire des hommes utiles, IV, Paris, H. Lebrun,
1841, pp. 195-212.
23 Ms Gradenigo 200/XXIII, c. 237-237v.
24 Ibidem, c. 248v.
25
Ibidem, c. 249v.

Il vero Pepe è un seme di color
fosco, secco, della grandezza di un
pisello, rotondo, che nasce in molte
parti dell’Indie Orientail, spezialmente
nella Costa di Malabar, dove si
raccoglie il migliore. La pianta che
lo produce appellasi Molanga, che
getta molti fusti sarmentosi, distesi
sul terreno, quando non vengono
sostenuti da pali, ovvero appoggiati
ad Alberi vivi. Una volta all’anno
frutta essa, e qualche volta due, s’è
molto robusto, mentre quanto più
invecchia, tanto più riesce fecondo.
Dopo quattro mesi il frutto è maturo,
e raccogliesi in Gennejo, venendo p
sette, o otto giorni esposto al sole,
sinchè perfettamente si secchi. Si
moltiplicano le piante col mettere in
terra i rami tagliati minuti, appunto
come facciam noi delle nostre viti in
Europa.
Il pepe bianco è il frutto di una pianta, tanto somigliante a quella del
Pepe nero, come la Vite dell’Vua bianca somiglia alla Vite dell’Vua nera; ma
questo pepe bianco naturale non si porta in Europa. Quello, che mandasi
a noi è artefatto, ed è Pepe nero macerato nell’acqua di mare, prima di
essere seccato al Sole, per la qual cosa staccasi la Corteccia esteriore, il Pepe
comparisce bianco, onde non differisce dal nero che per accidente, e per
riuscire di sapor più mite, à causa della sofferta macerazione.
Il Pepe lungo è un frutto della pianta detta Pimolij, che cresce nel Regno
di Bengala nell’Indie Orientali, di figura cilindrica, e lungo circa un’oncia.
La pianta che lo produce è poco diversa dal pepe nero; e raccolto il frutto
immaturo, si secca al Sole26.
La fortuna del caffè27 ha un’origine tuttora controversa, nello spazio e
nel tempo. Certo è che dal Rinascimento in avanti esso gode di un’immensa
popolarità come bevanda eccitante e per numerose, vere o presunte, virtù
salutari, talvolta solo immaginate o ingigantite.
Gli utili, che può apportar il Caffè all’Huomo coll’uso del med.mo
Si proua, che quelli, che l’usano pocco patiscono di febre, com’anco
è prouato con esperienza, che gioua à quelli, che patiscono di male detto
scorbuto, che prouiene da debolezza di calor naturale, e questo lo corregge,
et agiuta in ogni sua funzione.
Che gioua particolarm.te allo stomaco quando anco si riempie di Cibi
improportionati […], e da qui nasce, che la Nation Ottomana anco di presente
prouede auanti il suo uso qualche cosa mangiativa p tratener la qualità de
Caffè nello stomaco p modificar d. stomaco dalle sue impurità.
Gioua molto à quella portion di quell’umor pituitoso, che generandosi
nello stomaco serve ancora per suo nutrim.to proprio.

26
Ibidem, c. 249.
27 A. Weinberg Bennet, K. Bealer Bonnie, Caffeina. Storia, cultura e scienza della sostanza più
famosa del mondo, Roma, Donzelli, 2002.
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Si proua […] facilità che hanno
quelli, che l’usano nel potern soffrir
la fame anco per lungo tempo senza
molestia, e per lo più non sentir niuna
sete anzi goder nella sua bocca
qualche sapor dolce.
Si proua, che quelli, che l’usano
per lo più non patiscono ostrution
niuna ne sensibile, ne insensibile.
Si può presumere che habbi
simpatia grande co nostri polmoni, e
con l’Aspera Arteria, e in somma con
tutti gli strumenti, che sono necessari
alla nostra uoce.
Uso del Caffè
Molti usano di prender la
confetion di cardamomo, e gioua
a quelli che si sentono aggravati
di Testa, e molti fanno anco boglir
qualche puoco di Cardamomo
coll’istesso Caffè. Alcuni usano di
prender l’aquavita cedrata, ò porse
nello stesso Caffè qualhe gozza di
Canella, stimando, che il Caffè sii qualche cosa flattoso, com’anco usano
qualche cosa odorifera p portarlo alle parti principali del Chore28.
E’ il Nairone che diffonde quella che sarebbe diventata la più diffusa
leggenda sull’origine del caffè:
Caffè
Propensione certamente appassionata per l’amara omogenenea
bevanda del Caffè mostrarono quelli, i quali studiando di aggiungerle pregio
ed estimazione, ne rintracciarono l’origine, e l’uso sino ne tempi più rimoti, e
favolosi dell’antichità, senza prova alcuna di vero affermando, che la bevanda
tanto soave, e cara alla bella Elena Greca, chiamata dal divino Omero,
Nepenthes, fosse il caffè, anzi il Muralto asserisce, che parimenti fosse
un’estratto di Caffè, quel brodo nero, alla giornata pratticato da Lacedemoni,
e loro prescritto con saggia istituzione dal Legislatore Licurgo. Sono questi piu
tosto ingenosi pensamenti, che positive verità al dir del dottissimo Valisnieri.
Quello, che abbiamo di certo su tale proposito è, che fra gli Arabi, conforme
all’opinione di Fausto Najrone sia stato introdotto il caffè intorno alla metà
del secolo quindicesimo, con l’incontro fortuito, che un Custode di capre, e
Cameli, presentossi a certi Monaci cristiani, acciò benedissero il suo gregge,
stante che vegliava tutta la notte; uno de quali Monaci, con spirito filosofico
investigandone la cagione trovò, che divoravano con avvidità le foglie, e
le frutta di un certo arboscello detto Bon, di cui fattane l’esperienza con la
decozione del frutto medemo, che fece bere agl’altri Monaci suoi compagni,
i quali stettero l’intiera notte per tal pozione svegliati. Il Sig.e Reiger però
opina, che verso il sud. tempo il Muftì Gemela din, che risiedeva nella città
di Adem dell’Arabia Felice, l’abbia portato dalla Persia, dove comunemente
accostumavasi, provandolo in un suo male, da cui perfettamente guarì; onde
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BFQS, Cl. VII, cod. XXII, n. 16.

publicò allora le sue virtù, dicendo ch’era una bevanda, molto acconcia, p
alleviar la gravezza del Capo, rallegrar la Mente, ed impedire la sonnolenza.
Ma in Europa non fu introdotto, che nell’anno 1591 da Prospero Alpino29.
Venuto dall’Egitto, il quale invaghì con lodar tal bevanda i Veneziani, e
questi furono i primi ad usarla per il commercio, che soli in allora avevano
con gli Orientali. In Francia il Sig.r Laroque ritornato dall’Oriente la scoprì a
suoi Concittadini di Marsiglia l’anno 1644, e di colà passò a Parigi l’anno 1669,

29 Prospero Alpino (1553-1617), botanico e medico, il primo a descrivere in Occidente il caffè;
http://www.treccani.it/enciclopedia/prospero-alpino_(Dizionario-Biografico).
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quando però si vendeva publicamente in Londra sin del 1652. Le malattie
tutte, a cui questa nostra bevanda si oppone siami lecito indicarli compilate
nelli seguenti versi.
Viscida dissolvit Caffee, pigra lotia pellit.
Suscitat, et vigiles absque labore facit.
Hinc cephalalgię viscosę, coma catharri
Ebrietas, colicus pellitur hocce dolor.
Digerit, et cruda stomachis languentibus escam;
Plus juvat a pastu, quam juvat ante cibos.
Plus quoque flemmaticis, et laxo corpore obesis,
Quam calidis, maeris, mobilibusque quadrat30.
Questi versi hanno goduta di un’incredibile fortuna per poco meno di
un secolo:
Con l’abituale lungimiranza alcuni rappresentanti della Chiesa cattolica
ritengono che la nuova bevanda, proprio in quanto nuova, sia sospettabile
di avere un’origine demoniaca, ma basta semplicemente il buon senso di un
Papa ad eliminare ogni sospetto:
Narrano le cronache che nel XVII secolo diversi sacerdoti italiani
chiesero con una certa insistenza a
Papa Clemente VIII (1536-1605) di
bandire per sempre il caffè. Ai cattolici
ragionavano quei sacerdoti bastava
infatti ampiamente la soavità del
vino impiegato per celebrare il santo
sacrificio della Messa, mentre il caffè
nero, amaro, sorbito in grandi quantità
e con piacere da gente come i turchi
musulmani
doveva
tipicamente
essere una bevanda ideata da Satana
per gl’infedeli. Il caffè, infatti, era una
bevanda popolarissima fra i turchi
musulmani (cui, dicevano sempre
quei sacerdoti, era imposto il divieto di
consumare vino proprio per impedire
loro di partecipare alla Messa), era
impiegata nei riti dei dervisci sufi e
anche nelle tribù africane non cristiane
se ne faceva abbondante uso.
Per sincerarsi del fatto e prima
di dare seguito alle richieste di quei
sacerdoti, il Papa volle così sincerarsi
della cosa e assaggiò del caffè della
migliore qualità. Sentenziando subito
dopo: «Ebbene, questa bevanda
di Satana è talmente deliziosa che
sarebbe un peccato lasciare che
ne facciano uso esclusivamente
agl’infedeli. Imbroglieremo Satana
battezzandola»31.
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30 Ms Gradenigo, 200/XXIII, c. 250-250v.
31 http://www.iltimone.org/32111, News.html
„Rivista di Informazione e formazione apologetica”; di “Cattolici senza aggettivi, Cattolici e basta”.

Il Picardi elenca dettagliatamente gli innumervoli usi del caffè in
medicina tra il Cinque- e Seicento:
Il lusso da prima pose in voga il caffè tra gli europei qual bevanda
di piacere, i medici in seguito l’introdussero nell’arte loro come proficuo
a risanarci da molti malori di diversa natura; tali sono le febbri, le diarree,
l’obesità, le affezioni catarrali, artritiche, apoplettiformi; i vari morbi nervosi,
la dispepsia, il vomito spasmodico, il singhiozzo, la sonnolenza, il sopore,
l’isterismo, le coliche spasmodiche, la spasmodia delle vie orinarie, l’emicrania
e la vertigine; il caffè serve ancora a prouovere le orine, il sudore, le
contrazioni uterine e la menstruazione non che a dissipare i vapori del vino e
delle bibite spiritose, potendo ritardare o moderarne l’ebbrezza: abbrustolito
poi e grossolanamente pesto è vantaggioso nella carie dei denti fumato a
guisa di tabacco […]. Floyer32 che andò egli stesso esposto per cinquantanni
al’asma, riusciva a dare tregua alle sue angoscie per mezzo del caffè […].
Brunnio loda i clisteri di caffè tosto nella paralisi, nell’epilessia, nell’isteria e
nell’emicrania. Murray33 decantò pure il caffè come medicamento sovrano
a dissipare la cefalalgia. Musgrave34 l’impiegò contro la gotta, ed il caffè non
fu meno lodato nella cura della renella, e ad espellere le piccole pietruzze
della vescica; avvi ragione per credere che la renella, i calcoli e la gotta siano
quasi affatto sconsciuti in Oriente ed alle Antille per l’enorme consumo che
vi si fa quotidianamente dell’araba droga […]. Nella Svezia si vantò contro lo
scorbuto, ove il caffè si introdusse verso l’anno 1674 […]. L’infusione ci può
anche servire come di veicolo; più spesso è l’olio di ricino che si amministra
ora mescolato col brodo ed ora col caffè. Si prepara opportunamente il
caffè purgativo con l’aggiunta dell’infuso delle foglie di senna. È la senna35
un rimedio prezioso […], percio che può essere dato ignorandolo il malato;
ciò che è di somma importanza allorchè gli infermi, massimamente se siano
fanciulli, ricusano tutta sorta di medicamenti e pur sia bisogno amministrare
un ipostenizzante enterico36.
Un’autorità in campo medica a cavallo fra Sei- e Settecento37 cerca
di mettere un freno alle esagerazioni dei fautori e dei denigratori del caffè;
en passant, secondo una vecchia e buona consuetudine che vuole esser i
medici anche uomini di belle lettere, cita il Bacco in Toscana del Redi.
Caffe’. E’ noto appre∫∫o tutti ’l caffè, onde non ha bisogno di de∫crizione
[…]. Il frutto dunque, con cui ∫farinato ∫i fa la bevanda, trova∫i in abbondanza
nell’Arabia Felice, e principalmente nel Reno d’Yemen, che ne fa parte […].
Sono molti anni ch’è in grand’u∫o appre∫∫o gli Orientali, e a loro imitazione
s’è renduto molto famigliare anche in Europa, e ∫egnatamente nell’Italia, e
nelle Città vicine al Mare, dove facilmente per no∫tra natura più i co∫tumi,
e vizj fore∫tieri, per la copia de’ mede∫imi, abbracciano, ∫i allettano e ∫i

32 Sir John Floyer MD (1649-1734); http://freepages. genealogy. rootsweb. ancestry. com/~floyer
/sirjohnfloyer.htm.
V. anche: Biblioteca universale sacra e profana, Venezia, Tip. G. B. Merlo, 1842, p. 453.
33 Su Murray (1740-1791) v.: H. Goerke, Johann Andreas Murray, ein Linnéschüler in Göttingen,
„Medizinhistorisches Journal”, II (1967), 1, pp. 3-12.
34 Su William Musgrave (1655-1721), medico ed antiquario britannico v.: ODNB, XXXIX, pp.247-248
35 Senna Cassia angustifoglia,http://www.erbeofficinali.org/dati/q_scheda_res.php?nv_erba=SENNA.
36 G. Picardi, Del Caffè, Racconto storico-medico, Napoli, Stabilimento Tipografico di Gaetano
Nobile, 1845, pp. 55-57.
37 Su Antonio Vallisneri (1661-1730) v.: D. Generali, Antonio Vallisneri. Gli anni della formazione e le
prime ricerche, Firenze, Olschki, 2007; eiusdem, Bibliografia delle opere di Antonio Vallisneri, Firenze,
Olschki, 2004; M. Sabia, Le opere di Antonio Vallisneri. Bibliografia ragionata, Rimini, 1996.
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nutri∫cono. Se ∫ia que∫ta bevanda ∫ana, o mal∫ana, dirò ciò, che ho detto
della Cioccolata, cioè dell’u∫o, e dell’abu∫o della medesima, non potendo∫i
co∫ì univer∫almente determinare, come alcuni troppo animo∫amente fanno,
che a tutti giovi, o a tutti nuocia. In generale a’ temperamenti caldi, e secchi
e che vigilie patiscono, non può giovare, contenendo molt’Olio, e molto
∫ale, che dà moto agli spirit, ed agli umori, come al contrario può giovare ne’
corpi umidi, pigri, ∫onnacchio∫i, che di molta linfa panio∫a abbondano. Il Redi
nel ∫uo Bacco in To∫cana così cantò ∫otto la per∫ona del Dio del vino:
Beverei prima il veleno.
Che un bicchier che fo∫∫e pieno
Dell’amaro, e reo Caffè:
Colà tragli Arabi,
E tra i Giannizzeri
Liquor ∫i o∫tico,
Si nero, e torbido
Gli Schiavi ingollino.
Giù nel Tartaro,
Giù nell’Erebo
L’empie Bellidi38 l’inventarono,
E tesifone, e l’altre furie
A Pro∫erpina il mini∫trarono
E ∫e in A∫ia il Musulmano
Se lo cionca a precipizio,
Mo∫tra aver poco giudizio.
Non poteva con e∫tro Poetico più furio∫o bia∫imare que∫ta bevanda, per
lo che Mon∫ig. Rinaldo degli Albizi, che di quella ∫ene ∫erviva, ∫i mo∫∫e a ∫crivere
al Sig. Redi, pregandolo ad avvi∫arlo, ∫e veramente nell’animo ∫uo l’approvi, o
la condanni, a cui ri∫po∫e […], e∫∫ere già noto, che anch’esso talvolta lo bevea,
e non di rado, quando talvolta la mattina non vuole, o non può de∫inare ,
invece di e∫∫o de∫inare prende una, o due Chicchere di Caffè, il quale gli toglie
la ∫ete, gli conforta lo ∫tomaco, e gli fa altri beni. E ∫e nel ditirambo appari∫ce,
∫appia, che ha cantato da Poeta, e non mica da Filo∫ofo, conchiudendo la
lettera, che ∫e alle volte vuol valeri di così fatta bevanda, può farlo ∫enza
∫scrupolo veruno di detrimento della ∫ua ∫anità. Si noti quell’altre volte con la
dovuta moderazione, concio∫∫iachè ∫moderatamente bevuto.
Poco c’importa sapere esattamente dove sia stata aperta la prima
Bottega del Caffè, perché non abbiamo dubbi sul fatto che queste per più
di un secolo siano state l’identificativo di Venezia. Un ambiente lussuoso
con vasellame di alta qualità accoglie Signori Veneziani e Forestieri, ma
soprattutto personaggi internazionali di alto rango.
1720
Antonio Bresciani, Caffettiere, nel Campo detto Guerra; anzi nella
Contrada di S:Giuliano fù il primo, che alterò la chiarezza del Siroppo, ò
sia diritura di Caffè, quale molto leggiero si beueua in pocha dosa, et in
picciole Chiccare nella Città di Venezia. Egli adunque circa l’anno sud.o
cominciò à caricarlo, come al presente si usa; Et in tale modo rese famoso,
et auuantaggiato il proprio mestiere; onde non più à due soldi la tazza,
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delle Danaidi, „Kleos”, XIII (2013), pp. 535-550.

ma ingrandita à poco, à poco, cinque soldi la fece pagare; non che la sua
cioccolata à soldi uinti. Concorrendoui però i Nobili, e li Senatori, non meno
che li Cittadini, e li Forestieri, inuitati furono altri Signori di gran Rango, e
sino li Prencipi Federico Augusto Elettorale di Sassonia, poi Re di Polonia;
Et Carlo Elettorale di Bauiera, indi Imperatore, il Settimo di questo nome, da
cui la Bottegha del Bresciani comparue la primaria della Dominante nostra
[...]. Le tazze erano di Vetro, ò fosse Smalto bianco col piede alto mezzo
palmo, ma gocciolando, massime à Vecchi tremanti il caldo Licore con
offesa delle mani, ò de vestiti macchiati; tanto più che presentandolo alle
labbra, riusciuale spasimoso; ne ualendo rinfrescarlo col fiato; si studiò altra
maniera più commoda. Il piede fù conuertito in Stagno, ò in Argento; mà ne
pure sicura, ne tepida la Chiccara, pensossi assicurare questa sopra piattelli di
terra uerniciata, e più costosa, procedente da Olanda, ben colorita, e gentile.
Certi prima di assorbire il Caffè, inuitarono li amici, e compagni à corroborare
ò più tosto dissecare il stomaco, col mezzo di Brindisi, quasi giouasse à
modo di prezioso Vino, e perfetto licore. L’anno poi 1723 Giuseppe Boduzzi,
fece pompa della propria Bottega, auspiziata dall’Insegna dell’Aurora, sotte le
nuoue Procuratie, et la prima dirimpetto al Campanile di S.Marco.
Li Vasselami, li piattini, rinfrescadore, e piatti, erano di Argento masicio,
et esibiua il Caffè ad’ogni genere di persone in fina, e bella porcelanna,
ualeuole à scoprire p la sua proprietà ogni uelenoso ingrediente. Per altro si
abbruggiaua il Caffè in Padelle di ferro, e si frangeua in Mortaio di pietra; mà
suapporando le parti saline, et oleose, nelle quali consiste la qualità sua; ò
si suppone perfettione; restaua un uero capo Morto. Li moderni pensarono
all’inuentione di certi fornelli di ferro, à modo di spiedo sopra il fuoco; e certi
disinuolti ordigni p attorchiare e raffinare si forestiera, e nera Semente. Da
bel principio, che l’Uomo si assueffò à si fatto sapore (lasciando del tutto
la ualeuole, e corroborante maluasia) ueniua allettato da Botteghai con il
presente del Rosolio; mandole confettate; Biscottini; non che una presa di
Tabacco, il tutto p il miserabile prezzo di soli soldi quatro; Ora non più usano
tante finezze, et appena riempendo la Tazza, poco lauata, e squasi sfessa, e
mai riempita, prendono li cinque Soldi, e si fanno buon negozio di Bozzoladi
di mille sorti, procacciatesi da Griggioni Scaleteri…39.
La loro proliferazione è talmente rapida, che, ad un certo punto, si
cerca di porvi una qualche limitazione.
Decreto / Del Senato, che stabilisce il Numero del / le Botteghe de’
Caffettieri, o sia dell’Arte / dell’Acquavite / 1759 Primo Febbraro. In Pregadi.
Versato avendo con benemerite applicazioni li Proveditori alla
Giustizia Vecchia, e Giustizieri Vecchi sopra la Supplica, rassegnata dall’Arte
dell’Acquavita, rilevasi dalla zelante Scrittura Loro, meritevole d’essere
raffrenato il soverchio numero delle Botteghe, oltre i Posti, che occupando i
Luoghi migliori della Città nella vendita voluttuosa, tolgono l’esercizio ad Arti
più utili, e necessarie / E però per rimediare all’eccedenza medema dietro al
senso de’ Magistrati stessi, si delibera, che non abbia ad aumentarsi il numero
delle 99 Botteghe, aperte nelle due Isole di San Marco, e Rialto, e delle 107,
sparse per le Contrade della Città; mentre si eccita il fervore loro a vegliare
all’oggetto stesso, sarà dell’attenzione di così rifferire rispetto alli 36 Posti,
che non sono attualmente esercitati, le ragioni per cui si ricercasse l’apertura
di questi ancora, e non più tosto opportuna fosse la loro minorazione,
giacchè son chiusi, e le indicano le situazioni, ove si ritrovano, mentre pur
rifletteranno agli spedienti di tener tra i limiti convenienti il numero copioso
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degli esercenti, che non si sente circoscritto dalla ristrezione degli altri Corpi;
si dichiara, che sebbene non avranno ad ampliarsi oltre il numero predetto,
le Botteghe dell’Isola sudetta, non per questo s’intenda fermato, o acquistato
di chi si sia diritto d’Inviamento/ Oltre tali providenze giusto pur si conosce
a seconda del sentimento di essi Magistrati il prescrivere, che non abbia a
correre l’abuso, che quelli dell’Arte in aggiunta alla loro Bottegha tengono
ancora alcun Posto, o chiuso, o con Mostra di soli Banchetti, ma debbano usar
esso Posto, o lasciarlo aprire ad altro Confratello, che veramente bramasse
esercitare la Professione. Sarà merito de’ zelanti cittadini stessi accudire, che
fruttuose riescano con l’adempimento conforme queste deliberazioni per li
soli salutari oggetti, ch’esse contemplano.
Giro. Alberti Segrio40
Ma la Bottega del Caffè resta il luogo in cui patrizi e borghesi si
incontrano, anche per bere il caffè; diventa un Casin dei nobili, un luogo
in cui si parla di politica, non solo accademicamente, di lettere ed arti; ci si
dedica al gioco delle carte e ad altri trastulli: una variante libertina del club
aristocratico inglese.
Ciò compensa almeno in parte la perdita del primato della grande
cuisine, allorché al gusto “orientale” si contrappone quello francese. Venezia
per prima aveva portato sulle tavole di chi poteva l’uso del pesce, che si
adattava perfettamente alle spezie; ma ormai la moda era un’altra.
Naturalmente perdere il primato non è incompatibile col culto del ricordo
di esso. Nel 1778 un Pasquino locale lancia versi fin troppo incisivi contro
Nobildonne veneziane, non dimenticando di citarne il nome ed il cognome,
cosa che sarebbe stata imbarazzante, nonché perseguibile con tutto il rigore
della legge, nel secolo successivo, all’ombra della Santa Alleanza; ma le dame
veneziane sanno all’occorrenza rispondere tono su tono.
Al dono dell’Oriente, elaborato in modo raffinato a Venezia, si
contrappone la rozzezza della cucina dell’Occidente; poco importa che la
satira abbia tutt’altro bersaglio, ma l’uso della metafora del cibo sottolinea una
diversità culturale profonda in tutti i campi del ben vivere, ancora nonostante
tutto profondamente sentita.
En cerchant de toutes les mets,
j’ai trouvé celui qui m’a piqué

Cercando di tutti li cibi, ho trovato
quello, che m’ha solleticato

Sala con tavola riccamente imbandita alla quale vedesi assisa vaga
gentil giovane, che dopo aver assaggiato di tutte le vivande, se ne mostra
disgustata, e dona la preferenza ad un pesante cibo Inglese41.
Non v’è cibo esotico, né d’Oriente, né d’Occidente, per i proletari,
cui sono destinati teste, trippe e penini di castrà, frattaglie che i bottegai si
rifiutano di trattare, perché danno un troppo esiguo guadagno:
Queste tre sorti di menuzzame, si uendono tanto cotte, che crude, da
Maestranze dell’Arsenal, perch’essendo questo un comestibile il più inferiore
trà carnami, e conseguenza di tenue prezzo, così serue per lo più di loro
giornaliero alimento, partecipando ancora la maggior parte de poueri, come
cibo, di cui abbonda sempre la Città. Per comodo dunque della gente bassa, si
uendono queste da persone ambulanti, quali si fanno lecito ancora di formar
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stazij contro tante Leggi, emanate a fauor de Luganegheri, da quali possono
uendersi in posto fermo a guisa de menuzzami bouini. Competerebbero,
anco quelli di Castrà alli Luganegheri, mà siccome che pocco sarebbe l’utile,
che uerrebbe frà loro a ripartirsi in confronto alle molte Botteghe, ch’esistono,
all’incomodo, e spesa di metterli, e cucinarli, così li rifiutano, e uengono uenduti
dalli sopradetti con il detestabile abuso di esprimersi con Banchetti, da che ne
nascono frequenti asporti da Ministri di Giustizia, ritrouandoli sopra il Ponte
della Paglia, e di Rialto, e specialmente in Campo, e nella Casa dell’Arsenal…42.
Un cereale d’importazione è presente nelle tavole dei giorni di festa, il
sorgo, il “pane dei poveri”, molto usato dai Buranelli nella preparazione di un
pandolce molto speciale:
I Buranelli nei loro giorni d’allegrezza usano di certo pane, ch’essi
chiamano Patachio è molto pesante e difficile alla digestione. Ha un gusto
solamente ad essi: agli altri piace poco. Fra loro è stimatissimo, e vien dato
in regalo come cosa distinta. E’ composto di farina di sorgo turco, di noci
tritate, di finocchi, e di miele…43.
Per i proletari la vita non cambia con il cambia di regime; per gli altri,
cambia, non nel senso materiale, ma solo in quello morale e politico: lo
spirito libertino viene rimpiazzato dal libertinaggio.
Ma, se il ricco si impoverisce (relativamente), continua a vivere, o fingere
di vivere come prima. E i fornitori di spezie sono costretti ad inventarsi forme
garbate per la riscossione dei crediti.
Li Speciali de Medicine erano soliti dalle Feste di Natale far presentare in
regalo da loro Garzoni una cesta di Galanterie dolci con un vaso di Mostarda
a suoi Debitori, col qual incontro li porgeuano in mano un Foglio col conto
del credito, sicchè si potea dire da giovini a questo modo. Vado con la
cestella, e il Piter pronto. Per radolcir l’Arsenico del Conto…44.
La crisi della Bottega del Caffè è lo specchio dello sfacelo delloStato,
nonché, il che è anche peggio, dello sfaldamento di un sistema di valori
vecchio di secoli.
Botteghe da Caffè
Che Paese xe questo deventà
Pien de ladri e puttane in confusion
Dove finisce a Dio l’iniquità
Con finta, e mascherada devozion.
La Messetta ogni zorno, al so Perdon
Dopo d’aver le so passion sfogà
Ogni sabo a S. Marco in zenocchion
Vedo Donne del Mondo in quantità.
Tutti in Venezia ha perso el bon giudizio
Tanto che i ha comandà de far serrar
De caffè le botteghe a precipizio
Ma prego Dio che m’abbia da ingannar
Che mancando el caffè per Fottistizio
Noi vedemo anco in strada a buzarar45.

42 BCMC, Ms. Gradenigo Dolfin, 200/XXI, c. 170.
43
Si cita da: M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Un’indagine demologica sull’alto Adriatico, una
benemerita impresa napoleonica, „Portolana Studia Mediterranea”, IV (2009), pp. 244-267.
44 BCMC, Ms Gradenigo 185, c. 305.
45 Ms Cicogna 862, c. 127.

ANUAR 2019

97

98

CANONICUL ŞI PROFESORUL IZIDOR MARCU
(1858-1924), O PERSONALITATE IMPORTANTĂ
A BISERICII GRECO-CATOLICE
Răzvan Mihai Neagu1
The canon and professor Izidor Marcu (1858-1924), an important
personality of the Greek Catholic Church

ABSTRACT
Izidor Marcu was a great Romanian ecclesiastical figure of the GreekCatholic Church. Born in Dumitra, now Alba County, he studied theology at
the Blaj Theological Seminary from 1880 to 1884. Subsequently, he studied
the same field at Augustineum Theological Institute in Vienna between 1884
and 1888. The beginnings of his career are related to the city of Blaj, where
he was priest and theology teacher at the Romanian schools. He remained
known for participating at spiritual exercises, which took place mainly in
Romanian villages. In 1901, he was appointed canon in the Cathedral Chapter
in Blaj. Izidor Marcu was also active in Romanian national movement from
Transylvania, being a prominent member of the greek-catholic intellectual
elite. Between 1912 and 1921, Marcu was rector of the Theological Academy
from Blaj. The distinguished intellectual participated at the Great Union,
representing the Archiepiscopal Consistory of Blaj. In the interwar period,
Izidor Marcu continued his work started earlier, but took the decision to get
involved in the political life. Thus, he was member of the first Parliament
of the Great Romania, being elected senator. In 1921, Izidor Marcu was
appointed general vicar.
Keywords: Izidor Marcu, Transylvania, Blaj, Greek-Catholic Church, professor
Cuvinte cheie: Izidor Marcu, Transilvania, Blaj, Biserica Greco-Catolică,
profesor
*
Biserica Greco-Catolică a avut un rol determinant în istoria românilor
din Transilvania. Manifestându-se mereu ca o biserică românească, această
instituţie ecleziastică s-a aflat în primele rânduri ale mişcării naţionale şi a
contribuit decisiv la Marea Unire. Pe de altă parte, merită subliniat apăsat
rolul şcolilor Blajului, adevărate focare de românism, în care s-au format,
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din punct de vedere intelectual, copiii românilor transilvăneni. În cadrul
acestor şcoli au funcţionat o serie de dascăli excepţionali, cărturari erudiţi cu
contribuţii majore la dezvoltarea culturii româneşti, amintindu-i aici pe Ioan
Micu-Moldovan, Timotei Cipariu sau Augustin Bunea. Din păcate, în zilele
noastre, marcate profund de secularism şi globalism, ne amintim tot mai
puţin de rolul Bisericii Greco-Catolice şi a slujitorilor ei în istoria românilor.
Scopul acestui studiu este să readucă la lumină o personalitate a acestei
biserici, canonicul şi profesorul Izidor Marcu (1858-1924).

ORIGINEA, FORMAREA INTELECTUALĂ ŞI ACTIVITATEA ANTEBELICĂ
Personalitate proeminentă a Bisericii Greco-Catolice, Izidor Marcu
s-a născut la 12 septembrie 1858 în localitatea Dumitra (azi sat în com.
Sântimbru, jud. Alba). Provenea dintr-o familie simplă, tatăl său Candin Marcu
fiind agricultor2. Tânărul Izidor a studiat la Gimnaziul Romano-Catolic din
Alba Iulia, însă formarea intelectuală şi-o desăvârşeşte la Gimnaziul Superior
Greco-Catolic din Blaj, unde în anul 1880 a susţinut cu succes examenul
de maturitate3. A ales să fie preot, iar în consecinţă a studiat la Seminarul
Teologic din Blaj (1880-1884). La finalul studiilor teologice blăjene, a primit
hirotonirea ca preot celib la 7 octombrie 1884 din partea mitropolitului Ioan
Vancea de Buteasa. Remarcându-se prin deosebita râvnă pentru studiul
teologiei, Izidor Marcu a fost trimis să urmeze cursurile Institutului Sfântul
Augustin din Viena (Augustineum), inclus în Universitatea din Viena, între anii
1884-18884. La 20 aprilie 1888, Izidor Marcu a devenit doctor în teologie al
instituţiei academice amintite, încununându-şi astfel, într-un mod magistral
temeinica pregătire intelectuală.
Revenit de la studii în Transilvania, Izidor Marcu şi-a dedicat întreaga viaţă
bisericii şi şcolilor Blajului. Începând cu 1 mai 1888, absolventul universităţii
vieneze a fost numit profesor de Teologie Morală şi Pastorală şi Pedagogie
la Seminarul Arhidiecezan din Blaj5. La 1 septembrie 1888, Marcu a devenit şi
prefect de studii la Seminarul Teologic, precum şi catehet (profesor de religie)
pentru clasele inferioare ale Gimnaziului Superior Greco-Catolic. Pregătirea
teologică deosebită şi calităţile sale morale l-au recomandat pe Izidor Marcu
şi pentru o ascensiune în sferele de conducere ale Bisericii Greco-Catolice.
Astfel, în 1889 ajunge asesor la Tribunalul matrimonial de a II-a instanţă pentru
Arhidieceză, iar în 1890 devine defensor matrimonial în cadrul acestei instanţe
bisericeşti. Tot în anul 1890 a fost numit şi bibliotecar arhidiecezan.
Alături de o serie de intelectuali blăjeni, profesori la Seminarul Teologic
(Alexandru Grama, Augustin Bunea, Victor Smigelschi şi Vasile Hossu), Izidor
Marcu a contribuit la înfiinţarea ziarului Unirea, oficiosul Mitropoliei de la Blaj6.
Dascălii amintiţi au format în 1890 un comitet de iniţiativă. La 12 octombrie
1890, ca reprezentanţi ai acestui comitet, Vasile Hossu şi Izidor Marcu s-au
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2 Şematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Romane de Alba Iulia
şi Făgăraş, pre anul Domnului 1900 de la Sânta Unire 200, Blaj, Tipografia Seminarului Archidiecesan,
p. 722 (în continuare Şematism 1900).
3 Nicolae Brânzeu, Şcoalele din Blaj. Studiu istoric, Sibiu, 1898, p. 125.
4 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948), Editura Universităţii
,,Petru Maior’’, Târgu-Mureş, 2007, p. 181; Szögi László, Studenţi români din Transilvania la universităţile
din Europa în secolele XVI-XX, Editura Universităţii ,,Petru Maior’’, Târgu-Mureş, 2011, p. 100.
5 Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, Editura Demiurg, Bucureşti, 1994, p. 117.
6 Sorin Valer Russu, Biserică, istorie şi cultură în ziarul Unirea de la Blaj, de la apariţie la Marea Unire
(1891-1918), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, p. 32.

prezentat la mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa, pe care l-au convins de
faptul că Mitropolia trebuie să sprijine apariţia noului ziar, care va deveni
astfel oficiosul acesteia. Primul număr al Unirii a apărut la 3 ianuarie 1891.
În scurt timp, Marcu devine un personaj cheie al conducerii centrale
bisericeşti de la Blaj, în timpul mitropolitului Victor Mihaly de Apşa, iar la 26
noiembrie 1898 a fost numit secretar mitropolitan, director al cancelariei
mitropolitane, notar în cadrul direcţiunii Fundaţiei Şuluţane, dar şi asesor
consistorial. La 18 septembrie 1900 a fost numit protopop onorific, în
contextul serbărilor dedicate împlinirii a 200 de ani de la unirea cu Roma.
Ascensiunea lui Izidor Marcu în cadrul ierahiei blăjene a fost una fulminantă,
iar la 13 mai 1901 a fost numit canonic teolog în cadrul Capitlului Catedralei
din Blaj, fiind instalat în 2 iunie 1901, la sărbătoarea Coborârii Sfântului Duh7.
În urma promovării lui Vasile Hossu ca episcop de Gherla, Izidor Marcu
devine canonic cancelar în 1904, iar ulterior canonic scolastic8.
El s-a implicat deosebit de activ în viaţa socială blăjeană şi nu numai.
Fiind un dascăl de vocaţie, Izidor Marcu s-a simţit apropiat de colegii de
breaslă, iar la 23 octombrie 1906 a participat la adunarea generală a Reuniunii
învăţătorilor arhidiecezani9. De asemenea, s-a simţit foarte legat de foştii săi
colegi de şcoală, sentiment care dă măsura nobilului său caracter; canonicul
blăjean a fost cel care a condus la 5 decembrie 1906 ceremonia funerară
a profesorului Aurel Corvin din Tecuci, fost coleg în cadrul Gimnaziului
Superior Greco-Catolic din Blaj10. Model de intelectual luminat, cu profunde
sentimente naţionale româneşti, Izidor Marcu s-a implicat în organizarea
adunării populare româneşti de la Blaj din 10 martie 1907, desfăşurată în
contextul elaborării legislaţiei şcolare a contelui Apponyi, care lovea puternic
în şcolile româneşti din Transilvania, temele puse în discuţie la respectiva
întrunire fiind legate de problema votului universal, libertatea presei şi
impactul legii şcolare amintite11.
Izidor Marcu a fost membru al Congregaţiei generale a comitatului
Alba de Jos, remarcând-se în cadrul acestui for ca un apărător înfocat al
drepturilor românilor. Astfel, la şedinţa congregaţională din 21-22 octombrie
1908, desfăşurată la Aiud, singura propunere a unui reprezentant român care
s-a aprobat a fost cea a lui Izidor Marcu, el cerând ca în zilele de duminică şi
la sărbători toate cârciumile să fie închise12.
În anul 1908, Consistoriul blăjean l-a numit pe canonicul Izidor Marcu
preşedinte al Reuniunii arhidiecezane de misiuni13, creată în urma deciziilor
luate la sinoadele din 1904 şi 1906. Această asociaţie religioasă a avut prima
adunare generală între 22-24 septembrie 1909 în Sala Mare a Muzeului
Seminarial de la Blaj, fiind deschisă de preşedintele Marcu, în prezenţa
mitropolitului Victor Mihaly de Apşa14.
În anul 1910, Izidor Marcu s-a remarcat în cadrul Congregaţiei generale
a comitatului Alba de Jos. La şedinţa de primăvară din 31 martie 1910, el a
prezentat poziţia Partidului Naţional Român faţă de guvernul de la Budapesta15,

7 Şematism 1900, p. 722.
8 Mirela Popa‑Andrei (coord.), Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită
(1853‑1918). Dicţionar, Editura Mega, Cluj‑Napoca, 2013, p. 227-228.
9 „Unirea”, anul XVI, Blaj, 3 noiembrie 1906, nr. 45, p. 352.
10 Idem, anul XVI, Blaj, 8 decembrie 1906, nr. 50, p. 394.
11 Idem, anul XVII, Blaj, 6 martie 1907, nr. 9, p. 91.
12 Idem, anul XVIII, Blaj, 24 octombrie 1908, nr. 42, p. 350.
13 Idem, anul XVIII, Blaj, 7 noiembrie 1908, nr. 44, p. 367.
14 Idem, anul XIX, Blaj, 25 septembrie 1909, nr. 37, p. 319.
15 Idem, anul XX, Blaj, 2 aprilie 1910, nr. 14, p. 115.
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iar la şedinţa de toamnă din 10 octombrie 1910, canonicul a fost singurul
numit preşedinte al cercului electoral Blaj pentru alegerea de membri în
respectiva congregaţie16.
În cadrul campaniei electorale pentru Parlamentul de la Budapesta din
anul 1910, Izidor Marcu s-a implicat în susţinerea candidatului român, Iuliu
Maniu, care candida în cercul electoral parlamentar Vinţu de Jos din comitatul
Alba de Jos. Astfel, între 7-8 mai 1910, Marcu l-a însoţit pe Maniu, alături de
alţi clerici şi intelectuali blăjeni, în zona Ţării Secaşelor17. La adunarea de la
Secăşel (sat în com. Ohaba, jud. Alba), referindu-se la legea electorală din
Ungaria, Izidor Marcu a spus: Nu cerem noi drepturile altora, nu vrem noi să
apăsăm pe alţii, ci numai drepturile noastre sfinte le cerem18.
La nivelul Blajului, în anul 1911, Izidor Marcu a fost ales preşedinte al
Casinei Române19, iar alături de colegul său, canonicul Victor Smigelschi a
fost însărcinat să redacteze statutele Societăţii Sfânta Unire20.
În perioada antebelică, canonicul Izidor Marcu a participat, în limita
timpului pe care îl avea la dispoziţie şi la unele dintre activităţile Reuniunii
arhidiecezane de misiuni. Între 6-9 aprilie 1911, la invitaţia parohului local,
Vasile Cerghizan (viitor participant la Marea Unire), canonicul Marcu s-a aflat
la Corpadea (sat în com. Apahida, jud. Cluj)21. Ulterior, alături de Ioan Coltor,
Izidor Marcu s-a aflat între 17-20 iunie 1911 la Micăsasa, unde a oficiat slujba
Paraclisului Maicii Domnului şi a rostit mai multe predici despre însemnătatea
mântuirii sufletului, penitenţă şi îndatoririle părinţilor în familie22.
Izidor Marcu a participat la numeroase evenimente ale comunităţii
româneşti din Transilvania. Dintre acestea se distinge cel din 29 iunie
1911 de la Luduş (azi jud. Mureş) ocazionat de sfinţirea bisericii ctitorită de
protopopul Nicolae Solomon, la care a luat parte distinsul canonic alături de
mitropolitul Victor Mihaly de Apşa, canonicul Ioan Micu Moldovan, directorul
ziarului blăjean Unirea, Alexandru Rusu, elita comitatului Turda-Arieş (marele
proprietar de pământ Emil Cormoş Alexandrescu, avocaţii George Pătăceanu,
Iuliu şi George Popescu, Ioan Oltean, parohul greco-catolic de Turda Veche,
Nicolae Portos Raţiu, protopopul ortodox al Turzii, Iovian Mureşan) şi elita
Partidului Naţional Român, reprezentată de Iuliu Maniu şi Ştefan Cicio-Pop23.
Reprezentant marcant al intelectualităţii greco-catolice blăjene,
canonicul Izidor Marcu a fost membru al asociaţiunii ASTRA, academia
naţională a românilor transilvăneni. Din acest punct de vedere, el a avut un
rol important în anul 1911, când în oraşul de la confluenţa Târnavelor au avut
loc serbările semicentenarului ASTRA. El a fost preşedintele comisiunii de
încartiruire, ocupându-se de cazarea participanţilor şi primirea notabilităţilor.
Astfel, în 28 august 1911, Marcu a fost cel care i-a primit în gara din Blaj
pe ierarhii ortodocşi (mitropolitul Ioan Meţianu de la Sibiu şi episcopii Ioan
Ignatie Papp al Aradului şi Miron Cristea al Carasebeşului), pe episcopul grecocatolic de la Oradea, Demetriu Radu şi pe comitele suprem al comitatului
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16 Idem, anul XX, Blaj, 22 octombrie 1910, nr. 43, p. 354.
17 Ioan Tomole, Românii din Transilvania în luptele naţional-electorale de la începutul secolului al
XX-lea, Editura Gutinul S.R.L., Baia Mare, 2001, p. 35.
18 Ibidem, p. 36.
19 „Unirea”, anul XXI, Blaj, 18 martie 1911, nr. 16, p. 157.
20 Idem, anul XXI, Blaj, 3 iunie 1911, nr. 44, p. 397.
21 Idem, anul XXI, Blaj, 18 aprilie 1911, nr. 28, p. 254.
22 Idem, anul XXI, Blaj, 24 iunie 1911, nr. 52, p. 464.
23 Idem, anul XXI, Blaj, 18 iulie 1911, nr. 60, p. 531-533.

Alba de Jos, Szász Jozsef24. La o zi distanţă, pe 29 august 1911, împreună cu
prepozitul Capitului Catedralei din Blaj, Ioan Micu Moldovan, cu canonicul
Victor Smigelschi şi protopopul de Sibiu, Nicolae Togan, Izidor Marcu a
oficiat slujba parastasului pentru cei dispăruţi în Catedrala Sfânta Treime25.
Cu ocazia acestor serbări, Marcu a fost numit membru fondator al ASTRA26.
În anul 1912, Izidor Marcu este numit rector al Seminarului Teologic
din Blaj27. Astfel, el ajunge la conducerea celei mai importante instituţii
de învăţământ preoţesc şi care deţinea monopolul formării intelectuale a
clericilor din Arhidieceza de Alba Iulia şi Făgăraş. Canonicul Marcu va deţine
această importantă demnitate până în anul 1921.
Perfect conectat la realităţile societăţii în care trăia, Izidor Marcu a luat
poziţie faţă de nedreptăţile epocii. Astfel, la 29 mai 1912, a participat la o
adunare naţională românească desfăşurată la Alba Iulia împotriva creării
episcopiei greco-catolice maghiare de la Hajdúdorogh, care îngloba şi 35
de parohii desprinse din Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş, mai exact
din districtele protopopeşti Giurgeu, Odorhei, Trei Scaune şi Mureş28. În
cadrul adunării, Marcu, alături de Ştefan Roşianu şi alţi clerici au oficiat Sfânta
Liturghie. Marele om politic, Gheorghe Pop de Băseşti şi Izidor Marcu au
fost aleşi preşedinţi ai adunării la care au participat conform presei 15.000
de oameni, inclusiv corifei ai mişcării naţionale româneşti, precum Vasile
Lucaciu şi Iuliu Maniu29.
Izidor Marcu, alături de Alexandru Rusu, a luat parte la misiunile populare
organizate la Ocna Mureş, din iniţiativa protopopului local, Emil Pop, între
2-6 aprilie 191330.
Izidor Marcu a fost un apropiat al tinerimii studioase române din AustroUngaria şi a avut o relaţie deosebită cu Societatea de lectură ,,Petru Maior’’
din Budapesta, care îi reunea pe studenţii români din capitala Ungariei. Alături
de mari personalităţi din conducerea Partidului Naţional Român (Iuliu Maniu,
Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Valer Moldovan etc.), el a
oferit patronajul său pentru o serată muzicală împreunată cu dans a acestei
asociaţii studenţeşti, care a avut loc la 1 martie 1914 la Hotelul Royale din
Budapesta31.
A participat tot alături de Alexandru Rusu şi Ioan Sâmpălean la misiunile
sfinte de la Blaj, unde au fost prezenţi numeroşi participanţi din satele
adiacente, între 5-7 aprilie 191432. În ajunul izbucnirii Primului Război Mondial,
Izidor Marcu a continuat să se afirme în Congregaţia generală a comitatului
Alba de Jos. La adunarea generală a acestui for din 20 aprilie 1914 de la
Aiud, Marcu, alături de Ioan Micu Moldovan şi Iuliu Montani, protopopul de
Zlatna a fost ales în comitetul permanent. El a susţinut un discurs legat de
împărţirea cercurilor de votare33.

24 Serbările dela Blaj 1911 o pagină din istoria noastră culturală, publicată de Despărţământul XI.
Blaj al ,,Asociaţiunii’’ Blaj, Tipografia Semin. teol. gr. cat, p. 48, 50, 52.
25 Ibidem, p. 83.
26 Ibidem, p. 107.
27 „Unirea”, anul XXII, Blaj, 19 martie 1912, nr. 30, p. 5.
28 Cecilia Cârja, Biserică şi politică. Înfiinţarea episcopiei de Hajdúdorogh (1912), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 99.
29 „Unirea”, anul XXII, Blaj, 1 iunie 1912, nr. 55-56, p. 1-2.
30 Idem, anul XXIII, Blaj, 19 aprilie 1913, nr. 40, p. 5.
31 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 28, Braşov, 6 (19) februarie 1914, anul LXXVII, p. 2.
32 „Unirea”, anul XXIV, Blaj, 11 aprilie 1914, nr. 37, p. 2-3.
33 Idem, anul XXIV, Blaj, 23 aprilie 1914, nr. 40, p. 4.
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IZIDOR MARCU ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Iniţial, Marele Război nu a afectat în mod accentuat activitatea distinsului
canonic. La 15 noiembrie 1914, canonicul Izidor Marcu a fost cel care a
condus, alături de protopopul de Blaj, George Bărbat, ceremonia funerară a
lui Petru Mihaly de Apşa, fratele mitropolitului, Victor Mihaly de Apşa34.
Activitatea pe care a desfăşurat-o în forurile cele mai înalte de conducere
ale Mitropoliei de la Blaj, l-a adus pe Izidor Marcu în contact cu numeroase
personalităţi, cu care a stabilit legături de amiciţie şi colaborare. Unul dintre
aceste personaje a fost episcopul de Oradea, Demetriu Radu. Canonicul
Marcu a fost cel care a oficiat slujba înmormântării pentru mama ierarhului,
Paraschiva Radu, decedată la 25 ianuarie 1915 şi înhumată la Tâmpăhaza (azi
Rădeşti, jud. Alba)35.
Izidor Marcu nu a rămas insensibil la suferinţele cauzate de război. În
ianuarie 1915 a contribuit cu două coroane în cadrul unei colecte organizată
de Societatea meseriaşilor români din Blaj în beneficiul ucenicilor, cu scopul
de a li se procura acestora haine36.
Din nou, neobositul canonic s-a făcut remarcat la nivelul Congregaţiei
generale a comitatului Alba de Jos. Astfel, la 26 martie 1915, în adunarea
generală a instituţiei, el a ţinut un discurs în legătură cu măsura forurilor
diriguitoare ale comitatului cu privire la procurarea, distribuirea şi vinderea
bucatelor, pe care o considera nepotrivită. S-a statuat ca respectivele cereale
să fie adunate la moara lui Glück Adolf din Alba Iulia, unde urmau să fie
măcinate şi vândute ca făină la un anumit preţ determinat. Izidor Marcu
era de părere ca bucatele să fie distribuite sub supravegherea organelor
administrative fără intermediari, populaţiei aflate în lipsă din cauza rechiziţilor
pentru armată. Distinsul canonic argumenta că astfel se scutesc cheltuielile
de transport şi alte taxe cuvenite intermediarilor, iar în final locuitorii plătesc
un preţ mai mic. De asemenea, Izidor Marcu a cerut urgentarea distribuirii
seminţelor pentru semănătura de primăvară. Canonicul a vorbit şi despre
procurarea de piatră vânătă pentru combaterea filoxerei la viaţa de vie37.
Anul 1916 a fost unul nefast pentru Biserica Greco-Catolică, iar în
evenimentele petrecute a fost implicat şi Izidor Marcu. El a debutat în luna
ianuarie cu decesul episcopului de la Gherla, Vasile Hossu, înmormântat
la 17 ianuarie în oraşul de pe Someşul Mic de canonicul Izidor Marcu şi
episcopii Demetriu Radu de Oradea şi Valeriu Traian Frenţiu de Lugoj38. În
septembrie 1916 Consistoriul de la Blaj şi cel ortodox de la Sibiu au fost
transferate din ordinul autorităţilor guvernamentale maghiare la Oradea, în
contextul intrării României în război alături de Tripla Înţelegere. Izidor Marcu
a fost nevoit să plece împreună cu restul conducerii centrale de la Blaj, în
frunte cu mitropolitul Victor Mihaly de Apşa în oraşul de pe Crişul Repede.
Legăturile cu oraşul Blaj au fost menţinute de canonicul Marcu, o atenţie
deosebită fiind acordată şcolilor patronate de Biserica Greco-Catolică. În
1916 Marcu a fost promovat canonic custode în cadrul Capitlului Catedralei
din Blaj39. La presiunea autorităţilor ungare ale vremii, Izidor Marcu, alături
de alţi clerici şi intelectuali români greco-catolici şi ortodocşi a semnat o
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Idem, anul XXIV, Blaj, 17 noiembrie 1914, nr. 119, p. 4.
Idem, anul XXV, Blaj, 28 ianuarie 1915, nr. 8, p. 3.
Idem, anul XXV, Blaj, 21 ianuarie 1915, nr. 5, p. 2.
Idem, anul XXV, Blaj, 30 martie 1915, nr. 32, p. 1-2.
Idem, anul XXVI, Blaj, 18 ianuarie 1916, nr. 5, p. 2.
Mirela Popa‑Andrei (coord.), Canonici, p. 228.

Declaraţie de loialitate faţă de coroana austro-ungară40. Precizăm faptul că
toată activitatea sa atât din perioada antebelică, dar şi din cea interbelică
este contrară ideilor vehiculate în această declaraţie, fiind întotdeauna fidelă
cauzei naţionale româneşti, astfel că nicio umbră de îndoială nu poate să
cadă asupra lui Izidor Marcu şi a multora dintre cei care sub presiune au
fost siliţi să semneze acest act. Exilul forţat de la Oradea s-a încheiat în anul
1917, iar Izidor Marcu a revenit la Blaj, readaptându-se foarte uşor la realităţile
comitatului Alba de Jos.
La 27 iulie 1917, la Aiud, Izidor Marcu a asistat la instalarea noului comite
suprem al comitatului Alba de Jos, baronul Bánffy Kázmér şi a ţinut un discurs
în limba română în care şi-a exprimat speranţa că înaltul oficial va respecta
comunitatea românească, arătând că românii îşi apără patria (Austro-Ungaria)
în tranşee, iar cei rămaşi acasă lucrează pentru susţinerea vieţii economice41.
Decesul lui Victor Mihaly de Apşa a lăsat pentru o vreme Biserica
Greco-Catolică fără un mitropolit titular, fapt care se va perpetua inclusiv
la Marea Unire. Înmormântarea ierarhului a avut loc la 24 ianuarie 1918,
iar la ceremonia funerară a participat şi Izidor Marcu42. În urma dispariţiei
mitropolitului conducerea bisericii a fost asigurată în mod provizoriu de vicarul
capitular, Vasile Suciu, ajutat de vicarul substitut, Alexandru Nicolescu. La 8
mai 1918 a avut loc sinodul mitropolitan electoral, în urma căruia Vasile Suciu
a fost ales în demnitatea de mitropolit, însă acesta nu a primit recunoaşterea
autorităţilor de la Budapesta. În cadrul acestui important eveniment, Sfânta
Liturghie a fost oficiată de episcopii Demetriu Radu, Iuliu Hossu şi Valeriu
Traian Frenţiu ajutaţi de canonicii Izidor Marcu, Alexandru Nicolescu, Vasile
Suciu şi Ambroziu Cheţianu. Printre alţii din Comisia de constatare a făcut
parte şi Izidor Marcu43.

CONTRIBUŢIA LA MAREA UNIRE
Izidor Marcu a fost implicat în Marea Unire, aducându-şi partea sa de
contribuţie la realizarea acesteia. Alături de elita greco-catolică, Marcu a fost
membru al Consiliului Naţional Român din Blaj creat la 4 noiembrie 1918,
prezidat de Vasile Suciu (viitorul mitropolit), care la 11 noiembrie 1918 s-a
transformat în Consiliul Naţional Român al comitatului Alba de Jos44. Alături
de locotenentul Emil Negruţiu, Izidor Marcu a fost însărcinat de Consiliul
Naţional Român comitatens să organizeze consiliile şi gărzile naţionale din
zona Aiud, desfăşurându-şi activitatea la Măgina (azi parte componentă a
oraşului Aiud), Cacova (azi Livezile, jud. Alba), Poiana Aiudului (sat în com.
Livezile, jud. Alba), Ponor (jud. Alba) şi Râmeţ (jud. Alba)45. A participat la 24
noiembrie 1918, la adunarea electorală a Cercului electoral Aiud, desfăşurată
la Blaj, în carul căreia s-au stabilit delegaţii pentru Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia din 1 decembrie 191846. La scurt timp, în 25 noiembrie
1918, Izidor Marcu a condus şedinţa corpului profesoral al Seminarului
arhidiecezan din Blaj, care l-a delegat pe profesorul Ioan Sâmpălean pentru

40 „Unirea”, anul XXVI, Blaj, 17 februarie 1917, nr. 8, p. 1.
41 Idem, anul XXVII, Blaj, 28 iulie 1917, nr. 44, p. 4.
42 Idem, anul XXVIII, Blaj, 31 ianuarie 1918, nr. 7, p. 1.
43 Idem, anul XXVIII, Blaj, 14 mai 1918, nr. 30, p. 6.
44 Idem, anul XXVIII, Blaj, 4 noiembrie 1918, nr. 68, p. 1; 1918 la români, vol. VII, p. 105, 254.
45 Sorin Valer Russu, Biserică, p. 159.
46 1918 la români. Documentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România. 1 decembrie 1918, vol. VIII,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 19.
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adunarea de la Alba Iulia47. În aceiaşi zi, Marcu a condus ca preşedinte
adunarea Reuniunii de misiuni a preoţilor greco-catolici din Arhiepiscopia
de Alba Iulia şi Făgăraş, în cadrul căreia profesorul Zenovie Pâclişanu a fost
ales să meargă la Alba Iulia48. Suprema recunoaştere a meritelor în lupta
naţională a românilor din Transilvania a lui Izidor Marcu a survenit la 26
noiembrie 1918, când în cadrul şedinţei Consistoriului arhiepiscopal din
Blaj, canonicul a fost delegat să reprezinte această instituţie la adunarea
de la Alba Iulia din 1 decembrie 191849. În calitate de bărbat de încredere,
canonicul Marcu a participat şi la adunarea Casinei Române din Blaj, în 27
noiembrie, în cadrul căreia a fost desemnat pentru a participa la Marea
Unire, profesorul şi preotul Alexandru Borza50. În aceiaşi zi, neobositul
cleric a fost prezent şi la adunarea Reuniunii femeilor române din Blaj, care
şi-a stabilit delegatele pentru marele eveniment din 1 decembrie51.
Izidor Marcu a avut ocazia să ia parte la cel mare şi important moment
al istoriei românilor, reprezentând Consistoriul blăjean52. A fost ales membru
al Marelui Sfat Naţional Român, organ provizoriu al puterii de stat din
Transilvania, cu rol legislativ53.

ACTIVITATEA ÎN CADRUL ROMÂNIEI MARI
Distinsul cleric a luat parte la procesul integrării Bisericii GrecoCatolice în noul cadru geopolitic al României Mari. Astfel, între 4-7 februarie
1919, la cererea şefului Resortului Culte şi Instrucţiune Publică din Consiliul
Dirigent, Vasile Goldiş, diriguitorii Bisericii Unite, printre care se număra
şi Izidor Marcu, s-au reunit la Blaj în cadrul unei conferinţe, care urma să
redacteze un memoriu în care urma să fie expusă viziunea Bisericii Unite în
legătură cu raporturile dintre această instituţie şi statul român54. În cadrul
discuţiilor care au avut loc la această conferinţă, canonicul Marcu, alături
de Vasile Suciu au propus crearea unei facultăţi de teologie greco-catolică
la Universitatea din Cluj55.
În perioada interbelică, activitatea lui Izidor Marcu s-a desfăşurat în
graniţele României Mari. El şi-a continuat activitatea pastorală, însă a luat
decizia de a se implica şi în viaţa politică. În iunie 1919 a luat parte primul sinod
al Bisericii Greco-Catolice desfăşurat în cadrul României Mari, fiind membru
al comisiei de verificare56. Ca membru al Partidului Naţional Român, Izidor
Marcu a participat la primele alegeri din România interbelică desfăşurate în
toamna anului 1919. În cadrul campaniei electorale, Marcu a fost susţinut de
elita ecleziastică a Bisericii Greco-Catolice, inclusiv de Alexandru Nicolescu
(viitorul mitropolit), ambii vorbind alegătorilor la Sala de gimnastică a Liceului
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47 Idem, vol. X, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 88-89.
48 Ibidem, p. 191.
49 Ibidem, p. 190.
50 Ibidem, p. 117.
51 Ibidem, p. 154-157.
52 „Gazeta Oficială”, publicată de Consiliul Dirigent la Transilvaniei, Banatului şi părţilor româneşti
din Ungaria, Sibiu, 19 ianuarie (1 februarie) 1919, nr. 7, p. 36.
53 Aurel Galea, Formarea şi activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor
româneşti din Ungaria (2 decembrie 1918-10 aprilie 1920), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 1996, p. 435.
54 Lucian Turcu, Între idealuri şi realitate. Arhidieceza greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş în
timpul păstoririi mitropolitului Vasile Suciu (1920-1935), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, p. 45.
55 Ibidem, p. 49.
56 „Unirea”, anul XXIX, Blaj, 14 iunie 1919, nr. 121-121, p. 1.

de Băieţi din Blaj, în 20 octombrie 191957. Canonicul Marcu a fost ales senator
în circumscripţia electorală Blaj din judeţul Alba de Jos58. A îndeplinit această
calitate în legislatura 1919-1920.
La sfârşitul anului 1919, Izidor Marcu şi-a pierdut un important
colaborator, respectiv pe protopopul de Blaj, George Bărbat, care a fost
înmormântat la 13 noiembrie 1919, slujba funebră şi panegiricul fiind ţinute
de distinsul canonic59.
În cadrele României reîntregite, Izidor Marcu a cunoscut deplina
ascensiune socială şi profesională. A fost parte a schimbărilor petrecute
la nivelul Bisericii Greco-Catolice, promovând relaţii bune, de colaborare
cu ierarhia Blajului. Astfel, la 15 noiembrie 1919, Izidor Marcu l-a însoţit pe
mitropolitul Vasile Suciu la Sinaia, alături de profesorul Augustin Popa, la
ceremonia oficială de depunere a jurământului de credinţă al înaltului ierarh
faţă de regele Ferdinand60. A fost prima ceremonie de acest fel din cadrul
României Mari.
La prima aniversare a Marii Uniri, Izidor Marcu s-a aflat în Bucureşti,
unde alături de episcopii Valeriu Traian Frenţiu şi Iuliu Hossu a slujit un Te
Deum la Biserica Sfântul Vasile cel Mare61.
Cariera lui Izidor Marcu a cunoscut o schimbare în anul 1921, când nu
a mai fost rector al Seminarului Teologic din Blaj (fiind înlocuit cu Ioan Bălan,
viitorul episcop-martir de Lugoj) şi trece la Administraţia Centrală Capitulară.
A primit noi sarcini, printre care conducerea unei comisii pentru calificarea
profesorilor de religie de la şcolile secundare, fiind ajutat de canonicii Victor
Macaveiu şi Ştefan Roşianu62.
Un eveniment deosebit în viaţa Blajului, la care Izidor Marcu a contribuit
a fost vizita nunţiului apostolic în România, Francesco Marmaggi (1876-1949)
din 12 iunie 1921. Canonicul Marcu l-a aşteptat la gară şi s-a întreţinut cu el în
limba latină. Cu această ocazie înaltul oaspete l-a onorat pe Marcu cu titlul
onorific de prelat papal din partea lui papei Benedict al XV-lea63.
În 1921, Izidor Marcu a fost numit vicar general arhiepiscopesc de
către mitropolitul Vasile Suciu, ajungând astfel una din cele mai importante
figuri clericale ale Bisericii Greco-Catolice64. Deşi a acces în această înaltă
demnitate, Izidor Marcu şi-a continuat misiunile populare, fiind aproape de
credincioşii uniţi, iar în luna august 1921 s-a aflat Săbadul de Câmpie (azi
Voiniceni, com. Ceuaşu de Câmpie, jud, Mureş)65.
O problemă deosebit de importantă după Marea Unire a fost alcătuirea
unei noi constituţii care urma să se aplice pe întregul teritoriu al României
Mari. Printre cei consultaţi de guvernul Brătianu în acest sens s-a numărat
şi Biserica Greco-Catolică. Astfel, între 19-20 iunie 1922 au avut loc la Blaj
o serie de consultări între reprezentanţii Ministerului Cultelor şi Artelor. În
cadrul acestora a fost prezent întregul corp episcopal şi mai mulţi canonici

57 Idem, anul XXIX, Blaj, 21 octombrie 1919, nr. 224, p. 1.
58 „Gazeta Transilvaniei”, anul al 80-lea, nr. 218, 18 octombrie 1919, p. 2; „Monitorul Oficial”, nr.
172, 9 noiembrie 1919, p. 9718; „Unirea”, anul XXIX, Blaj, 17 octombrie 1919, nr. 221, p. 1; Unirea, anul
XXIX, Blaj, 8 noiembrie 1919, nr. 240, p. 1; „Unirea Poporului”, anul XXIX, nr. 220, Blaj, 16 octombrie
1919, nr. poporal 38, p. 2.
59 „Unirea”, anul XXIX, Blaj, 15 noiembrie 1919, nr. 245, p. 1.
60 Ibidem, p. 2.
61 Idem, anul XXIX, Blaj, 6 decembrie 1919, nr. 260, p. 2.
62 Idem, anul XXXI, Blaj, 26 februarie 1921, nr. 9, p. 4.
63 Idem, anul XXXI, Blaj, 18 iunie 1921, nr. 25, p. 2-3.
64 Idem, anul XXXI, Blaj, 6 august 1921, nr. 32, p. 4.
65 Idem, anul XXXI, Blaj, 3 noiembrie 1921, nr. 36, p. 4.
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reprezentând toate Capitlurile catedrale din Mitropolie. Printre canonicii
care au reprezentat Capitlul Catedralei din Blaj s-a numărat şi Izidor Marcu66.
Fire cumpătă şi echilibrată, Izidor Marcu a fost o prezentă costantă în
cadrul conferinţelor episcopale ale Bisericii Greco-Catolice. S-a evidenţiat în
mod special la cea din 25-26 iulie 1923, când printre chestiunile puse în discuţie
au fost şi propunerile episcopului Iuliu Hossu de Gherla de a transfera sediul
episcopiei sale la Cluj, precum şi de a decupa din eparhia sa protopopiatele
din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, alături de protopopiatul CopalnicMănăştur din judeţul Solnoc-Dăbâca, unităţi ecleziastice care urmau să să
formeze o nouă episcopie, cea de Maramureş. Izidor Marcu a fost cel care a
atras atenţia asupra consecinţelor pe care le puteau avea asupra bisericii cele
două măsuri67. După cum ştim, ambele propuneri ale episcopului Hossu au
fost ulterior puse în practică.
Printre preocupările lui Izidor Marcu s-a aflat şi o serie de chestiuni de
utilitate publică din Blaj. El a negociat în numele Bisericii Greco-Catolice cu
Inspectoratul general al sănătăţii şi ocrotirii sociale, pentru deschiderea unui
ambulator policlinic în oraşul de la confluenţa Târnavelor68. De asemenea, el
a avut şi o implicare în Reforma agrară din 1921, fiind membru în Consiliul de
administraţie al Băncii Agricole din Blaj, ca reprezentant al fondurilor Bisericii
Greco-Catolice69. Prezenţa lui Izidor Marcu în viaţa Blajului s-a resimţit inclusiv
la nivelul vieţii sportive, iar la 23 septembrie 1923 în cadrul unor serbări, el a
sfinţit steagul clubului sportiv local70.
Vicarul Izidor Marcu a reprezentat Biserica Greco-Catolică la
comemorarea centenarului morţii marelui pedagog român, Gheorghe Lazăr,
participând la manifestările de la Avrig din 30 septembrie 1923, alături de mari
personalităţi, precum mitropolitul ortodox al Transilvaniei, Nicolae Bălan şi
principele moştenitor Carol71.
La 4 noiembrie 1923, vicarul Izidor Marcu a participat la o şezătoare a
scriitorilor români din Blaj, la care au luat parte autorii Ion Minulescu, Alfred
Moşoiu, Alexandru Bassarabescu, Ion Agârbiceanu şi Ovidiu Hulea72. În martie
1924, Izidor Marcu a devenit cea mai importantă figură în cadrul ierarhiei
capitulare, fiind desemnat prepozit al Capitlului Catedralei din Blaj. Această
demnitate venea să confirme realitatea că acest important cleric devine a
doua figură ca importanţă în Biserica Greco-Catolică, după mitropolitul Suciu.
Din păcate, la scurt timp de la acest moment, Izidor Marcu a încetat din viaţă
în 6 aprilie 1924, la Blaj. A fost înmormântat în 9 aprilie, ceremonia funerară
fiind oficiată de episcopul de Lugoj, Alexandru Nicolescu, iar panegiricul a
fost rostit de canonicul Ioan Bălan73. O asemenea activitate prodigioasă pe
multiple planuri, aşa cum a fost cea desfăşurată de Izidor Marcu, nu putea să
nu fie răsplătită de statul român, care l-a onorat pe distinsul cleric cu Ordinul
,,Coroana României’’, în grad de ofiţer sau Medalia ,,Răsplata Muncii pentru
Biserică’’, clasa I (1923). Dacă ne referim la activitatea scriitoricească, Izidor
Marcu a fost un colaborator apropiat al ziarului Unirea, contribuind la crearea
sa în 1891, precum şi la reorganizarea din 1921, însă a scris şi în Cultura Creştină,
mai ales în perioada interbelică. Portofoliul său de publicaţii teologice include
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Lucian Turcu, Între idealuri şi realitate, p. 65.
Ibidem, p. 463.
„Unirea”, anul XXXI, Blaj, 15 octombrie 1921, nr. 42, p. 4.
Idem, anul XXXI, Blaj, 19 noiembrie 1921, nr. 47, p. 4.
Idem, anul XXXIII, Blaj, 29 septembrie 1923, nr. 39, p. 3.
Idem,anul XXXIII, Blaj, 6 octombrie 1923, nr. 40, p. 1.
Idem, anul XXXIII, Blaj, 10 noiembrie 1923, nr. 45, p. 3.
Idem, anul XXXIV, Blaj, 12 aprilie 1924, nr. 15, p. 1-2.

mai multe opuri, dintre care amintim în mod special Teologia Pastorală (vol. I
apărut în 1902 şi vol. II apărut în 1906, ambele la Blaj). Împreună cu canonicul
Ştefan Roşianu, Izidor Marcu a scris lucrarea Alcoolismul, apărută tot la Blaj
în 1907. De asemenea, Izidor Marcu s-a remarcat şi printr-o intensă activitate
în domeniul financiar pe care a desfăşurat-o la Banca Patria din Blaj.

CONSIDERAŢII FINALE
Activitatea lui Izidor Marcu conduce la concluzia că acesta a fost o
personalitate reprezentativă şi foarte importantă a Bisericii Greco-Catolice.
Cleric erudit cu studii la Viena, Izidor Marcu a desfăşurat o bogată activitate
pastorală, educaţional-formativă a tineretului din acea epocă, dar şi
administrativă în cadrul forurilor de conducere ale bisericii. Cea mai mare
parte a activităţii sale a fost legată de oraşul Blaj. Foarte activ în planul mişcării
naţionale a românilor transilvăneni, Izidor Marcu şi-a adus contribuţia la
Marea Unire şi a fost prezent la Alba Iulia în 1 decembrie 1918. În perioada
interbelică, el şi-a continuat activitatea începută anterior, dar a ales şi să se
implice în tumultoasa şi efervescenta viaţă politică a României Mari.
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MIHAIL PAVEL - PRIMUL VICAR
GRECO-CATOLIC AL MARAMUREŞULUI
(1860-1872)
Marius Câmpeanu1
Mihail Pavel - the first Greek-Catholic vicar of Maramures (1860-1872)

ABSTRACT
Mihail Paul was the first Greek-Catholic vicar of Maramureş, after the
ecclesiastical incorporation of this area (in 1860) within the Greco-Catholic
Bishopric of Gherla.
He was born on September 6, 1827, in Recea, near Baia Mare. After
the primary classes made at the confessional school in his native village, he
attended gymnasium and lyceum classes in Baia Mare, Satu Mare and Caşovia.
The theological studies began in 1846 at the Santa Barbara College in Vienna
and completed them in 1851 at the Ungvár Seminary.
On March 21, 1852, he was ordained a priest, later being appointed
eparchial secretary at Ungvár for the Greco-Catholic parishes of Maramures in
the Ruthenian Labor Episcopate. In 1854 he was appointed priest in Apsara de
Jos. Between 1856 and 1860, in the early phase of organizing the chancellery in
the new diocese of Gherla, he renounced the priesthood of joining Bishop Ioan
Alexi to perform the notary and archivist function of the Diocese Consistory.
In 1860 he was appointed priest in Slatina and the protopop of the GreekCatholic Archbishop of Sighet. On November 24, 1860, through the diploma
issued by Bishop Ioan Alexi, Mihail Pavel was appointed vicar of Maramureş.
In 1872, after the vacancy of the episcopal seat at Gherla by the election
of John Vancea as a metropolitan, Michael Paul was invested as Bishop of
Gherla. On 27 January 1879 he was appointed Bishop of Oradea. It passed to
eternity on June 1, 1902, being buried in the crypt of the church in Slatina, its
foundation.
During his time as a vicar of Maramures (between 1860 and 1872), Mihail
Pavel played a significant role in the administrative-church, cultural, school
and political life of Maramures county.
Keywords: Vicar, Vicariate, Maramureş, Bishop, Greek-Catholic Church
Cuvinte cheie: Vicar, Vicariat, Maramureș, Episcop, Biserica Greco-Catolică
*
1
Șef Secţie Istorie la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, email:
mariuscampeanu2005@gmail.com
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REPERE BIOGRAFICE
Mihail Pavel s-a născut la 6 septembrie 1827, la Recea (în apropiere de
Baia Mare), în comitatul Satu Mare, „într-o familie nobilă, dar săracă”2. Tatăl său,
Constantin, a fost diac şi dascăl la şcoala confesională din Recea. După clasele
primare făcute la şcoala confesională din satul natal, a urmat clasele gimnaziale şi
liceale la Baia Mare, Satu Mare şi Caşovia. Studiile teologice le-a început, în 1846,
la Colegiul Santa Barbara din Viena şi le-a finalizat, după încheierea evenimentelor
revoluţionare de la 1848, la Seminarul din Ungvár, în 1851. În acelaşi an a vrut
să se căsătorească cu fiica unui preot din Borşa, aceasta decedând cu puţin
timp înainte de cununie, fapt ce l-a determinat să opteze pentru statutul de
preot celib. La 21 martie 1852 a fost hirotonit de Baziliu Popovici, episcopul
Muncaciului. După îmbrăcarea „sutanei preoţeşti” a fost numit secretar eparhial,
la Ungvár, pentru parohiile greco-catolice „marmaţiene” din cadrul Episcopiei
rutene de Muncaci. În 1854 a fost numit preot la Apşa de Jos. Între anii 1856 şi
1860, în faza incipientă de organizare a cancelariei în noua eparhie de Gherla3,
a renunţat la calitatea de preot, alăturându-se episcopului Ioan Alexi4, pentru a
îndeplini funcţia de notar şi arhivar al Consistoriului diecezan.
În 1860 a fost numit preot la Slatina (astăzi, Solotvino, în Ucraina subcarpatică)
şi protopop al Protopopiatului Greco-Catolic Sighet. La 24 noiembrie 1860, prin
intermediul unei circulare eparhiale emise de Ioan Alexi, lui Mihail Pavel i s-a conferit
demnitatea de vicar al Maramureşului. A depus jurământul de credinţă faţă de Ioan
Alexi şi Consistoriul diecezan, la Gherla, în ziua de 23 decembrie 18605.
În 1872 după vacantarea scaunului episcopal de la Gherla prin alegerea
lui Ioan Vancea ca mitropolit, Mihail Pavel a fost învestit episcop al Gherlei
(instalarea în scaunul episcopal a avut loc la 23 februarie 1873). La 27 ianuarie
1879 a fost desemnat episcop de Oradea. În perioada păstoririi de la Oradea s-a
îngrijit de buna funcţionare a Gimnaziului catolic din Beiuş, ca acesta să poată
oferi condiţii de învăţământ şi de internat pentru aproximativ 100 de elevi şi a
renovat catedrala episcopală. A trecut la cele veşnice la data de 1 iunie 1902,
fiind înmormântat în cripta bisericii din Slatina, ctitoria sa6.

CONTEXTUL CONFESIONAL DIN MARAMUREŞ LA MIJLOCUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
După cum s-a menţionat, Mihail Pavel a fost paroh în Apşa de Jos (între
anii 1854 şi 1856) în perioada finală de subordonare a parohiilor greco-catolice
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2 Ioan Georgescu, Episcopul Mihail Pavel. Viaţa şi faptele lui (1827-1902). La o sută de ani de
la naşterea şi la douăzeci şi cinci de la moartea lui, Tipografia şi Librăria Românească Societate
Anonimă, Oradea, 1927, p. 7.
3 Episcopia Greco-Catolică de Gherla a luat naştere la 26 noiembrie 1853 prin bula pontificală „Ad
Apostolicam Sedem”. În componenţa acesteia au intrat 634 de parohii: 540 de parohii cu 350.000 de
credincioşi, desprinse de la eparhia de Alba-Iulia şi Făgăraş, şi 94 de parohii cu 60.000 de credincioşi,
desprinse de la dieceza ruteană de Muncaci (din comitatele Maramureş, Satu Mare şi Ugocea). La
conducerea diecezei, prin decretul împărătesc din 17 martie 1854, a fost numit episcopul Ioan Alexi
– n.n., M.C.
4 „s-a jertfit pe sine şi averile sale şi a lăsat parohia şi odihna şi a venit la acest Guvern diecesan
de oficiant, atunci când a început Illustritatea Vo(a)stră a guverna, când a fost vatra rece...”. Arhivele
Naţionale - Serviciul Judeţean Cluj (în continuare AN-SJ Cluj), fond Episcopia Greco-Catolică ClujGherla, dosar 1213/1860, f. 10v
5 Idem, dosar 8496/1900, f. 9.
6 Ioan Georgescu, op. cit., p. 7-12.

din fostul comitat Maramureş Episcopiei rutene de Muncaci şi, ulterior, paroh
în Slatina (între anii 1860 şi 1872), la puţin timp după transferarea a 54 de
parohii „marmaţiene” de sub jurisdicţia Episcopiei Greco-Catolice de Muncaci
la Episcopia Greco-Catolică de Gherla. Numirea acestuia în calitatea de vicar
are legătură directă cu procesul de reînfiinţare a Vicariatului Maramureşului,
demers dus la bun sfârşit în toamna anului 1860, de episcopul Ioan Alexi.
Încorporarea celor 54 de comunităţi greco-catolice cu populaţie
românească majoritară în structura nou-înfinţatei eparhii de Gherla, sub
forma unui vicariat, are la bază mai multe consideraţii. Pe de-o parte, a
fost corectată o nedreptate istorică, redându-i-se vicariatului înfiinţat de
Maria Tereza (la 24 august 1776) menirea sa originală, iar pe de altă parte,
arhiereul gherlean a intenţionat să aibă o administrare eficientă asupra
unui areal aflat la extremitatea nord-vestică a diecezei, conferind, în acelaşi
timp, instituţiei ecleziastice din Maramureş un anumit grad de autonomie.
Celor două motivaţii li se adaugă şi prevederile Concordatului încheiat
între Viena şi Scaunul papal de la Roma, în anul 1855, în conformitate cu
articolul IV lăsându-se la latitudinea episcopilor catolici organizarea propriilor
administraţii bisericeşti. Cu siguranţă, decizia episcopului Ioan Alexi a fost
influenţată şi de situaţia litigioasă româno-ruteană, în urma căreia Sighetul şi
câteva comunităţi mixte din Maramureş (Rona, Frumuşaua şi Valea Neagră)
au rămas sub jurisdicţia Episcopiei rutene de Muncaci.

ALEGEREA VICARULUI MIHAIL PAVEL
Între 19 mai şi 13 iunie 1860, episcopul Ioan Alexi a desfăşurat o vizită
canonică în Maramureş, luând contact direct cu problemele spirituale,
patrimoniale, canonice şi materiale existente în fiecare comunitate7. Întors
la Gherla, episcopul a adus pe linie dreaptă problema reînfiinţării vicariatului
maramureşean şi a desemnării unui vicar în calitate de „cap subaltern în
Marmaţia”8. În acest sens, a cerut punctul de vedere a Capitlului diecezan,
format din şase canonici, care a analizat dosarele celor doi candidaţi propuşi:
Mihail Pavel (fostul notar consistorial) şi Filip Opriş (protopop al Protopopiatului
Greco-Catolic Cosău). În urma deliberării forului ecleziastic, fiecare candidat
a obţinut câte trei voturi.
La 1 octombrie 1860, o nouă comisie, formată din prepozitul capitular
Macedon Pop, canonicul şcolar Ştefan Bilţiu şi canonicul Ioan Gulovich,
a analizat cele două opţiuni, declarându-se în favoarea lui Mihail Pavel. În
argumentarea deciziei au fost menţionate următoarele: experienţa acumulată
în cei şase ani şi jumătate în care a lucrat ca secretar şi arhivar în cancelariile
diecezane de la Ungvár şi Gherla, experienţa de doi ani ca „păstor sufletesc” la
Apşa de Jos, purtarea morală ireproşabilă şi faptul că în ultimii ani de pregătire
teologică, transferându-se din cauza „tulburărilor revoluţionare” de la 1848,
de la Viena la Ungvár, a îndeplinit calitatea de prefect al elevilor seminarişti.
În conjunctura tensionantă („împrejurările zgomotóse”) din Maramureş se
impune numirea unui vicar cu puternice sentimente româneşti („iubitoriu

7 Prezenţa episcopului în Maramureş este marcată documentar şi de „protocoalele vizitaţiunilor
canonice”, şase dintre acestea fiind identificate până în momentul de faţă la Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Maramureş. Este vorba despre „protocoalele” întocmite la Ocna Şugatag (21 mai
1860), Glod (27 mai 1860), Botiza, Strâmtura (28 mai 1860), Cuhea – azi, Bogdan-Vodă (30 mai 1860)
şi Dragomireşti (31 mai 1860). Pe această temă, a se vedea Marius Câmpeanu, Vizita episcopului Ioan
Alexi în Maramureş (1860), în „Acta Terrae Fogarasiensis”, V, 2016, p. 317-326.
8 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 1213/1860, f. 1.
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de limbă şi naţiunea sa”), îndrăgit de clerul local şi de elita intelectuală, fapt
confirmat chiar de Ioan Alexi, în urma vizitei întreprinse în Maramureş, în vara
anului 1860. Astfel, comisia s-a pronunţat pentru „energicul” şi „experimentatul”
Mihail Pavel, în detrimentul „morbosului” protopop al Cosăului, Filip Opriş9.
În favoarea alegerii lui Mihail Pavel ca vicar al Maramureşului, episcopul
Gherlei a mai luat în calcul cunoştinţele referitoare la situaţia confesională
din Sighet, precum şi familiarizarea acestuia cu culisele politicii ecleziastice
rutene, graţie activităţii de secretar eparhial, desfăşurate la Ungvár, între anii
1852 şi 185410.
Prin circulara eparhială din 24 noiembrie 1860, Mihail Pavel a fost
desemnat vicar al Maramureşului, sediul vicariatului fiind stabilit la Slatina.
În aceeaşi zi, decizia a fost adusă la cunoştinţa clerului şi credincioşilor
din „Arhidiaconatul marmaţian”, forului ecleziastic de la Muncaci şi lui
Iosif Man, comitele suprem al Maramureşului11. În documentul menționat
au fost precizate drepturile şi obligaţiile vicarului Mihail Pavel, acestea
fiind următoarele: conduce şedinţele Consistoriului subaltern, în calitate
de preşedinte, numind doi asesori: un defensor matrimonial şi un notar
consistorial; aduce hotărâri în cauze „mai mărunţele” (între cler şi „popor”,
cântăreţi, servitori bisericeşti şi „popor”); încearcă reconcilierea în procesele
de divorţ; vizitează anual parohiile şi şcolile confesionale din vicariat;
revizuieşte şi trimite Ordinariatului diecezan rapoartele trimise de protopopi
(„relaţiuni periodice” şi „raţiuni bisericeşti”); binecuvântează cruci, cimitire,
veşminte preoţeşti şi biserici nou construite; acordă dispense de la gradul al
patrulea de înrudire şi la a treia vestire pentru căsătorii12.
Mihail Pavel a depus jurământul de credinţă la Gherla, la 23 decembrie
1860. Instalarea s-a desfăşurat la 27 ianuarie 1861, în biserica din Slatina, în
cadrul unei mise solemne la care a fost delegat Ştefan Bilţiu, canonic şcolar
al Episcopiei Greco-Catolice de Gherla. După momentul instalării, a fost
constituit Consistoriul subaltern „marmaţian”. În cadrul primei şedinţe a forului
nou-înfiinţat (desfăşurată în Slatina, la 28 ianuarie 1860), episcopului Ioan
Alexi i-au fost transmise cuvinte de gratitudine din partea clerului şi poporului
român din Maramureş pentru denumirea unui vicar de naţionalitate română
şi pentru înfiinţarea Consistoriului subaltern „din indivizi curat români, de un
sânge, o limbă şi conaţionalitate stătător”. Sentimentul general de bucurie, a
mai fost exprimat în felul următor: „Saltă inima fieştecărui român marmaţian
de bucurie văzând că cârma lor bisericească s-a curăţit de limbi străine şi
văzând că prin aceasta cu un pas sunt iară mai aproape de scopul la care
ţintesc în timpul de faţă toate popoarele europene”13.
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9 Ibidem, f. 1, 10, 11.
10 Ana Grigor, Separaţia bisericească a românilor maramureşeni de biserica ruteană, în „Studia
Universitatis Babeş-Bolyai. Historia”, XLII, 1-2, Cluj-Napoca, 1997, p. 83.
11 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 8496/1900, f. 6, 7, 14.
12 Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Maramureş (în continuare AN-SJ Maramureş), fond
Protopopiatul Greco-Catolic Vişeu, dosar 6/1861, f. 4v.
13
Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. III (30 iulie 1859-26
februarie 1861). Coordonator: Simion Retegan, Editura Academiei Române, București, 2006, p. 529530. Scrisoarea de mulţumire a membrilor Consistoriului subaltern adresată episcopului Gherlei
pentru numirea primului vicar român în Maramureş, este publicată şi la Simion Retegan, Parohii,
biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1849-1875). Mărturii
documentare, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 199-200.

ACTIVITATEA VICARULUI MARAMUREŞEAN MIHAIL PAVEL
În intervalul de timp în care a deţinut calitatea de vicar al Maramureşului (între
anii 1860 şi 1872), Mihail Pavel a jucat un rol semnificativ în viaţa administrativăbisericească, culturală, şcolară şi politică a comitatului Maramureş.
Cea mai importantă realizare, din perspectiva administraţiei bisericeşti,
a fost rezolvarea situaţiei jurisdicţionale a parohiei Sighet, în anul 187114, după
o îndelungată activitate petiţionară la care şi-au adus contribuţia episcopul
Ioan Alexi şi întreaga elită laică a Maramureşului, dintre care îi menţionăm pe
comitele suprem Iosif Man, Gavrilă Mihaly de Apşa, Ioan Iurca şi Vasiliu Mihalca.
Pentru extragerea parohiei Sighet din sfera Muncaciului, Mihail Pavel „a recurs
la locurile cele mai înalte, a călătorit la Gherla, mai de multe ori la Viena, ba şi la
Roma necruţând nici ostenele, nici spese”15. Un exemplu concludent a activităţii
petiţionare desfăşurate de vicarul Pavel este scrisoarea trimisă episcopului Ioan
Alexi, la 2 aprilie 1861. Prin intermediul misivei, arhiereul este rugat să intervină la
„locurile mai înalte” pentru corectarea nedreptăţilor comise împotriva comunităţii
româneşti din Sighet şi pentru a nu se numi, în viitor, un alt vicar rutean aici,
deoarece parohiile aflate de jur-împrejurul oraşului au fost încorporate diecezei
de Gherla16. Referindu-se la sediul vicariatului, consideră Sighetul ca fiind locul
cel mai potrivit, arătând că în afară de acesta „nu putem afla, acolo este fusul
pe lângă care se învârteşte toată Marmaţia, acolo e vatra tuturor lucrurilor”17. O
alternativă ar constitui-o Slatina, aflată la mică depărtare de Sighet, „însă Tisa e
o prăpastie mare de multe ori”, fapt ce generează un anumit efort şi grad de
oboseală, atât pentru vicar, care era obligat să se deplaseze la Sighet (reşedinţa
comitatului), de nenumărate ori, pentru rezolvarea problemelor „dregătoreşti”,
cât şi pentru slujitorii bisericeşti, în relaţia lor cu Oficiul vicarial18.
Ca o consecinţă firească a demersurilor făcute de forurile superioare
ale Bisericii Greco-Catolice din Transilvania (mitropolit de Blaj, episcop de
Gherla, vicar) barierele birocratice, politice şi bisericeşti au fost îndepărtate
prin decretul Nunţiaturii Apostolice de la Viena, din 18 aprilie 1871, care a
adus pe românii greco-catolici din Sighet sub jurisdicţia Gherlei. Imediat
după recunoaşterea oficială a parohiei Sighet, administrarea acesteia a fost
încredinţată preotului Ioan Pop care, în paralel, era profesor de limba română
şi catehet la Gimnaziul Romano-Catolic din Sighet19.
Cu un an înaintea acestui moment crucial din destinul confesional al
comunităţii sighetene, vicarul Mihail Pavel l-a însoţit pe mitropolitul Ioan

14 Prin decretul Nunţiaturii Apostolice de la Viena, din 18 aprilie 1871, românii din Sighet au
primit aprobarea de a-şi organiza o parohie proprie, în cadrul diecezei de Gherla. În prima fază,
serviciile religioase au fost oficiate într-o capelă romano-catolică din centrul orașului. În anul 1890,
Administraţia financiară a donat un teren, începându-se edificarea unei biserici noi, de piatră. Pe
lîngă sprijinul financiar primit de la autorităţi, la ridicarea, pictarea şi înzestrarea interioară a bisericii
au contribuit toate parohiile Vicariatului Maramureşului. Biserica din Sighet, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, a fost sfinţită la 20 martie 1892 de delegatul episcopal Alexandru Erdöss, împreună
cu vicarul maramureșean Tit Bud şi un sobor format din 19 preoţi.
15 Tit Bud, Disertatiune despre episcopii şi vicarii romani din Maramuresiu, Tipografia Diecezană,
Gherla, 1891, p. 39.
16 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 723/1861, f. 2v.
17 Ibidem.
18 Trecerea succesivă a Tisei, atât a vicarului pentru a ajunge la Sighet, cât şi a preoţilor pentru a
ajunge la Slatina, obliga la achitarea unei taxe la trecerea podului peste râu. Contravaloarea taxei de
pod, cumulată într-un an calendaristic, totaliza circa ¼ din veniturile clericale. Ibidem, f. 3.
19 Tit Bud, Însămnări şi date despre înfiinţarea parochiei greco-catolice române din Sighetul
Maramuresului, Tipografia Diecezană, Gherla, 1905, p. 12.
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Vancea la Roma, la lucrările Conciliului Vatican I. De asemenea, către finalul
mandatului vicarial, între 5 şi 14 mai 1872, a participat la primul Conciliu
provincial al Bisericii Greco-Catolice din Transilvania, desfăşurat la Blaj20.
Printre îndatoririle vicariale s-a numărat şi aceea de a face vizite prin
parohii, pentru a observa situaţia reală în care erau bisericile, edificiile parohiale
şi şcolile confesionale. De acest aspect, Mihail Pavel a fost conştient încă
de la bun început, subliniind că „nimic nu-i mai scump înaintea ochilor mei
ca împlinirea dregătoriei mie graţios concredinte aşa precum aşteaptă mai
marii mei şi recere înaintarea religiunei, a bisericei şi a culturei poporului
mie încredinţată”21. Prin intermediul vizitelor desfăşurate în anul 1864, Mihail
Pavel a luat un prim contact cu realitatea faptică din parohii, încercând să
îmbunătăţească starea materială a preoţilor şi a dascălilor. Vizitarea parohiilor
a fost precedată de o circulară („informare”) adresată protopopilor şi preoţilor,
pentru ca aceştia „să-şi întocmească lucrurile şcolare, aşa încât mergând în
vizita canonică să nu aflu defecte grosolane, în care caz voi fi silit a face arătare
la locuri competente”22. De asemenea, a mai fost preocupat de aspectele
matrimoniale şi de modul în care era respectat sacramentul Căsătoriei de către
enoriaşi. În acest sens, a analizat situaţia căsătoriilor „învrăjbite” şi a relaţiilor de
concubinaj (aproximativ 200 de cazuri în vicariat), încercând să le oficializeze
canonic acolo unde nu existau piedici sau „a le străface în căsătorii legiuite”23.
Din punct de vedere cultural, Mihail Pavel a fost unul dintre membrii
fondatori, în 1860, alături de comitele suprem Iosif Man şi de alţi intelectuali
români, ai Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş24.
Asociaţiunea a fost cel mai important proiect cultural al Maramureşului
din epoca modernă, la bază fiind o alianţă a clerului greco-catolic cu elita
laică. Obiectivul principal al acestui proiect de factură iluministă a fost
sprijinirea învăţământului primar românesc din vicariat, prin formarea de
dascăli calificaţi. Dezideratele înfăptuite ale acestui organism cultural au fost
înfiinţarea unei Preparandii şi a unui convict (alumneu, internat). Preparandia
a avut rolul de a forma învăţători calificaţi, iar convictul a fost înfiinţat pentru
susţinerea, atât a elevilor care frecventau cursul preparandial, cât şi pentru
tinerii români fără posibilităţi materiale care urmau cursurile gimnaziilor
maghiare (reformat şi romano-catolic) din Sighet25. Faptul că Sighetul nu s-a
aflat în componenţa Episcopiei Greco-Catolice de Gherla a dus la întârzierea
aprobării statutelor Asociaţiunii şi, implicit, la privarea Preparandiei la dreptul
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20 Conciliul provincial prim al provinciei bisericeşti greco-catolice de Alba-Iulia şi Făgăraş ţinut la
anul 1872, ediţia a II-a, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1886, p. XXIV.
21 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 1609/1864, f. 1r.
22 AN-SJ Maramureş, fond Protopopiatul Greco-Catolic Iza, dosar 44/1869-1870, f. 3v.
23 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 1609/1864, f. 1r.
24 Deşi statutele n-au fost aprobate de autorităţi decât în 1868, Asociaţiunea şi-a început activitatea
în 1860. Activitatea „Astrei Maramureşene”, desfăşurată între anii 1860 şi 1905, a fost reflectată în
următoarele lucrări: Tit Bud, Analele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş,
Gherla, 1906; Artur Koman, Documente istorice maramureşene, Vişeul de Jos, 1937.
25 Preparandia din Sighet a fost înfiinţată în 1862, avându-l la conducere pe profesorul Ioan
Buşiţia, absolvent al Institutului pedagogic de la Viena şi fost dascăl al Şcolii Normale Districtuale
din Lăpuşu Unguresc (astăzi, Târgu Lăpuş). În cadrul Preparandiei au fost pregătiţi peste 120 de
dascăli pentru şcolile confesionale din vicariat şi din ţinuturile învecinate (Sătmar, Chioar). În 1870 a
fost transformată în Preparandie de stat, cu limba de predare maghiară. Relevante pentru această
problematică sunt următoarele studii: Ioan Buşiţia, Preparandia română din Maramureş, în „Gazeta
Transilvaniei”, XLIII, nr. 12, Braşov, 10/22 februarie 1880; Vasile Paul, Ioan Buşiţia, întâiul profesor
al învăţământului pedagogic din Maramureş, în „Marmatia”, IV, Baia Mare, 1978; Vasile Popeangă,
Preparandiile româneşti din Transilvania, în „Ziridava”, XII, Arad, 1982.

de publicitate, aceasta funcţionând, între anii 1862-1670, ca o instituţie privată
de învăţământ, din contribuţiile benevole ale clerului şi credincioşilor grecocatolici din Maramureş. Vicarul Mihail Pavel a deţinut funcţia de vicepreşedinte
a Asociaţiunii şi de director a Preparandiei confesionale.
În calitate de inspector şcolar, Mihail Pavel a încercat să asigure condiţiile
optime de organizare şi funcţionare a şcolilor confesionale din vicariat. În
acest sens, a purtat numeroase discuţii cu părinţii renitenţi, încercând să-i
conştientizeze de importanţa educării copiilor, dar şi cu dascălii confesionali,
în scopul eficientizării procesului educaţional. A înfiinţat şcoli în satele în
care nu fuseseră în perioada anterioară, astfel încât la 6 august 1864 existau
şcoli în toate parohiile vicariatului. La data de 4 octombrie 1864, după patru
ani de la instalarea în parohia Slatina, a invitat întregul cler maramureşean la
sfinţirea şi deschiderea şcolii noi de piatră26. De asemenea, a fost preocupat
de dotarea corespunzătoare a şcolilor confesionale cu manuale şcolare, pe
care personal le-a comandat de la Tipografia Diecezană din Gherla. Dacă
comunităţile şi senatele şcolare nu aveau posibilităţi materiale să achite
costurile manualelor şi a rechizitelor şcolare, vicarul a recomandat preoţilor
ca aceste sume de bani să fie suportate din fondurile parohiale („lada bisericii”).
Unul dintre principalele motive ce ducea la întârzierea sau întreruperea
temporară a prelegerilor şcolare a fost salariul derizoriu plătit dascălilor, la care
se adăuga neregularitatea cu care comunităţile parohiale îşi onorau obligaţiile
faţă de aceşti „luminătorii” ai satelor maramureşene. Numeroasele informări
trimise vicarului de către dascălii confesionali scot în evidenţă faptul că,
atât slujitorii bisericeşti şi senatele şcolare, cât şi antistiile comunale, actanţi
principali la nivelul lumii rurale în asigurarea resurselor financiare necesare
desfăşurării procesului educaţional, nu au fost preocupaţi, în mod constant,
de asigurarea salariilor dascălilor, dotarea cu rechizite şcolare şi manuale
didactice şi, implicit, de asigurarea frecvenţei şcolare. Vicarul Mihail Pavel a
abordat această problemă cu o atenţie deosebită, intervenind personal sau
prin intermediul corespondenţei oficiale, solicitând imperios protopopilor să
se deplaseze în parohii pentru remedierea situaţiilor ivite. Făcând referire la
demersurile rămase fără efectul scontat, îndreptate către „oficiolatele politice”,
venite din partea sa sau a protopopilor, Mihail Pavel a văzut în dezinteresul
autorităţilor un act voluntar făcut pentru ca naţiunea română „să rămână în
întuneric ca să nu-şi cunoască situaţiunea, interesele şi drepturile sale”27.
În majoritatea satelor româneşti din comitatul Maramureş, salarizarea
dascălilor se făcea din banii proveniţi prin arendarea dreptului de cârciumărit
(aşa-numitele „fonduri regale”), încredinţaţi şcolilor confesionale şi parohiilor
de către autorităţile civile. Mai existau cazuri în care remuneraţia dascălului
şi întreţinerea edificiului şcolar se făceau pe baza unei contribuţii financiare
(„eieptare pe popor”), repartizată, anual, pe fiecare familie în parte. Pentru
stabilitatea dascălilor autohtoni, dar şi pentru atragerea altora, din afara
comitatului, Mihail Pavel a reglementat salarizarea dascălilor pe bază
contractuală, fapt pentru care „staţiunile docenţiale” din Vicariatul Maramureş
erau considerate cele mai bine retribuite din întreaga dieceză a Gherlei,
fiind un prilej de bucurie „acelui preparand care a putut să ajungă dascăl în
Maramureş”28. Sistematizarea veniturilor dascălilor a dus la eliminarea vechilor
cantori-docenţi care se mulţumeau cu o plată modestă în schimbul câtorva
ore de catehizare. De nenumărate ori obstacolele în calea progresului şcolar

26 AN-SJ Maramureş, fond Protopopiatul Greco-Catolic Ieud, dosar 9/1864-1865, f. 3.
27 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dos. 481/1867, f. 1.
28
Tit Bud, Analele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş 1860-1905,
Tipografia „Aurora”, Gherla, 1906, p. 22.
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erau puse chiar de reprezentanţii clerului şi de membrii senatelor şcolare
pentru că între un dascăl care a terminat preparandia şi pretindea o „soluţiune
docenţială” decentă şi un cantor care-şi asuma atribuţii de dascăl şi avea
pretenţii salariale modice, se opta în favoarea ultimului, motivul invocat
fiind precaritatea financiară a comunităţii. Documentele de arhivă prezintă
numeroase cazuri în care vicarul a intervenit ferm, cerând protopopilor
angajarea unor dascăli calificaţi, absolvenţi ai cursurilor preparandiale,
atrăgând, în acelaşi timp, atenţia preoţilor de consecinţele la care se
expun prin nerespectarea dispoziţiilor diecezane29. Dacă sintetizăm situaţia
învăţământului confesional românesc din vicariat, în deceniul 7 al secolului
al XIX-lea, nu putem decât să reproducem cuvintele vicarului Pavel, care a
arătat că, deşi erau şcoli şi dascăli în fiecare comună, „de vom intra fără ştire
în şcoală aflăm câte trei-patru pruncuţi contraşi într-un unghi şi tremurând,
parte pentru rigoarea frigului, parte pentru frica vergei ce(le)i mari care e
culcată a lungul mesei, învăţătorul şede în chilia sa caldă, cu pipa”30.
În sfera politică, Mihail Pavel a fost activ încă din 1871, an în care a fost
ales membru în Parlamentul de la Budapesta, din partea cercului electoral
Sighet. Alegerea vicarului s-a făcut la data de 4 decembrie 1871, punându-se
punct unei lungi perioade, de 26 de ani, în care românii din Maramureş nu
au avut niciun reprezentant în „Dieta ţării”. Momentul alegerii a fost redat cu
mult entuziasm în presa vremii: „Alegerea s-a făcut în perfectă unanimitate,
în 4 decembrie, în sala mare a prefecturii, în prezenţa unui mare număr de
alegători, în mare parte români, sub prezidiul Domnului vice-comite Vasiliu
Mihalca. Ne saltă inima de bucurie când auzim străbunele vivate în onoarea
unui român. Numai tricolorul nostru naţional mai lipsea pentru ca spectacolul
să fie întreg şi demn de însufleţire. Dacă d(omnu)l Pavel n-ar avea alt merit
decât numai că e născut român, chiar şi în acest caz am felicita pe fraţii noştri
din cercul Sighetului pentru noua direcţiune observată în exercitarea celui
mai scump drept constituţional. Domnia sa însă are un trecut binemeritat
de naţiunea română, un trecut care nu-i va permite să lucre(ze) altfel decât
pentru binele poporului român”31. Meritele şi realizările culturale, şcolare şi
politice au fost apreciate şi de către autorităţile civile, în anul 1870, vicarului
fiindu-i conferită distincţia de cavaler al ordinului Francisc Iosif I.
De-a lungul întregii sale păstoriri, vicarul Mihail Pavel s-a bucurat de
dragostea clerului şi a enoriaşilor, sentiment exprimat plenar mai ales cu
ocazia deplasării acestuia de la Slatina la Gherla, desfăşurată începând cu
data de 19 februarie 1873, cu scopul de a-şi prelua atribuţiile arhiereşti32. În
toate parohiile pe care le-a străbătut a fost însoţit de călăreţi, de nenumărate
alaiuri de români îmbrăcaţi în haine de sărbătoare şi de preoţi în „ornate”
bisericeşti. Drumul parcurs până la Cavnic (punct de graniţă între comitatul
Maramureş şi districtul Chioar, din comitatul Solnoc Dobâca) s-a desfăşurat
pe fundalul sonor şi neîntrerupt al clopotelor din biserici.
Mihail Pavel a fost un vicar şi, ulterior, un episcop respectat, atât de
cler şi de credincioşi, cât şi de autorităţile politice ale vremii. În arealul
Maramureşului istoric, pe lângă biserica şi şcoala confesională din Slatina,
edificate din veniturile sale, a susţinut financiar activitatea Asociaţiunii şi a
Preparandiei din Sighet. De asemenea, s-a îngrijit de bisericile, casele parohiale
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29 AN-SJ Maramureş, fond Protopopiatul Greco-Catolic Cosău, dosar 23/1865, f. 27, 48, 50.
30 AN-SJ Cluj, fond Episcopia Greco-Catolică Cluj-Gherla, dosar 481/1867, f. 2r.
31 „Federaţiunea”, IV, nr. 121-589, Pesta, 13/1 decembrie 1871, p. 483.
32 În cadrul şedinţei consistoriale de la Vad (4 februarie 1873) a fost elaborat un „proiect de program”
privind însoţirea lui Mihail Pavel de la Slatina la Gherla. AN-SJ Maramureş, fond Protopopiatul GrecoCatolic Cosău, dosar 43/1873, f. 4.

şi şcolile confesionale, ultimele funcţionând în condiţii optime şi datorită
sprijinului, direct sau indirect, venit din partea vicarului. Din aceste motive,
Mihail Pavel poate fi considerat drept unul dintre cei mai de seamă oameni
ai Maramureşului din perioada modernă şi, în acelaşi timp, o personalitate
marcantă a elitei greco-catolice din Transilvania.
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ŞCOALA NORMALĂ ROMANO-CATOLICĂ DE
EDUCATOARE DIN SATU MARE (1892-1922)
Radu David1
The Roman-Catholic Normal School as a kindergarten teacher from Satu
Mare: 1892-1922

ABSTRACT
In this study, the author tells us about the establishment of the first
Roman-Catholic denominational schools in the city of Satu Mare, with the
arrival of the nuns of the Order of St. Vincent (by Paul). This is the elementary
school, the Pedagogical School for Teachers, the Kindergarten and the
Trades School, and later the Gymnasium School, the Girls’ School and the
Higher School of Teaching. Then the author describes the organization and
functioning of this school, the subjects that were studied in the educational
program and the evolution of the school under the Hungarian regime and
then under the Romanian one. The study is accompanied by statistical
information meant to illustrate the evolution of the number of students
over the years, the confessional belonging of the students, their ethnic,
geographical and social origin, the attendance at the courses, and in the end
short biographies of the teachers who worked at this school are included.
Keywords: Satu Mare, Order of Saint Vincent de Paul, Romanian-Catholic
Pedagogical School for Teachers, Normal Upper Roman-Catholic School
Cuvinte cheie: Satu Mare, Ordinul Sf. Vicenţiu de Paul, Şcoala Pedagogică
Romano-Catolică de Învăţătoare, Şcoala Normală Superioară RomanoCatolică
*
După stabilirea lor la Satu Mare în 1842, călugăriţele din Ordinul Sf.
Vincenţiu de Paul au întemeiat mai multe instituţii educative pentru fete.
Chiar în anul venirii la Satu Mare au deschis o Şcoala Primară2. În 1857 au

1 Profesor, Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare, email: raduholod@yahoo.com
2 Radu David, Date cu privire la Școala Primară Romano-Catolică de Fete din Satu Mare:18421948, în „Satu Mare. Studii şi Comunicări”, seria Istorie, Etnografie, Artă, Restaurare, Conservare, vol.
XXXII/II, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2016, pp. 111-140.
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pus bazele Şcolii Pedagogice Romano-Catolice de Învăţătoare3, iar în anul
următor au deschis o grădiniţă4. În 1874 (probabil) au înfiinţat o Şcoală de
Meserii pentru Fete, unde elevele erau învăţate croitorie5. În 1890 au deschis
o şcoală de rang gimnazial, Şcoala Civilă Romano-Catolică de Fete6. În
1892 au fost puse bazele şcolii de care ne vom ocupa în studiul de faţă, în
1894 se deschidea Şcoala Normală Superioară Romano-Catolică, care avea
misiunea de a pregăti profesoare pentru nivelul gimnazial (şcoli civile)7, iar în
1918 Liceul Romano-Catolic de Fete8.
Fiecare şcoală avea conducerea sa proprie, secretariat separat, propria
ştampilă şi arhivă şi folosea un anumit spaţiu în cadrul complexului de clădiri
edificat începând cu anul 1842 în jurul mănăstirii ordinului Sf. Vincenţiu de
Paul9. În continuare vom prezenta câteva date cu privire la Şcoala Normală
Romano-Catolică de Educatoare.

ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII
Şcoala Normală Romano-Catolică de Educatoare a început să
funcţioneze în octombrie 1892, în timpul episcopului Meszlényi Gyula,
făcând parte dintre institutele educative ale surorilor carităţii din Ordinul
Sf. Vincenţiu de Paul de la Satu Mare10. Primul director al şcolii a fost dr.
Steinberger Ferencz, care îndeplinea aceeaşi funcţie şi la Şcoala Normală
Romano-Catolică de Învăţătoare încă din 187611. Acesta a predat şi cursuri
de pedagogie. Din anul 1900 el a fost înlocuit de canonicul Hámon József12,
care a condus şcoala până în februarie 1905, când a fost, la rândul său,
substituit de dr. Kováts Iuliu/Gyula13. Acesta din urmă a condus şcoala până
la desfiinţarea instituţiei în 1922, predând şi cursuri de pedagogie.
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3 Pentru începuturile școlii: Obert M. Alacoque (igazgató), Szatmárnémeti Róm. Kat. Tanitónőkepző
Intézetének és Leányliceumának. Évkönyve az 1940-1941 évről, Szatmárnémeti, 1941, pp. 9-10.
4 Radu David, Date cu privire la grădiniţa de la Satu Mare a surorilor milostive din ordinul Sfântul
Vincențiu de Paul, în „Şcoala Sătmăreană. Revistă de educaţie pedagogică”, anul XIV, nr. 19, S. N.,
2016, pp. 129-133.
5 Arhivele Naţionale, Biroul Judeţean Satu Mare, fond Şcoala Elementară Romano-Catolică de
Fete, inv. nr. 372, Registrul matricol nr. 2.
6 Radu David, Şcoala Civilă Romano-Catolică de Fete din Satu Mare, în „Satu Mare. Studii şi
Comunicări”, seria Istorie, Etnografie, Artă, Restaurare, Conservare, vol. XXIII/2, 2017, pp. 63-89.
7 Burá László, A Szatmárnémeti Római Katolikus Polgári Iskolai Tanitónőkepző Intézet, în „Satu
Mare. Studii şi Comunicări”, XIV, 1997, pp. 299-330.
8 Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul şcolar 1923-1924, publicat de dr.
Ludovic Lőrincz profesor-director, Tipografia Simion şi Vescan, Satu Mare, 1924, p. 3.
9 Situat în zona centrului vechi a oraşului Satu Mare, ansamblul este delimitat în prezent de străzile
Ştefan cel Mare (la vest), strada Mileniului (la est), strada Ceahlăului (la nord) şi strada Ioan Slavici (la
sud)
10 Pentru reconstituirea istoriei acestei şcoli ne-au fost de folos documentele păstrate la Arhivele
Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, Fond Şcoala Normală Romano-Catolică de Educatoare.
Acest fond cuprinde opt registre matricole și două registre de procese-verbale ale corpului profesoral.
11 Acesta semnează în calitate de director primul proces-verbal din Registrul nr. 9, (Proces-verbal
din 30 septembrie 1892, loc. cit.), în care se discută primele măsuri de organizare a şcolii şi împărţirea
atribuţiilor cadrelor didactice.
12 În procesul-verbal din 19 decembrie 1899 Steinberger apare încă director al școlii. În procesulverbal următor, datat 30 martie 1900, semnează ca director Hámon József. Cf. Registrul nr. 9, loc. cit.
13 Acesta este numit director la data de 5 februarie 1900, fapt consemnat în procesul-verbal din 9
februarie 1905/Registrul nr. 10, loc. cit.

Diplomă de absolvire a şcolii din 1899, Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond
Şcoala Normală Romano-Catolică de Educatoare

Numele şcolii, în limba maghiară - aşa cum reiese din ştampila aplicată
pe documente şi din registrele matricole şi de şedinţe ale corpului profesoral
- era A Szatmári Római Katolikus Kisdedóvónőkepző Intézet (Institutul
Romano-Catolic de Pregătire a Educatoarelor de la Satu Mare), cu varianta
A Szatmári Katolikus Püspöki Kisdedóvónőkepző Intézet (Institutul Episcopal
Catolic de Pregătire a Educatoarelor de la Satu Mare). Preferăm denumirea de
Şcoală Normală Romano-Catolică de Educatoare, deoarece evităm anumite
confuzii pe care le poate trezi în limba română termenul ,,institut”14.
Şcoala era de rang liceal, iar ca eleve se puteau înscrie absolvente ale
ciclului superior al şcolilor elementare sau ale şcolilor civile (gimnaziale),
care împliniseră vârsta de 14 ani. Durata studiilor era de doi ani, timp în care
se îmbina pregătirea teoretică cu cea practică. Practica pedagogică era
realizată în grădiniţa surorilor milostive, care funcţiona astfel ca o grădiniţă
de aplicaţie. Timp de 18 ani, de realizarea practicii pedagogice a răspuns
Szentiványi M. Sarolta (1892-1910), urmată de Velkey M. Prudencia (19101920). De altfel, practica ocupa un loc important în programul de pregătire
al viitoarelor educatoare. În anul şcolar 1893-1894, primul în care şcoala a
funcţionat cu cei doi ani de studiu, anul I avea alocate şase ore de practică
pedagogică, din totalul de 33 de ore pe săptămână, iar anul II făcea practică
opt ore din totalul de 3315. În anul şcolar 1915-1916. numărul orelor de practică
la anul I a rămas de şase, dar anul II avea alocate acum 11 ore16. În anul şcolar
1893-1894 se studiau următoarele materii:
• Anul I: Etică şi religie (2 ore); Limba şi literatura maghiară (3 ore); Istoria
patriei (2 ore); Geografia patriei (2 ore); Ştiinţele naturii (4 ore); Geometrie
descriptivă şi desen liber (3 ore); Lucru de mână pentru fete (2 ore);

14
15
16

Nu este vorba, după cum se va vedea, de un institut de rang universitar.
De văzut în acest sens Registrul nr. 9, proces-verbal din 13 septembrie 1893, loc. cit.
Cf. Registrul nr. 10, proces-verbal din 6 septembrie 1915, loc. cit.
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Pedagogie pentru grădiniţe și
metodica predării (1 oră); Muzică
vocală şi instrumentală – vioară (4
ore); Gimnastică (4 ore); Practică
pedagogică (6 ore);
• Anul II: Etică şi religie (2 ore);
Limba şi literatura maghiară (3
ore); Geometrie descriptivă şi
desen liber (2 ore); Pedagogie
pentru grădiniţe şi metodica
predării (6 ore); Educaţie pentru
sănătate/igienă (2 ore); Modelaj (3
ore); Gimnastică (4 ore); Practică
pedagogică (6 ore).
În anii următori s-au studiat
aceleaşi materii, mărindu-se, după
cum am văzut, numărul orelor de
practică pedagogică şi scăzând
corespunzător la alte materii. De
asemenea, a scăzut numărul de ore
pe săptămână, în anul şcolar 19151916 acesta fiind de 31 pentru elevele
din anul I și de 30 pentru cele din
anul II. În anul şcolar 1920-1921 s-a
introdus ca materie de studiu limba
română.
Anul şcolar era, de regulă,
împărţit în trei trimestre. Primul se
încheia la Crăciun, al doilea la Paşti
şi al treilea în iunie, când aveau loc
şi examenele anuale. Aşa cum se
întâmpla şi în cazul altor şcoli ale
surorilor carităţii, la aceste examene
participa și un delegat din partea
episcopiei, de regulă canonicul
care îndeplinea funcţia de inspector
şcolar. La finalul anului şcolar
1921-1922, la examenele anuale a
participat şi Eugen Seleş, directorul
Liceului de Băieţi ,,Mihail Eminescu”,
în calitate de ,,comisar ministerial”17.
Pentru absolvire, în afara
examenelor şi lecţiilor demonstrative,
elevele aveau de pregătit un
,,portofoliu” cu materiale didactice,
care cuprindea desene, colaje,
diverse alte lucrări de artă plastică18.
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Foaie matricolă 1912-1913, Arhivele Episcopiei
Romano-Catolice de Satu Mare, fond Şcoala
Normală Romano-catolică de Educatoare

Pagină din Registrul nr. 10, Proces-verbal din 6
septembrie 1915; Tabel cu alocarea orelor pe
obiect de studiu în anul şcolar 1915-1916

17 Semnătura acestuia apare în Registrul matricol nr. 4, pe fila de încheiere a acestui an şcolar
(nenumerotată), alături de semnăturile altor cadre didactice din şcoală.
18 Am avut prilejul să studiem un astfel de ,,portofoliu” (vezi anexe) în colecţia personală a familiei
Vida István şi Ildikó. Materialul a aparţinut elevei Némedy (c. Olariu) Margit, absolventă a şcolii din
1921, mătuşa doamnei Vida Ildikó. Le mulţumim şi pe această cale pentru amabilitatea cu care ne-au
pus la dispoziţie acest material.

Semnături ale directorului dr.
Steinberger Ferencz şi ale
profesoarelor călugărițe în
Registrul Matricol nr. 3

Semnături ale directorului, dr.
Kováts Gyula și ale profesoarelor
călugărițe în Registrul Matricol
nr. 4

S-ar putea pune întrebarea, de ce a fost nevoie în epocă de o astfel
de şcoală? Răspunsul este foarte simplu: creşterea numărului de grădiniţe la
finalul secolului al XIX-lea şi lipsa personalului specializat în educarea copiilor
în astfel de stabilimente. Se apreciază că în anul 1895 în partea ungară a
dublei monarhii funcţionau 979 de grădiniţe cu program complet (893 erau
cu predare în limba maghiară)19. În 1898 erau deja 1224 grădiniţe cu program
complet (1127 cu predare în limba maghiară)20. Creşterea este evidentă şi
înfiinţarea unei astfel de şcoli nu făcea decât să răspundă unei necesităţi.
Comitatul Satu Mare avea la finalul secolului al XIX-lea cel mai mare număr
de grădiniţe, din regiunea ,,Ungariei de sus”. Aici, în 1895 erau înregistrate
86 de grădiniţe, câte 11 în Maramureş şi Ugocea, 43 în Bereg, 16 în Ung, 25
în Zemplén, 12 în Sáros, 9 în Szepes şi 12 în Abaüj-Torna21. Aceasta va fi şi
aria din care şcoala de la Satu Mare îşi va recruta candidatele la profesia de
educatoare, nelipsind însă şi cele ce îşi aveau domiciliul la distanţe mai mari22.
De altfel, în anii de la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, s-au
înfiinţat mai multe şcoli cu profil similar în Transilvania, Banat şi Partium23. Prima de
acest gen s-a deschis la Oradea în 1891, aparţinând tot bisericii romano-catolice.

19 Reho Anna, Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztályának megalakulása és működése,
în „Magiszter”, 2011, 3, p. 83 (tabel), lucrare accesibilă la http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/
magiszter/2011/osz/9.pdf (ultima accesare: 21.06.2017).
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 84.
22 Vezi în acest sens subcapitolul dedicat originii geografice a elevelor şcolii.
23 Pentru înfiinţarea acestor şcoli: Szabó K. Attila, Magyar neveléstörténeti kronológia különös
tekintettel Erdélyre (3. rész), în „Magiszter”, 2014, 4, pp. 131-133, lucrare accesibilă la http://rmpsz.ro/
uploaded/tiny/files/magiszter/2004/tel/9.pdf (ultima accesare: 21.06.2017).
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Pagini din registrele matricole ale şcolii

În anul în care se deschidea şcoala de
la Satu Mare se înfiinţa una similară, însă
de stat, la Sfântu Gheorghe, în secuime.
O şcoală de educatoare administrată
de biserica romano-catolică se
deschide şi la Timişoara, în anul 1893.
Biserica reformată va inaugura o şcoală
similară la Zalău în anul 1913. Asistăm
la un adevărat curent, iar dacă la Satu
Mare s-a deschis prima şcoală normală
pentru pregătirea învăţătoarelor de pe
teritoriul actual al României, în 1857,
a doua fiind cea de la Oradea (1858),
constatăm că în domeniul pregătirii
educatoarelor ordinea s-a inversat,
prima fiind instituţia de la Oradea,
deschisă cu un an mai devreme decât
cea sătmăreană.
Nu există dovezi că instituţia ar
fi fost şicanată de autorităţile române
după 1918. Decizia de închidere a
Pagină din Registrul nr. 9, Proces-verbal din 13
şcolii pare a fi aparţinut autorităţilor
septembrie 1893
episcopale, deoarece printr-o adresă
datată la 24 august 1922, episcopul Boromisza Tibor îl anunţa pe directorul
acesteia, dr. Kováts Gyula, că şcoala îşi va suspenda activitatea dacă nu se vor
înscrie la cursuri cel puţin zece eleve, pentru anul şcolar 1922-1923. Se pare că
acest lucru nu a putut fi realizat şi activitatea de învăţământ desfăşurată aici a
fost sistată. În 1920 s-au făcut pentru ultima dată înscrieri la şcoală, iar în 1922
a absolvit ultima promoţie a acesteia. După 30 de ani de existenţă şi circa 900
de absolvente, această instituţie de educaţie a surorilor carităţii de la Satu Mare
şi-a închis porţile.
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ELEVELE ŞCOLII
Anul școlar

Evoluţia numărului de eleve24

Anul de studiu
I
II

Total
înscrise

1892-1893

48

-

48

1893-1894

32

42

74

1894-1895

35

28

63

1895-1896

29

32

61

1896-1897

16

23

39

1897-1898

26

24

50

1898-1899

24

21

45

1899-1900

24

29

53

1900-1901

29

26

55

1901-1902

37

24

61

1902-1903

26

41

67

1903-1904

21

30

51

Eleve particulare
din total
6
(12,50 %)
20
(27,02 %)
31
(49,20 %)
28
(45,90 %)
13
(33,33 %)
16
(32 %)
11
(24,44 %)
12
(22,64 %)
14
(25,45 %)
17
(27,86 %)
11
(16,41 %)
15
(29,41 %)
11
(19,29 %)
16
(25 %)
16
(27,11 %)
22
(35,48 %)
18
(32,72 %)
24
(34,78 %)
29
(34,52 %)
33
(37,07 %
44
(41,12 %)
71
(51,44 %)
61
(50,41 %)
88
(56,77 %)
86
(57,33 %)
100
(60,97 %)
83
(54,60 %)
22
(36,06 %)

Eleve retrase/
decedate din total
8
(20 %)
11
(14,86 %)
9
(14,28 %)
11
(18,03 %)
1
(2,54 %)
6
(12 %)
1
(2,22 %)
4
(7,54 %)
4
(7,27 %)
10
(16,39 %)
3
(4,47 %)

Total eleve
clasificate

-

51
56

1904-1905

29

28

57

1905-1906

28

36

64

1906-1907

28

31

59

1907-1908

31

31

62

1908-1909

26

29

55

1909-1910

41

28

69

1910-1911

52

32

84

1911-1912

37

52

89

1912 – 1913

63

44

107

1913-1914

78

60

138

1914-1915

69

52

121

1915-1916

86

69

155

1916-1917

90

60

150

1917-1918

93

71

164

1918-1919

84

68

152

1919-1920

14

47

61

1920-1921

9

12

21

-

1
(1,74 %)
1
(1,56 %)
8
(13,55 %)
3
(4,83 %)
8
(14.54 %)
11
(15,94 %)
7
(8,33 %)
15
(16,85 %)
19
(17,57 %)
29
(21,01 %)
15
(12,39 %)
25
(16,12 %)
19
(12,66 %)
34
(20,73 %)
62
(40,78 %)
12
(19,67 %)
1
(4,76 %)

10

1
(10 %)

-

1921-1922

-

10

40
63
54
50
38
44
44
49
51
51
64

63
51
58
47
58
77
74
88
109
106
130
131
130
90
49
20
10

24 Datele le-am extras din Registrele matricole nr. 3 (cuprinde anii 1892-1916) și nr. 4 (cuprinde anii 19161922), păstrate la Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond Şcoala Normală RomanoCatolică de Educatoare. Nu am utilizat registrele nr. 1 şi nr. 2 deoarece în acestea nu se precizează clasa
în care erau înscrise elevele. Registrul matricol nr. 5 cuprinde elevele particulare. Acestea se regăsesc însă
și în celelalte registre, fiind precizat într-o rubrică distinctă faptul că aveau acest statut.
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Este evident că încă de la înfiinţare şcoala a fost atractivă, reuşind să
strângă în primii 15 ani de funcţionare între 45 şi 60 de eleve anual. După 1910
urmează o creştere explozivă, ajungându-se în anii Primului Război Mondial
la o triplare a numărului de eleve faţă de deceniul anterior. Este adevărat că
o mare parte a acestei creşteri se datorează înscrierii a numeroase eleve
particulare, care au reprezentat majoritatea în şcoală pentru câţiva ani. În
1919-1920 se revine la valorile normale de la finalul secolului al XIX-lea,
urmând o scădere abruptă în ultimii doi ani datorită retragerii dreptului de
publicitate al şcolii.
Abandonul şcolar a înregistrat valori oscilante, având valori mai mici
în anii de la finalul secolului al XIX-lea și în primul deceniu al secolului XX,
pentru a creşte apoi, odată cu explozia numerică a elevelor şcolii după 1910,
mai ales pe seama elevelor particulare. De regulă se înregistrează mai multe
eleve retrase în anul I. În 1893-1894, din cele 11 eleve retrase, 8 erau din anul
I. În anul următor, din 9 eleve retrase, 6 erau din anul I. În 1895-1896, din 11
eleve retrase, 7 proveneau din anul I etc.
Un fenomen întâlnit şi la celelalte şcoli patronate de ordinul ,,Sf.
Vincenţiu” la Satu Mare este şcolarizarea călugăriţelor sau aspirantelor la
călugărie. Şcoala Normală Romano-Catolică de Educatoare nu face excepţie
de la această normă. În primul an de funcţionare a şcolii au fost înscrise 6
călugăriţe din cadrul ordinului, toate ca eleve particulare. În anul următor
erau înscrise 10 călugăriţe, din care 9 erau în regim particular. În 1894-1895
erau 6 călugăriţe, din care patru înscrise ca eleve particulare.
Apartenenţa religioasă a elevelor25
Anul
şcolar
1892 1893
1893 1894
1894 1895
1895 1896
1900 1901
1905 1906
1910 1911
1915 1916
1920 1921
1921 1922

Confesiunea

Total
(100 %)

Romanocatolică

Grecocatolică

Ortodoxă

Reformată

Israelită

Alta/
neprecizată

28
(58,33 %)
46
(62,16 %)
47
(74,60 %)
46
(75,40 %)
35
(63,63 %)
40
(62,50 %)
53
(60,91 %)
87
(56,12 %)
14
(66,66 %)
7
(70 %)

-

-

-

-

48

5
(6,75 %)
3
(4,76 %)
4
(6,55 %)
4
(7,27 %)
7
(10,93 %)
6
(6,89 %)
31
(20 %)

-

20
(41,67 %)
22
(29,72 %)
13
(20,63 %)
10
(16,39 %)
12
(21,81 %)
15
(23,43 %)
26
(29,88 %)
34
(21,93 %)
7
(33,34 %)
2
(20 %)

1
(1,35 %)

-

74

-

-

63

1
(1,63 %)
3
(5,45 %)
1
(1,56 %)
1
(1,14 %)
3
(1,93 %)

-

61

1
(1,81 %)

55

-

64

-

87

-

155

-

-

21

-

-

10

1
(1,56 %)
1
(1,14 %)
-

-

-

1
(10 %)

-

Datele indică o categorică superioritate numerică a elevelor de
confesiune romano-catolică. Acestea sunt urmate de elevele reformate,
care alegeau şcoala romano-catolică, deoarece în cadrul Şcolii Normale
Reformate de Fete din Satu Mare nu exista specializarea „educatoare”. Fetele
din familii greco-catolice au ales să studieze la această şcoală, într-un procent
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25

Date culese din loc. cit., Ibidem.

mai mare, în timpul Primului Război Mondial. În 1914-1915 au fost în număr
de 31 (25,61 %), în anul următor erau tot 31 (20 %), în 1916-1917 erau în număr
de 33 (22 %), în 1917-1918 erau 34 (20,73 %), iar în 1918-1919 au fost în număr
de 36 (23,68 %). Elevele de confesiune ortodoxă şi israelită se întâlnesc în
procentaje neglijabile.

ORIGINEA ETNICĂ A ELEVELOR
Dacă luăm în considerare înregistrările din registrele matricole26 rezultă
că peste 95 % din elevele şcolii aveau limba maternă maghiara. Aşa cum
am văzut şi în cazul altor instituţii şcolare patronate de surorile vincentine,
situaţia este mult mai nuanţată. De exemplu, în primul an de funcţionare
a şcolii (1892-1893), se consideră că 45 dintre cele 48 de eleve înscrise
au limba maternă maghiara, iar pentru trei eleve nu se menţionează acest
aspect. În realitate, din cele 45, cel puţin 10 aveau limba maternă germana,
lucru indicat limpede de numele acestora: Wilhelm, Blattner, Waizer, Bein
etc. În anul şcolar 1895-1896, dintre 61 de eleve înscrise, se consideră că
60 de eleve aveau limba maternă maghiara și una singură germana. În
realitate, cel puţin nouă eleve aveau limba maternă germană şi altele 10
ucraineana.
În toţi anii de funcţionare în şcoală au studiat numeroase eleve
de etnie germană, fapt atestat de nume caracteristice precum: Auer,
Brandner, Heffenfelder, Schill, Schmidt, Starmüller, Steiger, Waller, Weber,
Wimmert. Nu au lipsit nici elevele de origine ucraineană şi slovacă, uşor
de recunoscut în nume precum: Kruppa, Mladencsik, Stodolnik, Zelenka,
Ziska etc. Au fost prezente şi elevele de origine română, precum Zojkas
Lukrécia, fiica lui preotului greco-catolic Aurel, din Ieud, Maramureş (în
1910-1911), Prodán Ida, Papp Gabriella27. Doar în 1915-1916 putem aminti
ca fiind de origine română pe: Alunár Mária din Carei, fiica unui învăţător
greco-catolic decedat, Farkas Viktoria şi Zsuzsánna, fiicele lui Farkas Aurel,
învăţător în Lăpuşul românesc, Kormán Ilona din Moisei având tatăl Andras
învăţător greco-catolic, Mihály Mária din Ocna Șugatag, cu tatăl învăţător
în Budești, Dudás Mária, Marina Margit, Náp Mária şi altele. Au ajuns până
la Satu Mare şi eleve de certă origine sârbă, de confesiune ortodoxă, din
comitatul Torontal, precum Ristic Zsófia (în 1905-1906) sau Szávity Emilia
(1910-1911).
Este evident că toate elevele erau vorbitoare de limbă maghiară,
altfel nici nu s-ar fi putut înscrie la cursurile şcolii, dar în cazul multora
considerăm că limba maternă este alta decât cea trecută în registrele
matricole. Observăm și în cazul acestei şcoli a surorilor carităţii de la Satu
Mare o impresionantă diversitate etnică.

26 Date extrase din registrele matricole nr. 6 (1892-1903), 7 (1903-1914) şi 8 (1914-1922), păstrate
la Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond: Şcoala Normală Romano-Catolică de
Educatoare. Acestea sunt de fapt registre cu evidenţa înscrierilor la şcoală şi conţin mai multe date
personale despre eleve, decât registrele nr. 3 şi 4 (de exemplu, profesia părinţilor şi limba maternă).
Acestea nu menţionează date despre situaţia la învăţătură.
27 După regulă, am păstrat modalitatea de grafiere a numelui din registrele matricole. Numele
româneşti se recunosc cu destulă uşurinţă. În exemplele noastre ne-am oprit doar asupra celor care,
pe lângă numele evident româneşti, erau şi de confesiune greco-catolică română.
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ORIGINEA GEOGRAFICĂ A ELEVELOR28
Pentru a determina aria de influenţă a şcolii vom urmări domiciliul
elevelor29.
Anul școlar
1892 - 1893
1895 - 1896
1900 - 1901
1905 - 1906
1910 - 1911
1915 - 1916
1920 - 1921
1921 - 1922

Domiciliul elevelor
Din orașul Satu Mare
Din afara orașului
33
11
(68,75 %)
(22,91 %)
8
47
(13,11 %)
(77,04 %)
20
38
(32,25 %)
(61,30 %)
12
56
(17,14 %)
(80 %)
14
67
(16,66 %)
(79,76 %)
20
131
(12,90 %)
(84,51 %)
14
7
(66,66 %)
(33,34 %)
7
7
(50 %)
(50 %)

Nu există date/
indescifrabil

Total
(100 %)

4
(8,33 %)
6
(9,83 %)
4
(6,45 %)
2
(2,85 %)
3
(3,58 %)
4
(2,58 %)

48
61
6230
7031
84
155

-

21

-

14

Cu excepţia primului an de existenţă a şcolii şi a ultimilor doi, instituţia
a atras un număr foarte mare de eleve din afara oraşului şi a comitatului Satu
Mare. Elevele care proveneau din afara oraşului au deţinut în aproape toată
istoria şcolii majoritatea absolută, chiar cu procentaje impresionante. Acest
fapt se datora rarităţii acestui tip de şcoală în partea ungară a monarhiei
bicefale.
În 1892-1893, din cele 11 eleve provenite din afara oraşului Satu Mare,
două erau din comitat (una din Carei şi cealaltă din Baia Sprie), una din
Maramureş (Sighet), una din Sălaj (Uileacu Șimleului), două din Ugocea,
una din Kisvárda32, iar celelalte veneau de la distanţe mai mari: Alba Iulia,
Esztergom, Kapuvár33 şi Nagykanizsa34.
În 1895-1896, din cele 47 de eleve care nu îşi aveau domiciliul în oraşul
Satu Mare, opt erau din comitatul Satu Mare, celelalte venind din comitate
vecine, precum Maramureş, Sălaj, Ugocea, Bihor, dar și mai depărtate,
inclusiv din orașe mari, precum Budapesta, Eger, Győr, Ujgorod etc.
În 1900-1901, pe lângă cele 20 de eleve cu domiciliul în Satu Mare,
s-au înscris la şcoală nouă eleve din comitatul Satu Mare, celelalte 29 fiind
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28 Date extrase din registrele matricole 6, 7 şi 8, loc. cit.
29 Considerăm că locul naşterii nu este un indicator viabil pentru această problemă. De exemplu,
pentru anul şcolar 1892-1893, la 21 de eleve (43,75 %) domiciliul nu mai coincide cu locul naşterii,
în 1895-1896 în această situaţie se aflau 27 eleve (44,26 %), în 1900-1901 erau 34 de eleve (54,83
%) cu domiciliu diferit de locul naşterii, în 1905-1906 erau 36 de eleve (51,42 %) în această situaţie.
Considerăm suficiente aceste exemple pentru argumentarea punctului nostru de vedere.
30 În Registrul matricol nr. 3, pentru acest an şcolar sunt înregistrate doar 55 de eleve. Considerăm
că în Registrul matricol nr. 6 au fost trecute toate tinerele care s-au înscris la începutul anului şcolar la
şcoală, dar în Registrul nr. 3, în care este trecută situaţia şcolară a acestora, au fost consemnate doar
cele care au frecventat cursurile, cel puţin o vreme.
31 În Registrul matricol nr. 3, pentru acest an şcolar figurează 64 de eleve. În Registrul matricol nr.
7 sunt 70. Vezi explicaţia de la nota anterioară.
32 Kisvárda este un oraş în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
33 Kapuvár este un oraş în judeţul Győr-Moson-Sopron, Ungaria.
34 Nagykanizsa este un oraş în judeţul Zala, Ungaria.

domiciliate în 27 de localităţi mai mari sau mai mici, care astăzi se regăsesc
pe teritoriul României, Ungariei, Ucrainei și Slovaciei. Nu lipsesc oraşe mai
mari, precum Cluj, Debreczen, Ujgorod.
În 1905-1906, din cele 56 de eleve care nu aveau domiciliul în Satu
Mare, 14 erau din sate şi oraşe din comitatul Satu Mare, iar celelalte 42
proveneau şi din localităţi situate la distanţe apreciabile precum Eger,
Esztergom, Dej, Gherla, Kalocsa35, Léva/Levice36 etc.
În anul şcolar 1901-1911, pe lângă cele 14 eleve ce domiciliau în oraşul
Satu Mare, doar 10 mai erau originare din comitatul Satu Mare. Celelalte
veneau atât din comitatele vecine, cât şi de la distanţe mai mari, din comitate,
precum Abauj-Torna, Braşov, Hunedoara, Trei Scaune şi din oraşe mari: Arad,
Cluj, Kassa/Košice (de unde erau două eleve), Szolnok, Ujgorod.
În anul şcolar 1915-1916, cele 155 eleve proveneau din 92 de localităţi,
50 fiind din comitatul Satu Mare (între acestea şi 20 din oraşul Satu Mare). Nu
lipsesc eleve venite din comitate îndepărtate, precum Abauj-Torna, Borsod,
Brașov, Ciuc, Gömör, Hunedoara, Trei Scaune, Torontal şi din mari oraşe, ca
Brașov, Cluj, Kassa/Košice, Oradea.
În ultimii doi ani de existenţă, aria de selecţie a elevelor şcolii se restrânge.
În 1920-1921, din cele 21 de eleve ale şcolii, 14 erau din oraşul Satu Mare şi una
din Odoreu. Restul proveneau din localităţi rurale aparţinând judeţelor: Bereg,
Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi din oraşe ca Dej, Sighet, Hust (pe atunci în Cehoslovacia).
În anul următor, nouă eleve îşi aveau domiciliul pe raza judeţului Satu Mare
(şapte în oraşul Satu Mare, una în Baia Mare şi una în Odoreu), trei erau din Sălaj
(două din Zalău şi una din Uileacu Şimleului), o elevă era din Cămara Sighet
(Maramureş) şi una din Sávoly, comitatul Somogy (Ungaria).
Având în vedere datele prezentate mai sus, putem spune că Şcoala
Normală Romano-Catolică de Educatoare a fost una dintre cele mai
,,populare” dintre toate institutele educative administrate la Satu Mare de
surorile carităţii, atrăgând eleve de la distanţe foarte mari, inclusiv din oraşe
mai importante decât Satu Mare, dar care nu dispuneau de o instituţie de
învăţământ de acest tip.
Originea socială a elevelor
Anul şcolar

Profesia
(ocupaţia)
părinţilor37

1892 1893

1895 –
1896

1900 1901

1905 1906

1910 1911

1915 1916

1920 1921

Proprietari şi
arendaşi de moşie

-

-

-

4
(5,71 %)

6
(7,14 %)

16
(10,32 %)

1
(4,76 %)

Agricultori
mici, mijlocii şi
muncitori agricoli

1
(2,08 %)

4
(6,55 %)

2
(3,22 %)

3
(4,28 %)

-

6
(3,87 %)

-

Industriaşi

-

-

2
(3,22 %)

1
(1,42 %)

-

1
(0,64 %)

-

Mici meseriaşi

6
(12,5 %)

7
(11,47 %)

10
(16,12 %)

10
(14,28 %)

12
(14,28 %)

14
(9,03 %)

3
(14,28 %)

Muncitori
industriali

-

-

-

2
(2,85 %)

-

4
(2,58 %)

3
(14,28 %)

Comercianţi

3
(6,25 %)

1
(1,63 %)

1
(1,61 %)

1
(1,42 %)

4
(4,76 %)

5
(3,22 %)

-

Funcţionari

6
(12,5 %)

15
(24,49 %)

12
(19,35 %)

12
(17,14 %)

22
(26,19 %)

25
(16,12 %)

7
(33,33 %)

35
36
37

Kalocsa este un oraş în judeţul Bács-Kiskun, Ungaria.
Oraş în Slovacia de azi.
Date extrase din registrele matricole nr. 6, 7 şi 8, loc. cit.
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Profesori,
învăţători,
preoţi
Militari
Poliţişti

3
(6,25 %)

7
(11,47 %)

5
(8,06 %)

5
(7,14 %)

15
(17,85 %)

40
(25,80 %)

2
(9,52 %)

1
(2,08 %)

-

1
(1,61 %)

-

-

1
(0,64 %)

1
(4,76 %)

Profesii libere
(avocaţi, medici,
ingineri)

3
(6,25 %)

6
(9,83 %)

1
(1,61 %)

1
(1,42 %)

1
(1,19 %)

4
(2,58 %)

1
(4,76 %)

Alte ocupaţii

-

2
(3,27 %)

1
(1,61 %)

4
(5,71 %)

5
(5,92 %)

7
(4,51 %)

-

Orfane/
Mama văduvă

17
(35,41 %)

14
(22,95 %)

22
20
(35,48 %) (28,57 %)

18
(21,42 %)

31
(20 %)

3
(14,28 %)

Nu există date/
indescifrabil
Total (100 %)

8
(16,66 %)
48

5
(8,19 %)
61

5
(8,06 %)
6238

3
(3,57 %)
84

2
(1,29 %)
155

-

7
(10 %)
7039

21

Este evidentă atractivitatea şcolii pentru elevele originare din familiile
de funcţionari, mici meseriaşi şi cadre didactice/preoţi. Situaţia este destul
de asemănătoare cu cea de la Liceul Romano-Catolic şi Şcoala Normală de
Învăţătoare, cu deosebirea că fetele provenite din familii de comercianţi sunt
mult mai puţine decât la liceu, probabil şi datorită absenţei aproape totale a
elevelor de etnie evreiască de la Şcoala Normală de Educatoare. Procentul
mare de eleve orfane de ambii părinţi sau doar de tată, se explică prin facilităţile
acordate de şcoală elevelor cu situaţie dificilă. Multe dintre acestea erau de
fapt în perioada de noviciat, pregătindu-se de intrarea în ordinul Sf. Vincenţiu.
Remarcăm numărul mic de eleve provenite din familii de ţărani şi muncitori.
Ca şi în cazul altor şcoli administrate de surorile carităţii la Satu Mare,
constatăm prezenţa mai semnificativă numeric a elevelor provenite din
familii aparţinând micii burghezii, capabile din punct de vedere financiar să
întreţină o fată într-o şcoală secundară şi convinse de beneficiile educaţiei
pentru fete la acest nivel.
Situaţia la învăţătură40
Calificativul anual
Anul
şcolar
1892 1893
1895 1896
1900 1901
1905 1906
1910 1911
1915 1916
1920 1921
1921 1922

Insuficient

Suficient
(5 – 6)

Bine
(7 – 8)

Foarte bine
(9)

Eminent
(10)

Total eleve
clasificate
100 %

-

3
(6 %)
2
(3,92 %)
5
(7,93 %)
8
(10,38 %)
1
(0,76 %)

-

-

1
(10 %)

-

3
(7,5 %)
16
(32 %)
17
(33,33 %)
16
(25,39 %)
36
(46,75 %)
58
(44,61 %)
12
(60 %)
4
(40 %)

3
(7,5 %)
2
(4 %)
1
(1,96 %)
12
(19,04 %)
2
(2,59 %)
8
(6,15 %)
1
(5 %)
1
(10 %)

40

4
(8 %)
1
(1,96 %)
5
(7,93 %)
2
(2,59 %)
12
(9,23 %)

34
(85 %)
25
(50 %)
30
(58,82 %)
25
(39,68 %)
29
(37,66 %)
51
(39,23 %)
7
(35 %)
4
(40 %)

50
51
63
77
130
20
10

Este evident că majoritatea elevelor se încadrează la calificativele ,,bine” şi
,,foarte bine”. Ca o regulă generală, rezultate mai slabe se înregistrează în anul
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38 Am explicat în subcapitolul anterior neconcordanţa între registrele matricole nr. 3 şi nr. 6, în
privinţa înregistrării numărului de eleve înscrise la şcoală.
39 Ibidem.
40 Date statistice calculate pe baza rezultatelor şcolare înregistrate în registrele matricole nr. 3 şi
4, loc. cit.

I de studiu. Aici se regăsesc mai puţine eleve cu calificative superioare şi sunt
mai numeroase cele cu calificative inferioare. De exemplu, în anul şcolar 19151916, dintre cele opt eleve cu calificativul anual ,,eminent”, cinci erau din anul
II. În acelaşi timp, cele 12 eleve cu calificativ ,,insuficient” erau din anul I. În anul
şcolar următor, 10 eleve au calificativul ,,eminent”. Dintre acestea, şase erau din
anul II. În acelaşi timp, din 31 eleve care au încheiat anul şcolar cu calificativul
,,insuficient”, 26 erau din anul I. În anul şcolar 1917-1918, am identificat 10 eleve
cu calificativ anual ,,eminent”, toate fiind din anul II, în timp ce din cele 33 de
eleve cu calificativ ,,insuficient”, 31 erau din anul I41. Concluzia este evidentă – în
anul I se realiza o selecţie drastică a celor care doreau să devină educatoare.

PROBLEMA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR
Utilizând datele din registrele matricole42 încercăm să creionăm şi pentru
această şcoală o imagine asupra fenomenului absenteismului. Nu am luat în
calcul elevele retrase sau decedate şi nici elevele particulare (de altfel, acestea
din urmă nu au consemnate absenţe, deoarece se prezentau doar la examene).
An şcolar
1892 - 1893
1893 - 1894
1894 - 1895
1895 - 1896
1900 - 1901
1905 - 1906
1910 - 1911
1915 - 1916
1920 - 1921

Număr mediu de absenţe pe elevă
Anul I
Anul II
52,96
34,6
53,4
44,5
53,92
45
84,31
65,94
55,44
37,93
50,61
57,68
55,18
64,51
60,02
68,11
110,27

Media
absenţelor elevă/an şcolar
52,96
44
49,21
64,65
60,69
44,27
56,43
62,26
89,19

Adresa prin care episcopul Boromisza Tibor îl anunţa pe directorul şcolii, dr. Kováts Gyula, că şcoala îşi va
suspenda activitatea dacă nu se vor înscrie la cursuri cel puţin zece eleve pentru anul şcolar 1922-1923
41 Am ales pentru studiul nostru de caz aceşti ani şcolari, deoarece atunci şcoala a avut cele mai
multe eleve înscrise şi clasificate din întreaga sa istorie.
42 Registrele matricole nr. 3 și nr. 4, loc. cit.
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Ca de obicei în cazul statisticilor, cifrele medii sunt ,,mincinoase”
deoarece, în timp ce există eleve fără absenţe sau cu foarte puţine, unele
depăşesc câteva sute. Astfel, în anul şcolar 1892-1893, numărul maxim de
absenţe a fost de 192, în timp ce două eleve nu au absentat niciodată. În
1893-1894, numărul maxim este atins de o elevă cu 268 de absenţe. În 18941895 o elevă înregistrează 192 absenţe, în timp ce trei eleve nu au absenţe.
În 1895-1896, o elevă are 463 absenţe, în vreme ce una singură este fără
nici o absenţă. În 1900-1901 sunt patru eleve fără absenţe, pe când o alta
atinge un maxim de 268. În 1910-1911 două eleve nu au nici o absenţă, dar
o alta ajunge la 238. În 1915-1916 sunt cinci eleve fără absenţe, în timp ce o
elevă atinge un maxim de 273. În 1920-1921 patru eleve sunt fără absenţe,
înregistrându-se şi un maxim de 331. Majoritatea absenţelor sunt realizate în
urma îmbolnăvirilor, absenţele nemotivate fiind extrem de puţine.

PERSONALUL DIDACTIC
Personalul didactic era numit de episcopie, din rândul călugăriţelor
aparţinând ordinului Sf. Vincenţiu. Doar directorul, de obicei canonic al
episcopiei şi profesorul de religie erau bărbaţi. Pentru scurt timp, au predat
muzică instrumentală Méder Mihály şi Nitsch József. Cele mai multe dintre
profesoarele călugăriţe au mai predat sau predau simultan şi la alte şcoli ale
ordinului de la Satu Mare.
În primul an de funcţionare a şcolii erau 8 cadre didactice la 48 de eleve
înscrise, ceea ce înseamnă un raport de 6 eleve la un cadru didactic. În 18951896 erau 10 cadre didactice la 61 de eleve înscrise, raportul fiind de 6,1/1.
În 1900-1901 existau 8 cadre didactice la 55 de eleve înscrise, rezultând
un raport de 6,8/1. În 1905-1906 la 64 de eleve predau 8 cadre didactice,
revenind un raport de 8/1. În 1910-1911, 10 cadre didactice se ocupau de 84
de eleve, raportul fiind de 8,4/1. În 1915-1916 pentru un număr de 155 de eleve
existau 9 cadre didactice, rezultând un raport de 17,22/1. Observăm aşadar o
proporţie echilibrată de încadrare a şcolii cu personal didactic. Aparent, face
excepţie anul şcolar 1915-1916, dar 88 de eleve erau înscrise ca particulare,
deci se prezentau doar la examene.
În cele ce urmează realizăm o prezentare a personalului didactic. Ca de
obicei, pentru fiecare cadru didactic menţionăm doar acei ani de activitate
în şcoală de care suntem siguri43.
Profesoare călugăriţe
• Ammer M. Ernestin: 1892-1895. A predat istorie şi geografie.
• Castelli/Kastelli M. Cornelia/Kornélia: 1892-1894. A predat limba
maghiară. A funcţionat la aproape toate şcolile surorilor din ordinul Sf.
Vincenţiu de la Satu Mare.
• Feleg M. Adelma: 1903-1916. A predat gimnastică.
• Fridrik M. Fidelis: 1894-1896. A predat limba maghiară, caligrafie, istorie
şi geografie. A funcţionat şi la Şcoala Civilă.
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43 Reconstituirea am realizat-o cu ajutorul informațiilor furnizate de cele două registre de proceseverbale ale corpului profesoral al școlii, păstrate la Arhivele Episcopiei Romano-Catolice, fond:
Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare. Registrul nr. 9 acoperă perioada 1892-1903, iar
Registrul nr. 10: 1903-1916. Deoarece un registru ulterior nu s-a păstrat, nu putem prezenta decât
cadrele didactice care au predat în școală până în 1916. Pentru unele dintre acestea, am identificat
semnătura în registrele matricole și după acest an. De asemenea știm că Kováts Iuliu a rămas director
până la desființarea școlii, deoarece i-am depistat semnătura în aceleași registre matricole.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kubovits M. Engelberta: 1895-1922. A predat aritmetică, ştiinţele naturii,
igienă, muzică vocală şi instrumentală. A funcţionat şi la Şcoala Normală
de Învăţătoare şi la Şcoala Normală Superioară Romano-Catolică de
Fete.
Mureşan/Marosan M. Leonarda: 1920-1921. A predat, probabil, limba
română.
Marton M. Róza: 1900-1901. A predat aritmetică.
Molnar M. Leonilla: 1901-1916. Preda aritmetică şi ştiinţele naturii. A
funcţionat şi la Şcoala Normală de Învăţătoare şi la Şcoala Normală
Superioară Romano-Catolică de Fete.
Nedomanszky M. Avellin: 1895-1897. A predat geometrie descriptivă şi
desen liber.
Obert M. Alacoque: 1916-1922. A predat limba maghiară şi metodică.
Pásch M. Alcantara: 1895-1896. A predat pedagogie. A mai predat
geografie şi lucrările practice de gospodărie la Şcoala Normală
Superioară Romano-Catolică de Fete.
Perlaky M. Marisia: 1906-1907. A predat aritmetică.Pósz M. Wilhelmina/
Wilhelmine: 1896-1916. A predat limba maghiară, istorie, geografie
şi metodică. A funcţionat şi la Şcoala Normală Romano-Catolică de
Învăţătoare.
Pritz M. Martina: 1904-1907. A predat muzică vocală şi instrumentală.
Puskas M. Alexandrine: 1902-1903. A predat igienă. La Şcoala Normală
Superioară Romano-Catolică de Fete a predat maghiară şi germană. A
funcţionat şi la Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Stingl M. Coelinia: 1916-1921. A predat gimnastică. A ţinut ore de gimnastică
şi la liceu, dar şi la Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Szábo M. Karola: 1910-1912. A predat limba maghiară. A funcţionat şi la
Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare, dar şi la Şcoala Civilă.
Szakall M. Demetria: 1895-1921. A predat desen și lucru manual. A
funcţionat şi la Şcoala Normală Superioară Romano-Catolică de Fete şi
la Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Székely M. Aquinata: 1921-1922. Profesoară de limba română. A predat
aceeaşi materie şi la Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Szentiványi M. Sarolta: 1892-1910. Era responsabilă cu practica
pedagogică. A predat şi ore de pedagogie şi gimnastică. A predat şi la
Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Terszánszky M. Edwina: 1909-1910. A predat limba maghiară inclusiv la
Şcoala Normală Superioară Romano-Catolică de Fete, dar şi la Şcoala
Normală Romano-Catolică de Învăţătoare.
Velkey M. Prudencia: 1910-1920. A înlocuit-o pe Szentiványi M. Sarolta
la practica pedagogică.
Veszpremy M. Placida: 1909-1910. A predat igienă. La Şcoala Normală
Superioară Romano-Catolică de Fete a predat ore de desen.
Vrasda/Wrasda M. Eleonora: 1892-1895. Profesoară de desen, geometrie
descriptivă şi lucru manual. A predat şi la Şcoala Normală Superioară
Romano-Catolică de Fete, dar şi la Şcoala Normală Romano-Catolică
de Învăţătoare.
Vlaszats M. Alojzia: 1897-1903. A predat ştiinţele naturii. De asemenea,
a funcţionat şi la Şcoala Civilă şi la Şcoala Normală Romano-Catolică de
Învăţătoare. Iniţial a fost învăţătoare la Şcoala Primară.
Zahn M. Berchmana: 1892-1903. Profesoară de muzică vocală.
Zerdahelyi M. Sigismunda: 1907-1908. A predat aritmetică. La Şcoala
Normală Superioară Romano-Catolică de Fete a predat ore de limba
germană (1907-1923). A funcţionat şi la Şcoala Normală RomanoCatolică de Învăţătoare şi la Liceul Romano-Catolic de Fete.
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Absolventele Şcolii Normale Romano-Catolice de Educatoare – promoţia 1908. Sursa imaginii:
https://hu-hu.facebook.com/pages/Szatmárnémeti-anno/ (accesat la 12.02.2015)

Profesori laici şi preoți-profesori
• dr. Bodnár Gáspár: 1892-1893. Profesor de religie, cultul romanocatolic.
• dr. Láng Antal: 1893-1921. A predat religie, cultul romano-catolic, dar şi
pedagogie după plecarea lui Steinberger Ferenc de la şcoală şi până la
venirea lui Kováts Iuliu ca director al şcolii. A predat şi la Şcoala Normală
Romano-Catolică de Băieţi, dar şi la Liceul Episcopal44.
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44 Informații suplimentare la: Tempfli Imre, Sipos Ferenc, A szatmári római katolikus egyházmegye
író papjai, Szatmárnémeti, 2000, pp. 119-120.
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•

Méder Mihály: 1894-1896. Profesor de vioară. A fost mulţi ani învăţător
la Şcoala Primară Romano-Catolică de Băieţi.
Nitsch József: 1892-1894. Profesor de vioară şi dirijor.

Directori
• dr. Steinberger Ferenc/Ferencz: 1892-1900. A predat cursul de
pedagogie.
• Hámon József: martie 1900 - februarie 1905. Canonic al Episcopiei
Romano-Catolice de Satu Mare și binefăcător al institutelor şcolare
patronate de surorile carităţii la Satu Mare.
• dr. Kováts Iuliu/Gyula45: 5 februarie 1905 – august 1922. Profesor de
pedagogie şi canonic al Episcopiei Romano-Catolice sătmărene.

45 Data la care acesta este numit de episcopie ca director este consemnată în Procesul-verbal din
9 februarie 1905/Registrul nr. 10, loc. cit.
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MIŞCĂRI CONFESIONALE ÎN RÂNDUL
ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN LOCALITATEA
BICACIU ÎN ANUL 1895
Florin Alin Oros1
Confessional movements among the Orthodox Romanians from Bicaciu
in 1895

ABSTRACT
This study analyzes the rural universe through a different approach,
most exactly through the presentation of confessional movements. Basically,
these movements represented an accurate portrayal of the rural people’s
feelings and personal experiences. These Orthodox people, living in Bicaciu
often expressed their dissatisfaction, anger, hope and despair. These feelings
emerged from their attitude towards the actions of the Orthodox priest
who presented the people with some taxes that put in danger the whole
Orthodox community. The suspension of the Orthodox priest caused an
important splitting among the people. The result was the creation of two
groups: the first one pretending to support the priest while the second one
showing an opposite attitude. The idea of changing their religious ideology
and becoming Greek Catholic was more and more attractive. This aspect was
supported by the actions of a Greek Catholic priest from a nearby village. He
created some lists with false information and tried to prompt all the people
to become Greek Catholic.
Keywords: rural universe, confessional movements, feelings and personal
experiences, Greek Catholic and Orthodox community
Cuvinte cheie: univers rural, mișcări confesionale, trăiri și experiențe
personale, comunitate greco-catolică și ortodoxă
*
De-a lungul secolului al XIX-lea, atât în prima jumătate, cât şi în cea
de-a doua, partea românească de azi a comitatului Bihor s-a confruntat
cu problema schimbării identităţii confesionale2. Acest lucru s-a datorat

1 Profesor la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, email: florin_alin23@yahoo.
com.
2 Silviu Sana, Pentru sufletele credincioşilor săi…. Structuri bisericeşti şi şcolare în Eparhia GrecoCatolică de Oradea-Mare (1850-1900), Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2011, p. 267.
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existenţei unor situaţii conflictuale interconfesionale în acest areal istoric
şi geografic. Această problematică a trecerilor confesionale a constituit un
subiect extrem de sensibil în privinţa relaţiilor dintre confesiuni, îndeosebi
între cea ortodoxă şi greco-catolică.
Încă de la începuturi, la baza diverselor situaţii de schimbare a
apartenenţei confesionale s-au aflat preoţii-parohi din localităţi, a căror
determinări de direcţionare şi a credincioşilor lor au fost legate de prestigiul
social şi de îmbunătăţirea grabnică a condiţiei lor umane, de nevoia de a primi
protecţie din partea unei instituţii ecleziastice de prestigiu ori de fenomenul
imitaţiei şi al copierii. De asemenea, dobândirea unei situaţii materiale mult
superioare a constituit un important imbold în convertirea unor preoţi
ortodocşi la confesiunea greco-catolică, deoarece marea lor majoritate avea
venituri extrem de reduse. Printre multitudinea de motive de ordin material
şi nu numai, amintim atât stolele percepute într-un cuantum exagerat de
mare3, aşa cum s-a putut vedea cu ocazia mişcărilor confesionale izbucnite
în localitatea bihoreană Bicaciu în cursul anului 1895.
Aceste mişcări confesionale din localitatea Bicaciu au semănat izbitor
cu cele petrecute în alte localităţi bihorene. Aceleaşi taxe stolare exagerate
percepute de preotul ortodox, aceleaşi nemulţumiri şi ameninţări cu părăsirea
religiei ortodoxe, aceleaşi tabere pro şi contra preotului acuzat. Şi, nu în cele
din urmă, aceeaşi decizie de suspendare din funcţie şi susţinutele încercări
de împăcare ale credincioşilor cu preotul lor. Aceste mişcări constituie o
redare fidelă a trăirilor şi sentimentelor locuitorilor ortodocşi ai localităţii:
nemulţumire, furie, deznădejde sau speranţă.
Preotul ortodox din localitate, Ştefan Jurcuţiu, s-a aflat la baza acestor
mişcări confesionale izbucnite în localitatea Bicaciu în anul 1895. Într-un
raport datat la 25 februarie/9 martie 1895 erau descrise motivele declanşării
acestor tulburări: taxele bisericeşti (stolele) foarte mari percepute de către
preot. Acest raport era adresat administratorului protopopiatului din Tinca,
Nestor Porumb, dar şi asesorului consistorial Iosif Nagy: „Protocolulu luat cu
locuitorii din Bicaciu Berzan Petru, Toduca Togyer şi Balint Togyer în contra
preotului de acolo Ştefan Jurcuţiu, pentru maltratări şi exagerări stolare
nesuferite, încât stau plecaţi a-şi părăsi biserica”4.
Într-un alt raport destinat Consistoriului Ortodox din Oradea, „fiscalu
consistorialu” Teodor Lazăr preciza că aproximativ 40 de credincioşi din
localitate ar fi declarat că „voiescu a părăsi religiunea străbună greco-ortodoxă
cu intenţia de a trece la altă confesiune” (greco-catolică). Motivele pentru care
aceşti credincioşi afirmau că vor să-şi părăsească religia ortodoxă erau clare:
stolele percepute de acesta, precum şi purtarea extrem de necuviincioasă cu
credincioşii săi: „din causă că preotul de acolo Ştefan Jurcuţiu, prin tractările
şi portarea densului scandalósă, au atrasu asupra sa ura credincioşilor sei în
aşia măsură încâtu acei credincioşi şi prin părăsirea religiunei lor străbune, şi
trecând la alta confesiune, se pótă scăpa de acelu preot5.
Gesturile şi acţiunile comise de către preot, prin încercările sale de
a înăbuşi, cu ajutorul autorităţilor, nemulţumirile exprimate de credincioşi
(„deoarece şi acumu de curând au adusu gendarmi asupra credincioşilor
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3 Ion Cârja, Dilemele convieţuirii. Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX), în Mihai Spăriosu, Vasile Boari (coord.), „Armonie şi
conflict intercultural în Transilvania şi Banat. Perspective cultural-istorice 1650-1950”, Iaşi, Institutul
European, 2014, p. 368.
4 AN-SJBh, fond Episcopia Ortodoxă Oradea, inventar 538, dosar 251/1895-1896, f. 90.
5 Ibidem, f. 99.

sei”6), i-au întărâtat şi mai tare pe aceştia. Purtarea preotului era completată
de stolele exagerat de mari, pe care, chiar şi el, le recunoştea: „preotul Ştefan
Jurcuţiu a făcut esacţiuni stolare de la 36 florini până la 50 florini şi a abusatu
de oficiulu seu preoţiescu, ceea ce referitoriu la esacţiunile stolare în parte şi
singur invinuitu recunósce”7.
Raportul se încheia cu concluziile formulate de către Teodor Lazăr:
„considerând că în parochia noastră din Bicaciu s-au începutu a se face
mişcăminte prozelistice religionare, şi preotulu Ştefan Jurcuţiu se vede a fi
causa aceloru mişcăminte, mă văd a reporta la superioritatea bisericească
despre acelea mişcăminte”8. Teodor Lazăr propunea Consistoriului adoptarea
cât mai urgentă a unor măsuri împotriva preotului, deoarece „prin maniera
cea rea manifestată faţă de credincioşii sei”, aceştia au ajuns să fie pe picior
de plecare din rândul credincioşilor de religie ortodoxă. În viziunea lui Teodor
Lazăr, singura opţiune care se putea lua, una optimă şi viabilă, era aceea
de suspendare şi de cercetare disciplinară a sa: „suspinderea parochului din
Bicaciu şi de la tóte funcţiunile şi beneficiile preoţeşti9.
La data de 10/22 martie 1895, vicarul episcopal de la Oradea trimitea
o dispoziţie administratorului protopopesc Nestor Porumb în privinţa
măsurilor care se impuneau în cazul preotului Ştefan Jurcuţiu. Era precizat
contextul acestor tulburări confesionale: „care prin tractările şi purtarea
sa scandaloasă, precum şi pentru că a comis esacţiuni stolare nepermise
facia de credincioşii sei, din carea causă poporul încredinţat păstoriei sale,
ne mai putând suferi abusurile şi escesurile preotului acusat, într-atâta s-au
revoltat, încât unii, cam vreo 40 la numer, şi-au propus a părăsi religiunea
străbună gr. or. şi a trece la confesiunea greco-catholică, ca să poată scăpa
de preotul lor susnumit”10.
Urmau apoi măsurile luate de Consistoriu împotriva preotului: „pe baza
acestor fapte cari constituiesc delicte, din partea acestui Consistoriu, acusatul
Ştefan Jurcuţiu se suspinde de la oficiu şi întreg beneficiul preoţesc din
parochia sa Bicaciu şi totodată se ordonă continuarea, respective completarea
cercetarei”11. De asemenea, erau adresate dispoziţii, atât lui Nestor Porumb,
cât şi asesorului consistorial Iosif Nagy, în privinţa modalităţii de punere în
practică a suspendării lui Ştefan Jurcuţiu: „fără amenare se eşiţi la facia locului
Bicaciu şi acolo în presenţa poporului a executa suspinderea preotului Ştefan
Jurcuţiu de la oficiu şi întreg beneficiul preoţesc din parochia Bicaciu”12. Se
mai cerea numirea cât mai rapidă a unui preot temporar în localitate, astfel
încât credincioşii să nu fie lipsiţi de săvârşirea slujbelor religioase („a face
provisiune interimală cu careva preot din vecinătate”)13.
La data de 15/27 martie 1895, administratorul protopopesc Nestor
Porumb şi asesorul consistorial Iosif Nagy au întocmit un raport cu privire la
punerea în aplicare a dispoziţiilor venite din partea Consistoriului de la Oradea
„după ce comisiunea învestigatoare esmisă la facia locului în Bicaciu pentru
completarea investigaţiunei în contra preotului de acolo Ştefan Jurcuţiu şi
suspinderea lui de la oficu, şi-a finit lucrarea”14.

6
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9
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11
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Ibidem.
Ibidem, f. 99v.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 98.
Ibidem.
Ibidem, f. 98-98v.
Ibidem.
Ibidem, f. 114.
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De asemenea, cei doi precizau faptul că la încheierea misiunii lor de
acolo, li s-au înfăţişat un număr de aproximativ 50 de locuitori din Bicaciu „cu
acea rogare ca, precum cu cei cari dintre locuitori au voit şi voiesc a-şi părăsi
religiunea străbună greco-ortodoxă s-a luat protocol, punându-se în acela
toate dovezile lor, astfeliu doresc şi denşii cari vor rămânea fideli credinţei
stremoşeşti, se se ieie un protocol separat pentru de a fi luate plângerile şi
dorerile loru”15. În consecinţă, se contura treptat o a doua tabără, cea care
se va erija în apărătoarea a preotului Jurcuţiu, chiar dacă şi aceasta sublinia
greutatea achitării stolelor bisericeşti.
Cu toate neajunsurile create, respectivii locuitori doreau ca acest preot
să rămână în funcţie, întărind încă o dată credinţa lor în religia ortodoxă:
„considerând că noi înscrişi în acest protocol am fost, suntem şi vom rămânea
în credinţia nestrămutată cătră religiunea străbună, cătră aşezămintele ei,
cătră biserica cu tótă instituţiunile ei, considerând că noi am putea avea jalbă
şi ponosluri în contra preotului nostru Ştefan Jurcuţiu, împlinindu-se şi nouă
chiar astfeliu funcţiunile preoţeşti ca şi celoru ce vor se treacă la unire, cu
stole chiar aşia de înalte”16.
Cei 50 de locuitori confirmau că vor să rămână în continuare în sânul
religiei ortodoxe, în ciuda tuturor obstacolelor şi greutăţilor evite („considerând
că greotăţile parochiale, bisericesci şi scolare, chiar aşa ne-or apăsat pre noi,
ca pre cei ce voiescu a trece la Unire, dar póte că ne-au apăsat şi mai greu”17).
Respectivii locuitori aduceau pe tapet un alt factor care ar fi putut sta la
baza acestor frământări confesionale. Ei susţineau răspicat că preotul grecocatolic din Nojorid ar sta în spatele acestor mişcări, şi nu neapărat purtarea
şi stolele mari ale preotului Ştefan Jurcuţiu: „considerând că cei cari voiesc
a trece la Unire, nu din cauza domnului părinte Ştefan Jurcuţiu vor chiar a
trece, fără póte alt interes îi conduce, sau chiar şi agitaţiunea provenită de la
preotul greco-catolic din Nojorid, carele voieşte a-i (vedea- n.n.) pre aceşti
oameni fără convingere religionară şi foarte creduli”18.
În încheierea documentului era precizat faptul că respectivii locuitori vor
rămâne în continuare ortodocşi, că vor susţine biserica şi tot ceea ce ţine de
aceasta. Totodată era adresată Consistoriului rugămintea păstrării în funcţie
a preotului, fiind adusă ca argument, apropierea Paştilor, când aveau mare
nevoie de el pentru săvârşirea slujbelor religioase şi nu numai: „noi totuşi ne
vom nizui a ne susţine biserica, scola, preotul şi înveţietoriul nostru, ne rugăm
preaumiliţi ca pre preotul nostru Ştefan Jurcuţiu se binevoiască Venerabilul
Consistoriu a-l repune în oficiu, cu atât mai vârtosu că apropiindu-se sântele
serbători ale Învierii Domnului nostru Isus Cristos, se ne căpătămu şi noi
mângâiere sufletească de la preotul nostru pre carele noi nu-lu cunoscemu
de vinovat întru trecerea fraţilor noştri la Unire”19.
Acei credincioşi, erijaţi în postura de apărători ai preotului Jurcuţiu
(la sfârşitul documentului semnează un număr de 62 de persoane- n.n.),
au adresat Consistoriului la data de 16/28 martie 1895 rugămintea de a
nu-l suspenda pe preot: „noi, ca şi fii credincioşi ai bisericii şi supuşi loiali
ai superiorităţii ei, deşi am primit cu supunere fiască această sentinţă
agravatóre şi vetămătóre pentru preotul nostru stimat de noi, şi cu atât mai
vârtos îngreunător pentru noi toţi (…) ni-am exprimat dorinţia noastră (…) ca
preotul nostru se nu se suspendeze de la oficul seu preoţesc, ci se rămână
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Ibidem, f. 114v-115.

şi mai departe în oficiul seu preoţesc”20. Aceştia căutau să aducă motive care
să-l disculpe pe preot („preotul nostru nu a comisu aşia crimă sau delicte
pentru cari se fie suspendat de la oficiul seu”21). Erau enumerate posibilele
consecinţe care ar fi putut să apară de pe urma suspendării preotului: lipsirea
de serviciul religios în perioada Postului Mare, precum şi în vremea Paştilor,
dar şi necesitatea de a săvârşi un botez, cununie sau înmormântare, atunci
când era cazul.
Încheierea declaraţiei acelor credincioşi este edificatoare: „cu tótă
umilinţia şi supunerea fiască rogăm cu tótă onórea pre veneratul Consistoriu
se binevoiască a casa sentinţa suspinzătoare a preotului nostru şi până la
terminarea causei sale, se binevoiască a-l lăsa în funcţiunea sa preoţească
spre mângâierea noastră şi spre uşiorarea tuturor credincioşilor, cu atât mai
vârtos ca se nu fimu constrânşi şi noi suferinţei şi nedreptăţii de acolo de
unde asceptăm dreptate, mângâiere şi uşiorare, a mergie pe urma acelora
cari fără de nicio causă îşi părăsescu religiunea lor străbună”22. Declaraţia
aceasta relevă, aşa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, umilinţa şi supunerea
credincioşilor faţă de autorităţile bisericeşti.
La 19/31 martie 1895 era întocmit un proces verbal, în care erau
menţionaţi cei desemnaţi să se deplaseze la faţa locului şi să aplice decizia
adoptată de Consistoriu: „înfăţişându-se la facia locului administratorul
protopopesc al Tincei, părintele Nestor Porumb, împreună cu parochul de
Ianoşda, părintele Ioan Costa”23.
Punerea în aplicare a acesteia s-a făcut în prezenţa preotului Jurcuţiu.
În locul său era numit ca administrator al parohiei, devenită acum vacantă,
preotul Ioan Costa din localitatea Ianoşda. Era descris modul în care se făcuse
predarea-primirea parohiei: „administratorul protopopesc, conform sus
lăudatei ordinaţiuni, pretinde de la parochul Ştefan Jurcuţiu cheile bisericei,
împreună cu tóte ornatele şi aparatele aparţinătóre la sfânta beserică, pretinde
archivul parochial cu tóte protocoalele, conscrierea parochială, diurnalele
de casă, precum şi tóte actele referitóre la acest archiv”24.
Pe de altă parte, Alexandru Bozântan, preotul greco-catolic din
Nojorid, menţionat în rândurile de mai sus, a realizat, la data de 21 martie
1895, o listă cu acei credincioşi ortodocşi care şi-ar fi manifestat dorinţa
de a renunţa la religia ortodoxă. Documentul, cuprinzând numele tuturor
capilor de familie şi a soţiilor acestora, era destinat oficiului parohiei
ortodoxe din Bicaciu: „poporenii frăţiei tale, presentându-se mai de multe
ori nantea subscrisului oficiu cu dechiaraţiunea că denşii dorescu a trecie
de la confesiunea ortodoxă la religiunea greco-catolică, i-am admoniatu
(avertizat- n.n.) că paşiul ce au de a-l face se-lu facă numai din convingerea
sufletească”25. Preotul greco-catolic din Nojorid încerca să demonstreze
faptul că aceşti locuitori treceau la religia greco-catolică din propria lor
convingere. Era vorba de cealaltă tabără, rămasă în opoziţie faţă de preotul
Jurcuţiu.
La 26 martie 1895, preotul Ştefan Jurcuţiu se adresa Consistoriului
Ortodox de la Oradea, explicând circumstanţele şi contextul declanşării
mişcărilor confesionale din localitate: „în urma turburărilor escate în comuna
noastră parochială Bicaciu, o parte dintre credincioşii cei nereligioşi s-au
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declarat nu naintea mea ca şi preotul lor, neci în mod legal, cum că părăsinduşi religiunea lor străbună, vor trece la religiunea greco-catolică”26.
Ştefan Jurcuţiu se arăta oarecum surprins de trecerea acestor
credincioşi la religia greco-catolică, făcând referire la acea informarea a
preotului Bozântan din Nojorid: „eu auzind vorbindu-se despre aceasta
numai pe stradă, neci în samă nu am luat până când primind o scrisoare
oficioasă de la preotul greco-catolic din Nojorid, îmi notifica cum că
parochienii mie, 46 de familii, au trecut la confesiunea lor, şi pe baza
declaraţiei lor făcute nantea a doi martori, cu numele de Petrich Elek şi
Hegedus Andras, i-au şi primit în sânul bisericei greco-catolice27. Jurcuţiu
preciza că nu avea nicio informaţie că vreun credincios al său şi-ar fi părăsit
religia, iar dacă ar fi făcut acest lucru, trecerea nu s-ar fi făcut conform
dispoziţiilor legale. De asemenea, solicita preotului să nu se amestece în
„afacerile religioase a poporenilor mei”, care să tulbure liniştea şi pacea
religioasă a credincioşilor săi. Pare-se că această solicitare nu fusese luată
în seamă.
Preotul suspendat din Bicaciu descria modul prin care Alexandru
Bozântan s-a implicat în acţiunea de convingere a credincioşilor ortodocşi
din localitate ca să renunţe la religia lor. El a venit în Bicaciu („preotul grecocatolic Alexandru Bozântan, în diua de eri, adică în 25 martie a.c., fără scire şi
pe furişiu, presentându-se în comuna noastră Bicaciu”), unde, împreună cu
preotul romano-catolic, au căutat să-i determine pe unii locuitori „nelinisciţi şi
tulburători” ca să treacă de la ortodocşi la greco-catolici („mergând la preotul
romano-catolic din loc, prin agenţii sei din ceata streină, au (contactat- n.n.)
vreo câţiva inşi, în numer de vreo 20 (…) şi coadunându-se în scoala romanocatolică şi suflându-le spiritul lor greco-catolic şi sfetuindu-i în tot modul
pentru trecerea la beserica densului”28).
De asemenea, relata Consistoriului faptul că toate aceste posibile treceri,
dacă ar fi existat, erau ilegale, nefiind luată în considerare nicio prevedere a
legii care se referă la modalitatea trecerii unor locuitori de la o religie la alta:
„neci un poporean al nostru trecere formală şi permisă de lege n-au făcutu
şi neci fasiunile (declaraţiile- n.n.) martorilor pentru declararea respectivilor,
pe baza căreia, pe cei consemnaţi de densul la trecerea religiunea lor, i-ar fi
primit de poporeni ai, săi e falsă”29. Cerea Consistoriului să depună eforturile
necesare în direcţia opririi amestecului amintitului preot în treburile spirituale
ale credincioşilor ortodocşi din parohia sa.
Prin intermediul unui raport întocmit la data de 30 martie/11 aprilie,
administratorul protopopesc Nestor Porumb informa Consistoriul în privinţa
modului de punere în practică a instrucţiunilor primite de la Oradea cu două
zile înainte: „spre a eşi la facia locului în Bicaciu spre a împedeca abusul
protopopului Alexandru Bozântam şi despre resultat a reporta”30.
Nestor Porumb descria împrejurările în care a ajuns în localitate,
precum şi ajutorul primit de la autorităţile cercuale. Ajuns cu „trenul de 6
ore” la Cefa, Nestor Porumb s-a prezentat la Pretura Cercuală în scopul de
a pune capăt abuzurilor comise de către preotul Bozântan. Ajuns la sediul
Preturii, Nestor Porumb s-a lovit de refuzul autorităţilor („a denegat acest
drept de a împedeca abusul”), spre indignarea şi nemulţumirea sa. A primit
totuşi aprobare pentru a fi însoţit de un „gendariu” (jandarm- n.n.), în scopul
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de a fi „păzit de elementele agitate la cas de aş întreprinde ceva paşi contra
abusului”31. Ajuns la Bicaciu, dezamăgirea acestuia a fost şi mai mare, de
vreme ce „neci un gendariu nu s-a presentat în Bicaciu ca se-mi deie mână
de ajutoriu”.
Menţiona, totodată, maniera în care Alexandru Bozântan, împreună cu
preotul romano-catolic din localitate, desfăşurau acţiuni de prozelitism în
rândul credincioşilor ortodocşi: „ajungând în Bicaciu în 29 martie/10 aprilie
a.c., numaidecât am auzit că protopopul Alexandru Bozântan de sèra, adecă
de marţi, este în comună încartiruit la preotul romano-catolic de acolo, carele
îi dă mână de ajutoriu protopopului greco-catolic, predându-şi şi biserica
la disposiţiune, ca acolo adunând mulţimea oamenilor, fără jenare şi frică
să-i poată instrui la trecerea legală la religiunea greco-catolică şi să-i poată
împărtăşi cu sfintele Taine”32.
Îşi exprima profundul regret referitor la faptul că nu fusese sprijinit de
jandarmerie în scopul de a cere lămuriri şi explicaţii protopopului grecocatolic de Nojorid: „aşteptând ca gendarmeria să se presenteze conform
dispuseţiunei pretorului cercual, ca sub scutul ei se pot merge la protopopul
greco-catolic spre a lua la întrebare că pe ce bază s-a presentat în comună
şi cu ce drept a strâns poporulu nostru la biserica romano-catolică din loc?
Gendarmeria nu s-a presentat!”33.
Prezenta obstacolele cu care se confruntase în continuare. Văzând că
nu primeşte niciun ajutor din partea jandarmeriei, a căutat ajutor la antistia
comunală (primărie). Şi aici s-a lovit de acelaşi refuz al autorităţilor locale:
„văzându-mă astfel înşelat, am mers la antistia comunală, ca cu ajutorul
aceleia se pot întreprinde paşii necesari, dar dorere, nici cu aceasta nu am
avut onoare a conveni, căci notariul, precum neci rudele, nu au fost acasă”34.
„Ce a trebuit să fac?”, se întreba Nestor Porumb. A încercat o ultimă tentativă
în scopul de a se întâlni cu Bozântan, pentru a ajunge la un numitor comun
cu acesta, dar fără succes însă: „am scris protopopului Bozântan ca se se
prezinte la casa parochială spre a se legitima că cu ce drept a eşit la facia
locului şi că pretinesce şi cu cale pacinică se consultăm referinţele între noi,
dar nu şi-a luat osteneală să vină”35.
În aceste condiţii, îl va trimite pe sfătul bisericii ortodoxe din localitate
pentru a identifica pe cei care doresc să treacă la religia greco-catolică: „am
trimis pe sfătul bisericii noastre la biserica romano-catolică spre a mă informa
câţi poporeni de-ai noştri sunt acolo şi câţi se vor împărtăşi cu Sfintele Taine”36.
Realitatea constatată părea să fie cu totul diferită faţă de acea listă cu 46 de
familii întocmită de Alexandru Bozântan, familii care şi-ar fi exprimat dorinţa
de a trece la greco-catolici. Preciza că „au fost de facia vreo 20 de inşi”, din
care doar 4 capi de familie „s-au împărtăşit cu Sfintele Taine”: Petru Balint,
Georgiu Toduţa, Moisie Gocan şi Flore Şuşman, drept pentru care Nestor
Porumb afirma, într-o notă clară de sarcasm: „se poate vedea că ce interes
mare are poporul de a trece la religiunea greco-catolică şi că din cei 46 de
familii însemnate şi aretate de protopopul greco-catolic, de poporeni ai sei
au remas numai patru (capi de familie) care s-au şi supus la împărtăşirea cu
Sfintele Taine”37.
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Nestor Porumb punea un posibil diagnostic referitor la aceste tulburări
confesionale din Bicaciu: „poporulu din Bicaciu, numai fiind agitat prin
promisiuni vane, este gata a-şi părăsi religiunea strebună şi nu întratâta ură
ce ar avea facia de parochul Ştefan Jurcuţiu, ajutat fiind de protopopul
greco-catolic şi macinaţiunile sale, prin intrevenirea (intervenţia, ajutoruln.n.) preotului romano-catolic de acolo, carele trăesce în mare duşmănie
cu preotul nostru”38. Prin urmare, preotul Jurcuţiu nu era atât de vinovat
în privinţa acestor tulburări confesionale, pe cât era Alexandru Bozântan,
aliat cu preotul romano-catolic din localitate. Din acest motiv, recomanda o
posibilă împăcare a preotului Ştefan Jurcuţiu cu toţi credincioşii, precum şi
repunerea în funcţie a sa.
Pornind de la stolele percepute de preotul Jurcuţiu, în localitatea
Bicaciu s-au iscat adevărate tensiuni de ordin confesional care au pus în
pericol întreaga comunitate ortodoxă de aici. Suspendarea preotului în cauză
a determinat o scindare a comunităţii în două mari părţi, prima erijându-se în
susţinerea preotului, iar cealaltă fiind împotriva sa, aceasta militând, în timp,
pentru trecerea la confesiunea greco-catolică. Acest lucru a fost alimentat
şi de amestecul preotului greco-catolic Alexandru Bozântan, care, prin
intervenţii directe sau prin falsificarea unor liste, a căutat să-i atragă pe aceşti
credincioşi la confesiunea greco-catolică. Totuşi, impactul acestor tensiuni a
fost unul redus, de vreme ce în recensământul realizat în anul 1900, locuitorii
greco-catolici din Bicaciu însumau doar 11 suflete, în vreme ce populaţia
ortodoxă număra 556 de credincioşi39.
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DESPRE SĂRĂCIA ENDEMICĂ ÎN CARE AU
FOST ÎMPINŞI ROMÂNII ARDELENI DE CĂTRE
AUTORITĂŢILE MAGHIARE ÎN PRAGUL
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Augustin Ţărău1

About the endemic poverty in which the Transylvanian Romanians were
pushed by the Hungarian authorities on the threshold The First World War

ABSTRACT
The author of this study presents some aspects of the discriminatory
policy carried out by all Hungarian governments against the Romanian
population in Transylvania, with the aim of impoverishing and causing them
to emigrate to the United States of America. Through some examples, he
presents the hard life of the Romanians from the mountains, who because
of poverty had to go through all Hungary to sell their wooden objects made
by them. Equally difficult was the life of Romanians employed in coal and
iron mines in northern Hungary or in steel mills. Their families, left at home,
were confronted with the agrarian Hungarian laws by which their lands were
seized in order to colonize a lot of ethnic Hungarians in Romanian villages.
Under these conditions, tens of thousands of Transylvanian Romanians
emigrated to America with the hope of a better life.
Keywords: Transilvania, Bihor, Oradea, Beiuş, Panciova, Miskolc, America,
emigration
Cuvinte cheie: Transylvania, Bihor, Oradea, Beiuş, Panciova, Miskolc, America,
emigrare
*
Sărăcia cruntă în care se zbăteau românii din Transilvania era
binecunoscută autorităţilor centrale de la Budapesta, care nu s-au sinchisit
vreodată să întreprindă măsuri de redresare economică în folosul acestor
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locuitori ai imperiului2. Traiul mizer era resimţit cel mai acut de către sătenii
din regiunile montane, lipsite de suprafeţele arabile care să le poată asigura
măcar pâinea ce-a de toate zilele. Aşa că moţii, căci despre ei este vorba,
colindau cu căruţele lor ţara-n lung şi lat pentru a-şi agonisi cele trebuincioase
traiului familiilor, prestând la schimb trocul cu uneltele lor confecţionate din
lemnul Apusenilor3, ori prestând diverse servicii prin gospodăriile străinilor. Un
corespondent român de presă i-a întâlnit tocmai la Panciova4, în cel mai sudic
oraş al Banatului locuit şi de români, umblând cu căruţele lor pe uliţele urbei
şi strigând „Diregeţi buţi?”, singurele cuvinte sârbeşti pe care le cunoşteau.
Jurnalistului, când i-a văzut atât de „trişti, abătuţi, gânditori, cu faţa trasă, pe
care sunt brăzdate urmele unor suferinţe şi dureri păgâne, tot aşa şi urmele
celei mai negre mizerii”, i-au venit imediat în minte versurile cântecului de
obidă „Munţii noştri aur poartă / Noi cerşim din poartă-n poartă”. Aflând că
e român, moţii s-au luminat la faţă şi i-au cerut pâine confratelui lor, pâine
albă de care copiii lor nu avuseseră parte, apoi s-au îndepărtat, dar numai
după câţiva paşi l-au întrebat dacă n-are vreun ziar românesc, că le era dor
să citească. Această doleanţă l-a impresionat profund pe corespondentul
Alexandru Ţintariu, cel care a aşternut apoi pe foaie trista poveste, pentru că,
după cum mărturiseşte el „acestor nepoţi ai Iancului, cari poate tot atât de
lipsiţi se reîntorc la săracele lor vetre cum au plecat de acolo, nu le lipseşte
numai pâinea, ci şi slova românească”5.
Din păcate nu toţi cărăuşii Apusenilor, risipiţi prin zările îndepărtate ale
imperiului, mai apucau să-şi revadă vreodată vetrele. Aşa s-a întâmplat cu
Marian Purdea, a Găvrilii, din Gârda de Sus (Alba), care se întorcea acasă
după o lungă călătorie în care agonisise vreo zece coroane. În vecinătatea
Beiuşului a întâlnit o şatră de ţigani, care aveau cai foarte buni, şi omul s-a
gândit să-şi schimbe bătrânul său căluţ, ce-l slujise ani la rândul, cu unul
mai tânăr, oferindu-le ţiganilor şi bruma bănuţilor câştigaţi. A fost o hotărâre
nefericită, fiindcă la intrarea în oraş calul, insuficient învăţat în ham, s-a speriat
şi l-a călcat sub copite pe noul său stăpân. George, fiul de 14 ani al cărăuşului,
a alergat după ajutor şi a reuşit să-şi interneze tatăl în spitalul din Beiuş, însă
pentru părintele său nu s-a mai putut face nimic, loviturile îi provocaseră o
puternică şi letală hemoragie craniană. La aflarea tragediei, fruntaşii suflării
româneşti din oraş s-au mobilizat şi fiecare dintre ei au făcut donaţii băneşti
pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare şi pentru spezele drumurilor
făcute de fecior până în satul său, să ducă trista veste, iar restul banilor au
fost expediaţi pe adresa parohului din Gârda, Simeon Morcan, spre a fi ajutată
familia greu încercată a defunctului6. Omul îşi lăsase acasă soţia cu alţi cinci
copii minori şi un tată orb, în vârstă de 92 de ani.
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*
Alte poveşti triste, legate de soarta românilor ardeleni obligaţi de sărăcie
să-şi caute de lucru prin străinătăţi, veneau de la Mişcolţ7, din nordul Ungariei,
unde munceau foarte mulţi bihoreni în minele de cărbuni din apropiere şi în
turnătoriile de fier din oraş, iar cu banii câştigaţi îşi întreţineau familiile rămase
acasă, cu care se vedeau atât de rar8. Traiul lor mizer, plin de lipsuri şi neajunsuri,
s-a înrăutăţit pe măsura derulării rundelor de negocieri începute în ianuarie
1914 între Comitetul executiv al Partidului Naţional Român şi premierul Tisza
István. Băştinaşii, aţâţaţi de presa şovină maghiară, au început să-i privească cu
ură pe emigranţii bihoreni, iar tensiunile dintre aceştia şi localnici au crescut
şi mai mult în intensitate după atentatul cu bombă de la sediul din Debreţin
al Episcopiei Greco-Catolice de Hajdudorog, consumat pe 23 februarie
19149, şi au degenerat în acte de violenţă cu caracter interetnic la începutul
lunii martie. Incidentul s-a petrecut în cârciuma lui Korach, unde un grup de
români s-a încăierat cu un altul de unguri, pe fondul consumului de alcool,
iar bătaia s-a încheiat cu patru victime înjunghiate din tabăra românilor,
dintre care una îşi trăia ultimele clipe din viaţă în spital. Principalul vector
de colportare a ştirilor xenofobe din zonă, gazeta „A Reggel”, a comentat
pe marginea raportului întocmit de organele poliţieneşti din oraş şi i-a găsit
vinovaţi pe români care, după declaraţiile făcute de bătăuşii maghiari, s-ar fi
mâniat pe horele ungureşti pe care ei le cântau, apoi l-au stropit cu palincă
pe un comesean de-al lor, pe Kovács Károly, iar la urmă i-au jicnit, numindu-i
„Bestii ungureşti”. Cert este faptul că la venirea poliţiştilor pe podele cârciumii
zăceau răniţi muncitorii Chiş, din Mişca, cu ochiul stâng scos, Russu, cu o
perforaţie de cuţit în frunte, şi Lae Ponta cu un cuţit înfipt în cap, pe care i l-au
extras poliţiştii, cel din urmă aflându-se acum pe moarte10. După relatarea
incidentului de la cârciuma lui Korach, aceiaşi gazeta revenea de data
aceasta cu un articol propagandistic în care era apreciată atitudinea pozitivă
manifestată de alţi muncitori români, ce participaseră la înmormântarea unui
confrate de-al lor, şi care, spre deosebire de conaţionalii ce provocaseră
scandalul de la cârciumă, au înţeles şi s-au împăcat cu ideea că „în ţara
asta Ungurii sunt domnii şi că să-şi dea şi ei silinţa să fie buni maghiari şi
buni patrioţi, pentru că mănâncă pâine ungurească şi respiră aer unguresc”
– după cum le-a explicat limpede parohul greco-catolic local care a prohodit
mortul11.
Povestea aşternută în paginile ziarului evoca destinul tragic al bihoreanului
Florea Mantea (Mantye Floris) care venise din satul lui, de undeva de prin
Apuseni, ca să lucreze la uzina metalurgică din Mişcolţ, şi care şi-a găsit
sfârşitul aici, răpus de o boală necruţătoare. L-au îngropat colegii săi români,
pe spesele lor, şi negăsind ei vreun preot român prin preajmă, au apelat la
serviciile protopopului unit Schirilla Andor, un rutean convertit, care pe tot
parcursul slujbei de înmormântare s-a dovedit a fi o docilă unealtă a politicii
de maghiarizare întreţinute de guvernul de la Budapesta pe seama celorlalte
naţii trăitoare în imperiu. De fapt, în jurul exemplului oferit de acest slujitor
al altarului se învârte întreaga relatare a evenimentului, pentru că în esenţă
articolul în cauză nu era altceva decât o vie ilustrare a drumului pe care

7 Miskolc, oraş şi centru industrial, reşedinţă a comitatului Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria – n.n.
A.Ţ.
8 Printre streini, în „Românul”, nr. 45, din 10 martie 1914, p. 5.
9 Tudor Arghezi, Atentatul din Debreţin, în „Seara”, nr. 1465, din 14 februarie 1914.
10 Martirii limbei lor, în „Românul”, nr. 45, din 10 martie 1914, p. 5.
11 Tricolorul maghiar şi sărutarea de pe urmă, în „Românul”, nr. 45, din 10 martie 1914, p. 5.
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ideologia de stat îşi îndeamnă supuşii nemaghiari să păşească. Aflăm astfel
că în uzină domnea o oarecare „pornire anti-maghiară” printre muncitorii
români, întreţinută probabil de liderul acestora, Ioan Bonta (Bontya János),
care de curând, cu ocazia morţii unui alt muncitor român, a preferat ca
acela să fie îngropat fără slujbă religioasă, afirmând că „nu poate suferi preot
maghiar la înmormântare”. De aceea, mare i-ar fi fost mirarea şi totodată
bucuria parohului Schirilla Andor când a văzut că îndărătnicul lider îl ruga
să oficieze slujba de înmormântare, şi acceptând invitaţia – spune jurnalistul
maghiar – „Bonta şi tovarăşii au fost dezarmaţi”, iar acest gest ar fi fost
declicul, momentul de la care cei 150 de români prezenţi la înmormântare
ar fi conştientizat „justeţea” ideologiei maghiare. „Le-a vorbit protopopul
despre legea acomodării, le-a spus multe despre situaţiile actuale, iar Bonta şi
tovarăşii au plecat de acolo cu concepţiile schimbate” – îşi continuă jurnalistul
demersul propagandistic, oferind apoi ca argument exemplul de conduită în
viaţă a celui tocmai prohodit: „Manta s-a asimilat foarte curând, nu şi-a bătut
capul cu chestii naţionaliste, ci a trăit pentru munca sa şi s-a silit să trimită din
când în când parale părinţilor săi”12 – aceasta ca o concluzie la care auditoriul
era chemat să achieseze, cu alte cuvinte să se lepede de neamul din care
se trăgea, să-şi uite rădăcinile şi să se piardă în marea masă a maghiarizaţilor
spre a împlinii idealul naţiunii maghiare unitare. Mai aflăm că slujba a fost
ţinută în ungureşte şi că după ce mortul a fost coborât în mormânt, crucea
i-a fost decorată de paroh cu tricolorul maghiar, iar românii au fost îmbiaţi
s-o sărute astfel împodobită.
Poate că ştirea ar fi rămas credibilă dacă unul dintre românii care au
conştientizat „justeţea” ideologiei maghiare n-ar fi infirmat-o printr-o scrisoare
trimisă pe adresa gazetei româneşti din Arad, a Partidului Naţional Român, în
care povestea cum parohul rutean a pretins familiei defunctului o sumă atât
de mare pentru săvârşirea slujbei de înmormântare, încât rudele n-au putut
aduna banii ceruţi nici cu ajutorul foştilor prieteni şi colegi ai decedatului, aşa
că au trebuit să-şi îngroape mortul neprohodit. Înfuriat, protopopul rutean a
umplut ziarul local cu scorneli şi calomnii la adresa muncitorilor români, prin
care-i acuza că ar fi intoleranţi faţă de limba maghiară introdusă de câţiva
ani în cultul greco-catolic al parohiilor de sub jurisdicţia Hajdudorog-ului,
iar de aici ar fi izvorât ura cu care au fost percepuţi şi trataţi apoi muncitorii
români din oraş. Din această pricină directorul uzinei metalurgice, deşi în
urma anchetei întreprinse s-a convins că românii aveau dreptate, s-a văzut
nevoit să-i dea afară din serviciu pe mai mulţi bihoreni şi să-i trimită escortaţi
la vetrele lor, spre a pondera întrucâtva opinia publică a urbei13.
*
Starea de sărăcie extremă, înspre care au fost împinşi românii ardeleni
cu bună ştiinţă de către guvernanţii de la Budapesta, a constituit mereu una
dintre temele aflate pe agenda politică a revendicărilor formulate de către
fruntaşii Partidului Naţional Român în întâlnirile avute cu premierul Tisza
István, în Parlamentul budapestan ori în presa românească din Transilvania.
Existau soluţii de redresare a situaţiei economice a populaţiei româneşti şi
ele se aflau la îndemâna guvernului, însă cabinetul se arăta interesat doar
de propăşirea maghiarimii din Ardeal. Când membrii Comitetului executiv al
P.N.R. i-au cerut premierului să dispună încetarea procesului de colonizare a
ungurilor în zonele locuite compact de români, ei nu s-au opus doar politicii
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Ibidem.
Fragmentele unei tragedii, în „Românul”, nr. 45, din 10 martie 1914, p. 5.

de maghiarizare progresivă a provinciei, pe care o promova cu obstinaţie
administraţia centrală, ci au reclamat mai ales îngrădirea accesului românilor
la bunăstarea la care ar fi fost îndreptăţiţi să fie părtaşi alături de celelalte
naţiuni conlocuitoare, pentru că suprafeţele funciare destinate colonizărilor
erau furnizate fie din rezerva statului, fie din domeniile agricole ale moşierilor
scăpătaţi, fie din domeniile economice ale fostelor comunităţi de avere
grănicereşti, care aparţinuseră românilor până la desfiinţarea lor prin lege.
Cu alte cuvinte însăşi guvernul era autorul moral din spatele genocidului
ce măcina zi de zi populaţia românească a Ardealului, şi o făcea cu o
tenacitate diabolică, pe care primul ministru încerca să o disimuleze prin
fraze ticluite cu dibăcie pentru a ascunde conţinutul antitetic al afirmaţiilor
sale. „Prin colonizări nu urmărim scopuri potrivnice Românilor, ci folositoare
Maghiarilor. Atitudinea noastră nu e ofensivă, ci defensivă împotriva cuceririi
ce-o fac Românii pe teren economic”14 – aşa suna una dintre construcţiile
sintactice prin care contele Tisza îşi legitima regimul discriminatoriu pus în
practică pe plan economic şi social.
Ce se putea înţelege dintr-o asemenea declaraţie publică?. Odată, că
din rezerva funciară de stat (Erariul şi Fondul de Cult), ce însuma în jur de
400.000 de iugăre ca suprafaţă şi era destinată susţinerii şcolilor agricole
şi fermelor-model menite să ridice calitativ economia agricolă a ţării, doar
un mic procent mai răspundea scopului hărăzit iniţial, în vreme ce restul
suprafeţelor erau exploatate în arendă. O primă piedică ridicată în calea
românilor, care ar fi vrut să lucreze aceste pământuri, era însăşi condiţia
stipulată prin lege ca terenurile în cauză să nu poate fi atribuite spre exploatare
decât în integralitatea lor, nu fragmentate în parcele, clauză ce rărea simţitor
numărul pretendenţilor şi îi chema la concurs doar pe agricultorii din
pătura avută a societăţii, eşalon în care românii nu se prea regăseau. Apoi,
procedura de atribuire a contractelor de arendă deschidea porţi largi către
abuz şi arbitrariu de vreme ce încredinţarea acestor contracte nu cădea în
competenţa vreunei comisii, ci stătea în vârful peniţei ministrului Agriculturii.
După lege, ministrul nu era legat de răspunderea de a selecta ofertele cele
mai favorabile intereselor economice sau sociale ale statului, ba din contră
se bucura de privilegiul de a decide de unul singur când şi cui va atribui
contractele. Pe fondul acestui context vicios au apărut pe piaţa operatorilor
economici din agricultură tot felul de rude ale secretarilor şi subsecretarilor
de stat de prin ministerele budapestane, arendaşi doar cu numele, pentru că
la rândul lor sub-contractau terenurile arendaşilor de meserie, iar aceştia le
sub-contractau iarăşi ţăranilor români şi o făceau prin fragmentarea acestora
în parcele mai mici, încălcând astfel tocmai clauza stipulată în lege pentru a-i
ţine departe pe români de beneficiul fondurilor agricole publice. Din toată
această „afacere” statul maghiar se alegea cu un profit de până la 3-3,5%,
intermediarii băgau în buzunarele lor procentul cel mai mare, iar românul,
ultimul în piramida ciudatei „diviziuni a muncii” puse în practică de guvern,
se alegea doar cu produsele agricole smulse cu preţul sudorii pentru a-şi
putea asigura subzistenţa minimală a familiei lui, fiindcă ajungea să subcontracteze la un preţ dublu sau triplu faţă de cel tocmit cu statul de primul
arendaş. Tot la rezerva de stat intrau şi cele 40.000 de iugăre ce urmau să fie
smulse mlaştinilor alimentate de Dunăre în Banatul sudic, redate agriculturii
prin lucrări de drenări şi desecări plătite de stat cu 20 de milioane coroane.
„Credeţi că din aceste pământuri va primi şi vreun Român ceva? Colonişti
unguri vor pune stăpânire şi pe acestea!” – remarca cu resemnare analistul
economic ce semna articolul descris aici.
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Din declaraţiile premierului Tisza se mai putea înţelege că moşiile
unor nobili maghiari, acum scăpătaţi, vor fi cumpărate de stat, adică tot din
bani publici, şi vor fi distribuite exclusiv ungurilor care vor fi colonizaţi în
Transilvania. Cu alte cuvinte românii ardeleni, deşi alcătuiau masa majoritară
a plătitorilor de impozite, erau excluşi cu desăvârşire de la beneficiile oferite
de statul pentru al cărui buget cotizau. La fel stăteau lucrurile şi în cazul
legii de încurajare a achiziţiilor de păşuni comunale, act normativ elaborat
cu scopul de a stimula economia zootehnică a satelor ardeleneşti prin
împrumuturi de la stat, dar care şi-a găsit aplicarea numai în localităţile
ungureşti, pe când în cele româneşti suprafeţele de păşunat au tot scăzut
din pricina sporului demografic care aducea cu sine nevoia de noi locuri de
casă şi de loturi arabile. Din cauza păşunilor insuficiente, românii ardelenii
din vecinătatea frontierelor române treceau cu vitele la păşunat în Muntenia,
însă la întoarcere adesea autorităţile nu le mai permiteau să-şi aducă şi vitele
acasă, cum au păţit-o românii din Bran (Braşov) care nu le-au mai putut
valorifica apoi nici în România, fiindcă România era un important producător
zootehnic în zonă, dar nici în Transilvania, unde guvernul, pentru a proteja
producţia animalieră a maghiarilor ardeleni, a dispus reducerea drastică a
importurilor de animale ce veneau din România. Dar nici zootehnişti români
din Ardeal n-aveau un trai mai uşor, fiindcă autorităţile maghiare instituiseră
blocadă economică nu numai împotriva statului vecin ci şi împotriva propriilor
cetăţeni de altă etnie decât cea maghiară. Peste gospodăria crescătorului
român de animale năvăleau o puzderie condiţionări sanitar-veterinare, apoi
o avalanşă de taxe şi impozite care-l aduceau în imposibilitatea de a-şi mai
practica ocupaţia ce-i asigura traiul de zi cu zi. „De ai vite, câte neplăceri ai cu
medicii veterinari, cu cari nu te poţi înţelege. Îţi puşcă vita, calul, pierzi o avere
întreagă, despăgubire nu capeţi. Budgetul anului trecut îi dă ministerului de
agronomie 100.000 coroane spre acest scop. Ce este suma aceasta pentru
o ţară ca Ungaria? Un strop în mare. Unde sunt apoi dările grele, directe şi
de consum, apoi finanţele (…) Pe cine apasă acesta mai întâiu? Pe ţăran, pe
omul sărac”15 – constata analistul economic în articolul său, nu înainte de a
mai aminti că şi în zonele mai prospere, în care românii nu se confruntau
cu aceste dificultăţi, beneficiul muncii crescătorilor le era diminuat de lipsa
drumurilor, atât de promise în campaniile electorale, care le-ar fi putut facilita
accesul la timp către pieţele de desfacere a produselor agricole.
În sfârşit, din peroraţia contelui Tisza se mai putea înţelege că, după
noua legislaţie, până şi domeniile economice câştigate de soldaţii români ai
celor trei regimente grănicereşti prin luptele purtate de-a lungul veacurilor în
slujba împăratului, acele vechi comunităţi de avere care susţineau odinioară
bunăstarea familiilor militare, viaţa lor religioasă, şcolară şi culturală, de-acum
în acolo vor întreţine şi viaţa parazitară a progeniturilor diverşilor funcţionari
din administraţia comunală a zonelor respective. „Tu, fiu şi urmaş al acelor
grăniceri cari şi-au vărsat sângele pentru ţară şi casă, nu poţi avea ajutor de
acolo, ca la şcoală în tihnă să poţi câştiga cultură, dar cei 3-4 fii ai notarului,
unul mai prost ca celălalt, capătă toţi stipendii, să aibă bani de buzunar”16 –
se sublinia mai departe pentru a ilustra grava nedreptate făcută grănicerilor
români.
Încotro conduceau toate aceste măsuri discriminatorii ale politicii
economice dictate de la Budapesta, dacă nu înspre ruinarea satelor,
comunelor şi oraşelor româneşti, în general înspre distrugerea sistematică
a naţiunii române din Transilvania? Nu întâmplător centrele administrative
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locale şi sediile instanţelor rurale au fost stabilite de guvern numai în
comunele ungureşti sau semi-ungureşti, tot acolo şi târgurile şi oboarele
săptămânale, pentru ca în câţiva ani acestea să capete aspect urban şi să
atragă către ele investitori bancari, comerciali şi industriali, iar pe această cale
să se adâncească şi mai pregnant diferenţele de statut social între maghiari
şi nemaghiari. Banul public era apoi cheltuit în mod discreţionar şi numai
în interesul maghiarilor. Guvernul aloca trei milioane de coroane pentru
construirea unui teatru nou la Buapesta, alte 5-6 milioane pentru salvarea
castelului şi a domeniului contelui Zichy, părăsit, de la Várpalota17, dar nici
un ban pentru regularizarea râurilor din zonele inundabile ale Banatului,
cele care au lăsat ani la rândul zeci de români fără case şi gospodării, în
schimb sărea în ajutorul podgorenilor unguri de la Tokaj, ale căror vii au fost
distruse de filoxeră, apoi în sprijinul sinistraţilor maghiari ai cutremurului care
a lovit oraşul Kecskemét, şi în plus purta „grija ca Săcuii să înveţe economia
de casă şi le valorizează aceste producte. De ce nu face asemenea şi cu
bieţii Români din Bihor sau Munţii Apuseni?” – se întreabă contrariat autorul
analizei. Dintr-o asemenea stare de vizibilă şi nedisimulată nedreptate izvora
şi întrebarea firească cu care-şi încheia economistul nostru analiza: „Când
ne vom împăca?” şi tot el ne oferă şi răspunsul adecvat: „Când moţul nu va
mai fi silit să ia ţara de-a lungul şi de-a latul pentru o bucată de pâine, când
bihoreanul nu-şi va mai bate coasa pe moşiile nemeşilor de pe pustă, unde
s-a dus să lucre pe un preţ de nimic în locul muncitorilor străini, organizaţi,
când râurile din sud-estul ţării nu vor mai esunda18, silite de apele furioase
coborâte din munţi pleşuviţi de speculanţi, când enormul şuvoiu de nedreptăţi
se va mulcomi cel puţin, atunci acest neam românesc îşi va putea câştiga
mai uşor pâinea de toate zilele şi i se va putea vorbi despre cultură (…) dar
ce au căpătat Românii prăpădiţi în două rânduri de potop? Paşaport spre
America?”19 – constatarea finală fiind pe cât de adevărată, pe atât de tragică,
întrucât emigraţia românească în Statele Unite ale Americii a atins la pragul
veacurilor XIX-XX proporţii comparabile cu exodul biblic20, fenomen încărcat
de drama sutelor de mii de familii româneşti dezrădăcinate şi înstrăinate21.
În final, autorul analizei nu mai nutrea nici o speranţă că divergenţele
ce subzistau de secole între românii ardeleni şi unguri se vor putea rezolva
vreodată pe cale paşnică, prin tratative ori negocieri, întrucât în structura
intimă a fiinţei naţiunii maghiare se sedimentaseră până la confuzie
sentimentul şi crezul că a fost hărăzită de Dumnezeu să domine şi să se

17 Várpalota, oraş în comitatul Veszprém, în nord-vestul Ungariei – n.n. A.Ţ.
18 Inunda – n.n. A.Ţ.
19 Când ne vom împăca?, în „Românul”, nr. 40, din 4 martie 1914, pp. 2-3.
20 Numărul românilor bănăţeni plecaţi în America în primul deceniu al secolului al XX-lea este
apreciat la 100.000, iar al românilor ardeleni la 119.000. Kocsis Károly, Kocsisné Hodosi Eszter,
Magyarok a határainkon túl (a Kárpát-medencében), ÖKOEK Szerkesztőség, 2008, passim.
21 La nivelul anului 1910, statisticile maghiare înregistrează 24.632 de români ardeleni emigraţi în
America: din comitatul Alba de Jos – 883, din comitatul Arad – 1549, din comitatul Bihor – 930, din
comitatul Bistriţa-Năsăud – 500, din comitatul Braşov – 159, din comitatul Craş-Severin – 458, din
comitatul Ciuc – 20, din comitatul Cojocna (Cluj) – 283, din comitatul Făgăraş – 1097, din comitatul
Hunedoara – 0, din comitatul Maramureş – 698, din comitatul Mureş-Turda – 0, din comitatul
Odorhei – 465, din comitatul Sătmar – 2161, din comitatul Sălaj – 512, din comitatul Sibiu – 1547, din
comitatul Solnoc-Dăbâca – 522, din comitatul Târnava Mare – 1380, din comitatul Târnava Mică –
987, din comitatul Timiş – 3704, din comitatul Torontal – 6414, din comitatul Trei Scaune – 22, din
comitatul Turda-Arieş – 341. În perioada 1871-1913 sunt înregistraţi 1.815.117 persoane emigrate din
Ungaria, dintre care 2/3 n-au fost maghiari. *** Magyarország a XX. században, vol. II, Babits Kiadó,
Szekszárd, 1996-2000, p. 218.
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bucure de privilegiile lumeşti. Această profesiune de credinţă a fost clamată
public de-a lungul vremii de toţi politicienii unguri şi a prins rădăcini până şi
în cele mai modeste case maghiare, devenind un cult de la care nici măcar
un ungur nu era dispus să abzică. De aceea, în viziunea analistului, numai un
viitor cataclism de proporţii universale ar mai fi putut aşeza relaţiile românomaghiare în matca lor firească. „Trebuie un mare şi fierbinte purgator, ca
ideile, concepţiile compatrioţilor maghiari să le purifice. Evenimente mari,
istorice, sunt în stare numai să producă o astfel de schimbare a atmosferei.
Atunci, numai atunci ne vom putea împăca!”22 – conchidea el profetic.
*
O altă primejdie, ce ameninţa independenţa economică şi politică a
comunităţilor româneşti, pândea din umbra întortocheatului conţinut al noii
legi de reglementare a „izlazurilor comune”, ce urma să intre în vigoare pe 1 mai
1914. Conform acestui act normativ, locuitorilor satelor ardelene, indiferent
de naţionalitatea lor, trebuiau să se constituie în societăţi comerciale pentru
a putea să-şi exploateze pe mai departe suprafeţele de păşune pe care le
foloseau în comun şi în devălmăşie de la 1848 încoace. În această categorie
intrau proprietăţile „urbariale” şi fostele domenii grănicereşti, din care o bună
parte se aflau deja la discreţia statului. Respectivele societăţi comerciale
urmau apoi să fie înfiinţate în decurs de un an de la promulgarea legii, timp
în care comunităţile săteşti aveau să-şi elaboreze statute, regulamente de
păşunat, să-şi constituie consilii de administrare şi să-şi aleagă preşedinţi în
fruntea societăţilor astfel alcătuite, încât să-şi poată gestiona averea comună
independent de voinţa antistiilor comunale23, pentru că, după cum preciza
avocatul timişorean dr. Pompiliu Cioban, „comuna, ca corporaţiune politică
nu are izlaz, ci au locuitorii, foştii urbarialişti, iar urbarialiştii sunt toţi acei
ţărani cari în comuna respectivă dispun de proprietate urbarială”24, urbarialiştii
fiind ţăranii eliberaţi din iobăgie la Revoluţia din 1848. Din păcate românii,
ţinuţi vreme îndelungată departe de şcoală din pricina sărăciei, nu se cam
pricepeau la întocmirea tuturor acelor documente pretinse de lege şi, tot
din cauza sărăciei, mulţi nici nu-şi permiteau să angajeze vreun jurist care
să elaboreze hârtiile necesare şi să le garanteze îndeplinirea procedurilor în
timp util. Tocmai pe aceste carenţe educative şi materiale, de care suferea
populaţia românească din Transilvania, a mizat legislativul de la Budapesta
atunci când a emis noul act normativ, fiindcă, neîndeplinindu-şi la timp
cerinţele stipulate de lege, comunităţile săteşti nu-şi mai puteau gospodări
liber păşunile, ci doar prin intermediul administraţiilor locale, ajungând astfel
la cheremul puterii statului. O atare situaţie deschidea după sine cale liberă
abuzului, şantajului şi corupţiei, arme pe care aparatul de stat le putea lesne
utiliza apoi pentru manipularea sătenilor în orice scop ar fi avut nevoie. Mai
grav era faptul că această inginerie juridică era în măsură să submineze şi
să îngroape definitiv însăşi mişcarea de emancipare naţională a românilor
ardeleni. „Dacă massele mari ale ţărănimei le va închiega în corporaţiuni
pendinte de voinţa lui şi dacă prin dreptul de control şi supraveghiare le va
limita orice mişcare independentă, îi va succede să aibă la mână pe lângă
slujbaşii administrativi şi puterea ţărănimei noastre, care e baza şi sufletul
tuturor mişcărilor noastre”25 – atrăgea atenţia juristul bănăţean, fără a uita să
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Când ne vom împăca?, în „Românul”, nr. 40, din 4 martie 1914, p. 3.
Consilii locale – n.n. A.Ţ.
Legea despre islazurile comunale, în „Românul”, nr. 118, din 14 iunie 1914, p. 1.
Ibidem, p. 5.

amintească şi de greutatea componentei economice aflate în joc, fiindcă era
vorba de soarta izlazurilor deţinute încă de 13.000 de comune româneşti din
Transilvania, a căror valoare numai în Banat depăşea suma de 40 de milioane
coroane.
Dacă ar fi vrut, puterea de la Budapesta ar fi putut foarte simplu să
rezolve problema sărăciei păturii de jos a societăţii, şi nu numai pe cea a
mizeriei în care erau menţinute naţiunile nemaghiare ci, la modul general, al
întregului compozit de popoare care alcătuiau aşa zisa „naţiune maghiară”,
printr-o reformă agrară, adică printr-un proces de redistribuire echitabilă şi
morală a avuţiei funciare de care beneficia doar un îngust segment al nobilimii
maghiare. Din păcate toate guvernările care s-au succedat la cârma Ungariei
s-au cramponat în permanenţă de pretenţiile medievale ale unor latifundiari
pretinşi „făuritori de neam şi ţară”. Din această pricină, deşi presa maghiară
stigmatiza întruna România ca fiind ţara boierilor şi a iobagilor, în Ungaria
inechitatea era şi mai gravă, fiindcă aici nouăzeci de familii avute deţineau o
suprafaţă de peste două milioane trei sute de mii de iugăre cadastrale, ceea
ce însemna că media suprafeţei aflate în posesia fiecărei familii din această
categorie atingea cifra de 25.713 iugăre, în vreme ce media suprafeţei deţinute
de o familie românească din Transilvania nu depăşea 3-4 iugăre, în cel mai
fericit caz. Printre familiile marilor moşieri maghiari puteau fi întâlnite unele
care deţineau în regim de „fidecomis”, adică de averi protejate veşnic de orice
formă de evicţiune, suprafeţe egale cu cele ale unor comitate, cum era de
pildă cea a prinţului Esterházy Miklós, cu 403.300 de iugăre cadastrale, sau
cea a contelui Almássy Ede, cu peste nouă mii de iugăre numai în comitatul
Vas. Alte asemenea proprietăţi supuse legislaţiei feudale puteau fi întâlnite în
comitatul Zemplén, cu 105.200 iugăre, în comitatul Zala, cu 140.200 iugăre,
în Sopron, cu 155.600 iugăre, în Somogy, cu 197.900 iugăre, în Gömör, cu
160.300 iugăre, în Baranya, cu 149.000 iugăre şi în Bereg, cu 226.900 iugăre
cadastrale26, toate puse la adăpost de orice eventuală imixtiune reformatoare
a statului.
*
În prima jumătate a anului 1914 sărăcia în care se zbătea populaţia
românească din Transilvania a atins cote atât de alarmante, încât era în
măsură să pericliteze siguranţa armată a provinciei. Aşa de pildă, medicul
de la Centrul Marghita (Bihor) de recrutare a tinerilor ce urmau să satisfacă
stagiul militar obligatoriu, după ce i-a supus vizitelor medicale pe cei 678
de recruţi români din zonă, i-a găsit ca fiind apţi pentru încorporarea în
armată doar pe 350 dintre aceştia, ceilalţi fiind grav afectaţi de inaniţie27.
Procentul de 48,4% a tinerilor care au căzut testele medicale din pricina
subnutriţiei spunea multe despre starea de mizerie cronică în care au fost
împinşii românii ardeleni cu bună ştiinţă de guvernarea de la Budapesta,
precum într-un proiect de exterminare sistematică. Tot din mediul militar
venea apoi o altă ştire alarmantă, izvorâtă din incapacitatea operativă în
care a ajuns rezerva Regimentul 61 Infanterie din Debreţin, ale cărui efective
erau alcătuite preponderent din români. Comandamentul acestei unităţi a
chemat la concentrare 400 de rezervişti bihoreni pentru manevrele militare
de primăvară, însă la cazarmă s-au prezentat doar 70, ceilalţi fiind de câtăva
vreme emigraţi în America. „Crezându-se la început că absenţa rezerviştilor
români stă în legătură cu «agitaţia valahă», s-au făcut cercetări şi s-a constatat
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Un crâmpei din marea proprietate din Ungaria, în „Românul”, nr. 128, din 26 iunie 1914, p. 2.
Batalionul înfometaţilor, în „Românul”, nr. 90, din 9 mai 1914, p. 7.
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că cei ce nu s-au prezentat sunt aproape toţi emigraţi, goniţi de mizerie, în
America mai fericită decât patria lor, pe care au servit-o şi care li-e maşteră”28
– comenta colportorul informaţiei. Însă nici soluţia emigrării în America,
adoptată de sutele de mii de români ardeleni pentru a-şi smulge familiile din
mizeria traiului de zi cu zi, nu era cea mai fericită, după cum reiese dintr-o
scrisoare expediată de parohul ortodox din Indiana Harbor pe 28 aprilie 1914,
Simeon Mihălţian, care atrăgea atenţia confraţilor săi de-acasă asupra crizei
economice instaurate odată cu venirea la putere a Partidului Democrat şi
în care îi sfătuia să-şi amâne pentru o vreme planurile de plecare spre „Ţara
Făgăduinţei”, până când starea de lucruri de peste ocean se va ameliora.
Scenele descrise de preot în epistola sa sunt cu adevărat îngrozitoare, el ne
vorbeşte de emigranţii români rămaşi fără locuri de muncă, goniţi apoi din
locuinţele închiriate şi ajunşi cerşetori pe stradă. „Sute de mii de muncitori
stau fără de lucru, colindând dintr-un oraş în altul, de la o fabrică la alta.
Deoarece de nicăieri nu vine nici o ştire, fie cât de palidă despre deschiderea
lucrărilor, bieţii muncitori, neavând cu ce plăti mâncarea şi chiriile, sunt goniţi
din toate casele” – relatează parohul – „Pe strade, la tot pasul se roagă unul
să-i dai un ban să mănânce (…) Ţi se sfâşie inima de durere văzând om punic,
ca un munte, plin de viaţă, spuind, cu lacrimi în ochi, că de trei zile n-a
mâncat. Casa şi adăpostul îi sunt o groapă la marginea oraşului. Ce va fi însă
la iarnă?”29 – se întreba Mihălţian, cu îngrijorare dată de spectrul morţii ce se
contura tot mai limpede pentru mulţi dintre concetăţenii săi.
Din păcate statul austro-ungar, autorul moral al exodului, nu făcea
aproape nimic pentru a-şi ajutora supuşii aflaţi la ananghie. Demersurile
întreprinse de părintele Simeon Mălţian la Consulatul austro-ungar, cu scopul
de a obţine sprijin financiar pentru cei ce doreau să se repatrieze, au rămas
fără nici un rezultat deoarece, deşi statul acoperea cheltuiala călătoriei peste
Atlantic, solicitanţii trebuia să-şi plătească drumul până la portul de îmbarcare
şi apoi pe cel de la portul de debarcare înspre vetrele lor. „Dar omul de unde
să plătească, căci nu are un cent?”30 – se întreba iarăşi părintele, sporind şi mai
mult dramatismul falimentului uman în care au ajuns mulţi dintre conaţionalii
săi totodată şi spre a-i pune la adăpost pe alţi ardeleni de experienţa tristă a
confraţilor aflaţi în pribegie. Până la urmă tot românii din America au fost aceia
care au sărit în ajutorul conaţionalilor aflaţi la ananghie. Emigranţii bănăţeni
din Cacova au strâns bani şi l-au înmormântat pe consăteanul lor Daniil
Oprişiu Cazan31, care şi-a sfârşit zilele pe pământ străin, şi tot ei l-au contactat
pe parohul din satul lor de obârşie, părintele Hanzu, pe adresa căruia au mai
trimis alţi bani pentru ajutorarea văduvei rămase acasă în mizerie32.
Ştiri la fel de triste şi de îngrijorătoare soseau din portul grecesc Pireu,
unde ancorau săptămânal vapoare de la Constanţa ce aduceau cu ele între
60 şi 100 de români ardeleni, care se îmbarcau apoi către America. „Le plângi
de milă când îi vezi pe toţi, oameni tineri, şi aşa, plângând, spun că pleacă
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28 Din patru sute rezervişti, se prezintă numai şaptezeci, în „Românul”, nr. 108, din 31 mai 1914,
pp. 8-9.
29 Pentru cei ce vreau să vină la America, în „Românul”, nr. 94, din 14 mai 1914, p. 5.
30 Ibidem.
31 La propunerea cacoveanului Ioan Banciu, au donat bani următorii: „I. Banciu 2 dolari 50 cenţi;
Dumitru Mija şi Dumitru Popa câte 2 dolari; I. I. Banciu, Alexandru Cazan, Alexandru A. Cazan,
Dumitru Buican, D. Botu, T. Pipernea toţi câte 1 dolar; Dumitru D. Botu, D. Taban, P. Crăciun câte
50 de cenţi; Vasile Moga 25 cenţi; P. Gligor 1 dolar şi A. Herman 2 dolari”. Din America, în „Foaia
Poporului”, nr. 27, din 12 iulie 1914, p. 9.
32 Ibidem.

lăsând soţii şi copii aici ne mai având nimic de sperat”33 – aşa se înfăţişa tabloul
disperării unei naţii osândite să-şi părăsească vetrele pentru a supravieţui.
Toţi aceşti emigranţi trecuseră ilegal şi nestingheriţi frontierele Transilvaniei
cu România, în deplina cunoştinţă a autorităţilor grănicereşti maghiare care,
de ce nu, prin diminuarea numerică a românilor în Transilvania contribuiau
şi ele în felul ăsta la făurirea „naţiunii unitare maghiare”. Corespondentul de
presă care a semnalat această faţetă necunoscută a exilului se întreba de
ce autorităţile de la Bucureşti rămâneau nepăsătoare în faţa unui asemenea
fenomen, de ce îngăduiau funcţionarea unei reţele subterane care le asigura
transfugilor transportul în capitală, obţinerea paşapoartelor româneşti şi
îmbarcarea la Constanţa. Corupţia ori nepăsarea, oricare dintre aceste
metehne ce s-ar fi aflat în spatele lipsei de reacţie a administraţiei centrale,
măcar vreun factor de putere responsabil ar fi trebuit totuşi să sesizeze că
Bucureştii făceau involuntar jocul ungurilor, că România era atrasă într-o
complicitate păguboasă idealului unionist, contribuind la rarefierea românităţii
transilvănene. „Ungurilor le convine ca, cu sistemul acesta, să se depopuleze
Ardealul şi să ne zică într-o bună zi: ce tot faceţi paradă că aveţi Români în
Ardeal!”34 – atrăgea foarte serios atenţia corespondentul român din Pireu.
Îmbucurător rămâne însă faptul că odată ajunşi în America, românii ardeleni
nu s-au înstrăinat şi nu şi-au uitat rudele de acasă aflate în suferinţă. Ei s-au
organizat, şi-au constituit parohii româneşti, au înfiinţat societăţi culturale
şi au scos ziare româneşti. Aşa de pildă, societatea „Învierea”, din oraşul
Martins Ferry (Ohio), a organizat un miting de solidaritate pentru elevii din
Blaj care au suferit de pe urma curajului lor de a arbora drapelul tricolor
pe turla catedralei din oraş35. Parohia ortodoxă din Idiana Harbor (Indiana)
solicita apoi conducerii Partidului Naţional Român să trimită din când în
când peste ocean câte un fruntaş al mişcării naţionale, pentru a susţine
conferinţe în comunităţile româneşti din America şi a le întreţine viu spiritul
naţional miilor de români aflaţi la muncă în depărtatele străinătăţi36. Biserica
Greco-Catolică avea opt preoţi pe tărâm american, iar aceştia desfăşurau

33 Agenţie bucureşteană pentru golirea Ardealului de români, în „Românul”, nr. 102, din 23 martie
1914, p. 7.
34 Ibidem.
35 Fraţii din America ţin adunări poporale pentru noi, în „Românul”, nr. 129, din 27 iunie 1914, p. 4.
36 Apelul românilor din Parohia Indiana Harbor avea următorul text: „Având în vedere idealul nostru,
ce trebuie să-l aibă tot Românul aşezat în ori ce parte a globului pământesc; Având în vedere viitorul
neamului nostru, care nu mai poate rămânea în ogăşia trecutului; Având în vedere numărul mare
al Românilor ce trăim pe pământul american; Având în vedere organizaţia întinsă ce românismul
o face pe pământul american – căreia însă, din patrie de multe ori i s-a reproşat că nu ar fi tocmai
pe bazele reale; Având în vedere cum conţii maghiari robotesc pe pământul american pentru a
trezi din ameţeală pe fiii lui Árpád – şi pentru a înşela opinia publică americană despre gândul lor
«pacificator»; Având în vedere cum tuturor naţiunilor europene, emigrate în America, li se trimite an
de an câte un apostol pentru întărirea conştiinţei naţionale; Adresez aceste cuvinte către luminaţii
Comitet naţional: Nu s-ar putea găsi o cale, după exemplul celorlalte naţiuni, să ni se trimită şi nouă
în America, pentru înviorarea sufletelor noastre cu duh curat românesc, pentru a ni se da directive
sănătoase şi trainice organizaţiei ce-o avem – un apostol, un deputat român, un bărbat luminat, care
să cutriere centrele româneşti, ţinând adunări naţionale cu scopul mai sus menţionat. Nime nu se
poate îndoi de efectul şi de reuşita acestor adunări, dorite cu însetoşare Românii americani. E drept
că comitetul naţional nu poate risipi material sunător, ca conţii unguri – dar organizaţia societăţilor
române şi parohiile, chiar noi toţi, de la mic până la mare, făgăduim a suporta, ca o prea uşoară
sarcină, spesele cu venirea şi întreţinerea unui deputat român. Sunt sigur că societăţile române s-ar
bucura de cea mai înaltă sărbătoare, când ar putea primi cu drapelele lor pe trimisul Comitetului
naţional”. Spre America, în „Românul”, nr. 133, din 2 iulie 1914, p. 2.
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o fructuoasă muncă de păstorire printre credincioşii uniţi. Printre cei mai
devotaţi se numărau părintele Epaminonda Lucaciu37, care organizase
frumoase serbări spirituale la parohiile din Trenton (New Jersey) şi New-York,
părintele misionar Constantin Lupu, din Cleveland (Ohio), şi părintele Ioan
Pop, din Aurora (Illinois), care-şi propusese ca în vara lui 1915, când se va
termina războiul (!), să-şi sporească activitatea misionară38.
*
O altă analiză, de data aceasta ţintită pe tematica colonizărilor practicate
de guvern exclusiv în favoarea maghiarilor şi în detrimentul românilor ardeleni,
va vedea lumina tiparului tot în luna martie. Autorul ei, la fel de anonim ca şi cel
ce întocmise analiza economică mai sus prezentată, îşi începea demersul cu
un scurt excurs istoric menit să uşureze percepţia mecanismului colonizărilor
înfăptuite sub regimul Tisza István. Erau trecute în revistă colonizările făcute
la începuturi de primul rege creştin al ungurilor, Ştefan cel Sfânt, pentru a
implanta în sânul comunităţilor maghiare păgâne creştini aduşi din Occident,
apoi colonizările întreprinse cu scop economic şi militar de către regii Géza
şi Béla, care au adus populaţii germanice în Transilvania, apoi cele realizate
în Banat de către Curtea vieneză, care a populat cu germani, sârbi şi slovaci
teritoriul eliberat de sub turci, până la cele derulate în aşa numita „epocă
constituţională”, care a debutat odată cu naşterea dualismului în 1867, puse
în slujba idealului de făurire a „statului unitar maghiar”, în creuzetul căruia
urmau să fie mistuite până la dispariţie toate seminţiile nemaghiare trăitoare
între hotarele Ungariei. Conceptul s-a cristalizat sub ministeriatul contelui
Szapáry Gyula, cel dintâi care a realizat că fără o politică instituţionalizată,
maghiarimea nu va putea fi în măsură să asimileze pe cale naturală etniile
conlocuitoare. De aceea, cu ajutorul financiar al statului, în perioada anilor
1880-1894 s-au înfiinţat apoi 42 de colonii maghiare care, cu excepţia uneia,
au fost implantate în Transilvania şi ridicate în majoritate la rang de centre
administrative ale subunităţilor teritoriale locale39. Politica de colonizare a
continuat şi după 1894, însă fără vreo planificare, dar din acel an procesul a
fost înzestrat şi cu instrumente financiare mai adecvate şi sancţionate prin
lege. Astfel, candidatul maghiar la colonizare era înzestrat cu o suprafaţă de
teren cuprinsă între 15 şi 37 de iugăre (aproximativ 8-19 hectare), beneficia
apoi de un sprijin financiar de la stat în valoare de 7.000 de coroane, dacă
făcea dovada că deţine legal suma de 2.000 de coroane din care trebuia săşi procure în primii ani utilajele agricole şi animalele necesare. Împrumutul
de la stat trebuia plătit de către colonist în decurs de 50 de ani, începând
cu al patrulea an de la înfiinţarea gospodăriei, cu dobândă anuală de 250
de coroane, adică cu preţul de piaţă a unui viţel gras, iar bătătura şi terenul
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37 Epaminonda Lucaciu, fiul preotului greco-catolic Vasile Lucaciu, fruntaş al mişcării naţionale
române din Transilvania, supranumit şi „Leul din Şişeşti”, la vremea respectivă fugit în România pentru
a scăpa de procesul intentat de autorităţile maghiare. S-a născut pe 25 februarie 1877 la Sâncrai,
judeţul Satu Mare, a terminat studiile primare la Satu Mare, iar pe cele liceale la Năsăud. Între anii
1888-1892 studiază la Roma la Institutul Propaganda Fide. În 1898 obţine titlul de doctor în filozofie
şi teologie. În 1905 slujeşte ca preot în Cenad, iar în 1905 pleacă în America unde înfiinţează prima
parohiei greco-catolică, la Cleveland, şi totodată ziarul „Românul”, prima gazetă românească – n.n.
A.Ţ.
38 Preoţii noştri din America, în „Unirea”, nr. 75, din 29 iulie 1915, pp. 1-2.
39 În comitatul Caraş-Severin au fost înfiinţate 11 colonii, în Timiş 9, în Torontal 6, în Bácsbodrog 5,
în Arad 2, în Hunedoara 2, în Turda-Arieş 2, în Cojocna (Cluj) 2, în Solnoc-Dăbâca 1, în Târnava-mare
1, în Bistriţa-Năsăud 1. Colonizările, în „Românul”, nr. 49, din 14 martie 1914, p. 1.

de sub casă şi acareturi îi erau oferite gratuit. Până în 1910 au profitat de pe
urma proiectului 78.942 de maghiari, care deţineau împreună o suprafaţă de
124.797 de iugăre, dar de prin 1909 ritmul colonizărilor s-a diminuat, cu toate
că ministrul Agriculturii de la acea vreme, Darányi Kálmán, alocase în acest
scop un buget de 120 de milioane coroane, după care procesul a stagnat.
Din păcate prea puţini dintre ungurii colonizaţi au fost cu adevărat agricultori,
mare masă a coloniştilor fiind alcătuită din tot felul de „corteşi40 răguşiţi,
vizitii emeritaţi, industriaşi şi negustori scăpătaţi” – după cum constata cu
tristeţe un ţăran român, nişte „vântură-ţară” care se răsfăţau „din bunăvoinţa
guvernului şi prin ajutorul protectorilor lor, în case construite după cele mai
riguroase cerinţe ale igienei şi stăpânesc moşioare cari, toate deopotrivă,
pot fi considerate ferme de model” – şi toate acestea se petreceau făţiş,
prin distribuirea discriminatorie a bugetului public la care românii ardeleni
contribuiau din greu – ,,Noi plătim birurile cele grele, feciorii până la unu
slujesc împăratului ani de-a rândul, iar când ar vrea şi ei să se vadă cu casă şi
masă, n-au unde, trebuie să ia drumul Americei, ori să cutreiere ţara în lung
şi în lat, să-şi capete o bucătură de pită, că hotarul l-a împărţit erariul41 la toţi
traşi-împinşii”42 – conchidea cu durere-n suflet săteanul.
Dar oare ce interese urmărea guvernul de la Budapesta atunci când
aproba cererile de colonizare ale unor neisprăviţi ca cei amintiţi? Nu era
greu de ghicit, fiindcă misterul era devoalat cu fiecare dintre campaniile
electorale pentru alegerile locale sau parlamentare derulate de-a lungul
vremii, după cum la fel de uşor era deconspirat cu fiecare act normativ emis
de administraţia centrală în detrimentul naţiunilor nemaghiare din Ungaria.
În Transilvania, de îndată ce au fost grefate în sânul comunităţilor româneşti,
aceste grupuri de colonişti au devenit tot atâtea nuclee de propagare a
politicilor impuse de guvern. Ele se amestecau în treburile gospodăreşti
ale comunităţilor şi reuşeau să-şi impună voinţa proprie, cu sprijinul
administraţiilor locale desigur, răsturnând astfel rosturile împământenite de
veacuri ale românilor, iar cu ocazia alegerilor se transformau în grupuri de
presiune, de intimidare şi de şantaj, încât ajungeau să deturneze rezultatul
voturilor în favoarea candidaţilor maghiari şi, în plus, tot ele alcătuiau reţeaua
informativă a puterii în teritoriu43. Cu alte cuvinte, coloniştii erau ostaşii în
haine civile ai guvernului şi de aceea ei trebuiau sprijiniţi şi răsplătiţi. Din
această perspectivă, instituţia colonizărilor poate fi socotită fără tăgadă a fi
un act de corupţie instituţionalizată practicată de toate cabinetele maghiare.
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Körtes – misit, intermediar, samsar – n.n. A.Ţ.
Erariu – tezaurariat, trezorerie, domeniu public – n.n. A.Ţ.
Colonizările, în „Românul”, nr. 49, din 14 martie 1914, p. 1.
Ibidem.
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ATENTATUL DE LA DEBREŢIN
(23 FEBRUARIE 1914) ÎMPOTRIVA EPISCOPIEI
GRECO - CATOLICE DE HAJDUDOROG
Ilie Gherheş1
The attack in Debrecen (February 23, 1914) against the Greek - Catholic
Bishopric of Hajdudorog

ABSTRACT
The author of this study analyzes the circumstances under which the
bombing of the Greek-Catholic bishop of Debrecen occurred in the spring
of 1914. The Bishopric of Debrecen (Hajdudorog) was a creation of the
central administration in Budapest, its establishment aimed at supporting
the process of Hungarianization of Romanians from the western counties
of Transylvania and their neighboring neighbors. Therefore, immediately
after the attack, the attention of the Hungarian secret services turned to the
Transylvanian Romanians and to Bucharest, with the suspicion that the attack
was the result of a Romanian conspiracy. In the end, it was discovered that
behind the attack were the Pan-Slavists in Russia, disturbed that part of the
Russian population in Hungary was destined to be denationalized. However,
the Hungarian press continued for a long time to attribute the attack to the
Romanians and to offend them in the pages of newspapers.
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*
În uvertura a ceea ce avea să fie numit Marele Război sau Primul Război
Mondial (1914 - 1918), la 23 februarie 1914, la Debreţin, în sediul provizoriu
al Episcopiei Greco - Catolice de Hajdudorog, a avut loc un atentat cu
bombă, deosebit de puternic, împotriva noii episcopii, înfiinţată în anul 1912.
Evenimentul insolit a zguduit din temelii eşafodajul diplomatic şi de securitate
peste care mărşăluia întreaga Europă, sub stindardul politico-arogant al așaziselor „state civilizate”.
În fapt, la acea dată fatidică, în secretariatul eparhiei maghiare a explodat
un colet-capcană, o bombă în greutate de 18 kg, cu intenţia de-al ucide pe
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titularul scaunului episcopal, în persoana lui Istvan Miklossy. Sinistrul atentat a
fost menit, în primul rând, ca avertisment în termenii ecuaţiei disputei dintre
catolicism şi ortodoxie, în noul teritoriu „minat religios” al recent înfiinţatei
episcopii. Detunătura a fost atât de puternică încât au fost ucise trei persoane,
dintre care două au avut trupurile sfârtecate, iar cea de-a treia a murit la puţin
timp, în drum spre spital. Explozia a mai rănit şi alte persoane din clădirea
respectivă, ba chiar şi din clădirea învecinată, de peste drum. Din fericire,
„andrisantul” propriu-zis, episcopul în cazul de referinţă, era ieşit din birou,
pentru a răspunde la un telefon, într-o altă încăpere, fiind salvat de către Pronia
Cerească. Valorificând post factum inventarul inepuizabil al speculaţiilor
contrafactuale, putem crede astăzi că şi acel telefon n-a fost întâmplător, el
putând fi dat la momentul oportun, cu scopul de a-l salva pe episcop, dar şi
de a-l preveni şi ameninţa. Pe de altă parte, menţionez faptul că înalta faţă
bisericească era un rutean maghiarizat, dar renegat, adică ridicat la rangul de
„bun maghiar”.
Năprasnicul eveniment a fost atât de năucitor pentru tot spectrul politic
şi de securitate ungar, încât şeful poliţiei budapestane a preluat „cormanul”
cercetărilor şi, aproape instantaneu, a fost redeschis robinetul de invective,
care se deversa la adresa românilor, consideraţi singurii capabili de un aşa gest
pizmaş, aşa cum perorau presa şi propaganda de stat maghiare.
Pe de altă parte, presa de limbă română a evenimentului s-a implicat,
de asemenea, încă din primele zile în contracararea „puhoiului de ură” şi
a „veninului ei omorâtor”, răspândite de presa maghiară. La trei zile după
îngrozitorul eveniment, joi 26 februarie 1914, „foaia bisericească - politică”
„Unirea”, a Episcopiei Greco - Catolice Române din Blaj titra, pe prima pagină,
despre „Atentatul de la Dobriţin”, descriind funestul carnagiu pe mai multe
coloane şi în mai multe pagini, situându-l sus de tot în tabla subiectelor de
presă interesante, care au creat „senzaţie europeană”.
Filmul exploziei a fost descris gazetăreşte, pregătindu-se treptattreptat momentul culminant, anunţat în partea de articol intitulată „Cum s-a
petrecut atentatul”, aproape impersonal, aşa ca pentru istorie: „În zilele trecute
căpătase episcopul Miklossy o epistolă de la Kovács Anna, născută în Careii
Mari, dar colonizată în Hadikfalva, de lângă Cernăuţi. Evlavioasa femeie îi
trimite episcopului 100 de coroane, rugându-l ca banii să-i întrebuinţeze întru
pomenirea decedaţilor ei Ioan, Terezia şi Maria, comunicându-i totodată, că
în curând îi va trimite un pachet cu o piele de leopard, nişte candelabre şi mai
multe recvisite bisericeşti. Episcopul s-a bucurat, se înţelege, de această danie
neaşteptată…”2.
Cursa fiind întinsă şi momeala fiind înşfăcată de către episcopul curios,
ingeniosul plan terorist se desfăşura „ca la carte”, iar misteriosul pachet a fost
desfăcut, în parte, chiar în faţa episcopului.
Dacă pe Preafericitul episcop l-a „mântuit” telefonul primit din Rai, ceilalţi
colaboratori, la fel de curioşi, din anturajul său, respectiv vicarul Iaczkovics
(Itzikovics) Mihalyi, secretarul Slepkovski şi juristul episcopal Csat au plătit cu
viaţa, nesăbuinţa şi curiozitatea care făceau parte, desigur, din „fişa postului”.
Aceeaşi publicaţie relatează, în felul său, cumplitul eveniment: „În odaie erau
atunci 3 care au fost omorâţi de explozie. Iaczkovich, vicarul episcopiei şi
secretarul, care se trudeau cu desfacerea pachetului, au fost rupţi în bucăţi
încât numai resturi de corpuri s’au mai aflat care au fost adunate şi duse la
morgă. Avocatul diecezan stătea pe divan şi a fost atât de grav rănit încât
murise pe drum până la spital”3.
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Detectivii din Budapesta au procedat imediat, foarte meticulos, la
cercetarea cazului, plecând de la mai multe ipoteze de lucru şi oprindu-se,
într-un final, la Ecaterina Bugarscki, din Kiev; în fapt o sârboaică ortodoxă,
originară din Timişoara, care se afla în serviciul de spionaj al Rusiei. Aşadar,
„evlavioasa” şi mărinimoasa Anna Kovács îl ademenise pe Prea Sfinţia Sa,
întinzându-i o cursă. Comparându-se „iscălitura” de pe scrisoarea trimisă înaltei
feţe bisericeşti, de către aceasta, din Cernăuţi, cu o alta de pe un document
de hotel din Debreţin, din acele zile, prin analiză grafologică, s-a constatat că
erau „identice”. Totodată, anchetatorii au mai constatat faptul că, în culmea
cinismului şi curajului său, terorista a venit în oraş, în Debreţin, imediat după
isprava sa fundamentalist-religioasă, pentru a-şi savura „opera” de tristă faimă,
constatând că atentatul a reuşit, făcându-şi, în acest sens, chiar şi o fotografie.
Cu toate că ancheta oficială contura o concluzie, considerată a fi cea
mai apropiată de adevăr, cea mai plauzibilă, totuşi presa maghiară continua să
rostogolească, în context, diverse prezumţii care anunţau că uneltitorii ar fi fost
români, pe de o parte, iar o altă temă de propagandă contextualiza momentul,
cu cealaltă problemă gravă care bântuia zona, respectiv cea ruteană: „Astăzi
sunt glasuri însă cari tot mai mult văd o coincidenţă între atentat şi procesul
rutenilor din Maramurăş şi prea gâceşte pe făptuitor în anturajul contelui
Bobrinski. Nimic pozitiv înse nu se ştie”4.
În sfârşit, funestul atentat, parţial eşuat, prin proporţii şi semnificaţie,
totuşi, a îngrozit întreaga Europă, determinând o mobilizare de forțe speciale
de anvergură, iar pe capul presupuşilor asasini s-a pus chiar o recompensă de
câte 30.000 de coroane, pentru fiecare. În altă ordine de idei, să mai amintesc
că anchetatorii au studiat toate pistele începând cu presupuse piste plecate
de la Bucureşti, continuând cu Serbia, Italia ş.a. Până la urmă, concluzia cea
mai plauzibilă care s-a conturat rezuma că „atentatul a fost pus la cale de o
grupare anarhistă din Rusia şi că doar unul dintre membrii grupării era cetăţean
al Imperiului ţarist, originar din Basarabia, posibil român, născut la Mărcăuţi, în
raionul Dubăsari, în anul 1888, care se numea Ilarion Katarov, alias Ilie Cătărău,
celălalt fiind rus get-beget pe care îl chema Timotei Kirillov, dar atentatorii au
călătorit la Cernăuţi cu paşapoarte false, pe numele unor studenţi români din
Bucureşti”5.
Dacă din ipotezele de lucru ale anchetatorilor unguri n-au lipsit
Bucureştiul şi Cernăuţiul, pe acelaşi plan de interes aceştia au pus şi o altă
capitală a românismului, respectiv oraşul Sighet. Aici, în inima Maramureşului,
săptămânalul maghiar „Mármorosi Független Ujság” a publicat un articol injurios
la adresa naţiunii române, pe care a numit-o „naţiune ingrată (A hálatlan nacio)”,
la 1 martie 1914, nesemnat. Acest articol amplu i-a scandalizat pe intelectualii
români de bună credinţă din Sighet şi Maramureş, determinând o coalizare a
acestora, în fapt constituirea primului nucleu cu adevărat patriotic din Sighet,
menit să-şi asume cauza naţională, până la sacrificiu, după principiul că „numai
când alegi – te defineşti”.
În timp ce presa maghiară locală îl identifica pe dr. Vasile Chindriş în fruntea
acestor intelectuali care au luat poziţie, aceeaşi presă, la 15 martie 1914 făcea o
cuvenită rectificare în legătură cu „A hálatlan nacio”, iar redactorul responsabil
al revistei, Kovassy Akos a dezvăluit, somat fiind în acest sens, chiar şi numele
autorului ingratului articol, în persoana lui Hánnibal Kristof, un funcţionar de stat,
venetic, unealta de serviciu a spionajului maghiar în zonă, dacă e să rămânem
pe terenul speculaţiilor, specifice unei binevenite istorii contrafactuale.

4 Ibidem.
5 Iuga, Nicolae, Maramureşul şi Rusia Subcarpatică. De la Episcopia de Hajdudorog la Tratatul de
la Trianon, Editura Limes, 2019, p. 136.
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În acest sens, Katz Nandor, un militant comunist ilegalist (în perioada
interbelică - n.n. I.G.), scria în anii ‚70 că la 15 martie 1914 „s-a înregistrat la
Procuratura Tribunalului Maramureş denunţul semnat de Dr. Vasile Chindriş şi alţi
22 români din Sighet împotriva autorului articolului şi a redactorului responsabil
al gazetei M.F.U. („Mármorosi Független Ujság”) (n.n. I.G.), pentru articolul cu
titlul «A hálatlan nacio/ Națiune ingrată», care insultă naţionalitatea română şi
aţâţă ungurimea pentru ură împotriva naţionalităţii române, care faptă întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunei de aţâţare contra naţionalităţii”6.
„Acţiunea colectivă de protest era, totodată, apariţia organizată pe scena
politică a Maramureşului a reprezentanţilor adevăraţi ai populaţiei româneşti
maramureşene ca o naţionalitate de sine stătătoare, parte integrantă a
poporului român”7.
Ei erau deja convinşi că îşi urmează o menire istorică dar, în acelaşi timp
ei știau că acţionând în „numele poporului român din Maramureş” cum cu
modestie se prezentau, ei credeau că servesc, totodată, şi cauza naţională a
românismului, că sunt în conivenţă cu interesul naţional.
Pe de altă parte, făcând precizarea că în bazinul Tisei Mijlocii şi Tisei
Superioare, respectiv în Maramureşul fost voievodal, numit parţial şi Rusia
Subcarpatică (partea dreaptă a Tisei), se energizau simţămintele panslaviste ale
rutenilor. În anul 1904 şi în perioada 29 decembrie 1913 - 3 martie 1914, la Sighet
au avut loc două procese de răsunet european. Dacă în cazul primului proces,
cauza a fost exclusiv religioasă, respectiv tentativa unor locuitori din zona Iza,
de lângă Hust, de trecere de la greco-catolicismul rutean la ortodoxie, în cel
de-al doilea, învinuirile au mers mult mai departe, iar cei condamnaţi au fost
acuzaţi că uneltesc împotriva monarhiei austro-ungare şi că doresc, nici mai
mult nici mai puţin, decât alipirea aşa-zise Rutenii Subcarpatice la Rusia ţaristă.
Ca un aspect de fineţe istorică se cuvine să mai amintesc, în acest sens,
că în toamna anului 1914, respectiv între 3-6 octombrie, când trupele ţariste
bântuiau prin Sighet şi Maramureş, în urma unor crâncene bătălii câştigate,
trupe special instruite au cercetat mai multe adrese din Sighet, pentru a-l
prinde pe Dr. Illés Andor, care la primul proces rutean a fost avocat al acuzării,
iar la cel de-al doilea a fost promovat procuror al acuzării.
După cum era de aşteptat, acesta se refugiase preventiv la Budapesta, iar
în context, autorităţile maghiare l-au mutat şi pe preotul condamnat Alexandru
Kabalyuk Carpatinul de la Penitenciarul din Sighet, mai întâi la Debreţin, apoi la
Şopron. Acest lider religios ortodox revenise din America şi s-a implicat martiric
în lupta confraţilor săi din Rutenia Subcarpatică, fiind acuzat şi condamnat
pentru legături subversive cu contele rus Vladimir Bobrinsky, care a compărut
şi acesta în cel de-al doilea proces, ca martor.
De asemenea, lui Alexandru Kabalyuk Carpatinul i se mai imputase faptul
că ar fi primit în dar o cruce strălucitoare, din aur, de la însuşi ţarul Rusiei,
Nicolae Alexandru al II lea (1 noiembrie 1894 - 15 martie 1917). De respectiva
cruce s-au arătat interesate atât autorităţile statului austro-ungar, pentru a o
confisca, cât şi militarii armatei ţariste pentru a o recupera. N-a fost aşa pentru
că vrednicul preot luptător o lăsase în păstrare la părintele Amfilohie, rămas în
teritoriul liber de război.
Cu siguranţă că atentatul de la Debreţin nu a avut o pondere semnificativă
în ecuaţia declanşării primului război mondial dar, el a rămas să rezoneze în
timp, devenind relevant, pentru starea de spirit a acestei zone atât de frământată
etnic şi religios, atât de disputată istoric, până astăzi.
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ANUL 1919 ÎN ISTORIA SĂTMARULUI
Diana Kinces1
The year 1919 in the history of Sătmar

ABSTRACT
The union from December 1, 1918 did not mean for the region of Satu
Mare, the end of the troubles caused by the Great War. Satu Mare area was
located outside the temporarily demarcation line established by the Belgrade
Military Convention of November 13, 1918, which led to significant problems
and situations that deeply affected the entire population.
The stationing of the Hungarian soldiers, the refuge of the population,
the visit of Károlyi Mihály at Satu Mare, the establishment of the communist
dictatorial regime of Bela Kuhn on March 22, 1919 and then the liberation
of the Romanian army on April 19, 1919, the visit of the royal family at Carei
on May 25 were the important events around which all the actions of 1919
gravitated, marking for always the history of this region.
Concluding on this page of history spent in the northwest of Romania,
it is again emphasized a well-known fact, that the history of places is first of
all the history of the people who - faced with the great moments of turning
point - knew how to rise to the height of the call and historical imperatives,
because these people from the border ”by goodwill and enthusiasm often
exceeded even the possibilities that were at hand... We can speak of a
Romanian current, fuelled by the joys of victory and the satisfaction of the
prospects of a life of freedom...”.
Keywords: Satu Mare, 1919, Károlyi Mihály, demarcation line, dictatorial
regime of Bela Kuhn, Romanian army, royal visit, Carei.
Cuvinte cheie: Satu Mare, 1919, Károlyi Mihály, linie de demarcație, regimul
dictatorial al lui Bela Kuhn, armata română, vizită regală, Carei.
*
Începutul secolului al XX-lea deschidea în istoria europeană o nouă filă,
o epocă covârşitoare prin importanţă, cea a afirmării naţiunilor şi formarea
statelor naţionale. Jertfele eroilor care au luptat în Primul Război Mondial au
fost aşternute la rădăcinile din care au crescut trupurile noilor state, printre
care şi România, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 fiind cel mai important
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Armata maghiară în centrul oraşului Satu Mare

eveniment din istoria neamului românesc2. Ulterior, cu foarte multe greutăţi,
unitatea statală avea să fie legiferată prin tratatele internaţionale şi actele
politice interne menite să susţină coeziunea teritorial – administrativă a
României Mari, unificată sub sceptrul regalităţii.
În intervalul cuprins între sfârșitul anului 1918 şi aprilie 1919, evoluţia liniei
de demarcaţie între trupele ungare şi cele române a consemnat 4 aliniamente
succesive, deplasate progresiv spre vest. Contextul a fost reprezentat de
obiectivele postbelice fundamental antagonice ale politicilor taberelor maghiară
şi română, anume menţinerea integrităţii teritoriale a Ungariei şi, în mod deosebit,
păstrarea Transilvaniei – de partea maghiară (cel puţin până la momentul unor
decizii teritoriale ferme ale Conferinţei de Pace), respectiv preluarea puterii
statale în Transilvania şi maximalizarea gradului de ocupare militară a teritoriului,
pentru a asigura succesul solicitărilor teritoriale – de partea română.
Situaţia militară a teritoriilor sătmărene la începutul anului 1919 era una
dificilă, Sătmarul fiind situat la vest de linia provizorie de demarcaţie Sighet Jibou - Ciucea - Hălmagiu - Zam, stabilită prin Convenţia de la Belgrad din 13
noiembrie 1918. Toată zona Sătmarului era într-o poziţie incertă şi nesigură,
fiind încărcată în această perioadă de o succesiune rapidă de evenimente
politice şi militare care au dus la schimbarea radicală a organizării sale politice,
administrative şi sociale. Aceste modificări şi-au pus amprenta asupra vieţii şi
conştiinţei locuitorilor care începeau să depună eforturi de adaptare la noile
condiţii. Populaţia română se manifesta cu entuziasm, sprijinind acţiunile
armatei române din zonă, acceptând şi modelându-se uşor după noua stare
de fapt. Nu aceeaşi era situaţia populaţiei de etnie maghiară care, într-un
mare procent, încerca să respingă elementele comuniste care au reuşit
pentru o scurtă perioadă să se impună la conducerea ţării. La acestea s-a
adăugat şi conflictul militar dintre cele două armate. Împingerea trupelor
maghiare peste Tisa, trasarea noii graniţe dintre România şi Ungaria şi
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instaurarea administraţiei româneşti au reprezentat o mare modificare în viaţa
şi conştiinţa lor. Cu toate acestea, au încercat să se integreze în noile structuri
politico-administrative, existând însă elemente radicale care s-au revoltat,
dorind revenirea la vechile structuri, acest lucru ne mai fiind însă posibil,
finalul războiului aducând cu sine noi condiţii sociale, politice şi economice3.
Astfel, din punct de vedere politic, social şi administrativ asistăm la un proces
contradictoriu: pe de o parte încercările autorităţilor republicane maghiare
de a-şi impune autoritatea şi a opri derularea proceselor revoluţionare care
bulversau societatea sătmăreană, iar, pe de altă parte, la încercările populaţiei
româneşti de a da curs aspiraţiilor de libertate şi unitate naţională4.
Autorităţile civile şi militare maghiare au introdus un regim de teroare
permanentă împotriva populaţiei româneşti, a consiliilor şi gărzilor naţionale
române, a participanţilor la Adunarea Naţională de la Alba Iulia, şi în general
a fruntaşilor mişcării naţionale. Acest regim s-a caracterizat prin: asasinate,
arestări, refugierea unor fruntaşi ai mişcării naţionale din judeţul Satu Mare5.
Existau în judeţ în acea perioadă suficiente forţe înarmate maghiare care
să facă faţă armatei române, erau instalate regimentele 5 şi 12 Infanterie
maghiare, precum şi Divizia de secui care s-a retras în Ajunul Crăciunului
anului 1918 de la Cluj Napoca la Satu Mare. În acest din urmă oraș exista
o gardă naţională maghiară formată din 1200 de oameni, cu 50 de ofiţeri
şi 7 mitraliere, tot atunci ajungând în judeţ şi unităţi de secui din divizia
colonelului Kratochwil6. Totuşi, sub îndrumarea căpitanului Oancea s-au
format şi în ţinuturile sătmărene gărzi naţionale, care, pe lângă asigurarea
liniştii, au sprijinit şi intrarea trupelor române în Satu Mare. Datorită acţiunilor
mai puţin paşnice ale guvernului maghiar un număr mare de intelectuali
şi ţărani români s-au refugiat la Oradea, pentru a-şi proclama şi susţine
convingerile naţionale7.
Armata română înainta foarte lent, ea ajungând la începutul lunii ianuarie
1919 în imediata apropiere a Sătmarului, ocupând partea sa nord - vestică
(zona Baia Mare), zona Sighetu Marmaţiei şi zona Zalăului. Consecinţele
asupra populaţiei româneşti au fost grave, în special din punct de vedere
teritorial, deoarece prin ocuparea plasei Zalău, plasele Şimleu, Crasna şi
Tăşnad au fost înglobate comitatului Satu Mare fiind puse sub conducerea
comisarului guvernamental Makray Mihály.
Un eveniment extrem de important în istoria Sătmarului a fost vizita
preşedintelui republicii maghiare Károlyi Mihály la Satu Mare. Trenul
prezidenţial a ajuns la Satu Mare, duminică, 2 martie 1919, pentru a vizita
brigada de secui a Colonelului Károly Kratochwill. Din delegaţie făcea parte
soţia lui Károlyi, Katinka Andrássy, ministrul de interne Vince Nagy şi soţia lui,
ministrul apărării Vilmos Böhm şi scriitorul Oszkár Gellért, care era secretarul
de presă al preşedintelui8. Károlyi Mihály a fost întâmpinat de primarul oraşului
István Lénárd şi de comisarul guvernamental László Kossaczky împreună cu
mii de oameni. În faţa hotelului Pannonia a fost amenajată o scenă, unde

3 Paula Virag, Evenimentele de la finalul anului 1918 şi prima jumătate a anului 1919 din regiunea
Satu Mare şi impactul asupra populaţiei, în https:// www.academia.edu/ 9586718/Evenimentele_de_
la_finalul_anului_1918_%C8%99i_prima_jum%C4%83tate_a_anului_1920_din_regiunea_Satu_
Mare_%C8%99i_impactul_asupra_popula%C8%9Biei.
4 Viorel Ciubotă, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918 – 1919), Satu Mare, 2004, p. 197.
5 Doru Radosav, Sătmarul în anul Marii Uniri – 1918, Cluj Napoca, 2018, p. 128-129.
6 Viorel Ciubotă, op.cit., p. 204.
7 Diana Kinces, Sătmărenii şi Marele Război, în „Satu Mare. Studii şi comunicări”, nr. XXXV/II, 2019,
p. 170.
8 https://filmarchiv.hu /en/news/100-year-old-newsreels/ february-25-march-3-1919-visiting- szatmar.
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corul muncitorilor a cântat Marseillaise şi imnul naţional. Primirea călduroasă
care li s-a făcut a fost urmată de discursuri ale oficialităţilor prin care aceştia
încercau să asigure populaţia că vor lupta pentru păstrarea graniţelor Ungariei.
Avioanele brigăzii de secui au aruncat flori în piaţa centrală. Discursurile celor
prezenţi încercau să asigure populaţia că vor lupta pentru păstrarea graniţelor
Ungariei şi pentru libertate, apelând la principiul wilsonian al autodeterminării.
La sfârşitul programului Károly le-a vorbit trupelor secuieşti, promiţându-le
că nu va semna niciodată un tratat care ar divide Ungaria. Parada militară
a fost urmată de un banchet oferit oficialităţilor la restaurantul Pannonia.
Tot din programul delegaţiei maghiare a făcut parte şi vizita acestora la linia
de demarcaţie de la Seini, unde staţionau trupe de infanterie secuieşti şi
artilerie ale Comandamentului Militar Maghiar din Transilvania. Colonelul
Károly Kratochwill a prezentat situaţia trupelor. Au fost prezenţi mai mulţi
reprezentanţi ai ziarelor locale şi internaţionale, cum ar fi cei de la Bartlett sau
de la Daily Telegraph. Ministrul Apărării Vilmos Böhm le-a amintit că ei nu au
o problemă cu populaţia românească şi că adevăraţii duşmani sunt românii
capitalişti care-i exploatează pe maghiari şi români deopotrivă9.
Puterile Antantei au solicitat Ungariei ca începând cu data de 23 martie
să-şi retragă toate trupele, oferind un termen de 10 zile, însă, Guvernul condus
de Károlyi Mihály a respins această solicitare, fără a reuşi să reorganizeze
statul după destrămarea imperiului Austro-Ungar. În Ungaria puterea a fost
preluată de un guvern de stânga, comunist, care la 21 martie a proclamat
Republica Sovietică Ungaria, condus de guvernul Béla Kun. A fost primul
guvern din Europa, loial Moscovei comuniste.
Guvernul condus de Béla Kun a refuzat să accepte termenii armistiţiului
stabilit de puterile Aliate, pregătindu-se de război, şi, instaurând în Ungaria,
inclusiv în teritoriile din nord vestul Transilvaniei, un regim dictatorial, terorist,
care a nemulţumit inclusiv populaţia maghiară.

Vizita la Satu Mare a preşedintelui-premier al Ungariei, contele Mihályi Károlyi.
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9 Toate aceste informaţii au putut fi valorificate datorită unui film realizat în 2 martie 1919 şi care a
fost restaurat de Arhiva Naţională de Film a Ungariei.

Începând cu 22 martie 1919 când puterea statului maghiar ajungea în
mâinile bolşevicilor lui Béla Kun s-a constituit şi în oraşul Satu-Mare sfatul
bolşevic, sub denumirea de „Directoriu”. Acesta s-a instalat la Primărie şi la
reşedinţa episcopală, preluând administraţia comunală. În foarte scurt timp
au fost sechestrate instituţii publice, dar şi averi particulare, bijuterii, alimente,
haine etc., fiind transportate la Budapesta bunuri din casieria oraşului în
valoare de 5 milioane de Coroane10.
În faţa acestei grave situaţii, de anarhie şi continuă teroare, armata
română, a declanşat ofensiva împotriva Ungariei. Semnificaţia acestei acţiuni
militare era relevată şi prin „Proclamaţia către trupele române”, semnată de
generalul Constantin Prezan, şeful Marelui Cartier General: „Români! Din
înaltul ordin al regelui Ferdinand I, în urma chemării Consiliului Naţional
Român, armata română a trecut Carpaţii, pentru a desfiinţa hotarele care se
ridicau între noi, rupând în două trupul aceluiaşi neam. Păşind cu dragoste
frăţească pe pământul Transilvaniei, oştirea română vine în numele unor
sfinte drepturi naţionale şi omeneşti, pentru a garanta libertatea deplină a
tuturora.”11 Ofensiva românească a fost ordonată de Marele Cartier General
prin ordinul nr. 231 din 10 aprilie 1919 şi detaliată prin ordinul de operaţie nr.
8 din 13 aprilie 1919 a Comandamentului Trupelor din Transilvania. Obiectivul
principal al trupelor române era atingerea aliniamentului Hust – Satu Mare
– Carei – Oradea – Salonta, considerat ca un prim obiectiv. În cazul că
operaţiunile se desfăşurau avantajos, se cerea atingerea liniei fluviului Tisa12.
Eliberarea ţinuturilor sătmărene a fost rezultatul unei reuşite strategii militare
care a făcut ca în doar cinci zile de operaţiuni, armata română să pună
stăpânire pe marile centre Satu Mare - Carei - Oradea - Salonta.
Armata maghiară era alcătuită din Divizia 6, Divizia 38 de husari, Divizia
de secui şi Gărzile Roşii maghiare. Trupele din linia întâia reprezentau un total
de cca. 20.000 de oameni, cu 72 de tunuri şi 5 trenuri blindate, iar în linia
a doua erau aproximativ 40 000 – 50 000 de oameni cu 65 de tunuri13. În
judeţul Satu Mare trupele maghiare aveau cca. 9 400 de oameni, iar în oraşul
Satu Mare se afla regimentul secuiesc de artilerie, format din 29 de ofiţeri şi
406 soldaţi14.
De cealaltă parte a liniei de demarcaţie, armata română avea trupele
dispuse în două grupuri: Grupul de nord, compus din Detaşamentul mixt
general Olteanu, în regiunea Sighet, constituit dintr-o brigadă de roşiori,
două batalioane de infanterie şi o baterie de artilerie, la comanda căruia a
fost numit generalul Traian Moşoiu şi Grupul de sud, la conducerea căruia
s-a aflat noul comandant al Comandamentului Trupelor din Transilvania,
generalul Gheorghe Mărdărescu, în sarcina căruia era organizarea ofensivei
trupelor române15. În total aceste trupe aveau un efectiv de aproape 23 000
de oameni, din care 17 257 de combatanţi16.
La Hodod, în 16 aprilie 1919, începând cu ora 3 şi 15 minute, dimineaţa,
s-au purtat lupte înverşunate, pierzându-şi viaţa 18 români din Regimentul 16

10 Diana Kinces, op. cit., p. 171.
11 https://once.mapn.ro/pages/view/160.
12 Jurnal de operaţiuni al Comandamentului Trupelor din Transilvania (1918 – 1921), ediţie îngrijită
de Viorel Ciubotă, Gheorghe Nicolescu și Cornel Țucă, Editura Muzeului Sătmărean, 1998, p. 145 şi
Viorel Ciubotă, op. cit., p. 270.
13 Cf. Jurnal de operaţiuni..., p. 142.
14 Viorel Ciubotă, op. cit., p. 269.
15 Valeriu Avram, Lucian Drăghici, Gabriel – George Pătraşcu, Ion Rîşnoveanu, Războiul de Întregire
(1916 – 1919): comandanţi militari români, Bucureşti, 2016, p. 116.
16 Viorel Ciubotă, op. cit., p. 270.
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infanterie Suceava, pierderile maghiare fiind foarte însemnate: peste 300 de
morţi şi 100 de prizonieri17.
În 17 aprilie luptele au continuat, seara atingându-se aliniamentul Supuru
de Sus - Supuru de Jos - Derşida - Şimleu Silvaniei, iar în 18 aprilie, patrule de
cavaleri din Detaşamentul General Olteanu au ajuns în satul Moişeni. Trupele
Diviziei a 2-a Cavalerie au ocupat localităţile Seini, Crucişor, Roşiori. Tot în 18
aprilie, în sud, a fost atins aliniamentul Tăşnad, Santău, Giungi18. Preotul romano
catolic din Tăşnad a relatat momentul intrării armatei române în localitate: „În
Vinerea Mare de Paşti, în data de 18 aprilie, la 6 seara a intrat armata română
şi ne-a scăpat de comunişti. Armata română a fost primită în faţa primăriei
de către intelectuali, prima dată a vorbit Bereczky Joszef, preot reformat, iar
apoi Görgényi Jenő, preot romano-catolic, adresându-se trupelor în limba
franceză… populaţia a dăruit flori soldaţilor”19. În 19 aprilie a ajuns la Carei o
subunitate românească de soldaţi, iar Divizia a 7-a a ajuns pe aliniamentul
Moftinu Mic – Carei – Andrid. La 20 aprilie au intrat trupele române în comuna
Urziceni, pe o carte de rugăciuni aflată în proprietatea familiei şvăbeşti Czier,
fiind scris: „La 20 aprilie au intrat trupele române în comuna noastră, chiar în
Duminca Paștilor, pe la ora 3. Atunci în mare ordine au traversat satul”20.
În 19 aprilie 1919, în sâmbăta de Paşti, avangarda diviziei de cavalerie a
armatei române se apropia de Satu Mare dinspre Doba, venind din direcţia
Hodod. Avocatul dr. Ilie Carol Barbul, unul din intelectualii de frunte ai
comunităţii româneşti, cel care a condus delegaţia de sătmăreni la Adunare
Naţională de la Alba Iulia, dar şi cel care a avut un rol esenţial în instaurarea
administraţiei româneşti, în dimineaţa acelei zilei, a plecat într-o trăsură şi cu
un steag alb să întâmpine trupele române, aşteptându-le la podul de peste
Someş, pentru a le ruga să cruţe oraşul de atac, deoarece toată populaţia
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17 Cf Jurnal de operaţiuni... , p. 148.
18 Ibidem, p. 148-151.
19 Historia Domus Tasnadiensis, Tăşnad, p. 98.
20 Daniela Bălu, Centenarul sătmărean – 100 de ani de la eliberarea oraşului şi judeţului Satu Mare
– 100 de ani de la instaurarea administraţiei româneşti – 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand şi a
Reginei Maria în judeţul Satu Mare 1919 – 2019, în „Eroii Neamului”, an XI, nr. 2, 2019, p. 17.

Intrarea armatei române în
Satu Mare-formaţiune de
biciclişti-19 aprilie 1919

aştepta sosirea armatei române eliberatoare. Înainte de intrarea în oraş
Augustin Ferenţiu, consilier administrativ, viitorul primar al oraşului Satu Mare
a întâmpinat armata română cerându-i colonelului Ressel să nu jefuiască şi
să nu bombardeze oraşul deoarece în oraş nu mai există trupe inamice.
În oraşul Satu Mare a intrat prima dată o patrulă din Divizia a 2-a
Cavalerie, iar la ora 12 și 45 de minute s-au adunat în piaţa din faţa hotelului
Pannonia, aceştia pregătind intrarea în oraş a generalului Lascăr Davidoglu,
comandantul Armatei Române din nord vestul Transilvaniei.
Înainte de sosirea generalului au intrat în oraş o grupă de biciclişti, apoi
cavaleria, 8 soldaţi cu fanfare în frunte cu un tambur, apoi iar cavalerie, pe
urmă mitraliere şi artileria. Trupele s-au aşezat în careu, în mijlocul pieţii.
Văzând atitudinea paşnică a armatei, s-a adunat multă lume, admirând trupele
române, care s-au prezentat admirabil. Soldaţii bine îmbrăcaţi, bine echipaţi,
caii frumoşi, şi peste tot s-a manifestat o disciplină completă. Augustin Ferenţiu
relata: „Era un tablou impunător, mai cu seamă că pe aici era vestea că trupele
române sunt prost echipate, armament inferior, soldaţii desculţi etc.”21.
Documentele vremii arată că nu doar românii, ci şi populaţia maghiară
a fost fericită că a scăpat de stăpânirea şi teroarea bolşevică. „Nu ştim încât
se va respecta de imperiul român limba maternă a populaţiei maghiare şi

Palatul reşedinţă al familiei
preşedintelui-premier al
Ungariei, contele Károlyi
Mihályi-Castelul Károlyi, Carei
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„Satu Mare”, anul IV, nr. 30 din 20 aprilie 1924, p. 1.
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autonomia oraşului, dar ştim, că faţă de stupiditatea bolşevismului, dvs.
aduceţi cultura occidentului civilizat. Pentru susţinerea ordinei publice ne
oferim serviciile noastre. Vă salut în numele acestui oraş”, a spus primarul
István Lénárd. Şi Papolczy Iuliu, preşedintele Tribunalului regal, îşi exprima
sentimentele imediat după eliberare: „Am fost cuprinşi de o nemărginită
bucurie, ştiindu-ne salvaţi de armata română. Eu cred că maghiarii vor trăi în
bună frăţie cu românii în România Mare”22.
Se punea astfel capăt unei perioade de lungi şi dureroase suferinţe,
momentul eliberării întregului judeţ reprezentând, după cum mărturisea un
contemporan „…învierea poporului român, eliberat din cătuşele maghiare”23.
Instaurarea administraţiei româneşti în toate judeţele Transilvaniei
a constituit una dintre preocupările fundamentale ale Consiliului Dirigent
Român. În judeţul Satu Mare, imediat după intrarea trupelor române, Consiliul
Naţional Român comitatens a preluat puterea în toate domeniile vieţii publice
participând la integrarea administrativă a Sătmarului în cadrul României Mari.
În data de 27 aprilie a fost instalat primul prefect român, avocatul Alexandru
Racoţi Filip, la prefectura din Carei, pe atunci reşedinţa judeţului, la ceremonia
oficială participând şi Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent. Cei 135
de funcţionari ai prefecturii, toţi maghiari, au fost păstraţi în posturi, marea lor
majoritate jurând credinţă statului român, preluarea administraţiei de către
autorităţile româneşti petrecându-se fără greutăţi şi incidente majore24.
Principalele măsuri care au fost luate după instaurarea administraţiei
româneşti au fost: numirea lui Traian Puticiu în funcţia de şef al poliţiei din
Satu Mare şi a lui dr. Silviu Pop în funcţia de preşedinte al Tribunalului din
Satu Mare, o măsură deosebit de importantă, menită să asigure un control
eficient asupra liniştii şi ordinii în judeţul Satu Mare, s-au luat măsuri pentru
introducerea folosirii limbii române în administraţie, pentru schimbarea
denumirilor maghiare ale localităţilor, străzilor etc., s-a pus problema
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Doru Radosav, op. cit., p. 144.
Ibidem, p. 145.
Ibidem, p. 150.

Regele Ferdinand şi regina Maria stând de vorbă cu miresele venite cu delegaţia Oaşului

schimbării reşedinţei judeţului de la Carei la Satu Mare (fapt ce va fi realizat
abia în 1920). Au fost iniţiate o serie de programe de industrie şi comerţ,
menite să contribuie la stimularea iniţiativelor româneşti în aceste domenii.
De asemenea s-au luat măsuri pentru deschiderea de şcoli româneşti în
toate localităţile locuite de români. Organizarea învăţământului românesc
şi dezvoltarea culturii naţionale au constituit factori de primă mărime în
consolidarea conştiinţei naţionale şi a emancipării locuitorilor săi. Un rol
însemnat în dezvoltarea învăţământului sătmărean l-a avut revizorul şcolar
Dariu Pop, implicat activ în toate domeniile vieţii culturale din judeţ. Astfel au
fost înfiinţate peste 120 de şcoli cu predare în limba română, iar primul liceu
românesc înfiinţat în oraşul Satu Mare a fost Liceul de stat „Mihai Eminescu”,
făcând parte din cele 23 de licee româneşti înfiinţate în ţară după Marea
Unire de la 1 Decembrie 191825.
Cu toate că operaţiunile militare ale armatei române nu erau încheiate, şi
nici tratatele de pace semnate, suveranii României, Regele Ferdinand şi Regina
Maria, au decis să efectueze în luna mai 1919, un turneu oficial în Transilvania.
Era prima lor deplasare după realizarea României Mari. Scopul acesteia a fost
vizitarea Ardealului reunit, dar şi inspectarea trupelor de pe frontul de vest. În
judeţul Satu Mare, suveranii României s-au oprit la Carei în duminica de 25
mai 1919. Familia regală a fost întâmpinată în gara din Careii Mari de către
generalii Traian Moşoiu, Dabija, Panaitescu, Ştefănescu, Mărdărescu, de Iuliu
Maniu, de prefectul Al. Racoţi Filip, de vicarul episcopal greco-catolic Romul
Marchiş, numeroşi preoţi, intelectuali, episcopul calvin din Debrecen, contele
Degenfeld, delegaţi din judeţele Maramureş, Sălaj, din Hajdu, Heyes, Debrecen,
oficialităţi locale şi o mulţime de aproximativ 50 000 de persoane, cuplul regal
fiind impresionat de ceea ce a găsit în această parte de ţară.
Ferdinand şi Maria au fost găzduiţi în casa contelui Karolyi Mihaly,
preşedintele demisionat al Ungariei, bun prieten cu unchiul Reginei Maria,
Eduard al VII-lea al Angliei, care obişnuia să vâneze în zonă. „Chiar şi ungurii

25 Ovidiu Pop, 100 de ani de la înfiinţarea Liceului Mihail Eminescu din Satu Mare, în „Eroii
Neamului”, an XI, nr. 39, 2019, p. 71.
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au venit să mulţumească regelui pentru că au fost salvaţi de bolşevici de
către Armata Română. Ciudat, într-adevăr, să fie eliberator chiar al inamicului.
Curioase timpuri trăim!”26, povesteşte Regina în jurnal. Ea a fost deosebit de
impresionată de fetele din Ţara Oaşului, aduse din Raşca de preotul Ioan
Andron, îmbrăcate în superbele costume de mireasă: „Aici, unele fete tinere
(mirese) şi-au elaborat o construcţie pe cap, un fel de cunună de flori din lână
împletită cu panglici şi mărgele, iar părul lor era împletit într-un fel de coadă
ca o reţea, lăsată pe spate, care, probabil, necesită ore întregi de făcut”27.
De la Racşa participaseră la vizită 72 de oşeni, bucuria din sufletele lor fiind
descrisă în Cronica parohiei: ”N-am mai văzut niciodată atâtea lacrimi de
bucurie şi n-am auzit atâtea cuvinte spuse din sufletul şi inima neamului meu
ca atunci... când am ajuns noi, răcşenii în faţa tribunei regale, regina Maria a
făcut semn să ne apropiem şi a poftit la ea pe fetele cu împletitură. Ne-am
prezentat la ea sărutându-i mâna, şi ea a admirat portul, mângâind pe obraji
pe tânăra Maria Sabo a lui Petre lui Costinel...”28.
Vizita familiei regale a confirmat unitatea teritorială a noului stat şi a
transmis populaţiei încrederea că eforturile de la 1 Decembrie 1918 nu au
fost zadarnice, că Transilvania este un spaţiu de siguranţă, un spaţiu pacificat
în care a fost instaurată legalitatea.
Concluzionând asupra acestei pagini de istorie petrecută la fruntariile
nord – vestice ale României, se evidenţiază încă o dată un fapt îndeobşte
cunoscut, că istoria locurilor este în primul rând istoria oamenilor care –
confruntaţi cu marile momente de răscruce – au ştiut să se ridice la înălţimea
chemării şi imperativelor istorice, pentru că aceşti oameni de la graniţă „prin
bunăvoinţă şi entuziasm depăşeau de multe ori chiar posibilităţile ce le
stăteau la îndemână … Se poate vorbi de un curent românesc, alimentat de
bucuriile victoriei şi de satisfacţia perspectivelor unei vieţi de libertate…”29.
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Maria Regina României, Însemnări zilnice (dec.1918-dec.1919), vol. I, pp. 188-189.
Ibidem.
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GRANIŢELE BIHORULUI ŞI SĂTMARULUI LA
CONFERINŢA DE PACE DE LA PARIS 1919-1920*
Mihai Georgiţă1
The borders of Bihor and Satmar at the Paris Peace Conference 1919-1920

ABSTRACT
The author tells us in this study about the negotiations carried out
at the Paris Peace Conference on the question of drawing the border
between Hungary and Romania, after the Transylvania province also entered
the composition of Romania, as expressed by the Romanian people on
December 1, 1918 in Alba-Iulia. The four decision-making powers, namely
France United Kingdom, United States of America and Italy, proposed a variant
of the new border’s trajectory depending on the criteria: ethnic, economic
and strategic. The closest to the shape of the current border was the English
version. However, on the territory of Hungary there were a lot of Romanian
villages, a situation that the Orthodox bishop of Oradia, Roman Ciorogariu,
notified to the Romanian government, and he was going to claim these
villages at the Peace Conference.
Keywords: Romania, Hungary, Transylvania, Bihor, Peace Conference, Paris,
Roman Ciorogariu, petition, rectification
Cuvinte cheie: România, Ungaria, Transilvania, Bihor, Conferinţa de Pace,
Paris, Roman Ciorogariu, petiţie, rectificare
*
În studiul de faţă valorificăm două surse importante referitoare la
chestiunea trasării noii frontiere de Vest a României Mari la Conferinţa
de Pace de la Paris. Cum este firesc în istoriografie ele vor fi analizate şi
prezentate în contextul naţional şi internaţional. Prima sursă este una
inedită. Este vorba de memoriul alcătuit de unele personalităţi de marcă ale
luptei naţionale şi pentru Unire din Bihor şi Satu-Mare ce viza rectificarea
graniţelor acestor judeţe la Conferinţa de pace de la Paris 1919-1920. Acest
memoriu ignorat de istoriografie, probabil fiindcă a rămas fără efect, a fost

*
Studiul este o variantă adăugită a studiului omonim publicat în volumul: Cu noi este Dumnezeu...
Desăvârşirea Marii Uniri (1919-1920), Coord. Augustin Ţărău, Cristina Liana Puşcaş, Dumitru Noane,
Editura Primus, Oradea, 2019, p. 260-276.
1 Director, Serviciului Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale, email: mishu_arhive@yahoo.com.
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citit mai întâi în senatul Regatului României Mari pe 25 decembrie 1919 de
către senatorul Roman Ciorogariu2, vicar ortodox de Oradea, şi apoi înaintat
primului ministru Vaida Voievod, care conducea atunci delegaţia română la
tratativele de pace din capitala Franţei. A doua sursă este una edită, puţin
valorificată în privinţa graniţei cu Ungaria. Este vorba de procesele–verbale
ale şedinţelor Comisiei pentru problemele româneşti şi iugoslave din cadrul
Conferinţei de Pace, care trebuia să stabilească frontiera româno-ungară.
Acestea au fost publicate şi traduse recent de colegii noştri de la Arhivele
Naţionale din Bucureşti şi Ilfov, sub coordonarea Cristinei Ţineghe, alături de
alte documente şi celebra Notă VIII pentru problema Transilvaniei, prezentată
de către delegaţia Ungariei la Conferinţa de Pace.
Conferinţa de Pace de la Paris s-a deschis în 12 ianuarie 1919, când
nu toate conflictele se stinseseră, şi trebuia să armonizeze interesele şi
percepţiile diferite, ba chiar contradictorii, ale marilor puteri învingătoare,
să ţină seama de doleanţele statelor mai mici şi să consacre juridic noua
situaţie politică, teritorială şi etnică, rezultată la finalul războiului. Pe de altă
parte, negocierile de pace trebuiau să se poarte pe două baze contradictorii:
principiile wilsoninene ale autodeterminării popoarelor şi tratatele secrete
ale aliaţilor europeni, care au fost încheiate în timpul războiului pentru a
atrage noi parteneri3.
Prin Convenţia politică semnată în secret cu Antanta (Franţa, Anglia,
Italia şi Rusia) la 4/17 august 1916, Regatul României urma să intre în război
şi să primească, în schimb, pe lângă garantarea integrităţii teritoriale,
recunoaşterea dreptului de alipire a teritoriilor naţionale din Monarhia
Austro-Ungară, având ca frontieră Tisa în Transilvania, Prutul în Bucovina, şi
Dunărea în Banat, iar la Conferinţa de pace să aibă drepturi egale şi să-i fie
confirmate noile graniţe4.
Iniţial atât experţii americani cât şi cei englezi care lucrau pentru
viitoarea Conferinţă de pace au apreciat că trebuie păstrată monarhia
Austro-Ungară şi crearea unei federaţii balcanice ca soluţie la problemele
Europei Centrale şi de sud-est. Aceste obiective au fost revizuite spre
finele lunii august 1918, când Ministerul de Externe englez a propus
dezmembrarea Monarhiei bicefale, aşa cum se pronunţase cu ceva vreme
înainte preşedintele W. Wilson. Astfel, recomandările Comisiei americane
Inquiry prezentate preşedintelui american în ianuarie 1919 aveau în vedere
ca Transilvania să fie încorporată României, cu excepţia a trei oraşe în care
se considera că populaţia era majoritar maghiară: Satu-Mare, Oradea şi
Arad. În schimb, unele părţi majoritar etnic româneşti din Crişana urmau să
fie încorporate României5.
Experţii britanici în frunte cu şeful secţiei istorice a Ministerului de
Externe de la Londra, George Walter Pothero, care a editat faimosele Peace
Handbooks (Bukovina sau Transylvania and Banat) au propus în toamna
anului 1918 ca România să primească Transilvania, Banatul să fie împărţit cu
sârbii, iar Bucovina să fie împărţită cu un stat rutean. Recomandările engleze
nu făceau nici o referire la Convenţia încheiată cu Regatul României în 1916.
Dar în decembrie 1918, delegaţia britanică şi-a adaptat programul pentru
a coincide mai mult cu cel al americanilor, sperând să obţină cooperarea
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2 Acest aspect din biografia şi activitatea lui Roman Ciorogariu nu a fost evidenţiat în monografia
dedicată acestuia. Vezi: Elisabeta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936). Repere istoric, Oradea,
2007, passim.
3 Istoria Românilor, vol. VIII. Coordonator: Ion Scurtu, Bucureşti, 2003, p. 4.
4 Nicolae Ciachir, Marile Puteri şi România 1856-1947, Bucureşti, 1996, p. 171-172.
5 Istoria Românilor..., p. 4.

binevoitoare a SUA. Aşadar, deciziile finale asupra frontierelor româneşti
urmau să fie lăsate pe seama Conferinţei de Pace6.
Guvernul francez a organizat un grup de lucru format din experţi care să
formuleze un program de pace. Între aceştia se afla şi Emmanuel de Martonne,
mare specialist în geografia Europei centrale şi de sud-est, studiile sale privind
topografia şi etnografia regiunii Carpaţilor fiind apreciate de către întreaga
comunitate ştiinţifică, de aceea, nu întâmplător, a oferit ajutor şi comisiei
americane Inquiry. Bunăoară, în studiul său La Transilvanie, întocmit în 1917,
anticipând ceea ce se va întâmpla peste un an la 1 decembrie, arăta că poporul
român din Transilvania este incontestabil elementul cel mai vechi şi mai viabil
al populaţiei şi că el doreşte unirea cu România, ideal pentru care face şi a
făcut mari sacrificii, Prin urmare, era firesc ca planul de pace al francezilor
privind Transilvania şi Crişana să devină cel mai favorabil României7.
Statele învinse au fost excluse iniţial de la deliberări, fiind invitate doar
pentru a li se prezenta tratatele în forma elaborată de Aliaţi. La deschiderea
oficială a Conferinţei în ianuarie 1919 s-a redactat şi pactul Ligii Naţiunilor, act
ce urma să fie inclus în toate tratatele de pace. La această Conferinţă puterea
reală era concentrată în mâinile preşedintelui american şi al premierilor
Marii Britanii şi Franţei, la care s-a alăturat din curtoazie omologul lor italian.
Conferinţa de pace s-a închis oficial în 21 ianuarie 1920, urmând ca un
Consiliu Suprem itinerant al Aliaţilor să găsească soluţii pentru problemele
rămase nerezolvate8.
Consiliul celor Patru (şefi de guverne –american, englez, francez şi italian)
au încercat să impună deliberări de pe poziţii de forţă, chiar şi faţă de aliaţi.
Astfel, preşedintele Conferinţei, premierul francez Georges Clemenceau a
afirmat că fiecare semnifica înaintea Conferinţei, cât semnifică puterea sa
militară. Tratatele de pace cu Austria şi Ungaria au fost negociate de Marile
Puteri în acelaşi spirit, fără a chema la consultări România, Cehoslovacia,
Iugoslavia şi Polonia, tocmai statele care au contribuit la destrămarea
monarhiei Austro-Ungare, ţinând astfel în secret proiectele tratatelor. La 15
mai 1919, Consiliul celor Patru a decis dezarmarea statelor învinse din Europa
Centrală, iar preşedintele W. Wilson şi premierul Britanic Lloyd George au
propus ca aceleaşi măsuri să se aplice şi celor care au luptat alături de Antanta
şi de asemenea să preia reparaţiile de război proporţional cu teritoriul care a
revenit după destrămarea imperiului, ceea ce evident a stârnit reacţii virulente
din partea noilor state, protestând asupra faptului că la această Conferinţă
nu se face distincţia între învinşi şi învingători9. În faţa acestor provocări, la
iniţiativa României, statele succesorale (România, Cehoslovacia, Iugoslavia,
Polonia) au făcut front comun şi au decis să acţioneze unitar pentru a-şi
promova interesele şi pentru a-şi apăra drepturile10.
Delegaţia României la Conferinţa de Pace, condusă de preşedintele
Consiliului de Miniştri I.I.C Brătianu11, a fost primită nefavorabil la Paris, unde a
trebuit să suporte nedreptăţi şi jigniri. Pe bună dreptate, conform aprecierilor

6 Vl. F. Dobrinescu, D. Tompea, România la cele două Conferinţe de pace de la Paris (1919-1920,
1946-1947), Iaşi, 2017, p. 19-20.
7 Istoria Românilor..., p. 5.
8 Stevan P. Pavlowitch, Istoria Balcanilor 1804-1945, Iaşi, 2002, p. 214.
9 Nicolae Ciachir, op, cit., pp. 185-190.
10 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, România şi Conferinţa de
Pace de la Paris (1918-1920), Cluj-Napoca, 1983, pp. 354-359; Ion M. Oprea, Apărarea suveranităţii
naţionale a României la Conferinţa Păcii de la Paris (1919-1920), în „Revista de istorie”, tom 34, nr. 12,
1981, p. 2182-2183.
11 Detalii la Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit, pp. 278-336.
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unui contemporan, Conferinţa a fost un adevărat calvar al păcii. România
era acuzată că a încheiat pacea cu Puterile Centrale şi prin urmare nu avea
dreptul la toate revendicările formulate în preajma deschiderii Conferinţei. La
1 februarie 1919 Brătianu a prezentat memoriul România în faţa Conferinţei de
Pace. Revendicările sale teritoriale, susţinând că frontierele etnice, rezultate
din Deciziile de unire ale populaţiei din 1918, asigurau cadrul politic naţional
şi administrativ pentru dezvoltarea naţiunii române, în sensul conştiinţei
naţionale. În consecinţă, Conferinţa de Pace era chemată să recunoască de
jure noul statut teritorial al României, hotărât de poporul român în martie,
noiembrie şi decembrie 1918. De asemenea, experţii români au întocmit
memorii speciale sub raport etnic şi statistic asupra Transilvaniei, Banatului,
şi a teritoriilor din nord-vestul Transilvaniei, tipărite în franceză şi engleză,
care au fost înaintate spre informare şi documentare membrilor Conferinţei
de Pace. Încă de la 1 februarie premierul englez la interpelat pe Brătianu,
exprimându-şi neîncrederea în adunările naţionale române şi în plebiscitul
spontan, considerând astfel revendicările României exorbitante12.
Ziarul francez La Matin în numărul din 12 ianuarie 1919 publica harta
viitoarelor transformări teritoriale ale Europei. Pe această hartă foarte bine
întocmită, teritoriile din vestul Transilvaniei reveneau Ungariei. În numerele
următoare acelaşi ziar francez prezintă problemele spinoase legate de
Banat13. Însă interesele marilor puteri în noua configurare geopolitică,
precum şi demersurile argumentate ale delegaţiilor români la Conferinţa de
Pace vor modifica totuşi această hartă. Marele cotidian francez Le Temps,
dezbătând la 2 februarie importanţa europeană a făuririi României Mari,
afirma că aceasta ar putea fi în lumea de mâine un element stabilizator şi
pacificator în Europa, iar Franţa care iubeşte România nu se va abţine din a-şi
exprima propria voinţă la Conferinţa de Pace14.
Tratativele cu Ungaria şi problema frontierei a întâmpinat o serie de
dificultăţi generate de faptul că armistiţiul din 11 noiembrie de la Belgrad, unde
România nu fusese consultată, a stabilit ca linie de demarcaţie între Ungaria
şi România cursul râului Mureş până la confluenţa cu Tisa, deşi la această
dată administraţia şi ordinea în Transilvania erau asigurate practic de către
Consiliul Naţional Român Central. Astfel, s-a îngreunat acţiunea delegaţiei
României la Conferinţa de pace în chestiunea recunoaşterii drepturilor
sale asupra Transilvaniei, pe care o revendica încă Ungaria, în virtutea
prevederilor armistiţiului, cu toate că prin Adunarea Naţională de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918 românii transilvăneni s-au pronunţat pentru alipirea la
România. În aceste condiţii, era firesc ca delegaţia română la Conferinţa de
pace să protesteze de la bun început împotriva acestui armistiţiu, care „tăia în
mod arbitrar teritoriile româneşti şi făcea viaţa şi administrarea unor provincii
româneşti grea şi imposibilă”15.
Aşa cum rezultă şi din celebra Notă VIII referitoare la problema
Transilvaniei, anexată la documentaţia depusă de delegaţia maghiară
la Conferinţa de pace de la Paris, Ungaria, deşi recunoştea majoritatea
românească în această provincie, motiva, în esenţă, drepturile sale asupra
Transilvaniei prin prisma faptului că românii sunt o rasă inferioară şi nu ar
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12 Vl. F. Dobrinescu, D. Tompea, op. cit., p. 21.
13 Zaharia Macovei, Problema unităţii tuturor românilor în gândirea franceză (1845-1918), Oradea,
2018, p. 238-240.
14 C. Gh. Marinescu, Epopeea Marii Uniri, Galaţi, 1993, p. 361.
15 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op.cit, p. 385-387.

putea s-o administreze16. În ceea ce priveşte judeţele din Vest, pentru Ungaria
era de la sine înţeles că asupra lor nu vor fi probleme şi nu era nevoie de
argumente suplimentare pentru ca ele să rămână Ungariei. Redăm un pasaj
relevant în acest sens din preambulul Notei VIII: „Zona românească, compusă
din comitatele Bihor, Arad şi Cenad, constituie împreună cu teritoriile vecine
de limbă ungară o unitate geografică, astfel încât, în studiul nostru, problema
susnumitelor comitate este şi ea tranşată. În aceste comitate revendicate
de România, populaţia maghiară este de altminteri predominantă”17. Pentru
combaterea statisticilor Ungariei înfăţişate Conferinţei de pace se apelează la
preoţii români din Bihor să furnizeze date exacte despre numărul românilor
sub raport confesional18. Când colonelul francez Trousseau face o inspecţie
la sfârşitul lunii februarie 1919 în Bihor, pentru a lua la cunoştinţă despre
atrocităţile săvârşite de soldaţii unguri, dr. A Magieru, cunoscător de franceză,
îi prezintă şi o hartă cu localităţile româneşti din Bihor şi îi arată până unde se
estima prezenţa românilor la vest de Oradea, implorându-l, totodată, pentru
abandonarea planului de a lăsa Oradea şi teritoriile româneşti de la vest de
acest oraş, contrar principiilor wilsoniene, în componenţa Ungariei, sacrificând
astfel un colţ de ţară românească. Roman Ciorogariu, care relatează acest
episod în memoriile sale, menţionează faptul că acest colonel francez a
doua zi a plecat direct la Paris19. Potrivit aceluiaşi, abia după intrarea armatei
române pe 20 aprilie 1919 în Oradea, speranţa că acest oraş va rămâne
în cadrul Regatului României a devenit o certitudine. Generalul Moşoiu a
declarat cu această ocazie că „de azi înainte, regele Ferdinand al României a
pus stăpânire asupra acestui oraş şi a judeţului Bihor… Sunteţi anexaţi şi alipiţi
de trupul Ţării româneşti pe vecii vecilor”20. Desigur, această realitate trebuia
să fie confirmată în plan juridic la nivel internaţional.
Comisia pentru problemele româneşti şi iugoslave din cadrul
Conferinţei de Pace, care trebuia să stabilească frontiera româno-ungară
pe baza expertizelor, a avut în vedere nu doar realităţile etnografice, ci şi
cele economice ori strategice. Ea îşi începe lucrările pe 11 februarie 1919.
Din dezbaterile acesteia rezultă modul cum s-a stabilit frontiera finală.
Reprezentantul Italiei contele Vannutteli Rey, care expune şi o hartă,
opinează că ar fi cel mai bine să fie stabilită o frontieră naturală, doar că între
cele două frontiere (una pe râul Tisa, cerută de România și alta, marginea
platoului transilvan), frontiera istorică şi administrativă a Transilvaniei,
frontierele geografice nu corespund cu cele etnografice. Între frontiera
cerută de România şi cea orografică se situau comitatele Satu-Mare, Bihor,
Arad, Cenad şi jumătate din comitatul Bekes. Din punct de vedere etnografic,
potrivit statisticilor maghiare prezentate de Vannutteli, Aradul era majoritar
românesc, Cenadul şi Bichişul erau majoritar maghiare, iar Satu-Mare şi
Bihor erau în proporţie aproape egală unguri şi români. Folosind, în schimb,
memoriul delegaţiei române la Conferinţă, reprezentatul Italiei arată că
populaţia rurală era majoritar românească, în timp ce oraşele Oradea şi Satu-

16 Nota VIII a fost tradusă şi publicată recent în ediţie critică de către colega noastră de la Arhivele
Ilfov, dr. Cristina Ţineghe. Pe lângă aceasta, a publicat dezbaterile, în mare parte inedite, elaborate
de Comisia pentru problemele româneşti şi iugoslave din cadrul Conferinţei de Pace, care reflectă
foarte bine modul în care s-au trasat graniţele dintre România şi Ungaria. Vezi, aşadar, pentru Nota
VIII: Coord. Cristina Ţineghe, Problema Transilvană reflectată în notele prezentate de delegaţia
maghiară la Conferinţa de pace de la Paria. (1920). Ediţie critică, Bucureşti, f.a., pp 15-246.
17 Ibidem, p. 19.
18 1918. Bihorul în epopeea Unirii, coord. Ioan Chira, Oradea, 1978, p. 294, 336-338, 375-376.
19 Roman. R. Ciorogariu, Zile Trăite, Partea a II-a Revoluţia, Oradea, 1994, p. 120-122.
20 Ibidem, p. 161.
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Mare erau populate majoritar de unguri. Reprezentatntul Franţei, Laroche,
menţionează că datele oferite de reprezentantul Italiei concordă cu cele ale
delegaţiei franceze, dar nu este de acord ca Oradea, chiar dacă este majoritar
maghiară, să fie alipită Ungariei, fiind un important centru de comunicaţii
şi fiind înconjurată de insule româneşti, astfel s-ar aduce prejudicii enorme
României. Pe de altă parte, nu poate accepta nici frontiera cerută de România
care încorpora calea ferată din nord-est spre sud-vest (Szeged-Debrecen),
mergând prin teritorii majoritar ungureşti, lipsind în plus Ungaria de orice
linie de comunicaţie. Însă, acesta dorea să ofere României calea ferată SatuMare, Oradea-Mare, Moca, deşi în mai multe locuri depăşea frontiera etnică.
Preşedintele comisiei Tardieu, reprezentant al Franţei, conchide că frontiera
revendicată de România conţine în prea mare măsură populaţie maghiară
şi de aceea trebuia împinsă mai spre est. Reprezentantul Americii, doctor
Seymour, propune ca ambele linii de cale ferată să fie cedate Ungariei.
Preşedintele susţine pe baza expertizei militare franceze că lipsa oricărei căi
de comunicaţii pentru România ar face-o foarte vulnerabilă în cazul unui
conflict cu Ungaria, de aceea admite conform propunerilor lui Laroche, să
fie atribuite fiecăruia din cele două state una din cele două căi ferate care
deservesc teritoriul contestat; respectiv Ungariei linia Szeged-Debrecen şi
României linia Oradea-Satu-Mare. Reprezentantul Americii solicită să nu se
ţină cont de interese strategice, ci de cele etnice şi economice, căci din punct
de vedere strategic România se poate apăra mai bine pe culmea Carpaţilor.
Laroche atrage atenţia că România are nevoie de o linie de rocadă, dacă este
atacată în frontiera sa occidentală şi în plus, din raţiuni economice puternice,
linia ferată Oradea-Satu-Mare trebuie atribuită României, altfel s-ar supune
regimului căilor ferate şi vamale ungare pentru comunicaţiile sale nordsud în Transilvania, fiind astfel dezavantajată faţă de Ungaria în tranzitele
internaţionale şi lipsită de arterele navigabile pe care trebuie neapărat să le
atingă exportul: pe Tisa şi Dunăre. Delegatul marii Britanii, Leeper, acceptă că
este necesar să se depăşească limitele etnice acolo unde este necesar să se
asigure comunicaţiile în Transilvania şi este de acord cu reprezentantul Italiei
ca Oradea şi Aradul să rămână României, iar linia de frontieră să fie stabilită
pe comitatele Arad, Bekes şi Satu-Mare. În timp ce reprezentanţii Americii
insistă pe criteriile etnice care sunt mult mai stabile, reprezentanţii Marii
Britanii şi Franţei susţin şi consideraţiile de ordin economic, punct de vedere
la care aderă şi reprezentanţii Italiei. Leeper consideră că este importantă
o linei ferată care leagă România de Cehoslovacia, acordând însemnătate
liniei ferate Kassa-Satu-Mare, opinie împărtăşită de Laroche cu observaţia că
linia ferată Oradea Satu-Mare nu este mai puţin importantă pentru România,
deoarece vecinătatea munţilor împiedică construirea unei linii de racordare21.
În şedinţa din 17 februarie se reiau propunerile engleze şi franceze cu
privire la asigurarea căilor de comunicaţie între România şi Cehoslovacia, la
care aderă şi reprezentanţii Italiei, în timp ce reprezentantul Americii constată
totuşi importanţa problemelor de transport şi necesitatea comunicaţiilor
pe cale ferată cu Cehoslovacia, care dă o mare importanţă zonei SatuMare şi Oradea-Mare, acceptând deocamdată să cedeze României calea
ferată de la nord de Satu-Mare, pentru mai multe concesii însă solicită date
etnografice. În acest context, Leeper consideră că, deşi în zona Satu-Mare
populaţia este majoritar maghiară, importanţa menţinerii comunicaţiilor
dintre România şi Cehoslovacia justifică atribuirea acestei regiuni României.
Reprezentantul Americii înclină spre această soluţie cu condiţia respectării
criteriului etnografic. Preşedintele Tardieu obiectează la faptul că dacă se
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atribuie României zona Satu-Mare în interesul comunicaţiilor atunci ar trebui
pe acelaşi criteriu să-i fie atribuite Careiul şi Oradea. Laroche, asistat de
expertiza lui de Martonne, încearcă să corecteze statisticile etnografice cu
ajutorul statisticilor confesionale, care ridicau semnificativ numărul românilor
în aceste zone. În plus, apelează la raţionamentul potrivit căruia, naţionalitatea
are mai mare importanţă în mediul rural decât în oraş, ţăranul fiind ataşat
de pământ, în timp ce comercianţii şi muncitorii oraşelor erau un element
instabil care se naţionalizează foarte uşor. Astfel, luând exemplu Oradea,
arată, prin prisma acestui raţionament, că acest oraş ar deveni un centru
comercial şi industrial românesc dacă ar fi cedat României. Leeper este de
acord cu Laroche în privinţa statisticilor maghiare care sunt uşor de contrazis
de datele confesionale şi lingvistice, mai ales că era bine cunoscut faptul că
orice vorbitor de maghiară era considerat ungur, sub ameninţarea de a fi
obstrucţionat în orice profesie. Delegaţia britanică era, prin urmare, hotărâtă
să admită că populaţia maghiară era mult inferioară celei indicate de statistici,
de fluctuaţia populaţiei urbane, de aceea, în ciuda marii majorităţi maghiare
din oraşe, nu credea că va comite o gravă încălcare a principiului etnic
dacă atribuia aceste oraşe României. Preşedintele Comisiei insistă şi pentru
respectarea criteriului strategic, arătând că securitatea României nu poate fi
asigurată dacă Ungaria menţine cele două linii de cale ferată (BekescsabaDebrecen şi Oradea-Satu Mare). Totodată, invită pe reprezentanţii Americii
care susţineau cu tărie principiul etnic să fie asistaţi de experţii francezi. De
asemenea, comisiei îi sunt aduse la cunoştinţă atrocităţile săvârşite de unguri
în comitatele Bihor şi Arad, ceea ce a determinat armata română să avanseze
dincolo de liniile stabilite de aliaţi22. În 22 februarie, preşedintele comisiei îl
audiază pe I.I. C. Brătianu cu privire la importanţa căilor de comunicaţii în
Transilvania23, iar în şedinţa din aceeaşi zi s-au fixat zonele neutre pentru
armatele beligerante, în acest sens pentru armata română se fixează la 10
km est de Satu-Mare, Oradea, Arad, până la stabilirea definitivă a frontierei24.
În şedinţa din 2 martie s-au făcut diverse propuneri: reprezentanţii
Italiei au cerut Careiul şi Satu-Mare pentru România, britanicii au stabilit
frontiera dintre Cehoslovacia şi România la Vasaros Nameny, în timp ce
ofereau compensaţii Ungariei cu zona Carei-Săcuieni, România urmând
să construiască o cale ferată între Marghita şi Tăşnad. Generalul francez Le
Rond, având o abordare strategică, obiectează că nu trebuie să fie interpus
un teritoriu ungar între Cehoslovacia și România, refuzând să acorde Ungariei
linia Oradea-Carei. Pentru că existau încă controverse asupra frontierei, a
fost desemnată o subcomisie25.
În 7 martie generalul Le Rond, în calitate de membru al acestei subcomisii, prezintă rezultatul stabilirii frontierei: de la nord de Sighetul Marmaţiei
pe râul Tisa până la Tisza Ujlak, urmând spre sud calea ferată spre Carei şi
Salonta la o distanţă de 3 kilometri vest. În consecinţă, la şedinţa din 11 martie,
Comisia consimte să atribuie României nu doar Transilvania, ci şi judeţele de
graniţă a căror populaţie era majoritar românească, pornind de la criteriul că
naţionalitatea judeţelor prevalează faţă de cea a oraşelor (creată artificial),
criteriul aplicat, din motive de ordin strategic şi economic, mai ales oraşelor
maghiare situate pe ruta căii ferate Arad-Sighetu Marmaţiei. În ceea ce
priveşte graniţa de Vest, linia propusă de comisie va da posibilitatea României
să realizeze o joncţiune între calea ferată Chişinău Criş şi Salonta, să dispună
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23
24
25

Ibidem, p. 257-267.
Ibidem, p. 268-271.
Ibidem, p. 272-274.
Ibidem, p. 282-288.
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de linii de comunicaţii directe între Dunăre şi zona Tisei superioare, via Arad,
Oradea Mare, Carei şi Satu-Mare26. Totuşi, această linie de frontieră va lăsa
încă multe localităţi româneşti Ungariei. În şedinţa din 18 martie, se încearcă
unele corijări de către Martonne, acesta arătând că satul românesc GyulaVarsand a fost lăsat Ungariei, deşi era adiacent liniei de frontieră propuse.
De asemenea, s-a propus, pe criterii economice, ca Nădlacul să fie lăsat
României27. Chestiunea de fond fiind stabilită, au urmat şedinţe în care s-au
făcut formalităţile şi s-a conceput textul final28.
În privinţa graniţelor dintre Ungaria şi România, Consiliul Celor Patru,
care avea ultimul cuvânt, s-a întrunit în 11 iunie 1919, având rezultatele
lucrărilor Comisiei speciale pentru România. Cu această ocazie, a fost invitat
şi premierul I.I.C. Brătianu, care a solicitat să vadă minutele şedinţelor şi a
socotit necesar ca guvernul de la Bucureşti să hotărască asupra aprobării sau
respingerii, întrucât Aliaţii au repudiat tratatul (Convenţia din 1916) de care
România încă se simţea legată. De asemenea, Brătianu sublinia că nu poate
ordona retragerea trupelor române de pe Tisa, unde se cantonaseră din 1
mai 1919, până când nu se vor cunoaşte graniţele stabilite, pentru a evita pe
viitor complicaţiile cu ungurii. Luând act de observaţiile lui Brătianu, Consiliul
Miniştrilor de Externe a celor Patru Puteri a făcut cunoscută linia de frontieră
dintre România şi Ungaria, faţă de care premierul român a constatat că sunt
diferenţe foarte mari, mai ales la extremităţi, motiv pentru care el nu-şi poate
asuma singur o hotărâre definitivă. Totodată, constată, cu regret, că stabilirea
frontierei s-a făcut fără consultarea românilor29. Aşadar, guvernul României
nu era mulţumit de modul cum s-au stabilit frontierele şi va face tot posibilul
să le modifice în sensul tratatului din 1916 şi a Hotărârii de la Alba Iulia din
1 decembrie, astfel încât disputa dintre România şi Consiliul celor Patru va
continua. Într-o scrisoarea adresată la 18 iunie 1919 lui Nerva Traian Cosma,
fost secretar al Consiliului Naţional Român din Bihor, Aurel Lazăr, care era
încă şeful resortului justiţiei în Consiliul Dirigent de la Sibiu, fiind astfel bine
informat despre acţiunile Guvernului de la Bucureşti, îi comunică acestuia ca
pe un fapt de netăgăduit că Oradea va rămâne în cadrul României: „În Paris
s-au terminat pertractările pentru Oradea, este şi rămâne al nostru. Ofensiva
ungurească aparţine domeniului fantaziei”30.
Atunci când s-au discutat clauzele tratatului cu Austria, România fusese
pusă deja în faţa faptului împlinit31, afectându-i suveranitatea statului prin
clauzele regimului tranzitului şi cel vamal, dar mai ales în privinţa clauzelor
referitoare la minorităţi32. În semn de protest, Brătianu a părăsit Conferinţa
de pace pe 4 iulie33 şi a demisionat pe 12 septembrie din fruntea guvernului.
După alegerile parlamentare din noiembrie, s-a format un nou guvern condus
de Alexandru Vaida Voievod, căruia i-a revenit sarcina continuării tratativelor34.
Delegaţii acestuia la Conferinţa de Pace au reuşit să semneze tratatul cu Austria
pe 8-9 decembrie, recunoaşterea unirii Bucovinei cu România întâmpinând
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26 Ibidem, p. 288-292.
27 Ibidem, p. 293-296.
28 Ibidem, p. 296-300.
29 Istoria Românilor..., p. 16-17; Vl. F. Dobrinescu, D. Tompea, op. cit., p. 159-161.
30 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 8, fila 249.
31 Detalii la Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., pp. 342362.
32 Detalii la Ion M. Oprea, op. cit., pp. 2178-2192
33 Istoria Românilor..., p. 11-12.
34 Detalii la Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., pp. 379384.

puţine probleme, dar înscrierea ei în tratat a fost amânată până după fixarea
frontierelor cu Ungaria. Deputatul Ioan Nistor aprecia că ratificarea acestui
tratat în urma desfiinţării Monarhiei bicefale nu a însemnat doar retrocedarea
Bucovinei la patria mamă, ci mai mult de atât „ne-a dat Transilvania şi
Banatul”35. Aşadar, era o etapă foarte importantă pentru România și un succes
la Conferinţa de pace. Acesta va netezi şi va înlesni într-o mai mare măsură
semnarea tratatului cu Ungaria. Totuşi, propunerea Marilor Puteri de a alcătui o
Confederaţie danubiană, sub egida Ungariei, care leza suveranitatea României,
Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, propunere motivată de interese economice,
deoarece Ungaria le oferise americanilor, englezilor şi francezilor controlul
asupra industriei şi căilor ferate, a produs o reală şi legitimă îngrijorare în rândul
cercurilor conducătoare a ţărilor care erau vizate36.
În raporturile cu România, Ungaria formula acuzaţii de agresiune,
întrucât trupele române, deşi aveau consimţământul şi sugestia Aliaţilor în
efortul de îndepărtare a regimului bolşevic a lui Bela Kun, au ocupat Ungaria
şi Budapesta. În aceste condiţii, Ungaria şi-a căutat aliaţi şi a găsit adepţi la
Conferinţa de pace pentru a compromite revendicările României. Cu toate
că, în august 1919, prin înlăturarea regimului lui Bela Kun, la care armata
română a contribuit deplin, a încetat starea de război între România şi Ungaria,
problemele litigioase au continuat în contextul intereselor divergente ale
marilor puteri pentru controlul Europei centrale şi de sud-est37.
Diplomatul englez George Clerk, trimis special la Bucureşti, îşi publică în
20 septembrie 1919 memorandumul misiunii sale arătând că Ungaria trebuie
să renunţe la toate drepturile sale, iar noua frontieră trebuie să lase României
gurile Mureşului, joncţiunea căii ferate Bekescsaba şi o zonă teritorială
suficientă pentru a asigura calea ferată de la Oradea la Satu-Mare. Între timp
cele patru comisii de experţi (engleză, franceză, italiană şi americană) lucrau
la trasarea noilor graniţe între România şi Ungaria, cea mai apropiată de
prevederile tratatului din 1916, era aceea stabilită de britanici. Ajungându-se
în final la o soluţie de compromis, frontiera definitivă cu Ungaria s-a adus
la cunoştinţă Bucureştiului la 12 octombrie 1919. Ea corespundea în esenţă
principiului etnic, ceea ce a determinat acceptarea ei de către guvernul de la
Bucureşti, dar nu era cea precizată în tratatul din august 1916 şi se deosebea
în multe privinţe de hotărârile luate la Alba Iulia. Cu toate că delegatul ungar
A. Apponyi a mers la prim-ministrul britanic să modifice noile linii de frontieră,
propunerile nu i-au fost acceptate, ceea ce a determinat Ungaria să se
angajeze într-o propagandă foarte activă în problema Transilvaniei38. Luând
act de această propagandă agresivă, generalul Traian Moşoiu, comandantul
trupelor de pe Tisa, înaintează în noiembrie 1919 comandantului trupelor din
Transilvania, generalul Gheorghe Mărdărăscu, un amplu raport informativ,
clasificat strict secret, în care prezintă pericolele extinderii acestei propagande
şi propune măsuri urgente de contracarare. Între aceste procedee extrem
de eficiente practicate de unguri, unul era propagarea ideii false că armata
română numai pentru scurt timp va mai rămâne în zona de vest, urmând să
se retragă din Oradea şi Bihor pe linia demarcaţională a Mureşului39. Astfel,
contribuţia armatei române la stabilirea frontierei vestice va avea un rol
însemnat până după semnarea tratatului de la Trianon.

35 Ibidem, p. 384-385; Istoria Românilor..., p. 12-13.
36 Nicolae Ciachir, op. cit., p. 192-193.
37 Istoria Românilor..., p. 17-19; Vl. F. Dobrinescu, D. Tompea, op. cit., p. 160-162.
38 Vezi amănunte la Ibidem, p. 19-22; p. 162-164.
39 Vezi amănunte la Cornel Grad, Măsuri şi proiecte militare pentru apărarea şi consolidarea
frontierei vestice a României (1919-1920), în „Acta Musei Porolissensis”, XXXX/2, Zalău, 2018, p. 30-34.
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Totuşi, noua frontieră stabilită pe criterii etnice, dar şi economice şi
strategice, a lăsat în componenţa Ungariei multe localităţi româneşti40. În
acest context, o seamă de personalităţi, care s-au afirmat în lupta naţională
a românilor din Bihor şi Sătmar, vor alcătui un memoriu, însoţit de o hartă,
în vederea rectificării graniţelor cu Ungaria în aşa fel încât să cuprindă şi
cele mai importante localităţi şi comunităţi româneşti care ar fi fost sortite
să rămână în afara României, invocând de această dată nu atât argumentele
de ordin etnic, ci pe cele economice şi geografice. El a fost citit, aşa cum
rezultă din adresa înaintată primului ministru Alexandru Vaida Voievod, în
plenul senatului României, în 25 decembrie 1919, (posibil pe stil vechi, altfel
ar fi fost în ziua de Sărbătoarea a Naşterii Domnului) de către vicarul ortodox
al Oradiei şi Bihorului Roman Ciorogariu, proaspăt senator al primului
parlament al României Mari41.
Memoriul a fost semnat de către zece personalităţi bihorene şi sătmărene,
dar a fost probabil scris de către Roman Ciorogariu, experimentat de pe vremea
când a redactat un memoriu pe 10 martie 1919 ce era destinat Conferinţei de
pace de la Paris, referindu-se atunci strict la românii din Bihor, la suferinţele
acestora mai ales sub guvernările Tisza, care au aplicat maghiarizarea forţată,
şi subliniind, prin contrast, dorinţa românilor bihoreni de libertate şi voinţa lor
de unire cu România, exprimată plenar şi democratic în adunarea de la Alba
Iulia42. Alături de senatorul Roman Ciorogariu a semnat și dr. Gavril Cosma,
ales şi el senator în circumscripţia Beiuş, reputat avocat și faimos luptător
pentru drepturile românilor din Bihor, delegat al românilor din Beiuş la Marea
Adunare de la Alba Iulia43. De asemenea, semnatari au fost și deputaţii dr.
Aurel Lazăr, dr. Gelu Egri şi dr. Teodor Popa, aleşi în circumscripţiile din Bihor,
avocaţi şi membri în ASTRA, membri marcanţi ai Partidului Naţional Român din
Bihor şi ai mişcării naţionale de eliberare44. În afară de aceşti parlamentari au
semnat protopopul ortodox de Oradea, Andrei Horvath45, cunoscut luptător
pentru cauza naţională a românilor bihoreni şi delegat la Marea Adunarea de
la Alba Iulia, canonicul greco-catolic Florian Stan, născut în Sătmar, dar care a
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40 Frontiera cu Cehoslovacia urma în principiu cursul râului Tisa, lăsând o parte din teritoriile
româneşti din Maramureşul Istoric şi din Ucraina subcarpatică în componenţa Cehoslovaciei.
Tratativele dintre Cehoslovacia şi România privind noua frontieră s-au desfăşurat în condiţii amiabile.
Judeţul Satu-Mare a ajuns astfel pe frontiera cu Ungaria şi Cehoslovacia într-un punct la nord de
comuna Bercu, în apropierea râului Tur, numit Triplex Confinium, suferind pierderi teritoriale însemnate.
Plăşile Mateszalka, Fehergyarmat şi Cenger cuprindeau un număr semnificativ de comune româneşti
şi câteva zeci de mii de români care locuiau teritoriile până la Tisa, unde trebuia, aşa cum ceruse
România prin tratatul din 1916, să fie trasată frontiera naturală. Plasa Halmeu din fostului judeţ Ugocea
a revenit Cehoslovaciei. Vezi: Claudiu Porumbăcean, Împărţirea fostului judeţ Ugocea între România şi
Cehoslovacia în uram divizării lui de frontiera dintre cele două state, în „Relaţii româno-ucrainiene. Istorie
şi contemporaneitate”, Cluj-Napoca, Satu-Mare, 2016, p. 122, 125. De asemenea, pentru Maramureş
şi Satu-Mare se poate consulta lucrarea lui Cornel Grad, Maramureşul şi Ucraina subcarpatică în jocul
intereselor etnice, economice şi politico-strategice din Europa centrală (1919-1940). Documente, în
„Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate”, Cluj-Napoca, Satu-Mare, 2007, p. 201-212.
41 Acesta a fost ales în noiembrie 1919 senator în circumscripţia Aleşd. Vezi: Elisaveta Roşu, op.cit.,
p. 165.
42 Ibidem, p. 112-113.
43 Vezi amănunte despre biografia lui în Monografia almanah a Crişanei-judeţul Bihor, sub redacţia
lui Aurel Tripon, Oradea, 1936, p. 377.
44 Vezi amănunte despre biografia acestora la Ibidem, p. 345, 429, 484.
45 Vezi date la Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848-1919, Oradea, 1937, p. 53, 180, 203-206,
442, 556, 571. Pentru delegaţii participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia vezi: Viorel Faur,
Centenarul Unirii. Contribuţia bihorenilor la actul istoric de la 1 decembrie 1918, Oradea, 2018, pp. 72-94.

activat ca profesor la Beiuş46 şi a fost membru al Consiliului Naţional Român
din Bihor, precum şi Mihail Pavel, fost preşedinte al Partidului Naţional Român
din Bihor47. Din partea sătmărenilor semnează senatorul Romul Marchiş, vicar
al Vicariatului greco-catolic de Carei, unul dintre cei mai remarcabili luptători
pentru apărarea drepturilor românilor din Sătmar şi delegat la Alba Iulia48,
alături de senatorul Alexiu Pocol, învăţător şi membru marcant al ASTRA şi al
Partidului Naţional Român din Sătmar, de asemenea cunoscut luptător pentru
drepturile românilor sătmăreni şi delegat la Alba Iulia49.
Aceştia cunoşteau foarte bine realităţile din zonă, fiind vocile cele mai
îndreptăţite să revendice în numele românilor din localităţile aflate pe frontieră
alipirea lor la România, aşa cum ceruseră delegaţii lor la Marea Adunare de la
Alba Iulia50 şi, totodată, să le prezinte în Parlamentul României. Se aflau întrun moment critic, când propaganda maghiară reuşise să convingă delegaţii
Marilor Puteri la Conferinţa de Pace să nu mai respecte tratatul cu România
din 1916, prin care frontiera se fixa pe Tisa, ci să împingă graniţa cât mai
mult spre Transilvania, astfel încât multe localităţi româneşti de pe frontieră
urmau să rămână încorporate Ungariei, iar linia strategică impusă de Aliaţi,
avea să stânjenească fireasca dezvoltare în cadrele naţionale, menţinând o
permanentă nesiguranţă în zona de frontieră. Pe de altă parte, semnarea
tratatului cu Austria în 9 decembrie de către noul guvern Vaida Voievod,
prin care se recunoştea unirea Bucovinei cu România, a născut noi speranţe
în rândul elitelor româneşti din Transilvania şi Crişana că Marile Puteri vor
respecta revendicările românilor şi hotărârea luată la Alba Iulia. De aceea,
semnatarii memoriului roagă noul guvern să continue acţiunea de revizuire
a graniţelor, având material bogat în argumente.
Argumentele de ordin demografic trec acum pe plan secund,
parlamentarii bihoreni şi sătmăreni aducând argumente de ordin economic
şi geografic. În privinţa Bihorului se arată că acesta formează o unitate
economică şi geografică, cu centrul la Oradea, iar linia de frontieră proiectată
nu respectă nici harta etnografică a elementului românesc din Bihor şi nici
interesele economice ale populaţiei întregi. Părţile rupte din Bihor, fără să
mai aibă centrul la Oradea, vor avea greutăţi economice insurmontabile. În
plus, era vorba de o complementaritate economică a diferitelor zone din
Bihor; anume zona muntoasă asigura energetic judeţul (lemn, cărbune etc.),
iar zona de câmpie furniza produsele alimentare. Spargerea acestei unităţii
economico-geografice „ar fi un adevărat dezastru pentru ţara Bihorului” – se
arată în memoriu. Aşadar, din această perspectivă era vizat întreg comitatul
Bihor, care includea fireşte multe localităţi cu populaţie maghiară. Însă,
aceste personalităţi ale Unirii credeau că aşa cum au trăit românii în statul
maghiar şi maghiarii ar putea trăi şi s-ar putea dezvolta într-un stat român,
în noile condiţii ale democraţiei şi ale garantării drepturilor. Pe de altă parte,
erau conştienţi că acest deziderat era greu de înfăptuit şi că Ungaria nu va
accepta sub nici o formă, motiv pentru care revin asupra argumentului etnic.
În cazul în care unitatea economică şi geografică a Bihorului nu s-ar putea
salva, semnatarii memoriului cer să fie respectate motivele şi argumentele
de ordin etnografic, astfel încât linia de frontieră să cuprindă cât mai multe

46 Vezi biografia la Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu-Mare, 2000, p.
207; şi Teodor Neş, op. cit., p. 394, 427-428, 505, 556.
47 Vezi date la Teodor Neş, op. cit., p. 448, 553.
48 Vezi biografia la Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, op. cit., p. 141-144.
49 Coord. Ioan I. Şerban, Dicţionarul Personalităţilor Unirii, Alba Iulia, 2003, p. 240.
50 De pildă, trei cercuri electorale din Bihor care au trimis delegaţi la Marea Adunare de la Alba
Iulia erau din Ungaria: Reretyujfalu, Barand-Hoszupalyi şi Ugra. Vezi: Viorel Faur, op. cit., p. 22, 67-71.
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localităţi şi comunităţi de români. Această linie urma să fie fixată la aproximativ
15-20 de km de noua frontieră (graniţa actuală cu Ungaria) şi pornea din nord
de la Vamospercs, prin vestul Letei Noi, a Pocseiului şi prin estul Henţidei, a
Ujfalăului, până în sud la hotarul de vest a Sarkadkereszturului.
În ceea ce priveşte Sătmarul se invocă în primul rând argumentul etnic.
Rectificarea graniţei ar ataşa României localităţi mari şi curat româneşti
(Nagytarna, Mogosliget, Botpalad, Caholz, Jank, Majtis, Ecedul Mare,
Vamosperciu, Nyiradony) care s-au manifestat pentru unirea cu regatul
României. Spre exemplificare este invocată comunitatea celor 4000 de
români din comuna Nyiradony. Pe lângă acest argument etnografic, greu de
ignorat, se prezintă şi argumente economice, arătând că partea revendicată
formează izvorul de aprovizionare nu doar al judeţului Satu-Mare, ci şi al
Maramureşului. Dacă pacea de la Versailles urmărea să corijeze toate
nedreptăţile naţionale şi economice, atunci acest ideal s-ar împlini pentru
Sătmar numai dacă se va realiza alcătuirea graniţelor cerute de români
- se specifică în memoriu. Această frontieră trecea din nord de la oraşul
Nagyszollos (azi în Ucraina-Virograd), după vestul hotarelor localităţile
româneşti: Nagytarna, Magosliget, Botpalad, Csaholcs, Jank, Majtis, Ecedul
Mare, şi încorpora la sud localităţile Vamospercs şi Nyiradony, unde se
întâlnea cu graniţa Bihorului.
Memoriul este înregistrat la Senat în 25 decembrie 1919 cu nr. 342 şi este
înaintat apoi de către Preşedinţia Senatului României cu nr. 195, din aceeaşi
zi, cu o adresă la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, unde este înregistrat a
doua zi cu nr. 2422, în atenţia Preşedintelui acestui consiliu/guvern, care
era la acea vreme Alexandru Vaida Voievod. În adresă se specifică faptul că
memoriul este însoţit de hartă şi a fost prezentat în Senat de către senatorul
Roman Ciorogariu, dar din neglijenţă ori din neştiinţă, se precizează că
memoriul se referă la rectificarea graniţelor Banatului. Scurta rezoluţie de pe
adresă ne indică faptul că prim-ministrul Alexandru Vaida Voievod a luat act
de acest memoriu („D-l prim ministru a luat act”)51. Aşadar, el a ajuns în atenţia
lui Vaida Voievod, care, ardelean fiind, cunoştea foarte bine revendicările
românilor din Crişana şi Sătmar şi este foarte posibil să le fi prezentat cu
delegaţia sa la lucrările Conferinţei de Pace care s-au reluat din ianuarie 1920
privind tratatul de pace cu Ungaria52, însă ele nu au ajuns să se materializeze
şi să primească voinţă juridică în cuprinsul Tratatului şi în stabilirea liniilor de
frontieră. Redăm în continuare adresa şi textul memoriului.
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51 Arhivele Naţionale-Serviciul Arhive Istorice Centrale, fond, Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
dosarul 6/1919, filele 29-31.
52 Vezi detalii la Ion. M. Oprea, op. cit., p. 2194-2197 şi la Constantin Botoran, Ion Calafeteanu,
Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., pp. 388-396.

ANEXĂ
România
Preşedinţia Senatului
Nr. 195

Anul 1919, luna decembre, ziua 25
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nr. 2422

D-l Prim Ministru a luat act
Domnule Preşedinte!
Am onoare a vă înainta pe lângă aceasta, în original, Memoriul însoţit
de o hartă, prezentat de D-l Senator Romulus Ciorogariu, în şedinţa Senatului
de astăzi, 25 Decembre curent, cu privire la rectificarea graniţelor din Banat.
Preşedinte,

Director General
*

Domniei Sale
Domnului Preşedinte al Consiliului de Miniştri

Anexa 2

Senatul
Înregistrat la nr. 342, 1919, luna X-bre, ziua 25
Memoriu
Prin semnarea tratatului de Pace cu Austria am ajuns la etapa cea mai
hotărâtoare a pertractărilor de pace a relaţiunilor noastre internaţionale şi
mai vârtos a relaţiunilor noastre faţă de Aliaţi. Suntem convinşi că actul acesta
ne va garanta încrederea şi simpatiile tuturor naţiunilor, cari au format Liga
şi astfel nu poate fi neîntemeiată credinţa noastră când sperăm şi aşteptăm
revizuirea graniţelor stabilite spre Vest. Nu motive imperialiste ori şoviniste, ci
pur naţionale, juste, geografice şi economice ne-au condus în trecut precum
şi la prezentarea acestui memoriu.
Avem încrederea necondiţionată în actualul Guvern, rugăm însă să
continue acţiunea pentru revizuirea graniţelor în chestie, având material
bogat de argumente. Simţim că împlinim o sfântă datorie nu numai faţă de
fraţii noştri condamnaţi la suportarea robiei şi în viitor, dar faţă de Neamul
nostru întreg, faţă de pacea statornică a Europei, faţă de dreptate şi libertate.
Cerem această acţiune în numele populaţiunei judeţelor Satul Mare şi Bihor,
invocând unele momente mai noi spre dovedirea revendicărilor cerute.
Bihorul formează o unitate economică şi geografică. Linia proiectată
nu e potrivită nici hotarelor etnografice ale Neamului Românesc şi nici
intereselor economice ale populaţiunei întregi. Centru comercial şi industrial
pentru judeţul întâi este Oradia-Mare. Părţile rupte din Bihor rămânând fără
acest centru vor avea greutăţi economice neinvincibile. Partea muntoasă a
Bihorului a asigurat combustibilul locuitorilor şi întreprinderilor industriale şi
agricole a părţei de Vest şi Sud, de altă parte şesul a fost grânariul Oradiei Mari
şi al părţilor muntoase asigurând prin grădinăritul mai dezvoltat alimentarea
desăvârşită a oraşului Oradia Mare. Populaţiunea a fost şi este legată de
nenumărate interese particulare aşa că spargerea unităţii ar fi un adevărat
dezastru pentru ţara Bihorului.
Credem că este superflu să accentuăm că linia stabilită din punct
de vedere strategic în deosebi pentru Oradia-Mare formează nesiguranţă
perpetuă, stânjenind dezvoltarea şi întărirea ei industrială şi comercială.
Întrucât unitatea economică şi geografică a Bihorului nu s-ar putea
salva, cerem din motive etnografice ca graniţă următoarea linie: Comuna

ANUAR 2019

187

Vamosperciu, hotarul de vest a Letei Nouă, a Hossupaleului, a Poceiului,
hotarul de est a Henţidei, a Gaborianului şi a Ujfalăului, de aici linia râului
Barcău până în jos de Darvas, de aici spre sud până la hotarele de Est a comunei
Jadani de unde spre Sud-Vest în direcţia hotarului de vest a comunelor Sarcad
Cherestur. Astfel s-ar mântui comunele cele mai puternice româneşti care
azi sunt pierdute.
Din motivele invocate, pentru judeţul Satu-Mare cerem rectificare
graniţelor în următorul mod: începând de la oraşul Nagyszollos graniţa are
să treacă la vest de hotarele comunelor româneşti: Nagytarna, Mogosliget,
Botpalad, Caholz, Jank, Majtis, Ecedul Mare, Vamosperciu, Nyiradony.
Această rectificare este justificată pe bază etnografică, fiindcă s-ar
ataşa comune mari şi curat româneşti către România, cum este de exemplu
comuna Nyiradony cu 4000 de suflete. Aceste comune şi-au manifestat
dorinţa pentru încorporarea lor în statul român.
Dar se justifică rectificarea graniţei şi din motive economice. Partea
cerută formează izvorul de aprovizionare nu numai al judeţului Satu-Mare, ci
şi al Maramureşului din Ecsedi-lap s-ar încorpora în România acea parte, care
odinioară a fost pământ românesc şi s-a canalizat cu jertfele materiale ale
poporului românesc. Pacea de la Versailles are ca scop ideal, revendicarea
tuturor nedreptăţilor naţionale şi economice. Acest scop ideal pentru judeţul
Satu-Mare se va realiza numai prin alcătuirea graniţei cerute.
Bucureşti, 25 Decembrie 1919
Roman Ciorogariu-senator

Andrei Horvath

Dr. Aurel Lazăr-deputat

Dr. Gavril Cosma

Dr. Gelu Egri-deputat

Mihail Pavel

Dr. Teodor Popa-deputat

Romul Marchiş

Dr. Florian Stan

Alexiu Pocol

Arhivele Naţionale-Serviciul Arhive Istorice Centrale, fond, Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, dosarul 6/1919, filele 29-31
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A
MUNICIPIULUI ORADEA DIN ANUL 1922
Cristian Apati1
Ioan Ciorba2
Regulations for the organization of Oradea Municipality since 1922

ABSTRACT
In this study, the two authors present the situation of the administration from
Bihor county and from Oradea municipality in the first years after the Romanian
regime was installed. Following the event of the Great Union of Transylvania
with Romania, from December 1, 1918, the counties in western Transylvania
remained under the control of Hungary until April 1919, when they were released
by the Romanian armies. Under these conditions, Romanian commanders
were installed in the command posts from the county administration of Bihor
and Oradea, but all other Hungarian officials remained in their positions. The
entire administration listened to the Transylvanian Governing Council, based in
Sibiu. Until the administrative unification of all the Romanian provinces, the local
administrative bodies have elaborated their own operating regulations, as was
the one of Oradea municipality, designed by the authors of the present article.
Keywords: Transilvania, Bihor, Oradea, municipal regulation, Roman
Ciorogariu, Coriolan Pop, Iustin Ardelean, Aurel Lazăr, Rimler Károly
Cuvinte cheie: Transilvania, Bihor, Oradea, regulament municipal, Roman
Ciorogariu, Coriolan Pop, Iustin Ardelean, Aurel Lazăr, Rimler Károly
*
În pofida faptului că la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918 delegaţia bihoreană a fost una dintre cele mai numeroase, încorporarea
teritoriului fostului comitat Bihor în fruntariile României Mari s-a făcut, după
cum bine este cunoscut, cu o întârziere de câteva luni. „Dictatura proletară” a
lui Béla Kun a încercat să zădărnicească istorica decizie luată de delegaţii aleşi
de români şi susţinută la faţa locului de cei peste 100.000 de participanţi. Li
s-a adăugat, în mod evident, şi dorinţa celor care nu au putut fi prezenţi, dar
care nutreau aceleaşi năzuinţe şi convingere, respectiv că alipirea cu patriamamă trebuie făcută imediat şi pentru vecie.

1
2

Consilier la Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor, email: cristianapati@yahoo.com.
Director adjunct al Muzeului Oraşului Oradea-Complex Cultural, email: ciorbaionut@yahoo.com.
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Integrarea propriu-zisă a Oradiei şi Bihorului în cadrul statului român s-a
făcut abia după ce trupele armatei conduse de generalul Traian Moșoiu vor
îndepărta de aici reprezentanţii guvernului comunist maghiar (19-20 aprilie
1919). Recunoaşterea simbolică a acestei stări de fapt va fi consfinţită o lună
mai târziu cu prilejul vizitei regale în oraşul de pe Crişul Repede (23 mai) la
capătul unui turneu care a cuprins şi alte oraşe din Transilvania.
În mijlocul acestor evenimente, în paralel cu bucuria izbăvitoare a tuturor
acelora pentru care primele luni ale anului 1919 fuseseră dominate de frică,
incertitudine şi privaţiuni şi-a reluat activitatea şi Consiliul Naţional Român din
Oradea şi Bihor compus iniţial din 16 membri (mai apoi întregit cu alţi 7) cu
atribuţii asupra spaţiului bihorean.
În cadrul uneia din primele şedinţe organizată de acest for s-au luat mai multe
măsuri de organizare „de natură provizorică”, după cum nota în memoriile sale
fruntaşul ortodox Roman Ciorogariu. Rapiditatea cu care s-au desfăşurat lucrurile
(cu prilejul eliberării oraşului Oradea) şi noua situaţie rezultată din acest fapt care
avea să ducă la instalarea administraţiei româneşti solicita din partea liderilor
locali români răbdare şi înţelepciune pentru a nu agrava sensibilităţile celor care
cu câteva clipe mai devreme conduseseră destinele urbei şi a ţinutului bihorean.
Nedorind să grăbească arbitrar lucrurile sau să accelereze inutil transferul de
autoritate Consiliul mai sus menţionat, dând dovadă de maturitate decizională
„a decis ca toate autorităţile şi organele oraşului şi ale comitatului să rămână
neschimbate în funcţiunea lor de până aici şi (…) nimeni să nu fie înlocuit”. Pe
lângă autorităţile orăşeneşti şi cele ale comitatului urma, într-o primă fază, doar
să fie numiţi inspectori români. În consecinţă la prefectură va fi desemnat dr.
Coriolan Pop, inspector de comitat Aloisiu Nistor la primărie dr. Grigore Egri, la
poliţia oraşului Gheorghe Morariu, la serviciul de alimentaţie a oraşului dr. Iustin
Ardelean, la serviciul de alimentaţie a comitatului Aurel Mureşan, la finanţe Gavril
Moroş, la procuratură dr. Dimitrie Mangra, la oficiul silvanal Ioan Comaniciu, iar
cenzor al presei şi şeful propagandei va fi ales Gheorghe Tulbure3.
Etapei provizoratului i-a urmat cea a tranziţiei menită a asigura cât mai
natural şi deplin racordarea Bihorului la destinele României Mari. Lucrurile
au fost în cazul nostru uşurate şi de faptul că vechea administraţie (atât cea
orăşenească, dar şi cea comitatensă) au înţeles faptul că schimbările politice
intervenite la sfârşitul anului 1918 şi în primele luni ale celui următor sunt
ireversibile, generalul Holban, spre pildă, primind o delegaţie a senatului
oraşului condusă de primarul Rimler Károly care i-a transmis acestuia intenţiile
lor bune, solicitându-i, în paralel, concursul în vederea asigurării urbei cu hrană
şi cărbuni4. Merită precizat aici şi faptul că acesta va fi confirmat în funcţia de
primar a oraşului (unde va rămâne până mijlocul lunii iunie a anului 1919) de
către cel desemnat de Consiliul Dirigent din Sibiu de a se ocupa de destinele
vieţii publice din Oradea şi Bihor, respectiv de dr. Aurel Lazăr. La fel se va
întâmpla şi cu funcţionarii şi consilierii primăriei, precum şi cu comandantul
Poliţiei. Singura condiţie reclamată a fost aceea de depunere de către aceştia
a jurământului de fidelitate faţă de statul român5.
Cu un centru istoric desăvârşit în linii mari înainte de declanşarea celei
dintâi conflagraţii de proporţii mondiale pe care umanitatea a cunoscut-o,
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3 Roman R. Ciorogariu, Zile trăite. Partea a II-a. Revoluția. Ediție de dr. Viorel Faur, Oradea, 1994,
p. 171; Viorel Faur, Momente ale luptei românilor din Bihor pentru drepturi și unitate națională (18491919), Cluj Napoca, 2018), p. 330-331.
4 Viorel Faur, op. cit., p. 332.
5 Ion Zainea, Unirea din 1918 și procesul instaurării administrației românești în Crișana (1919-1921),
în „Crisia”, XXIX, 1999, p. 170-171; Idem, Economie și societate în Bihor. De la Marea Unire la Dictatul
de la Viena, Oradea, 2007, p. 16-17.

Oradea va reuşi în primul deceniu de administraţie românească să se refacă
după dezechilibrele induse de acest conflict. Dintr-un oraş situat aproape de
centrul fostului Imperiu Austro-Ungar acesta va deveni unul de graniţă, deschis
în continuare multor tendinţe şi influenţe venite dinspre lumea occidentală.
Integrarea deplină în hotarele României Mari îşi va arăta în scurt timp
efectele benefice, urbea dovedindu-se foarte devreme a fi un important
şi dinamic pol de dezvoltare la graniţa de nord-vest. Populaţia sa va creşte
constant: de la 68.081 de locuitori în 1920, la 81.123 de locuitori în 1927
ajungându-se la 82.653 în 1930. Sporul de populaţie s-a datorat nu atât
creşterii naturale (sporirii indicilor de natalitate în paralel cu scăderea celor ai
mortalităţii), cât mai ales afluenţei locuitorilor din zonele învecinate, dovadă că
oraşul a devenit unul cu adevărat deschis6.
Destinele oraşului au fost conduse în intervalul aprilie 1919-decembrie
1930 de Rimler Károly, Lukács Ödön, Komlóssy József, Coriolan Bucico,
Gheorghe Tulbure, Sever Erdeli, Grigore Egri, Nicolae Zigre, Aurel Lazăr şi
Romulus Pop7.
Foarte eficiente au fost în organizarea administrativă a oraşului măsurile
centrale. Decretul regal nr. 2.565 din 25 septembrie 1925 i-a adus o schimbare
de statut, conferindu-i rangul de municipiu. În acelaşi an, prin Legea de unificare
administrativă au fost create în administraţia locală Comisiile interimare cu
atribuţiuni asemănătoare Consiliului Local, cu membri desemnaţi de partidul
care câştiga alegerile. În sfârşit, în 1930 Comisia Consultativă Heraldică a stabilit
stema municipiului8.
Deciziile luate la Bucureşti având ca scop accelerarea efortului de
uniformizare administrativă şi legislativă au fost fericit completate de
documente elaborate de administraţiile locale, precum Regulamentul de
organizare a Municipiului Oradea9. Documentul a fost probabil conceput şi
întocmit în cursul anului 1921, înlocuind un alt regulament organic (cel cu nr.
6-735/1897). În mod paradoxal el a fost pus în aplicare încă de la începutul lunii
iulie a anului 1921, supunerea sa analizei celor în drept fiind împinsă pentru
debutul anului următor. Dezbaterea publică a conţinutului și aprobarea lui s-a
făcut la data de 24 ianuarie 1922 (în timpul mandatului lui Coriolan Bucico).
Viza de legalitate din partea prefectului dr. Iustin Ardelean va fi primită la 3 mai
1922. Câteva zile mai târziu va primi şi aprobarea consilierului ministerial dr.
Oane, cu singurul amendament ca la alineatul 2846 să se adauge următoarea
prevedere: „şi a dispoziţiilor referitoare din Normativul de salarizare al fostului
Consiliu Dirigent”.
Regulamentul de organizare a instituţiei primăriei orădene care stă la baza
materialului nostru este un document care a fost puţin folosit până în prezent.
Referiri la cuprinsul său au fost făcute după verificările noastre, doar într-un
studiu relativ recent, consacrat primilor ani de administraţie românească10.
Convingerea noastră este că supunând documentul unei analize critice şi
introducându-l integral în circuitul ştiinţific vom putea contribui la o mai bună

6 Istoria orașului Oradea. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Coordonatori: Liviu Borcea și Gheorghe
Gorun, Oradea, 2007, p. 336-337.
7 Ibidem, p. 336.
8 Gabriel Moisa, Oradea anilor ’20 ai secolului trecut. Repere demografice, politice, economice și
spirituale, în „Aurel Lazăr și epoca sa”, Coordonatori: Aurel Chiriac și Ion Zainea, Oradea, 2007, p. 63.
9 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor, fond Primăria Municipiului Oradea, inv. 96-98, dos.
2/1921.
10 Cristian Culiciu, Consolidând Marea Unire: primii patru ani de administrație românească în
Oradea (1919-1922), în „Declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918”,
Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Ion Eremia, București, 2018, p. 166-167.
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înţelegere a etapelor care au dus la aşezarea administraţiei româneşti şi la rolul
pe care municipalitatea şi l-a asumat în vederea asigurării de servicii publice de
calitate tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, etnie, confesiune etc.
Fiind vorba de un regulament documentul se caracterizează înainte de
toate prin fixarea cu mare precizie a tuturor atribuţiilor, sarcinilor, îndatoririlor,
sferei de competenţă a fiecărei structuri din care primăria era compusă.
Funcţionarea ei era asigurată de către Adunarea generală a congregaţiei
municipale, Comitetul administrativ, primar, Consiliul municipal, sedria orfanală
şi antistia municipală.
Primarul, în calitatea sa de „întâi funcţionar al municipiului şi
reprezentantul autorităţii municipale” avea prerogative foarte largi, cuprinse
la punctul 5 al documentului. În absenţa prefectului el devenea „preşedintele
Adunării generale a Co(ngregaţiei) municipale, a Comisiunii administrative, a
judecătoriei disciplinare, a judecătoriei de apel de sedrie orfanală, a judecătoriei
de reclamaţii, de dare de drum, a judecătoriei de apel de contravenţii silvice
şi a Comitetului central”. Faptul că într-un alt loc se precizează că în caz de
„împiedecare a prefectului” el e cel care decide în chestiunile urgente ce ţineau
de competenţa administraţiei îl arată din punct de vedere al importanţei funcţiei
într-o uşoară inferioritate faţă de cel desemnat a se ocupa de conducerea
prefecturii. Era mai apoi „păzitorul sigiliului oraşului”, revenindu-i sarcina de a-şi
asuma, prin semnătură, documentele şi actele întocmite în numele oraşului. Cu
mici excepţii (a primnotarului, primjuristconsultului, consilierilor, preşedinţilor
de sedrie orfanală, respectiv a antistiei) putea aplica sancţiuni disciplinare
angajaţilor dovediţi ca nesupuşi sau neglijenţi în achitarea sarcinilor de serviciu.
Abaterile mici erau sancţionate cu amenzi ce puteau ajunge până la 20 de lei
în cazul funcţionarilor, banii astfel strânşi urmând a fi vărsaţi în fondul municipal
de pensie. Avea atribuţii şi în sfera angajării, concedierii ori pensionării unor
impiegaţi. O largă sferă de acţiune îi era rezervată în domeniul controlului
activităţii diverselor direcţii aflate în subordinea sa. Casieriile, de pildă, precum
şi instituţiile publice ale oraşului trebuiau inspectate regulat (o dată pe semestru
în primul caz şi anual în cel de-al doilea), dar Regulamentul îi dădea dreptul să
facă acest lucru şi inopinat. În sfera sa de atribuţii se regăsea inclusiv stabilirea
perioadelor de concediu, după o consultare prealabilă cu şefii de serviciu,
avându-se în vedere funcţionarea instituţiei fără disfuncţionalităţi. Dincolo
de concediul legal putea acorda, pentru cazuri deosebite şi bine motivate,
încă 15 zile de concediu. Când situaţia o cerea, putea prelungi programul de
lucru al angajaţilor; nu se precizează nimic în legătură cu modul în care se
recuperau sau erau plătite aceste ore. Pentru sume mici (de până la 2000 de
lei) în cazuri în care situaţia o cerea „dacă întârzierea ar fi dăunătoare” putea
elibera cu avizul contabilităţii din casieria orăşenească, trebuind mai apoi să
obţină şi aprobarea Consiliului municipal. Bani fără încuviinţarea acestuia (dar
cu aprobarea contabilului) putea acorda pentru cazuri urgente unor categorii
vulnerabile din punct de vedere social.
Trebuia mai apoi să înainteze lunar un raport detaliat Comisiei
administrative în care să arate „greutăţile, piedicile şi conflictele întâmpinate”.
Capitolul dărilor de seamă pe care le întocmea era completat de cele adresate
comisiunii municipale şi prefectului în legătură cu măsurile luate şi aplicate şi
cu starea oraşului; celui din urmă avea obligaţia de a-i raporta „din caz în caz”
asupra unor diverse alte cheltuieli, precum şi în legătură cu modul în care a
aplicat instrucţiunile primite de la nivel central. Nu în ultimul rând i se solicita
să i-a „măsurile necesare pentru înaintarea culturală, morală şi materială a
oraşului”, iar când acestea depăşeau atribuţiile sale să intervină la autorităţile în
măsură să facă acest lucru.
Ajutat de un birou compus din 10 angajaţi (subnotari, translatori, oficiant,
copişti, portar şi servitor) primarului îi erau aşadar trasate prin Regulament
o multitudine de drepturi, dar şi de îndatoriri, cele generale, de organizare

şi conducere a instituţiei în vederea dezvoltării urbei, completându-se cu
unele mici (inspectarea programului de lucru, stabilirea concediilor etc.)
consumatoare de timp şi efort. Cu toată acestea însă ele consolidau poziţia sa
de vârf în rândul înalţilor funcţionari din Oradea şi Bihor.
Consiliul municipal era compus din membri cu drept de vot (primar,
primnotar sau primarul ajutor, primjuristconsult şi consilieri), dar la şedinţele
sale trebuiau să participe, după necesităţi, şi contabilul şef, notarii etc. Atribuţiile
sale erau îndeplinite de un număr de 6 secţii: administrativă, economică,
financiară, de instrucţie poporală şi de cultură socială, a ocrotirii sociale şi de
igienă publică, şi cea tehnică.
Atribuţiile fiecăreia sunt pe larg dezvoltate în punctele 8-14. Secţia
administrativă, spre pildă, era deservită de 5 angajaţi, ei revenindu-i sarcini de
efectuare a unor anchete disciplinare, evidenţa sarcinilor date Consiliului ori
altor comisii de către Adunarea generală, supravegherea arhivei, publicarea
regulamentelor generale şi păstrarea acestora, redactarea unor rapoarte
semestriale, capitolul împământenirilor şi emigrărilor, pensionările etc.
Personalul alocat secţiei economice era mai numeros (9 funcţii stabile,
la care se adăugau altele de zilieri). În sarcina ei reveneau chestiuni legate de
ţinerea în evidenţă a averii mobile şi imobile a oraşului şi valorificarea acestuia,
vânzarea ori cumpărarea de terenuri, derularea procedurii de recuperare a
unor terenuri care au aparţinut oraşului (nu se specifică modul în care acestea
au fost pierdute sau înstrăinate), încheierea de asigurări împotriva incendiilor,
verificarea contractelor încheiate între urbe şi diverşi chiriaşi, arendaşi sau
antreprenori, diverse achiziţii (de la produse agricole, la unelte, instalaţii, dar
şi uniforme pentru impiegaţi, administrarea cimitirelor, a dreptului de păşunat,
rezolvarea problemelor din domeniul veterinar etc.).
Secţia financiară era deservită de doar 6 persoane, în condiţiile în care
volumul de lucru alocat acestuia era foarte ridicat şi presupunea responsabilităţi
sporite. În grija ei stătea contribuţia la întocmirea bugetului anual, a socotelilor
finale şi votarea unor sume suplimentare; trebuia apoi să urmărească derularea
sumelor cuprinse în buget, precum şi împrumuturile municipiului (nu se
precizează însă clar dacă a celor contractate sau a celor acordate), stabilirea
măsurilor de încasare a impozitelor, dar şi a excepţiilor de la acestea; trebuia să
se ocupe de orice procedură referitoare la noi impuneri de taxe, să stabilească
veniturile oraşului, să se ocupe de întocmirea procedurilor de licitaţie etc.
Problemele ce ţineau de instituţiile de cultură locale sau finanţate de la
bugetul oraşului, cele ce vizau şcolile şi grădiniţele de stat, cluburile şi reuniunile
literare, bibliotecile publice, evenimentele culturale şi artistice (organizarea de
concerte, expoziţii), teatrele, cinematografele, spaţiile sportive etc. intrau în
sfera de atribuţii a secţiei Instucţiunii poporale şi culturei sociale. Structura
acesteia reunea un personal numeror (notar, copist, bibliotecar etc.). De
remarcat ar fi aici şi faptul că secţia era singura (din cele aparţinând de Consiliul
local) din cadrul căreia pentru ocuparea unui post (a celui de consilier) se
cerea calificarea de profesor de şcoală medie.
Secţia ocrotirei sociale şi igienei publice avea în grijă spitalele (inclusiv
stabilirea şi încasarea sumelor aferente tratamentelor aplicate), dar şi capitolul
igienei publice, al ajutorării nevoiaşilor, al acordării de locuinţe mici din
patrimoniul oraşului, administrarea fundaţiilor şcolare, a celor filantropice, a
fundaţiilor, spitalului de pediatrie, lazaretului, ocrotirea mamelor şi a copiilor, a
văduvelor. Efectele dureroase ale războiului fiind încă vii, ea trebuia să îi aibă în
grijă şi pe invalizii şi orfanii de război.
Secţia tehnică trebuia să se ocupe de acordarea de documente de
construcţie, de verificarea celor particulare, de exproprieri (probabil că pentru
cauze de utilitate publică), de efectuarea de macadame şi pavaje, de aspecte
ce ţineau de canalizare, iluminat, curăţenie, de pregătirea licitaţiilor, întreţinerea
malurilor, a străzilor, podurilor, clădirilor aflate în proprietatea oraşului etc.

ANUAR 2019

193

194

O scurtă privire asupra atribuţiilor care intrau în sfera de activitate a tuturor
acestor secţii este lămuritoare în privinţa plajei largi de probleme pe care
trebuiau să le urmărească şi să le gestioneze. Cu excepţia prevederii referitoare
la faptul că în cazul secţiei Instrucţiuni poporale şi culturii sociale achiziţiile
necesare puteau intra în atribuţiunile Secţiei administrative „dacă cumpărarea
lor simultană cu alte trebuinţe ale municipiului va fi socotită de Consiliu din
punct de vedere practic necesară şi posibilă” şi că în cazul Secţiei ocrotirii
sociale şi igienei publice achiziţiile intrau în atribuţiile Secţiei economice,
documentul nu ne mai dă indicii ale delimitării sferei de activitate a acestora
sau a colaborării dintre ele. Ţinând cont însă de volumul mare de lucru și de
gama diversă de probleme pe care le aveau sub control e de presupus că între
acestea au existat strânse relaţii.
Treburile contenciosului erau conduse de primjuriscolsult, ajutat de doi
jurisconsulţi, un şef de birou, un copist şi un odăiaş. În mod oarecum surprinzător
Regulamentul insistă mai cu seamă pe îndatoririle primjuristconsulului în
particular şi nu pe cele ale acestei direcţii din cadrul Primăriei în sine. Aflăm
astfel că în grija sa stăteau rezolvarea unei serii de probleme, începând cu
cele legate de custodia legilor şi regulamentelor (având inclusiv dreptul de a
face apel la instituţia Prefecturii contra hotărârilor municipiului considerate
de el nelegale). Îndeplinea totodată rolul de avocat al municipalităţii oferind
consultanţă, propunând sancţiuni disciplinare funcţionarilor şi personalului
auxiliar. Trebuia apoi să întocmească documentele juridice şi să reprezinte
instituţia în procesele oraşului. I se confirma calitatea de membru al Adunării
generale, Consiliului și a altor comisii. El era şi cel care stabilea sarcinile de
lucru ale personalului contenciosului. Avea (alături de jurisconsulţi) şi libertatea
de a desfăşura activităţi şi în afara celor din Primărie cu condiţia să nu intre în
conflict de interese cu acestea (se stipula în acest sens că se pot „ocupa cu
orice alte afaceri private cari nu sunt în coliziune cu profesiunea lor și cari nu
ating interesele municipiului”).
Riguros erau trasate apoi şi îndatoririle contabilităţii: „ţinerea în evidenţă
a averilor şi veniturilor municipiului”, controlul lichidităţilor instituţiei,
supravegherea „afacerilor de bani şi avere cari privesc manipularea sau
achiziţiunea banilor şi averilor”, dar şi a taxelor şi impozitelor, acordarea de
aviz în probleme de specialitate (la solicitarea primarului, Consiliului sau sedriei
orfanale etc.). De remarcat ar fi în rândurile consacrate de document capitolului
contabilităţii şi menţionarea unor principii foarte des accesate şi în prezent,
respectiv cele referitoare la debirocratizare, funcţionare în slujba cetăţeanului
şi transparenţă („iar socotelile pe cât posibil să şi le simplifice astfel încât cu
înlăturarea formalităţilor de prisos, serviciul contabilităţii să fie prompt şi exact,
ca publicul să fie servit în mod prevenitor, iar mersul afacerilor să reprezinte
un tablou curat”) (pct. 15).
Finanţele oraşului, dar şi cele ale fundaţiilor erau gestionate de casieria
principală (pct. 16). Personalul care o deservea trebuia să urmărească intrările
şi ieşirile de bani, cooperând strâns cu contabilitatea; în caz de ivire a unor
probleme rezultând din întocmirea neadecvată sau de nepregătirea la timp
a unor documente, precum şi de neidentificarea falsurilor acesta trebuia tras
la răspundere; de păstrarea actelor erau deopotrivă responsabili casierul şef
şi controlorul; celor doi li se încredinţau şi „cheile casselor de fier formând
casseria principală”, multiplicarea, predarea la primirea sau părăsirea funcţiei
ori pierderea lor era strict reglementată. Caracterul special al acestei direcţii
a Primăriei şi sensibilitatea funcţiei (tentantă să conducă la acte de corupţie)
era contracarată de Regulament prin posibilitatea acordării unor impiegaţi „din
cauza caracterului special al însărcinărilor” diverse sume de bani, dar doar cu
acordul în scris al Consiliului.
Având o independenţă totală faţă de celelalte organisme administrative
sedria orfanală trebuia să îndeplinească „pe teritoriul oraşului pe răspunderea

sa proprie toate afacerile orfanale de primă instanţă cu cari sunt investite
municipiile”. Atribuţiile sale, precum şi drepturile şi obligaţiile personalului erau
reglementate prin legi şi ordonanţe, dar şi de vechiul regulament de organizare
a municipiului, noul document neaducând modificări de substanţă în acest
domeniu (cap. 17).
De cel mai numeros personal dispunea Perceptoratul municipal (20
de perceptori de clasa I şi II, 22 de controlori de vamă, 25 de perceptori de
vamă etc.). Acest organ al Primăriei avea importanta funcţie de a administra,
gestiona şi executa chestiunile referitoare la impozitele municipale şi la cele ale
statului, la taxe şi vămi etc. În vederea eficientizării funcţionării ei şi a distribuirii
echilibrate a sarcinilor de lucru perceptoratul era împărţit în 11 secţiuni.
Conducerea sa efectivă era asigurată de şeful perceptoratului, cu atribuţii largi
în ceea ce priveşte împărţirea subordonaţilor, inspectarea activităţii acestora
etc. Avea obligaţia în ceea ce privea împărţirea subordonaţilor, inspectarea
activităţii acestora etc. Avea obligaţia de a primi în audienţă şi de a rezolva
„sumar” reclamaţiile referitoare la impozite. O altă sarcină importantă care îi
revenea era aceea de a se ocupa de „încassarea, lichidarea şi trimiterea la locul
cuvenit a creanţelor de încassat” (pct. 19).
Volumul mare de documente pa cere municipiul îl producea sau care
intrau în Primărie impunea organizarea minuţioasă a arhivei. De remarcat
ar fi faptul că pe lângă atribuţiile tradiţionale ale unei asemenea entităţi (de
organizare a documentelor, de păstrare a celor originale, a diferitelor procese
verbale, registre de stare civilă, de efectuare a unor selecţii etc.) Regulamentul
îi dădea dreptul primarului de a solicita adunarea acelor documente relevante
pentru istoria oraşului în vederea publicării lor.
Biroul administrativ era format din oficiul de registratură, de expediţii şi de
arhivă, fiind condus de un director. În seama sa cădea îndeosebi sarcina de a
înregistra, copia şi expedia acte, dar şi de a se asigura de materialul de birotică
necesar („imprimate şi unelte de birou”) (pct. 20).
„Pentru expedierea afacerilor de natură administrativă rămase neîngrijite
în urma stratificării poliţiei şi stabilirei sferei sale de atribuţiuni” Regulamentul
prevedea înfiinţarea unei antistii orăşeneşti care îşi desfăşura activitatea prin
intermediul a 9 secţii: preşidenţială, administrativă, militară, industrială şi
de asigurarea a muncitorilor, a târgurilor, de poliţie veterinară, de servitori,
Judecătoria contravenţională şi comunală şi un birou auxiliar. Îndatoririle
fiecăreia sunt şi în acest caz cu claritate precizate (pct. 21). Importanţa acestei
direcţii din cadrul Primăriei şi sfera largă de probleme pe care trebuia să le
rezolva e dovedită de precizarea că primarul (sau „în caz de împiedicare” a
acestuia, primnotarul) avea sarcina de a „examina personal cel puţin o dată pe
semestru gestiunea antistiei”, trebuind mai apoi să înainteze un raport special
cu cele constatate către comisia administrativă.
Ultimele puncte ale documentului sunt mai scurte şi au adesea un
conţinut general. Ele fac referiri la calificarea necesară obţinerii diverselor
posturi (pct. 22), la evitarea conflictului de interese („nu vor putea exercita
nici o ocupaţie care e incompatibilă cu profesiunea, demnitatea postului lor
sau cu îndatoririle oficiului lor”) (pct. 23), la apărarea intereselor instituţiei prin
interzicerea angajaţilor de a oferi informaţii care ţineau de sfera lor de activitate
sau de a interveni pentru soluţionarea unor cereri (pct. 25). Angajatul care
„după terminarea procedurii disciplinare” şi-a părăsit postul fără a se întoarce
în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării era destituit (erau exceptaţi cei
care puteau motiva întârzierea) (pct. 26). Funcţionarii care îi înlocuiau pe cei
„substituiţi” aveau dreptul de „a exercita toate drepturile şi datorinţele celuia
pe care îl înlocuieşte” (pct. 30); erau reglementate situaţiile celor care încă nu
şi-au satisfăcut obligaţiile militare sau a celor „concentraţi la serviciul militar
pe un timp nehotărât” (pct. 31); concediul de odihnă se asigura în funcţie de
clasa de salarizare, cu aprobarea primarului. În afara acestuia zile libere peste
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cele prevăzute legal se acordau cu acordul congregaţiunii municipale „în
cazuri bine motivate” (pct. 33). Lipsa nemotivată şi neîntoarcerea la slujbă după
isprăvirea zilelor libere se sancţiona disciplinar (pct. 36). Angajaţilor care aveau
sarcini în afara oraşului „ori în interior (…) în interesul particularelor” le revenea
o diurnă. Din păcate documentul nu ne dă detalii legate de valoarea acesteia.
Ni se indică în schimb faptul că în caz de deplasare în Cluj sau Bucureşti în
interes de serviciu ea se va dubla (pct. 37). Se suportau, evident, și cheltuielile
legate de transport, dovedite cu acte la contabilitatea instituţiei.
În două puncte (40-41) sunt atinse chestiuni legate de demisiile
personalului. Procedura, se spunea în cuprinsul documentului, nu-i absolvea
pe cei ce recurgeau la acest gest de procedura disciplinară legală care se
aplica în astfel de cazuri, ea eliberându-i doar de îndeplinirea sarcinilor avute
în calitatea de salariat.
Punctul 44 face referire la calificarea pe care personalul având funcţii
de conducere trebuia să o aibă. O bună parte din aceste aspecte vor rămâne
identice cu cele cuprinse într-un document din 1883 (de pildă, în cazul
primarului, consilierilor, antistiei comunale, primjurisconsultului, consilierilor
tehnici, inginerilor, primcontabilului, arhivarului etc.).
Problemele legate de avansări (pct. 45) trebuiau abordate în conformitate
cu legislaţia referitoare la funcţionarii de stat şi judeţeni.
Ultimul punct stabilea gradaţiile de salarizare după care angajaţii
municipalităţii urmau a fi remuneraţi. Leafa şi banii de chirie a subofiţerilor
şi servitorilor urma să crească din 5 în 5 ani cu un procent de 20 %, iar unor
categorii de slujbaşi (pompieri, notari, dezinfectatori şi odăiaşi) li se puneau la
dispoziţie şi îmbrăcămintea necesară (de iarnă şi de vară, la care se adăuga o
dată la 3 ani o manta).
În stadiul actual al cercetărilor nu ştim cu exactitate până când a rămas
Regulamentul de organizare a Municipiului Oradea în folosinţă şi când şi în
ce probleme i-au fost aduse modificări, completări, nuanţări sau eliminate
prevederi din cuprins. Putem afirma cu certitudine însă că s-a vrut şi a reuşit să
fie un document modern, în pofida faptului că în cuprinsul său se fac referiri
la legi și documente vechi, unele chiar de mai multe decenii (articolul de lege
XLIV /1883, articolul de lege VI/1886 Articolul de lege XXI/1886, articolul de
lege XXIII/1886, art de lege I/1890,articolul de lege XX/1901, articolul LX/1907
sau ordine ministeriale precum cel cu numărul 127 000/1902 B.M/M.I, ordinul
19248/1920 K. T. etc.). Prevederile din aceste documente considerate a fi valabile
au fost reţinute, lor adăugându-li-se altele menite a consolida documentul şi
a-i oferi elasticitatea reclamată de funcţionarea unei instituţii însărcinate să
conducă destinele unui oraş aflat în plină dezvoltare.
Elaborarea şi punerea sa în folosinţă a fost solicitată deopotrivă de
schimbările administrative care au adus urbea în fruntariile României Mari, dar și
de necesitatea instituţiei de a se eficientiza şi de a se pune în slujba cetăţenilor şi
a colectivităţii în ansamblul său. Nu întâmplător găsim în cuprinsul său evocate
principii a căror valabilitate s-a păstrat până în prezent, precum cele legate
de necesitatea oferirii unor servicii publice transparente, de însuşirea de către
personal a unei conduite adânc şi necondiţionat ancorată în corectitudine, de
evitarea conflictelor de interese şi de nesupunere a celor ale instituţiei celor
personale sau de interzicerea salariaţilor (îndeosebi a celor la care ajungeau
sau care redactau documente) de a oferi informaţii care puteau mai apoi să
lezeze interesele instituţionale sau municipale.
Stabilind ierarhii şi fluxuri de cooperare şi conlucrare între diversele
compartimente, impunând calificare specială pentru obţinerea unor funcţiicheie, documentul de faţă a asigurat buna funcţionare a municipalităţii, având
propriul său rol în dezvoltarea Oradiei în primii ani de administraţie românească.
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ANEXĂ
Nr. 155[0]1

Regulamentul de organizare a Municipiului Oradea
Sfera de activitate a municipiului

§1
• Sfera de activitate a municipiului Oradea-Mare e regulată prin legile şi
ordonanţele în vigoare.
• Activitatea municipală
§2
• Municipiul Oradea-Mare îşi exercită drepturile sale municipale asupra
tuturor persoanelor domiciliate și asupra tuturor averilor aflate pe teritoriul
său, conform ordonanţelor şi regulamentelor în vigoare în mod autonom.
§3
• Municipiul Oradea-Mare își exercită autonomia sa şi drepturile rezultând
dintrânsa în baza şi limitele articolelor (XXI-XXII) de lege din anul 1886 şi a
legilor în fiinţă ori a celor care se vor aduce în viitor, cât şi a ordonanţelor
şi regulamentelor ministeriale în vigoare, prin:
·· Adunarea generală a Congregaţiei municipale
·· Comitetul Administrativ
·· Primarul
·· Consiliul municipal
·· Sedria orfanală
·· Antistia municipală
§4
• Sfera de activitate a Adunării generale a Congregaţiei municipale, a
Comitetului administrativ şi a diferitelor comisiuni speciale e regulată prin
(…) ordonanţele şi regulamentele în vigoare.
Primarul
§5
• Personalul biroului Primarului se compune din: 1 subnotar clasa I, 1
subnotar clasa II, 3 translatori, 1 oficiant, 2 copişti, 1 portar şi 1 servitor
• Primarul e întâiul funcţionar al municipiului şi reprezentantul autorităţii
municipale. Ca atare atribuţiile sale sunt:
• În absenţa prefectului e preşedintele Adunării generale a Co[ngregaţiei]
municipale, a Comisiunii administrative, a judecătoriei disciplinare, a
judecătoriei de apel de sedrie orfanală, a judecătoriei de reclamaţii, de
dare de drum, a judecătoriei de apel de contravenţii silvice şi a Comitetului
central.
• Preşedintele Consiliului, a Comitetului Central, mai departe a comisiunilor
a căror preşedinte e după Regulament. În afară de aceasta poate prezida
în oricare comisiune instituită prin acest regulament sau în virtutea unei
hotărâri a adunării generale.
• În caz de înpiedecare a prefectului decide în afacerile ce sunt de
competinţă administraţiei și cari nu pot fi amânate în temeiul art. VI al
legii 1876, nr-ul 19.
• Primeşte ordonanţele ministeriale, scrisorile, rapoartele şi petiţiunile
sosite la oraş, contrasemnează primirea banilor şi coletelor de bani.
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Execută ordonanţele ministeriale în temeiul dispoziţiunilor din art. de lege
XXI/1886. și art LX/1907.
E păzitorul sigiliului municipiului.
Iscăleşte documentele, scrisorile şi rapoartele făcute în numele
municipiului.
În cadrul legilor, regulamentului și contractelor de angajare dispune de
funcţionarii oraşului, de personalul auxiliar şi manipulant şi de impiegaţii
săi.
Cu excepţiunea primnotarului, primjurisconsultului, consilierilor,
preşedintelui sedriei orfanale şi antistiei aplică pedepse disciplinare
funcţionarilor, personalului auxiliar şi manipulant şi tuturor impiegaţilor,
pentru nesupunere sau negligenţă mai mică în serviciu, după ascultarea
celor interesaţi fără apel, ori de câte ori e trebuinţă. Aceste pedepse
constau din o amendă de până la 20 lei pentru funcţionari şi de până la
10 lei pentru cellalt personal, care se va vărsa în folosul fondului de pensie
municipal. Primarul îşi rezervă dreptul de a trage la respundere pe cei ce
vor fi comis abateri mai grave de la lege.
Exercită asupra impiegaţilor municipiului autoritatea disciplinară conform
art. XXIII de lege / 1886, pct. 2. 4. şi 6 şi în interesul regulamentului de
faţă. Cu îndeplinirea anchetei disciplinare va putea însărcina pe oricare
dintre membrii consiliului, însă aceste atribuţii i le va executa de regulă
primnotarul.
Angajează, înaintează, dar și concediază din serviciu pe acei impiegaţi
a căror numire, avansare sau concediare prin lege, decret sau statut
cade în sfera sa de competinţă. La numirea servitorilor va fi cu deosebită
considerare la persoanele cari şi-au terminat serviciul militar sau la
disposiţiunile art. II. de lege din 1873.
La fiecare adunare generală face un raport amănunţit comisiunii municipale
şi prefectului despre dispoziţiunile ce a luat și despre starea municipiului;
în afară de aceasta raportează din caz în caz prefectului asupra diferitelor
afaceri ori de câte ori e nevoie şi asupra executării instrucţiunilor primite.
În fiecare şedinţă lunară regulată înaintează un raport amănunţit
Comisiunii administrative despre starea ramurei administrative din sfera
sa de activitate, despre greutăţile, piedicile şi conflictele întimpinate
(conform) art. VI de lege/1886, nr-ul 16.
Execută hotărârile adunării generale cari i-au fost adresate direct persoanei
lui.
Inspectează pe neaşteptate caseriile de sub administraţiunea şi
supravegherea municipiului ori de câte ori e nevoie, dar cel puţin odată
pe fiecare semestru, înaintând rapoartele sale relativ la mersul caseriilor
adunării generale dacă e nevoie de a se lua o măsură oarecare (sau), în
caz contrar, consiliului.
Inspectează pe fiecare an, cel puţin odată, instituţiunile publice ale
oraşului şi cel puţin odată pe semestru diferitele autorităţi, oficii împreună
cu gestiunea lor, dând seamă de cele constatate şi de măsurile luate
Adunării generale prin raportul său lunar cel mai apropiat.
În cazuri urgente, dacă întârzierea ar fi dăunătoare, ordonanţează cu
luarea avizului prealabil al contabilităţii, până la 2.000 lei în contul caseriei
orăşeneşti; e dator însă a cere aprobarea ulterioară a Consiliului; dacă
cheltuielile nu sunt prevăzute în buget, afacerea se va înainta Adunării
generale celei mai apropiate, cerându-i-se aprobarea ulterioară. Pentru
ajutoare urgente săracilor, pentru milă, trebuinţe mici, instantanee şi
indispensabile primarul poate ordonanţa fără învoirea consiliului, dar
numai în cadrele bugetului şi cu contrasemnarea contabilului.
Dacă contra astorfel de ordonanţări ar ridica obiecţuni din partea
contabilităţii sau Consiliului, iar primarul şi-ar menţinea şi mai departe
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hotărârea sa, contabilitatea îşi va scrie obiecţiunile pe ordonanţă, suma
ordonanţată însă o va trece în registru şi în condica de control, iar casieria
va fi datoare să plătească dacă după reclamaţiune sa va primi de la
primar un ordin în scris, dar în asemenea cazuri primarul, sau dacă el nu
o face, contabilitatea e datoare a raporta Consiliului, iar Consiliul Adunării
generale.
Întrucât Consiliul n(-)ar face Adunării generale o asemenea comunicare,
o va face contabilitatea.
Inspectează şi vidimează în fiecare zi condicile de înregistrare.
Stabileşte împărţirea la lucru, ordinea de serviciu şi modul funcţionării
în oficiile auxiliare şi de manipulare neaparţinând direct (de) secţiile sau
oficiilor speciale. Împărţeşte şi strămută funcţionarii, personalul auxiliar şi
de manipulare şi toţi impiegaţii oraşului.
Stabileşte data începerii concediilor pentru funcţionari, personalul auxiliar
şi de manipulare şi pentru toţi impiegaţii, în sfera sa de activitate, după
ascultarea şefilor de serviciu respectiv.
Poate acorda funcţionarilor, personalului auxiliar şi de manipulare şi
impiegaţilor un concediu extraordinar de cel mult 15 zile în cazuri bine
motivate.
Controlează observarea regulată a orelor de serviciu din partea
impiegaţilor, putând prelungi în caz de nevoie orele de birou pentru toate
sau numai pentru unele servicii cu ascultarea şefilor de serviciu.
Pentru executarea lucrărilor sporite în mod extraordinar poate angaja în
caz de nevoie urmăritori, preţuitori, înmanuitori şi alţi impiegaţi auxiliari
în mod provizoriu; despre aceasta însă va raporta Adunării generale celei
mai apropiate.
Părţilor particulare le dă permise pentru consultarea şi copierea
documentelor din arhivă.
În general dispune în afacerile cari după lege, ordonanţe ministeriale sau
după Regulament sunt de competinţa sa, reprezintă obştia oraşului în
afacerile publice şi private, e diriguitorul şi conducătorul administraţiunii
oraşului luând măsurile necesare pentru înaintarea culturală, morală şi
materială a oraşului şi întrucât măsurile acestea ar trece peste atribuţiunile
sale, intervine la autoritatea competinţă.
Primarul dă ordin să se poarte o condică de înregistrare deosebită şi
un index deosebit despre afacerile înaintate resortului său, un registru
principal despre funcţionari, personalul auxiliar şi de manipulare şi
despre impiegaţi, jurnale de control despre concedii şi timpul petrecut în
misiune şi, în general, va da ordin să se poarte toate jurnalele, tablourile
şi registrele de evidenţă cari i le prescriu legile, ordonanţele ministeriale
şi regulamentele.
Referenţii primarului sunt notarii ataşaţi, cari după împărţirea primarului
împlinesc atribuţiunile ce sunt de competinţa sa, raportând despre ele
primarului. În caz de nevoie însă primarul va putea însărcina cu prepararea,
prelucrarea și refacerea afacerilor ce sunt de competiţa sa pe ori care din
referenţii de consiliu.
Pentru afacerile de competinţa sa, primarul are un birou deosebit cu
gestiune şi arhivă deosebită şi a cărui regulament de serviciu îl stabileşte
primarul prin ordonanţă.
Contra hotărârilor vătămătoare ale primarului se va putea apela în
termen de 15 zile socotind de la data înmanuării, dacă o lege specială
nu dispune altcum/art. XX. de lege/ 1901 §-ul 6. Contra dispoziţiunilor
primarului relative la împărţirea funcţionarilor şi impiegaţilor, precum şi
a dispoziţiunilor lui referitoare la stabilirea sferei de muncă se va putea
apela la adunarea generală în termin de 15 zile, care va decide în mod
definitiv.
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Consiliul Municipal
§ 6.
• Membri(i) consiliului cu drept de vot sunt:
·· Primarul.
·· Primnotarul/ primarul ajutor
·· Primjuristconsultul şi
·· Consilieri(i).
• În afară de membri(i) de Consiliu cu drept de vot vor lua parte la şedinţele
consiliului în afaceri de contabilitate contabilul şef, iar în celelalte afaceri
administrative notarii, concepiştii, precum şi practicanţii administrativi ca
referenţi însă fără drept de vot.
§ 7.
• Atribuţiile consiliului le îndeplinesc următoarele 6 secţii:
·· Secţia Administrativă.
·· Secţia Economică.
·· Secţia Financiară.
·· Secţia de Instrucţie poporală şi de cultură socială.
·· Secţia Ocrotirii sociale şi (de) igienă publică.
·· Secţia Tehnică.
• Regulamentul de serviciu al Consiliului municipal și al celorlalte secții îl
stabilește Comisiunea municipală.
I. Secţia administrativă
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§ 8.
• Personalul acestei secţii e următorul: primnotarul, 1 notar clasa I, 1 notar
clasa II, 1 şef de birou/ concepist / şi 1 odăiaş /ordonanţă.
• Atribuţiile secţiei sunt:
·· Chestiunile de drept public.
·· Ordonanţele ministeriale, întrucât nu sunt de atribuţia unei alte
secţii, după cuprinsul lor.
·· Anchete disciplinare.
·· Măsurile pregătitoare relative la constituirea şi complectarea
Comisiunii municipale şi a comisiunilor, precum şi cele relative la
împlinirea locurilor vacante de funcţionari şi de impiegaţi.
·· Compunerea şi publicarea ordinei de zi a Adunării generale.
·· Conducerea proceselor-verbale ale Adunării generale, Comisiunii
administrative şi sub-comisiunilor ei, ale comitetelor de verificare
şi cenzurare şi înaintarea lor aci şi pregătirea documentelor
întrucât nu sunt de competinţa unui referent (de) consiliu.
·· Luarea măsurilor pentru înaintarea proceselor-verbale ale Adunării
generale la Ministerul de Interne în termin de 30 zile.
·· Ţinerea în evidenţă a însărcinărilor date Consiliului și diferitelor
comisiuni de către adunarea generală, înaintarea unui raport
despre aceasta în jurnalul de ţinere în evidenţă în fiecare semestru,
către Comisiunea municipală.
·· Îngrijirea pentru conducerea exactă a proceselor-verbale ale
Consiliului şi administrarea lor.
·· Supravegherea arhivei registraturei, biroului și oficiului de
expediere şi a personalului, supravegherea distribuirii lucrului,
expediţiei şi înmanuării, supravegherea conducerii exacte a
registrelor de expediţie şi jurnalelor de urgenţă.
·· Publicarea regulamentelor.

·· Păstrarea exemplarelor legale ale regulamentelor şi complectarea
lor cu executarea (…) modificărilor definitive.
·· Redactarea rapoartelor semestriale ale Comisiunii administrative.
·· Afacerea de căi ferate.
·· Tranşarea tuturor hotărârilor antistiei contra cărora s-a făcut apel
la primar, la Consiliu, Comisiunea administrativă şi la adunarea
generală.
·· Colonisări şi desproprietăriri.
·· Împământeniri şi emigrări.
·· Apartinenţe.
·· Pensionări.
II.Secţia economică
§ 9.
• Personalul acestei secţii e următorul: 1 consilier, 1 notar clasa I, 2
concepişti / şef de birou, 1 girant economic, 1 girant ajutător economic,
2 grădinari, 1 odăiaş, plus personalul de servitori agricoli şi muncitori cu
ziua în numărul de lipsă.
• În sfera de competinţă a acestei secţii cad:
·· Supravegherea averii mobiliare şi imobiliare a municipiului,
conservarea şi fructificarea ei, fie prin arendare, fie prin exploatare
în regie.
·· Vânzarea averii municipiului şi acvirare de noui averi.
·· Supravegherea hotarelor oraşului, controlarea şi menţionarea lor.
·· Procedura pentru recâştigarea teritoriilor luate din averea
municipiului.
·· Stabilirea condiţiunilor contractelor relative la averea şi bunurile
municipiului pe lângă luarea avisului oficiilor speciale respective,
publicarea şi executarea licitaţiunilor.
·· Asigurarea contra focului a averii mobiliare şi imobiliare.
·· Ţinerea în evidenţă a averii mobiliare şi imobiliare a oraşului,
facerea şi rectificarea inventarului şi registrului principal imobiliar.
·· Controlarea faptului dacă chiriaşii, arendaşii şi antreprenorii fac
îndestul obligaţiilor lor din contract.
·· Cumpărarea de produse agricole, de unelte, materii mobile,
instalaţiuni şi instrumente necesare municipiului şi supravegherea
lor.
·· Valorizarea pământurilor municipiului, arendarea lor în regie şi
în legătură cu aceasta conducerea şi supravegherea lăptăriei,
îngrăşării porcilor, legumăritului şi grădinăritului sau altor instituţii
economice similare.
·· Supravegherea fermei oraşului şi a trăsurilor ce se află acolo.
·· Cumpărarea de haine pentru impiegaţii municipiului şi controlarea
manipulării lor.
·· Chestiile relative la plasarea oficiilor.
·· Dreptul de pescuit şi de vânat.
·· Supravegherea cimitirelor publice şi administrarea lor.
·· Chestiuni veterinare, de gospodărie rurală şi de poliţia de câmp;
chestiunile de păşunat şi controlarea observării de către cei
interesaţi a regulelor de păşunat.
·· Statistica economică.
·· Urmărirea sau prescrierea creanţelor municipale şi ordonanţările
relative la ele.
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III.Secţia financiară
§ 10.
• Personalul acestei secţii e următorul: 1 consilier, 1 notar clasa I, 1 notar
clasa II, 1 şef de birou/concepist, 1 impiegat de contabilitate statistic şi 1
odăiaş.
• În sfera de atribuţii a acestei secţii cad:
·· Dispoziţiunile şi lucrările relative la stabilirea bugetului anual şi
socotelilor finale şi la votarea creditelor suplimentare.
·· Urmărirea executării bugetului votat.
·· Împrumuturile municipiului.
·· Punerea în valoare a banilor publici.
·· Afacerile relative la administrarea financiară generală a
municipiului.
·· Afacerile de timbru şi de taxe care privesc obştea municipiului.
·· Chestiile de organizare ale caseriei şi contabilităţii şi regulamentele
şi instrucţiunile relative.
·· Donaţiunile, ajutoarele şi recompensele.
·· Măsurile relative la încasarea birurilor ce privesc caseria oraşului,
asigurarea, iertarea şi prescrierea birurilor rămase în suferinţă.
·· Taxele pentru pavaj, vămile de import şi export, taxele de piaţă,
vămile de târg, taxele de băuturi şi alte drepturi şi venituri;
administrarea şi punerea lor în valoare.
·· Lucrările relative la răscumpărarea dărilor de consum a statului şi
drepturilor de măsurarea băuturilor.
·· Orice procedură privitoare la impunerea oraşului cu dări, fie în
mod direct, fie indirect.
·· Propunerile relative la studiarea isvoarelor de venit ale oraşului,
stabilirea veniturilor publice ale municipiului.
·· Publicaţiunile de licitaţiuni relative la lucrurile mişcătoare şi
nemişcătoare, adresele judecătoreşti relative la drepturile de
prioritate şi la declaraţiunile de competinţe.
·· Afacerile de statistică generală şi locală.
·· Ordonanţările privitoare la afacerile de mai sus.
IV.Secţia Instrucţiunii poporale şi culturei sociale
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§ 11.
• Personalul acestei secţii e următorul: 1 consilier cu cualificaţia de profesor
al şcoalelor medii şi cu salar la fel, 1 notar clasa I, 1 şef de birou / concepist,
1 practicant administrativ, 1 odăiaş, 1 director de şcoală industrială, 6
învăţători de şcoală industrială, 1 copist, 1 rândaş, 1 director de bibliotecă,
1 bibliotecar, 1 ajutor bibliotecar, 1 copist, 1 odăiaş.
• În sfera de activitate a acestei şcoli cad:
·· Toate chestiunile relative la afacerile personale, materiale şi
spirituale ale instituțiunilor de instrucţiune poporală culturală
comunală.
·· În general toate afacerile de instrucţiune publică, de instrucţiune
specială economică, comercială şi industrială şi de comerciu şi
toate afacerile de educaţie poporală.
·· Conducerea afacerilor materiale ale şcoalelor, grădinelor de copii
cu caracter de stat, întrucât cad în sarcina municipiului.
·· Instituţiunile publice de cultură subvenţionate de municipiu cu
executarea hotărârilor aduse sau controlarea execuţiunii lor.
·· Confesiunile.

·· Cluburile şi reuniunile literare.
·· Biblioteca publică şi bibliotecile popolare ale municipiului.
·· Instrucţiunea musicală, artele frumoase şi plastice, gimnastica,
aranjarea de concerte, expoziţii şi alte întreceri similare.
·· Înfiinţarea şi întreţinerea locurilor de sporturi şi alte jocuri.
·· Teatrele şi cinematografele.
·· În general toate chestiile de cultură socială şi validitarea, scăderea
sau constatarea şi debitarea creanţelor relative la chestiile acestea
şi ordonanţările de plată.
·· Instituţiunile de mai sus cad din punctul de vedere al administrării
şi supravegherii în sfera de atribuţii a acestei secţii, iar cumpărarea
articolelor, instalaţiunilor şi materialelor necesare numai atunci e
de atribuţia secţiei administrative dacă cumpărarea lor simultană
cu alte trebuinţe ale municipiului va fi socotită de consiliu din
punct de vedere practic necesară şi posibilă.
V.Secţia ocrotirei sociale şi igienei publice
§ 12.
• Personalul acestei secţii e următorul: 1 consilier, 1 notar clasa II, 1 şef
de birou / concepist, 1 practicant administrativ, 1 odăiaş, 1 inspector de
lazaret, 2 servitori dezinfectatori şi 1 servitor de spital, 1 şef al biroului de
plasare, 1 subşef al biroului de plasare, 1 odăiaş, 1 curator de orfelinat, 1
director al institutului Csesztivó-Dudek, 1 comisar de spitale şi 1 urmăritor.
• În sfera de atribuţiune a acestei secţii cad:
·· Spitalele, stabilirea şi încasarea cheltuielilor de tratament.
·· Igiena publică, binefaceri(le) şi asistenţa săracilor.
·· Bucătării(le) publice, dispensării şi senatorii.
·· Chestiile de locuinţă şi administrarea locuinţelor mici ale oraşului.
·· Băile poporale.
·· Administrarea fundaţiunilor şcolare, a săracilor şi de binefacere,
ca fundaţiunile Rimanóczy, Botó, Csesztivó-Dudek şi altele.
·· Spitalul de copii.
·· Lazaretul.
·· Orfelinatul municipiului şi casa învăţăceilor de industrie.
·· Ocrotirea copiilor.
·· Ocrotirea mamelor şi săracilor.
·· Ajutorarea văduvelor, invalizilor şi orfanilor de răsboiu şi în general
ajutoarele de răsboiu.
·· Birourile de plasare oficiale.
·· Supravegherea oficiului social de ocrotire de răsboiu şi a biroului
municipal de plasare.
·· Studierea raporturilor de scumpete a alimentelor şi combustibilului
şi măsurilor de îndreptare a lor.
·· În general toate afacerile de ocrotire poporană şi chestiile
sociale, precum şi scăderea, constatarea şi debitarea creanţelor
respective şi ordonanţările de plată.
·· Instituţiunile acestea cad din punctul de vedere al administrării şi
supravegherii în sfera de competinţă a acestei secţii, iar cumpărarea
articolelor, instalaţiunilor şi materialelor e de atribuţiunea secţiei
economice.
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VI. Secţia tehnică
§ 13.
• Personalul acestei secţii e următorul: 1 consilier, 2 ingineri, 1 maestru
zidar, 1 ţinător de evidenţă, 1 desenator, 1 inspector de teatru, 2 cantonieri
şefi de drumuri, 1 copist, 10 cantonieri, 1 paznic de diguri, 2 odăiaşi.
• La sfera de competinţă a acestei aparţin:
·· Darea de permisiuni pentru zidirea de clădiri publice şi private.
·· Controlarea şi supravegherea construcţiunilor particulare potrivit
dispoziţiunilor regulamentului de construcţii.
·· Regularea oraşului, exproprierile, facerea de macadame, înpietrite
şi pavaje.
·· Canalizarea, apaductul, iluminatul, curăţirea şi fabrica de ghiaţă,
afacerile tehnice şi în general toate esploataţiunile tehnice publice.
·· Pregătirea şi ţinerea licitaţiilor relative la lucrările tehnice şi la
transporturile tehnice urmând a se executa, facerea de propuneri,
planuri şi bugete şi conducerea şi supravegherea lucrărilor
orânduite.
·· Toate chestiile rezultând din executarea regulamentelor relative
la lucrările tehnice și celelalte afaceri înaintate acestei secţii de
către adunarea generală sau consiliu.
·· Controlarea exploataţiunilor tehnice ale municipiului din punct
de vedere tehnic.
·· Procedura în privinţa serviciului tehnic al căilor municipale,
conform art. I. de lege 1890.
·· Ca agent special tehnic al municipiului stă la dispoziţia primarului
în ceia ce priveşte lucrările ce sunt de atribuţiunile sale speciale.
·· Veghează asupra macadamelor, lucrărilor de întâlnire a malurilor,
conduce lucrările comisiunii însărcinată cu recepţiunea oficială a
lucrărilor făcute pe seama municipiului.
·· Procedează în toate afacerile de resortul său pe cari le înaintează
Adunarea generală, Consiliul sau primarul şi dă lămuririle necesare
cerute de secţii sau comisiile speciale.
·· Îndeplineşte lucrările de hotărnicire înlăuntrul sau în afară de
oraş, îngrijeşte de ţinerea în stare bună a stradelor din interiorul
oraşului sau din suburbii, a podurilor, clădirilor municipale şi de
repararea lor, potrivit regulelor prescrise.
Contenciosul
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§ 14
• Personalul contenciosului se compune din: 1 primjurisconsult, 2
jurisconsulţi din cari unul se va detaşa pe lângă sedria orfanală, 1 şef de
birou juridic / concepist, 1 copist şi 1 odăiaş.
• Drepturile şi îndatoririle jurisconsutului prim şi jurisconsulţilor în general
sunt regulate prin art. de lege XXI/1886, VI/1876, XX/1877 şi mai departe
prin diferiţi alţi articoli de lege, prin ordonanţe ministeriale şi regulamente
municipale.
• Primjuriscosultul e custodele legilor, obiceiurilor cu putere de lege,
regulamentelor municipale în guvernarea autonomă și în adunările
generale având drept să apeleze prin prefect contra oricărei hotărâri a
municipiului la ministru de resort / art. de lege XXI/1886, § 70 şi XX/1901,
§ 11.
• Ca avocat al municipiului și ca consilier juridic al oraşului dă lămuriri şi
păreri juridice Adunării generale, primarului, Consiliului, sedriei orfanale,
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antistiei şi referenţilor în afaceri publice și private. În afaceri în cari din
punct de vedere juridic părerea nu e hotărâtoare, înainte de a aduce o
hotărâre, se va lua totdeauna avizul lui.
Ca avocat a municipiului face propunere în afacerile disciplinare ale
funcţionarilor, personalului auxiliar şi manipulant sau a celorlalţi impiegaţi,
potrivit rezultatului anchetei.
Pune în curgere acţiunile pentru injuriile comise şi face propunere pentru
fixarea cifrei amenzilor, cf. art. de lege XXI/1886, § 54.
În înţelesul legilor şi regulamentelor în vigoare cf. art. de lege XXI/1886,
§ 70 e reprezentantul juridic al municipiului la asigurarea şi încasarea
impozitelor directe şi indirecte şi a creanţelor ce urmează a se încasa
după modul impozitelor.
Pregăteşte documentele juridice ce urmează a se elibera în numele
municipiului sau le cercetează din punct de vedere juridic.
Reprezintă municipiul înaintea judecătorilor, poartă procesele oraşului,
îngrijeşte de asigurarea şi încasarea creanţelor municipale, dă părere
asupra ofertelor de învoială, iar întrucât o asemenea învoială ar fi
avantagiosă oraşului, face în privinţa aceasta o propunere.
Dă părere juridică asupra condiţiilor planurilor de licitaţie, arendă,
întreprindere ş.a. ce privesc municipiul, dresează contractele pe temeiul
condiţiunilor aprobate, iar acolo unde e nevoie îngrijeşte de asigurarea
lor.
Fixează textul regulamentelor sau le revidiază din punct de vedere juridic.
Ia parte la revizuirile casei.
E membrul delegaţiei de licitaţie minuendă şi licitaţii de vânzare şi în
această calitate îngrijeşte ca formalităţile şi condiţiunile să fie observate
cu exactitate.
E membrul Adunării generale a municipiului, Consiliului, comisiunei
adminstrative şi tuturor comisiunilor la cari trebuie să ia parte în înţelesul
regulamentului.
În înţelesul ordonanţelor no. 65000/1909 şi 165000/1910 M.I. colaborează
la judecătoria contravenţională a oraşului.
Primjurisconsultul face să se poarte un registru-raport despre afacerile
cari i-au fost înaintate lui spre a-şi da avizul asupra lor, iar despre celelalte
afaceri un registru de intrare, un index şi un registru de eşire, afară de
acestea un tablou deosebit despre procese verbale cu indicaţiunea
numărului de înregistrare şi a părţii pârâtoare. Despre starea proceselor
raportează Consiliului la sfârşitul fiecărui trimestru.
Primjurisconsultul va plăti în termin de 3 zile la cassa oraşului sumele cari
i-au fost plătite pentru procesele purtate şi pe cari sume era în drept a le
primi ca avocat.
Substitutul ordinar al primjurisconsultului e juricosultul ataşat lângă el care
în lipsa primjurisconsultului procedează fără nici o însărcinare deosebită
în mod valabil în locul lui.
Sfera de activitate şi atribuţiile personalului contenciosului le stabileşte
primjurisconsultului, iar juriscosulţii vor tranşa chestiile înaintate lor de
către primjurisconsultul pe responsabilitatea lor proprie.
Atribuţiunile jurisconsultului detaşat pe lângă sedria orfanală sunt:
Îndeplineşte atribuţiile avocaţiale prescrise în legile tutoriale, încasează
creanţele cuvenite casei tutorale, îngrijeşte ca legile, ordonanţele şi
regulamentele tutorale să fie observate.
Cheltuielile de proces judecate în procesele şi acţiunile oraşului vor fi ale
primjurisconsultului, care a condus afacerea însă aşa că:
a. numai acelea cheltuieli de proces vor fi ale jurisconsultului cari
i-au fost judecate faţă cu partea contrară şi au fost vărsate.
b. întrucât cheltuielile procesului nu au putut fi încasate de la partea
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adversă sau dacă ele nu au fost stabilite faţă de partea adversă,
municipiul nu va restitui jurisconsultului cheltuielile decât de bani
gata; dacă însă în astfel de cazuri, jurisconsultul ar avea drept la o
diurnă afară de vatra oraşului, conform regulamentului, aceasta i
se va plăti peste cheltuielile lui de bani gata.
c. în cazul unei învoieli intervenite în cursul procesului, municipiul
va asigura jurisconsultului cheltuielile de proces până atunci sau i
le va restitui în o sumă ce e în proporţie cu avantagele câştigate,
în cazul din urmă cifra sumei o va stabili consiliul.
d. contractele oraşului vor fi întocmite gratuit de către jurisconsult.
Cheltuielile pentru înscrierile în cartea funduară sau pentru alte lucrări
similare întrucât după contract sau învoială cad în sarcina celeilalte părţi,
sunt ale jurisconsultului respectiv şi tot ale lui sunt şi taxele reglementare
pentru facerea contractelor şi altor acte juridice, dacă aceste taxe se
plătesc de către particularii cari încheie contractul cu oraşul.
Pentru acoperirea cheltuielilor de bani gata necesare în afaceri,
primjurisconsultul primeşte din cassă un avans potrivit, despre care va
trebui se dea socoteală la sfârşitul fiecărui an.
Jurisconsulţii substituesc pe primjurisconsult în caz de împiedecare, în
Adunarea generală, în comisiunea administrativă, în şedinţele Consiliului
şi în celelalte comisii şi tranşează toate afacerile înaintate lor de către
primjurisconsult.
În privinţa cheltuielilor orfanale ale jurisconsultului sedriei orfanale dispune
ordonanţa no.128/1902. M.I.
Primjurisconsultul şi jurisconsulţii se vor putea ocupa cu orice alte afaceri
private cari nu sunt în coliziune cu profesiunea lor şi cari nu ating interesele
municipiului, tezaurului public sau sedriei orfanale întrucât prin aceasta
nu sunt împiedecaţi în împlinirea datoriilor oficiale XXI de lege 1886, § 70.
Primarul oraşului însă le poate fixa ore de birou, când sunt obligaţi a sta
în birou.
Contabilitatea
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§ 15.
• Personalul contabilităţii se compune din: 1 contabil şef, 1 substitut de
contabil şef, 5 contabili, 2 subcontabili, 5 subşefi de birou de contabilitate,
1 oficiant, 1 copist şi 1 odăiaş.
• Atribuţiile contabilităţii sunt:
·· Ţinerea în evidenţă a averilor şi veniturilor municipiului a averilor
şi veniturilor fondurilor şi fundaţiunilor administrate de oraş, a
terminelor de plată, a contractelor cu sarcini şi a tuturor lucrărilor
de sama contabilităţii.
·· Controlarea permanenţă a cassei, a oficilor administratoare de
averi şi a agenţilor fiscali, conform legilor, regulamentelor şi
instrucţiunilor în vigoare.
·· În consecinţă contabilitatea împlineşte serviciul auxiliar de
contabilitate, redactează procesele de buget.
·· Execută socotelile administrative şi de cassă, ţine în evidenţă
creditele bugetare şi le controlează.
·· Revidiază jurnalele conduse de casierie, facturile pentru toate
oficiile administratoare de averi şi pentru agenţii fiscali, execută
înscrierea operaţiunilor şi redactează extractele de conturi.
·· Face socotelile finale, dresează inventarul, ia parte la revizuirile
de predare şi primirea cassei şi magasiei, casieriilor şi altor oficii
şi agenţi fiscali.

·· Revidiază jurnalele şi socotelile oficiilor administratoare de averi
şi a agenţilor fiscali, conform instrucţiunilor respective.
·· Ţine în ordine gestiunea sa proprie, aduce la cunoştinţa autorităţii
respective experienţele sale în privinţa manipulării a averii.
·· Contabilitatea va urmări cu atenţiune desvoltarea şi starea
diferitelor venituri şi ramuri de trebuinţe.
·· Totodată va îngriji ca cei obligaţi la dare de socoteli să-şi
îndeplinească îndatoririle lor contabile în mod regulat, iar
socotelile pe cât posibil să şi le simplifice, astfel încât cu înlăturarea
formalităţilor de prisos, serviciul contabilităţii să fie prompt şi exact,
ca publicul să fie servit în mod prevenitor, iar mersul afacerilor să
reprezinte un tablou curat; în consecinţă va putea să se convingă
şi la faţa locului despre observarea modului de manipulare stabilit
pentru casierie şi administrarea averii, despre utilitatea procedurei
și armonia integrală a serviciului contabil, înaintând propunerile
sale corespunzătoare la forul competent.
·· În general atribuţia principală a contabilităţii ca oficiu special de
pe lângă autoritatea ordonanţatoare e supravegherea afacerilor
de bani şi avere cari privesc manipularea sau achiziţiunea banilor
şi averilor, mai departe supravegherea accesoriilor taxelor,
impozitelor şi drepturilor cari în urma măsurilor legale stau la
dispoziţia municipiului, în fine supravegherea întrebuinţării lor
pentru urmărirea scopurilor municipiului între limitele prescrise.
·· Rolul şi chemarea contabilităţii ca oficiu special de control al
oficiilor, cari se ocupă cu administrarea de averi e în ceea ce
priveşte controlul prealabil sau ulterior, urmărirea de aproape a
manipulării a cassei şi a operaţiunilor ei de contabilitate aducând
în scris la cunoştinţă Consiliului, sedriei orfanale și primarului
şi ca organ special a acestora, orice lipsă, abuz, bănuială sau
defecţiune constatată pe răspunderea sa şi fără rugare.
·· Contabilitatea va putea adresa consiliului, sedriei orfanale sau
primarului rapoarte cu opiniuni, referate şi din iniţiativa sa proprie.
·· În chestiuni de specialitate contabilitatea va da la cererea
primarului, consiliului sau sedriei orfanale un aviz special.
·· Toate actele a căror tranşare e în legătură cu alocaţiunile bugetare
sau a căror tranşare cere socoteli sau calcul deosebit înaintea
tranşării se vor comunica cu contabilitatea; de asemeni și toate
regulamentele, contractele, literile fundaţionale cari servesc
de bază la calculul administrativ şi în general ori ce hotărâre
împreunată cu o schimbare de avere sau de bani, totodată i se vor
comunica încasările de plată, încasările creanţelor, suspendarea
lor sau apelul făcut contra lor.
·· Comunicarea actelor urmând a fi tranşate se va face după
normele stabilite prin regulamentul de serviciu al Consiliului.
·· În ceia ce priveşte tehnica serviciului şi pregătirea registrelor de
operaţiuni, contabilitatea procedează în mod de sine stătător
şi numai Adunării generale îi este subordonată; în privinţa altor
lucrări: Consiliului, primarului sau sedriei orfanale.
·· În ceia ce priveşte chestiunile personale ale personalului
contabilităţii, e subordonată primarului şi supusă controlului şi
dispoziţuinilor legale ale acestuia.
·· Revizuirea şi controlul făcut de contabilitate se referă nu numai
la exactitatea cifrelor din socoteli şi la stabilirea veracităţii
poziţiunilor, ci şi la administrarea reglementară a averii municipale
sau fundaţionale.
·· În privinţa împlinirii îndatoririlor sau exercitării supravegherii
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prevăzute prin art. I. de lege din 1890 relativ la căile publice şi
la vămi şi prin instrucţia no. 21802/1902 dată pentru executarea
acestei legi, contabilitatea va fi datoare a asista pe primar,
comisiunea administrativă şi comisiunea municipală.
Casieria principală
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§ 16.
• Personalul casieriei principale se compune: 1 casier şef, 1 controlor, 1
subşef de birou-casier, 1 copist și 1 odăiaş.
• Atribuţiile cassieriei sunt:
·· Manipularea, lichidarea şi luarea în conturi a averilor şi veniturilor
municipiului, fondurilor şi fundaţiunilor, a orfanilor şi celor de sub
tutelă, manipularea, lichidarea şi luarea în conturi a depunerilor
şi efectelor.
·· Pentru realizarea acestora cassieria are atribuţiile următoare:
·· Primirea și cercetarea actelor necesare la operaţiunile de cassă,
intrarea şi eşirea efectivă a sumelor şi valorilor ordonanţate şi
calculate, lichidarea şi trecerea lor în conturi, jurnale, manipularea
şi ţinerea în evidenţă a scrisorilor ipotecare, efectelor şi altor
obiective de valoare, supravegherea mersului serviciului.
·· Despre toate operaţiunile sale va da seamă autorităţii sale
superioare prin mijlocirea contabilităţii.
·· În timpul operaţiunilor sale e în legătură cu contabilitatea, stând
sub controlul ei şi ajutată fiind de ea.
·· Deşi contabilitatea cercetează deja cu ocazia reviziei conturilor
de cassă ordonanţele eliberate de autorităţile ordonanţatoare /
consiliu, sedrie orfanală, primar, precum şi celelalte documente
necesare la operaţiunile de casă, totuşi şi cassieria e datoare a le
cerceta cu luare aminte.
·· Pentru dresarea nereglementară a documentelor sau pentru
păgubi provenite din falsuri e responsabil şi personalul cassieriei,
dacă acela putea uşor şi cu puţină băgare de seamă recunoaşte
falsul.
·· În ceia ce priveşte păstrarea tuturor documentelor casierul şef şi
controlorul sunt solidar responsabili.
·· Cassa o administrează casierul şef pe lângă asistenţa şi
supravegherea controlorului, iar pentru primirea banilor şi
efectelor de valoare numai casierul şi controlorul împreună sunt
autorizaţi.
·· Plăţile efeptuite la mâinile unei alte persoane şi neajunse la oraş se
vor considera ca nefăcute, iar chitanţele ce se vor fi dat eventual,
nule faţă de municipiu.
·· Din cauza caracterului special al însărcinărilor, diferiţi impiegaţi
vor putea primi în exerciţiul funcţiunii lor bani dacă pentru aceasta
vor fi autorizaţi în scris de Consiliu.
·· Textul acesta împreună cu numele şi caracterul oficial al
impiegaţilor autorizaţi a primi efecte şi a iscăli sau recipisa
de primire se va afişa tipărit împreună cu iscălitura proprie a
funcţionarului în chestie, pe uşa locului caseriei şi contabilităţii.
·· Pentru conţinutul cassei de mână e responsabil casierul, însă
asupra manipulării reglementare e dator să vegheze şi controlorul.
·· Una din cheile casselor de fier formând casseria principală se află
în păstrarea cassierului şef, iar cealaltă în păstrarea controlorului,
aşa încât a lua sau a pune ceva în ele se va putea numai cu învoirea

şi ştirea simultană a casierului şef şi a controlorului.
·· Exemplarele duble şi triple de chei se vor depune la oficiul de dare
reg. investite cu sigiliul casierului şef, controlorului, primarului şi
contabilului şef, iar de acolo nu vor putea fi date decât la cererea
primarului contrasemnată şi de contabilul şef.
·· La predare şi primire primitorul va lua în primire totdeauna cheia
funcţionarului care iese din serviciu şi nici un funcţionar nu va
putea să aibă deodată asupra sa cheile tuturor zarurilor casselor
de fier, chiar de va fi ajuns în posesiunea lor la intervale deosebite.
Aşadar un funcţionar care în urma unei substituiri a fost în posesia
cheii unui zar, numai aşa va putea fi aplicat ca substitut, ca să nu
ajungă în posesia cheii celeilalte încuietori.
·· Dacă o cheie s-a pierdut se va face un raport primarului pentru
transformarea zarului respectiv.
·· Contabilitatea va ţinea în evidenţă că cheile în posesiunea cui au
fost.
·· Casieria municipiului ca cassă tutorală stă la dispoziţia sedriei
orfanale şi organul ei executiv. Ca atare va proceda potrivit
legilor de administrare şi conform ordonanţei ministeriale no.
552000/1903. M.I.
·· Şeful caseieriei e casierul şef cui e subordonat întreg personalul,
controlorul însă e în ceia ce priveşte operaţiunile de control, cu
totul independent de casierul şef.
·· Dacă între casierul şef şi controlor s-ar ivi neînţelegeri în privinţa
afacerilor ce trebuiesc tranşate împreună şi dacă tranşarea nu s-ar
putea amâna, afacerea se va tranşa în sensul părerilor casierulu şef
mai ales dacă măsurile luate vor fi produs o pagubă sau prejudiciu
cuiva, hotărârea consiliului, sedriei orfanale, primarului. Dacă
controlorul nu se foloseşte de cest drept al său, pentru pagubele
eventuale va fi responsabil solidar cu casierul şef.
·· Chemarea controlorului e să asiste casierul şef în funcţiunea sa,
să controleze jurnalele speciale, să conducă jurnalul principal de
control, să urmărească cu ochi ageri modul de administrare al
casierului şef şi întru cât ar constata că casierul şef nu procedează în
înţelesul legilor şi regulilor să-l facă atent la împlinirea îndatoririlor
sale, iar dacă acesta va rămâne fără efect se facă raport în scris
primarului / sedriei orfanale.
·· Controlorul nu poate manipula bani, dar e dator a veghea şi a se
convinge prin comparări ca jurnalul mic al cassei principale să fie
purtat exact şi resultatul final să corespundă cu resultatele finale
ale jurnalului special.
·· Nu va putea elibera chitanţe sau contrachitanţe, recipise etc.
până ce nu s-ar fi convins de exactitatea lor. Îndeosebi îi e interzis
a primi declaraţiunile casierului şef la înscrierile în jurnal.
·· În interesul casieriei va mai îngriji, dacă casierul şef e bine versat
în administrarea banilor, dacă numerarul cassei mici se potriveşte
cu resultatul încheierilor zilnice ori dacă se arată adesea lipsuri
sau excedente.
·· Îndeosebi va căuta să înlătureze toate abuzurile şi neregularităţile
primejduind siguranţa cassei și întrucât ar avea nevoie pentru
aceasta ca măsurile autorităţii sale superioare va raporta
numaidecât.
·· Casierul şef răspunde îndeosebi pentru exactitatea starei
cassei, controlorul pentru ţinerea corectă a jurnalului (şi) pentru
autenticitatea documentelor luate în primire şi eliberate şi pentru
confirmarea rezultatului jurnalului cu starea cassei.
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·· Regulele detailate ale administrării cassei sunt regulate prin
instrucţiunile speciale de serviciu ce se vor întocmi de consiliul
municipal, a căror observare e obligatoare pentru întreg
personalul.
Sedria orfanală
§ 17
• Personalul sedriei orfanale se compune din: 1 preşedinte, 1 asesor substitut,
1 asesor, 1 notar orfanal cl. II care va înlocui pe asesor, 1 tutor public
care va îndeplini agendele orfanale de ţinere în evidenţă, 1 practicant
administrativ.
• Agendele de compatibilitate vor fi îndeplinite de contabilitatea municipală
– casierul şi controlorul orfanal.
• Administrarea cassei orfanale se va face de către casierul şef şi controlorul
şef al cassei municipale 1 cancelarist prim, 1 cancelarist, 3 copişti cari
îndeplinesc lucrările de registratură, expediţie, arhivă şi copiare, 1 ţinător
de evidenţă de succesiune, comisar de inventar care dresează actele de
moarte şi îndeplineşte inventarierea şi afacerile în legătură cu ea, 1 ajutor
de ţinător în evidenţă preţuitor care înlocuieşte pe comisarul de inventar,
1 înmanuator şi 1 odăiaş.
• Sedria orfanală municipală, având o organizaţie specială şi pe deplin
independentă de celelalte organe administrative îndeplineşte pe teritoriul
oraşului pe răspunderea sa proprie toate afacerile orfanale de primă
instanţă cu cari sunt investite municipiile.
• Atribuţiunile şi competenţa sedriei orfanale cum şi Regulamentul Intern
sunt stabilite prin legi şi ordonanţe ministeriale.
• Despre administrarea cassei orfanale, fructificarea banilor orfanali
contabilitatea tutorială dispune regulamentul dat cu ordin ministerial şi
statutul alcătuit în baza legilor.
• Preţurile şi lucrările de expertiză necesare în afacerile privitoare la orfani şi
cei sub tutelă vor fi îndeplinite de către agenţii speciali permanenţi numiţi
de sedria orfanală.
• Sedria orfanală îşi va executa decisiunile definitive prin organele executive
ale administraţiunii municipale.
• Atribuţiile, drepturile şi îndatoririle personalului, funcţionarilor auxiliari şi
manipulanţi ai sedriei orfanale sunt regulate prin legile, ordonanţele şi
regulamentele municipale în vigoare.
Perceptoratul municipal
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§ 18
• Personalul perceptoratului municipal se compune din: 1 şef al
perceptoratului, 1 substitut de şef al perceptoratului, 4 perceptori
superiori şefi de secţie, 10 perceptori de clasa I, 10 perceptori de clasa II,
1 casier de perceptorat, 1 controlor ajutător de perceptorat, 2 contabili
de perceptorat de consum, 2 contabili de taxe municipale, 1 controlor
şef de vamă, 10 urmăritori clasa I, 6 urmăritori clasa II, 6 preţuitori de
impozite, 3 administratori superiori de impozite consum, 8 administratori
de impozite consum, 2 inspectori de taxe municipale, 8 controlori de
taxe municipale, 22 controlori de vamă, 25 perceptori de vamă, 1 oficiant
de cântărire, 1 cancelarist, 5 copişti, 2 înmanuatori şi 4 odăiaşi.
• Perceptoratul municipal este organul care administrează, ţine în evidenţă şi
execută toate afacerile relative la impozitele municipiului sau la impozitele,

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

drepturile şi taxele de timbru ale statului, cum şi cele relative la creanţele
publice, taxele municipale şi vămile de încasat pe cale administrativă, cari
conform legilor asupra impozitelor directe de stat şi de consum şi a legii
asupra aplicării impozitelor directe de stat şi de consum şi a legii asupra
aplicării impozitelor publice sunt resortul şi atribuţiile municipiului.
Ca organ autonom perceptoratul are un sigil deosebit, o registratură
deosebită, un oficiu de expediţie şi o arhivă deosebită.
Afacerile ce cad în cercul său de activitate le tranşează în mod de sine
stătător, corespondează direct, expediţiile sale sunt autentice.
Conducerea şi supravegherea nemijlocită a oficiului perceptoratului o
împlineşte şeful perceptoratului cu atribuţiunile fixate prin art. de lege
XLIV din 1883.
Pentru mersul uniform şi repede al afacerilor şi împărţirea egală a muncii,
perceptoratul municipal se împarte în următoarele secţiuni:
·· Secţia concepiştilor;
·· Cassa de impozite;
·· Secţia circumscripţiei I;
·· Secţia circumscripţiei II;
·· Secţia circumscripţiei III;
·· Secţia de încasarea impozitelor şi drepturilor străine;
·· Secţia de ţinerea în evidenţă a moşiilor;
·· Secţia impozitelor asupra consumului;
·· Secţia taxelor municipale;
·· Administrarea vămilor;
·· Biroul auxiliar.
În afară perceptoratul reprezintă şeful perceptoratului. El e şeful nemijlocit
al biroului a cărui atribuţiuni se întind asupra tuturor agenţilor şi afacerilor
de dări.
Şeful oficiului perceptoratului face împărţirea personalului, în afară de
oficianţii superiori de dare, conducători de secţii pe cari îi va împărţi
primarul după ce va fi luat avizul şefului perceptoratului. Tot de atribuţiunile
primarului se ţine şi substituirea personalului de casă.
Inspecţiunea asupra întregului oficiu o are şeful perceptoratului care face
raport consiliului.
Şeful perceptoratului îndeplineşte încassările impozitelor în mod de sine
stătător. Ascultă reclamaţiunile în materie de impozite, resolvându-le în
mod sumar. Acordă între limitele legilor şi regulamentelor amânări de plată
şi în general îngrijeşte de asigurarea, încassarea, lichidarea şi trimiterea
la locul cuvenit a creanţelor de încassat după modul de încassare a
impozitelor, în terminul, chipul legal şi cu mijloacele legale. Ia în primire
scrisorile, adresele trimise la perceptorat, îngrijeşte de înregistrarea lor,
împărţeşte actele sosite pentru a fi lucrate şi controlează lucrarea lor. La
caz de împiedecare şeful perceptoratului va fi înlocuit de substitutul său,
carele totodată este şeful secţiei concepiştilor.
În privinţa personalului perceptoratului municipal în general sunt valabile
tot aceleaşi regule cari sunt de normă pentru personalul casieriei
principale.
Atribuţiile secţiilor şi în general regulile detailate ale administrării cum şi
atribuţiile oficiilor auxiliare se află prescrise prin decretele, regulamentele
şi ordonanţele de serviciu legale.
Oficianţii superiori de dare conducători de secţii sunt responsabili pentru
secţiile lor în prima linie, drept aceia ei împart munca şi au inspecţiunea
asupra personalului.
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Arhiva municipală
§ 19
• Personalul arhivei municipale se compune din: 1 arhivar, 3 copişti, 1
odăiaş.
• Arhiva serveşte la păstrarea actelor vechi, nepotrivite pentru manipulaţiunea
de arhivă şi a anexelor.
• Gardianul arhivei este arhivarul care pe lângă răspundere păzeşte, sortează
şi ţine în ordine actele, cărţile şi celelalte obiecte aşezate în arhivă. Despre
materialul aşezat întocmeşte un inventar în extract, complectându-l din
caz în caz.
• În fiecare an ia în primire actele diferitelor oficii depe câte un exerciţiu
antecedent cu doi ani și le păstrează în arhivă.
• Păstrează documentele originale (şi) le depune în arhivă, pe lângă o notă
separată.
• Păstrează câte un exemplar original din procesele-verbale ale Adunării
generale, întocmind pentru ele pe exerciţiu câte o tablă de materii exactă
până la sfârşitul lui ianuarie a fiecărui an, prezentându-o primarului.
• Păstrează duplicatele registrelor de stare civilă a statului, conform
instrucţiunilor cuprinse în ordonanţele ministeriale respective.
• Păstrează listele electorale de deputaţi de parlament şi păstrează procesele
verbale ale Comitetului central.
• Conform dispoziţiunilor ordinului ministerial no. 66654/1885 F.I.M.K.U.M
Ministerul de agricultură şi comerciu ţine şi administrează registrele
lucrărilor hidrografice şi arhiva lor.
• Păstrează toate actele a căror păstrare în arhivă va fi ordonată de municipiu
sau consiliu.
• Adnexează la afacerile în curs materialul necesar din arhivă.
• Îndeplineşte selecţionarea actelor conform regulamentului special.
• Cu învoiala prealabilă a primarului sau a notarului şef, permite inspecţiunea
în acte, dă informaţii verbale şi eliberează copiile şi extractele autentice
după modul prescris de consiliu şi pe lângă achitarea taxelor prescrise.
• La ordinul primarului face scrutări prin arhivă. Adună şi aranjează datele
privitoare la istoria oraşului şi face propuneri primarului pentru publicarea
lor.
• Evenimentele mai însemnate ale oraşului le înregistrează în un ziar special
zi de zi.
• Actele de arhivă numai referenţii de consiliu le pot lua, dela cari arhivarul
va lua recipise şi le va ţine în evidenţă.
• Actele cari n(-)au fost înapoiate în termin de o lună, se vor cere înapoi
dela referentul respectiv.
• Personalul şi destinaţiunea arhivei stau sub inspecţia secţiei administrative
sau a notarului şef.
• Regulamentul intern al arhivei sau modul cum au să se aranjeze actele
se va stabili de consiliu la propunerea notarului şef arhivarului. Împărţirea
muncei personalului din arhivă se face de arhivar.
Biroul administrativ
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§ 20
• Personalul biroului administrativ constă din: 1 director de birou, 2 oficiali
superiori de birou, 2 cancelarişti, 11 copişti, 5 înmanuatori şi 1 odăiaş.
• Administrarea biroului administrativ conţine lucrările privitoare la
registrarea, copierea, expedierea actelor, la înmanuatori, aşezarea în
arhivă a expediţiilor şi lucrările privitoare la ţinerea evidenţelor.
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Manipularea la adunarea generală a consiliului şi comisiunile speciale se
face conform ordinului ministerial no. 127 000/1902 B.M/M.I.
Biroul administrativ se compune din oficiul de registratură, oficiul de
expediţii şi arhivă.
Personalul oficiului de registratură se compune din 2 registratori, 2 copişti
cari execută împreună lucrările de registratură şi lucrările anexe.
Registratorul poartă registru despre actele sosite la dânsul.
Actele sosite în registratură se înregistrează în ordinea sosirii, însă la tot
cazul încă în ziua sosirii și le dă pentru înzestrarea arhivarului.
Despre sosirea actelor reclamând o resolvare urgentă face imediat raport
primarului. Registrele la finea oarelor de oficiu le încheie zilnic şi le prezintă
spre iscălire primarului.
Registratorul ştampilează timbrele de pe acte şi în caz de lipsă de
timbru avertizează părţile şi dacă demersul său rămâne fără rezultat face
constatarea contravenţiei conform legii.
Registratorul sau, la ordinul acestuia, copistul detaşat lângă el e dator a
da părţilor informaţiuni precise asupra cererilor cu indicarea numărului şi
cu numele referentului; informaţii de altă natură numai cu voia primarului
va putea da.
Personalul oficiului de expediţii stă din 1 expeditor, 1 cancelarist şi din
personalul de copişti detaşaţi.
Expeditorul conduce oficiul de expediţii, inspectează nemijlocit personalul
întrebuinţat acolo, le împărţeşte lucrul după instrucţiunile notarului şef şi
ţine în evidenţă lucrările de birou. Pentru lucrările de birou răspunde în
prima linie expeditorul.
Expeditorul împlineşte expediţia deciziunilor aduse de către adunarea
generală, comisiunea administrativă şi subcomisiunile acesteia, de către
consiliu, primar şi de către comisiunile speciale, face să se înmanueze şi
administrează toţi acei bani cari îi sunt prescrişi în instrucţiuni de către
consiliu.
Îndeplineşte conform instrucţiunilor afişarea şi notificarea decisiunilor, a
căror afişare i-a fost ordonată.
Ţine registrul mandatelor de plată eliberate de primar şi de consiliu şi încă
deosebit mandatele intrate şi cele de eşire.
Expediţiunea ce însoţeşte coletele de bani o predă împreună cu actele
adnexate în un plic deschis şi cu adresă în regulă casierul şef spre cele de
cuviinţă contra unei recipise.
Îngrijeşte ca toate expediţiunile să fie prevăzute cu iscăliturile şi sigiliul
necesar şi înzestrate cu actele indicate.
Expeditorul face copie autentică despre acte prevăzute cu iscălitura sa
proprie și cu sigiliul oficial şi întrucât copia nu serveşte pentru trebuinţă
oficială o eliberează părţii pe lângă taxele stabilite de consiliu.
Personalul arhivei constă din 1 arhivar şi 3 copişti detaşaţi pe lângă el.
Arhivarul păstrează actele înregistrate în decurs de 2 ani conform
regulelor arhivei, purtând despre ele condicele prescrise de consiliu,
actele înregistrate le înzestrează, împărţindu-le între referenţi în modul
prescris de consiliu. Actele tranşate le ia în primire şi le dă copiştilor spre
copiare numaidecât, cari după copiere i le înapoiază, dându-le apoi spre
cele de cuviinţă expeditorului.
Poartă un jurnal pentru ţinerea în evidenţă şi controlarea îndeplinirii vreunui
ordin, însărcinare, delegaţie şi adresate diferiţilor funcţionari, precum şi
oricărui termin şi pe baza aceasta raportează comisiunii administrative,
consiliului sau primarului despre expirarea fără rezultat a terminului de
îndeplinire.
Îngrijeşte ca actele anexate la afacerile curente sau actele primite cu
recipisă să fie înapoiate în timpul cuvenit.
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Părţilor cari i se adresează le serveşte cu desluşiri în cazurile permise de
consiliu.
Inspecţiunea nemijlocită a oficiilor cu registratură, expediţie şi arhivă este
de competenţa directorului de birou.
Atribuţiunile directorului de birou sunt următoarele:
·· Supraveghează personalul biroului administrativ, deci activitatea
şi împlinirea reglementară a datoriilor oficiale ale registratorului,
expeditorului, arhivarului, copiştilor şi înmanuatorilor și raportează
numaidecât notarului şef negligenţa sau omisiunea dovedită
în ţinerea orelor de serviciu din partea oricărui membru al
personalului. E responsabil pentru lucrările de birou.
·· Face raport Consiliului din caz în caz, amăsurat necesităţii,
pentru cumpărarea de imprimate şi unelte de birou, ia în primire
materialul cumpărat adeverind facturile articolelor şi furnizarea
întâmplată. Poartă socotelile pe cari le înaintează fiecărui consiliu
despre rechizitele şi imprimatele cumpărate şi întrebuinţate.
·· Face raport de cu vreme Consiliului despre starea de scăderi
produsă în decursul timpului în cantitatea acestor articole,
zădărnicind îndestulirea continuă a trebuinţelor.
·· Ţine în evidenţă pe lângă inventar şi supraveghează toate
recvizitele de birou, aranjamentele, mobiliarul, instalaţiunile de
încălzit şi luminat a tuturor localităţilor oficiale. Face raport în
fiecare an despre obiectele inventariate pe cari îl trimite Consiliului
până la sfârşitul lui ianuarie.
·· Îngrijeşte ca să se ţină în evidenţă şi să se înştiinţeze în mod exact
termenul de afişare a hotărârilor orânduite spre afişare.
·· Îngrijeşte de curăţenia, încălzitul şi luminatul tuturor localurilor
oficiale. În general împlineşte toate acele atribuţiuni cari sunt
necesare pentru funcţionarea repede şi regulată a birourilor
auxiliare şi cari după regulamente în vigoare sau urmând a se
aduce sunt de competinţa lui.
·· Nici un membru al biroului administrativ nu poate lua în primire
expediţiuni de bani sau valori.
·· Cu executarea permanentă a lucrărilor de registratură, expediţie şi
de arhivă se vor însărcina totdeauna oficianţii de birou. Denumirea
acestora, precum şi împărţirea permanentă a întregului personal
are loc în sfera de competinţă a primarului la propunerea notarului
şef.
·· Înregistratorii, expeditorii și arhivarul în caz de boală sau altă
împiedecare se înlocuiesc reciproc la ordinul primarului.
·· Personalul de copişti stă din dactilografe cari sunt întrebuinţate la
lucrările de dactilografie în calitate de copiste.
·· Copiştii şi dactilografele primesc potrivit împărţirii lor lucrările ce
li s-au dat şi stau sub controlul şi supravegherea superiorului de
birou respectiv sau a directorului de birou.
·· Înmanuatorii execută îmanuarea actelor împărţite de expeditor
conform regulelor stabilite de Consiliu şi stau în primul rând sub
supravegherea expeditorului.
Antistia orăşenească
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§ 21
• Pentru expedierea afacerilor de natură administrativă rămase îngrijite în
urma stratificării poliţiei şi stabilirei sferei sale de atribuţiuni se înfiinţează
sub titlul de antistie orăşenească o autoritate judecătorească de instanţă.

•

•
•
•

•

•
•

Antistia comunală în afacerile de atribuţiunile ei este autoritatea
municipiului a cărei competenţă în afară de excepţiunile cuprinse în § 4
al art. de lege XXII din 1886 se întinde la toate persoanele domiciliate sau
aflate în oraş, la toate averile ce se găsesc acolo.
Municipiul va putea scoate prin regulament unele instituţiuni publice de
sub competenţa antistiei. În regulament se va arăta autoritatea aceia de
competenţa căreia se vor ţinea acele instrucţiuni.
Conducătorul antistiei orăşeneşti e antistele orăşenesc care reprezintă
antistia orăşenească faţă de autorităţi şi public, rezolvând toate afacerile
ce sunt de atribuţia antistiei şi e şeful personalului antistiei.
De atribuţiunile antistiei comunale, cu excepţiunea anchetelor criminale
şi judecătoriei de poliţie, se ţin în general afacerile cari până acum erau de
competenţa căpitanului de poliţie ca autoritate de I instanţă, precum şi
afacerile cari după regulamentul de față după adunarea generală, consiliul
municipal, primar şi după sedria orfanală vor fi de competenţa antistiei
comunale.
Antistia comunală îşi îndeplineşte sfera sa de activitate în 9 secţii:
·· Secţia preşidinţială;
·· Secţia administrativă;
·· Secţia militară;
·· Secţia industrială şi de asigurare a muncitorilor;
·· Secţia târgurilor;
·· Secţia de poliţie veterinară;
·· Secţia de servitori;
·· Judecătoria contravenţională şi comunală;
·· Biroul auxiliar.
Şefii de secţie si substituţii lor sunt împărţiţi de către primar cu ascultarea
antistelui. Împărţirea celuilalt personal e de atribuţia antistelui.
Şefii de secţie răspund pentru funcţionarea secţiei; în consecinţă dispun
conformându-se ordinelor antistelui de personal şi în caz de nevoie
raporterază antistelui în ceia ce priveşte împărţirea bună a muncii.
I. Secţia preşedenţială

•
•

Personalul acestei secţii se compune din: 1 şef al antistiei, 1 substitut de
antistie, 1 copist.
De această secţie se ţin următoarele afaceri: afacerile personalului antistiei,
fixarea inspecţiunilor şi aducerea de hotărâri, autorizarea colportajului şi
adunărilor de milă, sau dacă dă aviz în privinţa lor, ţinerea în evidenţă
a reuniunilor şi asociaţiilor, afacerile de poliţie de presă, permisele de
trecere peste graniţă, contravenţiunile vamale, luarea de măsuri în chest.
la absenţa elevilor obligaţi la şcoală.
II. Secţia administrativă

•

•

Personalul acestei secţii se compune din: 3 inspectori de circumscripţie,
1 jude gard de vii, 1 comandant de pompieri, 1 subcomandant de
pompieri, 3 anchetatori de circumscripţie, 8 gard de vii, 3 guarzi de
câmp, 2 comandanţi de companie de pompieri, 6 plotonieri pompieri,
15 pompieri clasa I, 20 pompieri clasa II.
Atribuţiunile acestei secţii sunt: îngrijirea curăţeniei publice şi controlarea
activităţii antreprenorilor de curăţenie publică, îngrijirea căilor publice,
fântânilor publice, canalurilor subterane, şoselelor, trotuarelor în
ceiace priveşte practibilitatea lor ireproşabilă şi întreţinerea lor în stare
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bună, înaintarea de rapoarte şi luarea de măsuri în această privinţă,
supravegherea băilor publice, pieţelor, promenăzilor şi plantaţiilor,
examinarea alimentelor, beuturilor și măsurilor, supravegherea în ceiace
priveşte întreţinerea în stare bună şi igienică a măcelăriilor, prăvăliilor de
cărnuri, brutăriilor, hanurilor, restaurantelor, cârciumelor, cafenelelor,
cofetăriilor, lăptăriilor, prăvăliilor de bărbieri şi frizeri şi altor magazine,
supravegherea igienei publice, farmaciilor şi vaccinării obligatoare, în
general luarea de măsuri în prima instanţă conform legii asupra igienei
publice.
În cazul ivirei unor piedici în comunicaţia publică luarea de măsuri pentru
înlăturarea şi punerea de semnale avertizătoare şi luare de măsuri în cazul
ocupării trotuarelor şi pieţelor fără autorizaţie, în general controlarea
bunului mers a comunicaţiei publice.
interzicerea
celor
neautorizate,
Supravegherea
construcţiilor,
supravegherea clădirilor, pădurilor, trotuarelor, canalelor şi stavilelor
ameninţând siguranţa publică.
Supravegherea poliţiei de incendiu şi a corpului pompierilor orăşeneşti.
Aşezarea copiilor părăsiţi şi expuşi.
Îngrijirea bolnavilor, săracilor, tratarea medicală a infirmilor, eventual
transportarea lor la spital.
Supravegherea igienică a institutelor de învăţământ şi grădinilor de
copii, supravegherea bucătăriilor poporale, odăilor de încălzit şi a altor
instituţiuni filantropice, transporturile de cadavre, facerea de anchete
pentru stabilirea datelor necesare la dresarea de certificate oficiale şi de
dări de părere; de asemenea dări de părere în toate afacerile cari se refer
la stabilirea domiciliului, la primirea în legăturile comunei de încetăţenire.
III. Secţia militară

•
•

Personalul acestei secţii se compune din: 1 şef de birou, 3 copişti şi 2
înmanuatori.
Atribuţiile acestei secţii sunt:
·· Conscrierea şi înscrierea în catalogul de nume a celor obligaţi la
serviciul militar, facerea registrelor de tragere la sorţi, recrutările
generale şi suplimentare, suprarevizuirile, suprareviziuni mixte,
ţinerea în evidenţă a rezervei şi a rezervei suplimentare cu
însemnarea creşterilor şi scăderilor.
·· Ţinerea în evidenţă a glotaşilor.
·· Chemări la serviciu, citaţiuni pentru recrutare, înmanuarea
livretelor militare şi de glotaşi.
·· Încartiruirea soldaţilor şi ofiţerilor rezervişti şi rezervişti suplimentari.
·· Clasificarea trăsurilor, cailor şi vehiculelor, recvizări în baza legii
de războiu, îngrijirea de trăsuri de serviciu.
IV. Secţia industrială şi de asigurare a muncitorilor

•
•
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Personalul acestei secţii se compune din: 2 şefi de birou / concepist şi 3
copişti.
Atribuţiile acestei secţii sunt:
·· Afacerile industriale în general și anume tot ce după legea
industrială sau ori ce altă lege sau ordinanţă ministeriala sau
regulament municipal e de atribuţia autorităţii industriale de
prima instanţă. Astfel executarea art. de lege XVII/1884, rezolvirea
cererilor înştiinţări industriale, de autorizări industriale şi de

··
··
··

··
··

autorizări pentru înfiinţări de stabilimente, libertatea permiselor,
autorizaţiunilor industriale şi libelelor de muncă, executarea
regulamentelor privitoare la industriile pentru cari e nevoie de
autorizare etc.
Supravegherea birourilor de împrumuturi pe amanet, înaintarea
la Consiliu în fiecare trimestru a tablourilor despre circulaţia lor
despre rezultatul licitaţiunilor ţinută.
Mişcările pentru îmbunătăţirea salariilor.
Secţia ţine în evidenţă şi poartă registru despre industriaşii brevetaţi,
industriaşii nebrevetaţi, neautorizaţi, despre hamali, stabilimente
de fabrică, ucenici industriali, calfe şi muncitori de fabrică, despre
personalul femeesc din restaurante şi hoteluri, despre birourile
de plasare, proprietarii de birje, despre hoteluri, restaurante şi
cafenele, livrete de muncă, legitimaţii provizorii şi absenţele dela
şcolile industriale.
Eliberează autorizările de vânzare.
Afacerile privitoare la asigurările muncitoreşti cari după art. XIX de
lege din 1907 sunt de atribuţia autorităţilor de I-a instanţă.
V. Secţia târgurilor

•
•

Personalul acestei secţii se compune din: 1 comisar de târguri, 1
manipulator al biletelor de vite, copist şi 1 servitor de târg/toboşar.
Atribuţiile acestei secţii sunt:
·· poliţia de târguri şi supravegherea târgurilor, pieţelor şi altor
localuri de vânzare, fixarea locurilor de vânzare provizorie la
anumite prilejuri.
·· Eliberarea certificatelor veterinare şi de origine, în înţelesul
regulamentului în vigoare, executarea ordonanţelor şi măsurilor
de poliţie veterinară, judecarea contravenienţelor dela impozitul
asupra câinilor şi încassarea lui.
·· Ţinerea în evidenţă a precupeţelor, ţinerea în evidenţă a bucătăriilor
de piaţă, autorizarea vânzătorilor de piaţă, conscrierea anuală a
animalelor folositoare, ţinerea în evidenţă a chirigiilor.
·· Administrarea taxelor de autorizaţii cuvenite cassei oraşului după
petrecere, orfee şi alte spectacole.
VI. Secţia de poliţie veterinară

•
•
•
•
•
•

Şeful acestei secţii este veterinarul de stat orăşenesc.
Personalul secţiei se compune din: 1 veterinar, 1 inspector de abator,
veterinar şef, 1 copist la abator, 3 rândaşi la abator, 1 hengher, 2 ajutori
de hengher.
Atribuţiile veterinarului administrativ de stat orăşenesc sunt regulate prin
dispoziţiunile cuprinse la punctele A.U. din nr-ul 10 al art de lege XVII/1900
sau prin dispoziţiunile instrucţiunii no. 95 000/1900 F.M./M. Agr.
Mai departe se ţin de sfera lui de activitate toate afacerile privitoare la
prăsirea de animale, conform ordinului no. 19 248/1920 K.T.
Veterinarul municipal are ca atribuţii afacerile prescrise în punctele A. L §
130 al art. de lege VII/1888.
Sfera de activitate a veterinarului şef de abator este regulată prin
dispoziţiunile cuprinse la §-ul 14 din art. de lege VII/1888 sau la §-ul 4-51
din ordonanţa no. 40 000/1888. M. Agr., dată în vederea executării legii
de mai sus.
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VII. Secţia servitorilor
•
•

Personalul acestei secţii se compune din: 1 practicant administrativ, 1
copist şi 1 urmăritor.
Atribuţiile acestei secţii sunt:
·· Resolvirea diferendelor ivite între patroni şi servitori în înţelesul art
de lege XIII/1876 şi II/1898.
·· Liberarea libelelor de servitori, liberarea certificatelor provizorii şi
ţinerea în evidenţă a servitorilor.
VIII. Judecătoria contravenţională şi comunală

•
•

•
•

Personalul acestei secţii se compune din: 1 judecător de contravenţie şi
comunală, 1 şef de birou/concepist, 1 registrator/cancelarist, 1 expeditor/
copist, 2 copişti, 1 executor clasa II, 1 înmanuator.
Judecătoria contravenţională judecă ca for de I instanţă în toate afaceri(le)
contravenţionale neaparţinătoare sferei de atribuţii a judecătoriilor regale
şi poliţiei de stat, contravenţii care după legi, decrete ministeriale ori
regulamente sunt de competinţa judecătoriilor administrative.
Jurisdicţiunea comunală o exercită în înţelesul art. de lege XXII/1887
judecătoria comunală care face parte din antistie.
Judele comunal întrucât îi permit afacerile resortului acestuia va putea fi
însărcinat din partea antistiei şi cu alte lucrări administrative.
IX. Oficiul auxiliar

•
•

•
•

•
•
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Personalul oficiului auxiliar se compune din: 1 director de oficiu/cancelarist
superior, 1 registrator/cancelarist, 1 arhivar/cancelarist, 1 urmăritor clasa I,
5 copişti, 3 înmanuitori şi 3 odăiaşi.
Oficiul auxiliar execută toate lucrările de birou ale antistiei municipale,
deci lucrările de registratură, copiere, expediere de imanuare şi aşezare
în arhivă a expediţiilor şi de ţinerea evidenţelor cu excepţiunea lucrărilor
judecătoriei contravenţionale şi judecătoriei comunale cari își îndeplinesc
lucrările de birou în mod deosebit, singure.
În afacerile de după legi, ordonanţe ministeriale sau regulamente
municipale sunt de atribuţia sa, antistia orăşenească comunică direct cu
celelalte autorităţi.
Apelul împotriva deciziunilor şi măsurilor antistiei orăşeneşti, întrucât
legile şi regulamentele în vigoare nu dispun altfel se va face la consiliul
municipal. Întrucât modul apelului nu e stabilit prin lege ori ordonanţă
ministerială formând baza decisiunii ori măsurii, apelul se va înainta
antistiei comunale în termin de 15 zile cu începere dela ziua înmânării,
iar antistia îl va înainta în termin de 3 zile autorităţii de II instanţă în drept
însoţit de un raport motivat.
De altfel în privinţa modalităţilor recursului de drept se vor avea în vedere
dispoziţiunile cuprinse în art. de lege XX/1901 despre simplificarea
administraţiunii.
Deciziunile contra cărora s-a înaintat în terminul legal un apel în regulă
numai după rezolvirea apelului sau după aprobarea hotărârei sunt
executabile. După executarea hotărârei apelul e admis numai dacă:
a. În privinţa aceasta se dispune prin o lege specială or ordonanţă
ministerială specială sau regulament special;
b. Dacă pentru înlăturarea unei primejdii publice ori pagube ireparabile
executarea hotărârei găsindu-se neaparat trebuincioasă dreptul

•

de apel a fost recunoscut în mod expres în însuşi hotărârea adusă.
Primarul este dator a examina personal cel puţin odată pe semestru
gestiunea antistiei, la caz de împiedecare va fi înlocuit de primnotar. Despre
rezultatul acestor cercetări se va face raport comisiunii administrative în
fiecare semestru.

§ 22
• Funcţionarii şi impiegaţii oraşului vor trebui să aibă calificaţia prescrisă
prin art. de lege I din 1883 şi art. LVIII/1912.
• În deosebite de aceasta dela consilierii secţiei instrucţiunii poporale şi
culturei sociale se cere calificaţie universitară, iar dela consilierul economic
calificaţie de şcoală superioară economică.
§ 23
• Funcţionarii oraşului şi membrii personalului de manipulaţie şi auxiliar nu
vor putea exercita nici o ocupaţie care e incompatibilă cu profesiunea,
demnitatea postului lor sau cu îndatoririle oficiului lor.
• Incompabilitatea numiţilor cu calitatea de membru în direcţiune sau în
comitetul de supraveghere a institutelor financiare și a întreprinderilor
industriale organizate ca societăţi anonime ori pe baze cooperative se va
stabili de adunarea generală din caz în caz.
• În caz de apel decide Ministerul de Interne.
§ 24
• Funcţionarii azi angajaţi rămân, dar după vacanţa postului lor, nu se mai
întregeşte.
§ 25
• Angajaţii orăşeneşti sunt opriţi (a arăta) pe seama particularilor în mod
profesional cereri prezentate autorităţilor oraşului în chestiunile cari
aparţin la aceste birouri şi sunt opriţi sub urmările pedepsei disciplinare a
interveni în chestiunea rezolvirei astor fel de petiţii.
• Angajaţii oraşului însă sunt în drept a înainta cereri atât oraşului cât şi altor
autorităţi în chestiunile cari privesc pe consoţul lor ori rudenia sa pe linie
ascendentală ori descedentală.
• Este interzis ca angajatul oraşului să îndeplinească particularilor astfel de
afaceri a căror efectuate ori controlare îi este încredinţată.
• Funcţia oraşului nu poate rezolvi ori controla astfel de afaceri în care el
însuşi o rudenie a sa ascedentală ori transcedentală, rudeniile de gradul
I sau cumnaţii, apoi părinţi adoptatului, ori fiul adoptatului sau fratele
acestuia este interesat.
• În serviciul cassieriei centrale ori a sedriei orfanale al censorilor contabilităţii
nu pot fi angajaţi ca funcţionari acei cari sunt înrudiţi în linie colaterală în
gradul al treilea ori cuscrie în gradul al doilea, ori stau în raportul de tată
prin adoptiv art. XXI §-ul 78 din 1886.
§. 26
• Se destituie din post acel funcţionar sau angajat, după terminarea
procedurei disciplinare, care şi-a părăsit oficiul în mod arbritar şi nu s-a
înapoiat la postul său în termin de 15 zile după primirea somaţiunei, sau
dacă sub durata acestui timp nu şi-a adeverit cu motive acceptabile
absentarea sau dacă depărtându-se la loc necunoscut avizul primarului
nu s-a putut înmâna celor în drept pe teritorul oraşului şi dacă a trecut 15
zile dela ziua încercării de amânare fără ca respectivii să se reîntoarcă ori
prezinte la serviciu.
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§ 27
• Fiecare angajat al oraşului are dreptul la retribuţiuile stabilite.
• Dacă alegerea sau numirea s-a făcut în partea primă a lunei, salarul şi chiria
se asemnează cu ziua de 16 a lunei, iar dacă acestea s(-)au întâmplat în
parta a II-a a lunei, competenţa salarului intră în vigoare cu ziua I a lunei
următoare.
• Dacă s-a întâmplat intrarea în post mai târziu, atunci nu alegerea ori
numirea este a se lua în considerare, ci intrarea în serviciu.
• Angajaţii cu contract îşi vor primi leafa şi chiria conform dispoziţiunilor
învoielii, iar în lipsa acestora vor primi în rate lunare anticipative.
§ 28
• În cazul pierderii dreptului de a funcţiona, survenit în urma abzicerii ori
procedurii disciplinare ori penale, salarul, chiria/beneficiul locuinței în
natură încetează, conform asemnării obicinuite lunare în ziua din urmă a
acelei luni în care s-a ridicat la valoare de drept abzicerea ori decisul, cu
pierderea dreptului de a funcţiona.
• În caz de trecere la pensie ori definitizare încetarea salariului se face
conform dispoziţiunilor de mai sus, iar la caz de deces este a se lua la
socotinţă totdeauna ziua decedării.
• Pauşalele de deplasare şi de birou compet totdeauna pentru durata
serviciului efectiv, dar cu toate acestea retribuţiunile plătite înainte numai
atunci se pot cere îndărăt dacă nu s-ar adeveri utilizarea acelora în scopul
ataverit.
• Dacă prin suspendarea din serviciu s-a ordonat reţinerea unei părţi a
salarului, asemănarea salarului parţial încetează cu finea acelei luni în
care s-a ridicat la valoare definitivă decisul în chestia suspendării.
§ 29
• În caz de substituire, dacă postul a devenit vacant definitiv sau dacă
este vacant numai în mod provizoriu, când retribuţiunile angajatului
care a ocupat acel post s-au sistat în întregime ori în mod parţial şi
dacă substituirea durează cel puţin 2 luni, funcţionarul substitutor se
împărtăşeşte de un supliment de plată, pe lângă asemănare ulterioară
până la suma mai urcată a salarului şi chiriei postului ce-l substituieşte,
dacă îndeplineşte agendele de serviciu dela postul său.
§ 30
• Funcţionarul încredinţat cu substituirea pe durata substituirii este în drept
a exercita toate drepturile şi datorinţele celuia pe care îl înlocuieşte.
Substituirea le efectuiază primarul pe lângă consultarea şefului de serviciu.
§ 31
• Acei cari nu şi-au făcut serviciul militar sau nu a fost despensaţi în mod
definitiv salarul îl pot beneficia sub durata serviciului militar numai pe
o durată de 2 luni. Asupra retribuţiunilor celor mobilizaţi se vor aplica
dispoziţiunilor ordonanţelor în acest merit.
• Cei ce vor fi concentraţi la serviciul militar pe un timp nehotărât sau
vor fi chemaţi la deprinderi de arme anuale şi vor satisface chemării vor
beneficia (de) toate retribuţiunile împreunate cu postul lor.
§ 32
• Dispoziţiunile speciale cu privire la avansurile de plată ale angajaţilor
oraşului se vor cuprinde într-un regulament special.
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§ 33
• Angajaţii oraşului sunt în drept a beneficia de concediul cuvenit după clasa
de salarizare a respectivilor, însă timpul de concediu este a se cere dela
primarul oraşului. Concediul ce petrece timpul staverit îl poate acorda
congregaţiunea municipală în cazuri bine motivate. Afară de timpul de
concediu competent, la cererea motivată a angajaţilor, şeful de serviciu
mai poate acorda cel mult încă 2 zile de concediu acelor angajaţi a
căror îndreptăţire de concediu este stabilită, iar concediul de 8 zile poate
acorda primarul.
§ 34
• La acordarea concediilor este a se avea în vedere peste tot împrejurarea
ca bunul mers al serviciului se nu sufere nici o piedică.
§ 35
• Angajatul care pleacă la concediu, înainte de plecare este obligat a rezolvi
toate actele ce le are la sine, iar la cazul dacă acelea nu se pot prelucra
toate, sunt a se preda pe lângă proces verbal substitutului.
• Casierii controlori pot lua concediu numai după revizuirea cassei şi după
predarea banilor ce au asupra lor.
§ 36
• Cel ce se sustrage dela serviciu fără cauză de acceptat dacă se depărtează
dela serviciu fără concediul aprobat, ori îşi prolungeşte concediul dela
sine în mod arbitrar, comite delic(t) disciplinar.
§ 37
• Angajaţii oraşului conform ordonanţei ministeriale, pentru serviciul prestat
afară pe teritoriul oraşului ori în interiorul oraşului în interesul particularelor
le compete diurnă staverită în ordonanţele în vigoare. Diurnile la Bucureşti
ori Cluj sunt a se majora 100 % la zi.
§ 38
• Cei ce posed autorizaţiune de delegare sunt în drept a-şi socoti afară de
diurnă și cheltuielile de transportare, conform ordonanţelor în vigoare.
§ 39
• Asupra diurnelor şi cheltuielilor de călătorie este a se prezenta notă de
călătorie verificată de contabilitate şi şeful serviciului.

§ 40
•

Părăsirea și pierderea postului

Asupra dimisiunării funcţionarului hotărăşte congregaţiunea municipală,
iar asupra demisionării angajaţilor hotărăşte acea autoritate dela care şi-a
primit numirea ori angajarea.

§ 41
• În cazul dacă contra funcţionarului sau personalului de manipulare şi
ajutător s-a ordonat cercetarea premergătoare disciplinarului, asupra
demisionării conform § 1, art. XXIII din 1886. Decisiunea este a se aduce
ţinând seamă de propunerea forului disciplinar.
• Până ce nu s-a adus hotărârea definitivă în chestiunea demisionării, cel
ce stă sub cercetare disciplinară poate cere absolvare provizorie dela
serviciu.
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•

•
•

•

•

Absolvarea provizorie dela serviciu se poate da numai atunci dacă
autoritatea în drept a decide în chestiunea disciplinară s-a declarat în
mod motivat că în chestiunea aceasta nu formează vreo piedică din cele
cuprinse în aliniatul ultim § 1, art. XXIII/1886.
Demisiunea nu împiedică întru nimic procedura disciplinară, aprobarea
provizorie a demisionării absolvă numai dela îndeplinirea datorinţilor
oficiale ale serviciului.
Hotărârea adusă cu privire la aprobarea provizorie ori definitivă a
demisionării este a se comunica Consiliului municipal, care în consecinţă
dispozează pentru sistarea imediată retribuţiunilor angajatului ori
funcţionarului.
Asupra provederii agendelor postului ajuns în vacanţă în urma aprobării
provizorie a demisionării cu privire la persoana primarului hotărăşte
congregaţiunea municipală, iar cu privire la alţi angajaţi măsurile necesare
se iau din partea primarului. În cazurile absolut inomise substituirea o
îndeplineşte prefectul.
Funcţionarul care şi-a cerut dimisia din post până la acordarea absolvării
provizorie este obligat a îndeplini serviciul la postul său.

§ 42
• Procedura disciplinară contra personalului oficial și de manipulare o
normează art. XIII/1886, respectiv dispozițiile în vigoare pentru funcționarii
județeni.
§ 43
• Îndeplinirea posturilor se efectuieşte conform § 47, punctul G, § 80 şi art.
XXI/1886, respectiv conform dispoziţiunilor celor cuprinse în decretul no.
I, II al Consiliului Dirigent. Îndeplinirea posturilor la cari în baza legilor în
vigoare numirile nu le efectueşte guvernul ori prefectul se vor face şi în
viitor de primar.
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§ 44
• Primarul, primnotarul, consilierii, antistele comunal, subnotarii, antistele
comunal substitut, judele contravenţiunilor și comunal, practicanţii
administrativi şi concepiştii trebuie să aibă calificaţia prescrisă în §-ul 3,
punctul D, art. I din 1883. Consilierul secţiei culturale va avea numai
calificaţia de profesor pentru şcolile medii.
• Primjuristconsultul trebuie să aibă calificaţia prescrisă în § 3, punctul A,
art. I din 1883. Tot aceasta trebuie se o aibă şi jurisconsultul oraşului;
concepistul dela biroul primjurisconsulturei trebuie să aibă calificaţia
prescrisă tot în acest articol, punct c, iar preşedintele sedriei orfanale şi
asesorii sedriei orfanale trebuie să aibă cualificaţia normată în § 5, punctul
VIII, art. I/1883.
• Consilierul tehnic, inginerii şi inginerii constructori/arhitecţi, trebuie să
aibă calificaţia cuprinsă în § 10, punctul I, art. 1883.
• Administratorul economic şi ajutorii de administrator economic trebuie
să aibă calificaţia dela Academia agronomică, iar primgrădinarul trebuie
să fie absolvent a unei şcoale de grădinărit.
• Primcontabilul, ajutorul de şef contabil, contabilul, subcontabilul, oficianţii
de contabilitate trebuie să aibă calificaţiunea precisă în § art. 17, art. I din
1883.
• Şeful serviciului de dare, ajutorul acestuia, casierul serviciului de dare,
primcasierul, tutorul general, oficialii şi controlorii de dare, casierul şi
controlorul casieiriei centrale, primcontrolorul de vămaşi, șeful biroului
de plasare al oraşului trebuie să aibă calificaţia normată în § 18 al I art. I
din 1883.

•

Directorul şcoalei industriale, profesorii şcoalei industriale şi custodele
ajutător trebuie să poseadă diplomă de învăţător pentru şcolile primare.
Arhivarul trebuie să poseadă calificaţia prescrisă în § 13 al III art. I/1883;
directorul bibliotecii şi bibliotecarul trebuie să aibă afară de diploma de
învăţător pentru şcolile primare încă şi examen special de bibliotecar.
Şef medical veterinar și medicul veterinar trebuie să aibă calificaţia
prescrisă în art. I al IV din 1883.
Directorul de birou, primoficialul de birou, oficialul de birou şi copistul,
inspectorul de circumscripţie şi ajutorul acestuia, comisarul de obor,
judele dela podgorii, administratorul spitalului epidemic, oficialii ajutători
dela serviciul plasării, contabilul dela oficiul dărei de consum şi şef
contabilul dela acest birou, contabilul şi inspectorul dela biroul veniturilor,
manipulantul biletelor de vite şi comisarul biroului de inventariere trebuie
să aibă cel puțin calificaţia prescrisă în § 19 al II, art. I din 1883.

•
•
•

§ 45
• Asupra chestiunilor disciplinare, de pensionare ale funcţionarilor vor
dispune Regulamentele speciale.
• Chestiunile de avansare și numire se vor trata conform dispoziţiilor
generale asupra avansării şi numirei funcţionarilor de stat şi judeţ. Chestiile
de funcţionare, împărţire de lucru, concedii etc. se vor norma printr-un
Regulament intern.
§ 46
• Numărul şi gradul ierarhic al funcţionarilor şi personalului manipulant şi
ajutător dela serviciul oraşului este următorul.
• Funcţionarii şi angajaţii oraşului sunt încadraţi şi retribuiţi conform
funcţionarilor de stat şi în baza art. 58 din 1912.
Clasa

Gradaşia de
salarizare

Timp de
concediu

Cont
personal

Numirea postului

VI

1, 2, 3,

6 săptămâni

1

Primar

VII

1, 2, 3,

6 săptămâni

1
5
1
1
1
1
1

Primnotar/substitut de primar
Consilieri
Primjuristconsult
Preşedinte al sedriei orfanale
Antiste orăşenesc
Şef contabil
Şef de perceptorat

VIII

1,2,3

5 săptămâni

5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Subnotar clasa I
Jurisconsulţi
Asesori de sedrie orfanală
Ingineri
Arhitect
Substitut de antist orăşenesc
Veterinar şef
Administrator economic
Director de bibliotecă
Şef de translator
Substitut de contabil şef
Casier şef
Substitut şef de perceptorat
Casier de perceptorat
Director de birou
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IX

1, 2, 3

5 săptămâni

5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1

Subnotar clasa II
Concepist de contencios
Jude de contravenţie şi comunal
Veterinar
Ajutor administrator economic
Arhivar
Translatori
Bibliotecar
Director de şcoală industrială
Tutore public
Contabil
Controlor de casierie principală
Funcţionari superiori de dare
Controlor şef de vamă
Controlor de casă de dare
Comandant de pompieri
Şef de serviciu la oficiu(l) mijlocirei muncii
Ţinător de evidenţă
Maestru zidar
Oficianţi superiori de birou
Inspectori de circumscripţie
Comisar de târguri
Jude de vii

X

1, 2, 3

4 săptămâni

10
3
1
10
6
1
1
1
2
2
22
9
11
1
1
1
1
1
2

Concepişti
Subcontabil
Oficiant de casierie
Oficianţi de dare clasa I
Învăţători de şcoală industrială
Ajutor custode de bibliotecă
Oficiant de statistică
Ajutor controlor de casa de dare
Ţiitor de registre de dare de consum
Inspectori de venituri
Controlori de vamă
Oficianţi de birou
Urmăritori/executori clasa I
Manipulant bilete de vite
Ajutor oficiant mijlocitor de muncă
Desenator
Subcomandant de pompieri
Inspector de lazaret
Grădinari

XI

1, 2, 3

4 săptămâni

4
10
5
48
8
7
12
12
25
1
1
1
2
5
1
1
1

Practicanţi administrativi
Oficianţi de dare clasa II
Oficianţi contabili
Copişti
Urmăritori/executori clasa II
Preţuitori
Manipulatori de dare de consum
Controlor de venituri
Perceptori de vamă
Comisar de inventar
Comisar de spitale
Inspector de teatru
Şefi-cantonieri
Urmăritori de dare
Îngrijitor de orfelinat
Curator institutul Csesztivo-Dudek
Oficiant de cântărire

Subofiţeri şi servitori

•
•

Clasa

Gradaţia

Timp de
concediu

Contig
personal

Numirea postului

I

Manipulanţi
de stat cl I

2 săptămâni

2
1
1

Comandanţi de campanie
Portar
Hengher

II

Dtto în cl. II

2 săptămâni

6
17
10
2

Pompieri agenţi majori
Imanuatori
Cantonieri
Dezinfectatori

III

Ca sub. of.
de stat cl. I

2 săptămâni

15
8
3
1
2

Pompieri clasa I
Păzitori de vii
Păzitori de câmp
Păzitori de diguri
Ajutători de hengher

IV

Ca sub. of.
de stat cl. II

2 săptămâni

20

Pompieri clasa II

V

Ca servitori
de stat

2 săptămâni

26
1
3
1

Odăiaşi
Servitor de bibliotecă
Servitor de abator
Servitor de lazaret

Salarul de bază şi chiria subofiţerilor şi a servitorilor se urcă după fiecare
5 ani de serviciu cu 20 %.
Pompierii, portarul, dezinfectatorii şi odăiaşi(i) pe lângă competinţele de
mai sus se împărtăşesc şi în îngrijire/provedere de haine în natură, care
constă din 1 haină de vară şi 1 de iarnă, 1 pereche de cisme, respectiv
papuci, și la 3 ani, 1 manta.

Prezentul Regulament organic va intra în vigoare în ziua de 1 julie 1921,
iar cu intrarea lui în vigoare Regulamentul organic alcătuit sub no. 6-735/1897
kgy, precum şi decisiunile aduse pentru modificarea lui de adunarea generală
sunt şi rămân abrogate.
Desbătut şi primit de Consiliul municipal Oradea-Mare în şedinţa
Consiliului ţinută în ziua de 24 ianuarie 1922.
D.c.m.s.
Dr. Bucico Coriolan
		
Primar
No. 459/1922
Acceptăm și aprobăm acest Regulament de organizare.
Oradea-Mare, la 3 maiu 1922
Dr. Iustin Ardelean
Prefect
No. 9892/1922
Aprobăm prezentul Regulament cu întregirea cu alineat 2-a § 46 după
cuvintele în baza art. 58 din 1912 să adauge continuativ textul „şi a dispoziţiunilor
referitoare din Normativul de salarizare al fostului Consiliu Dirigent”.
Cluj, la 18 maiu 1922
P. ministru dr. Oane, cons. ministerial
Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor, fond Primăria Municipiului
Oradea, inv. 96-98, dos. 2/1921
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VIZIUNEA LUI MIHAIL ROLLER ASUPRA
ACTIVITĂŢII FINANCIAR-BANCARE DIN
ROMÂNIA INTERBELICĂ
Mircea Blaga1
Mihail Roller’s vision on the financial and banking activity in inter-war
Romania

ABSTRACT
Mihaill Roller was a communist historian. Between 1944-1956 he held
positions in the PMR and coordinated the elaboration of a manual entitled
„History of Romania”. Şerban Papacostea calls this manual „the largest work
of political mystification of the romanian past”. Analyzing his view on interwar
economic and banking issues, we find that the data provided are correct,
most taken from non-communist sources, but he selects the data in such a
way that the information fits the marxist-leninist ideological conclusions that
he also insert into each page.
Keywords: Mihail Roller, History of Romania, Jdanov, interwar, stalinization,
banking history, economic history, falsifying history
Cuvinte cheie: Mihail Roller, Istoria României, Jdanov, interbelic, stalinizare,
istorie bancară, istorie economică, falisificarea istoriei
*
Odată cu impunerea forţată a comunismului în România paradigma
istoriografică interbelică se schimbă. Nu mai putem vorbi despre şcoli
istoriografice care se aflau în dispută, ci despre istorici care respectau linia
partidului sau despre grupări de istorici care urmau tradiţia interbelică şi
încercau să blocheze viziunea partidului asupra istoriei. În general2, astăzi se
propune o periodizare în trei etape a istoriografiei comuniste3:

1 Doctorand, Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală de Istorie.
2 Vlad Georgescu propune o periodizare în patru etape a istoriografiei în timpul comunismului:
1944-1960 (Frontul istoric, stabilirea adevărului), 1960-1965 (Începutul reinterpretării adevărurilor
istorice abia reinterpretate), 1965-1971 (Relaxarea ideologică), 1971-1977, (Culturnicii şi noile mituri.)
Vezi: Vlad Georgescu, Istorie şi politică. Cazul comuniştilor români. 1944-1977, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991. p. 6, 8, 51, 58, 66.
3 Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei din România, Editura Accent, 2002. p. 121,
passim.
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1. 1948-1960; perioada rolleriană în care se impunea jdanovismul în
istoriografia română şi se încerca copierea modelului istoriografic
sovietic;
2. 1960-1974; perioada liberalizării în care marii istorici produc opere de
o mare valoare, fără o implicare masivă a Partidului;
3. 
1974-1990 perioada în care Partidul încearcă să controleze şi
să manipuleze din ce în ce mai mult dezvoltarea istoriografiei
româneşti.
Dar această împărţire funcţionează doar în cadrul dezvoltării istoriografice
generale. În cadrul cercetărilor privind istoria bancară, nu putem să vorbim
despre aceiaşi periodizare. Noi credem că acest fenomen ţine de natura
economică a studiilor bancare. Acestea „neefectuate corect” puteau afecta
percepţia generală asupra doctrinei marxism-leninismului şi a luptei de clasă
contra „orânduirii odioase burgheze”. Noi oferim o periodizare aparte pentru
istoriografia financiar-bancară din perioada comunistă:
1. 1948-1955/1963 perioada rolleriană;
2. 1964-1990 perioada valorificării istoriei bancare moderne.
Liberalizarea cercetării din acest domeniu vine mult mai târziu, la 6 ani
de la moartea lui Roller. Primul semn al noii direcţii îl găsim în tratatul de
„Istoria României” de Andrei Oteţea4. Istoricii vor studia, în special, băncile din
perioada dualismului austro-ungar şi ajung să facă aprecieri pozitive în privinţa
activităţii acestora. Acest fapt se datorează activităţii lor naţionale, dublată de
o chibzuită politică financiară. Astfel, asistăm la un paradox. Istoricii dintr-o
ţară marxistă laudă activitatea unor bănci care și-au desfăşurat activitatea
într-un context capitalist. Istoricii se opresc in studiile lor la anul 1918. Băncile
româneşti încep, din acel moment, să aibă un singur scop: acumularea (de
multe ori primitivă) de capital.
O bună bucată de timp (1948-1955/1964), istoriografia a fost dominată
de Mihail Roller. El a fost numit de către Pompiliu Teodor „istoricul oficial al
regimului şi arhitectul noii istoriografii” sau „eminenţa cenuşie a istoriografiei
româneşti”, iar de către Lucian Boia „micul dictator al istoriei” sau „dirijorul
noii istoriografii”. Cine este acest personaj numit Mihail Roller?
S-a născut în 6 mai 1908 în oraşul Buhuşi. Tatăl său a fost un funcţionar
evreu5. A efectuat studii tehnice în Berlin şi Paris între anii 1925-1931. Atunci
devine membru al Partidului Comunist German (la 17 ani) şi, prin transfer,
al Partidului Comunist Francez. Începând din anul 1931 (de la 23 de ani) va
deţine diferite funcţii în cadrul Partidului Comunist Român6. În 1940 pleacă
din România în Basarabia, teritoriu proaspăt „eliberat” de către sovietici. Acesta
va activa în cadrul Secţiei Române a PCdR de la Moscova, sub supravegherea
Anei Pauker. În această perioada urmează cursurile Facultăţii de Istorie a
Universităţii din Moscova7.
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4 Deşi în introducere (nesemnată de vreun autor) se face o analiză în pur stil jdanovist a băncilor
româneşti, stilul şi abordarea capitalelor din corpusul tratatului (semnate de istorici) diferă total faţă
de introducere – n.n., M.B.
5 Sau fiul unui rabin, după Pavel Ţugui. Cf. Cristina Diac, Academicianul fără operă, în „Jurnalul
Naţional”, din 25 aprilie 2007, Bucureşti – interviu cu Pavel Ţugui.
6 Gheorghe Crişan, „Piramida puterii. Oameni politici şi de stat, generali şi ierarhi din România
(23 august 1944-22 decembrie 1989). Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Pro Historia, vol. I,
Bucureşti, 2004, p. 305.
7 Liviu Pleşa, Mihail Roller şi „stalinizarea” istoriografiei româneşti, în „Annales Universitatis Apulensis,
Series Historica”, 10/I, 2006, p. 166.

După 1944 revine în România şi ocupă diferite funcţii în aparatul de
propagandă. A fost adjunct, în perioada 1944-1955, cu probleme de ştiinţă
şi învăţământ la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a C.C. a P.M.R. El a fost
responsabil cu propaganda politică şi probleme legate de istoriografie. În
1949 a condus Comisia de Învăţământ din cadrul Secţiei de Propagandă şi
Agitaţie a C.C. al P.M.R. În cadrul acestui organism s-au elaborat manualele
unice, marea lor majoritate fiind simple traduceri ale manualelor sovietice. În
1 noiembrie 1948, Mihail Roller este ales membru titular al Academiei R.P.R.,
apoi vicepreşedinte al secţiunii de Ştiinţe Istorice, filosofice şi economicojuridice. În aceiaşi perioadă este numit profesor şi şef al Catedrei de Istoria
Românilor la Academia Militară Politică din Bucureşti8. Va fi îndepărtat din
funcţiile deţinute începând cu anul 1955 şi va muri în scurt timp, în anul 1958.
Sfârşitul lui Roller rămâne un subiect destul de controversat. Moartea lui a
survenit în contextul hotărârilor Plenarei Comitetului Central din iunie 1958.
În cadrul acesteia o serie de vechi „ilegalişti” au început să cadă. S-a spus că
moartea lui Roller ar fi fost, de fapt, o sinucidere9. Alţi comentatori, printre
care şi Vladimir Tismăneanu, avansează ipoteza unui accident vascular.
Pentru aproape zece ani, Mihail Roller a devenit „dumnezeul”
istoriografiei româneşti. Chiar şi după moartea acestuia, survenită în 1958,
le-a luat istoricilor câţiva ani să înlăture definitiv influenţa acestuia. În perioada
1948-1955 el a controlat total istoriografia românească. „Discursul său a
devenit normă de exprimare fixând limitele în care urma să se încadreze
noua istoriografie” spune istoricul Liviu Pleşa. „Acesta avea misiunea de a
dezrădăcina din conştiinţa românească valorile tradiţionale şi de a le înlocui
cu teme propagandistice care exprimau viziunea noii puteri”, adaugă acelaşi
istoric10. Aceste teze erau elaborate de activiştii din Secţia de Propagandă
şi Agitaţie sau de la Institutul de Istorie a Partidului, în strictă concordanţă
cu viziunea Roller şi urmând „învăţăturile” lui Stalin, Cursul scurt de istorie a
PCUS, Jdanov, articolele şi discursurile lui Dej. De obicei se preferau citatele
din Stalin şi Lenin. Aceste texte erau aprobate la plenarele şi congresele PMR
şi deveneau astfel dogme. Despre el, Pavel Ţugui spune că „dacă in alte
chestiuni se mai putea discuta cu el, când venea vorba de istorie era de
un fixism uluitor. Considera că ce spune el este literă de Evanghelie. Era
atât de înverşunat, că nu puteai să discuţi. Vorbea foarte agitat, se enerva
peste măsură, cei care îl ştiau evitau să il enerveze, ca să nu aibă un atac
cerebral...”11.
Roller a fost instrumentul prin care politicul s-a amestecat flagrant în
cercetarea istorică. El pune bazele unei istorii româneşti deconectate de
la spaţiul central şi vest european şi pune accentul pe aspectul oriental al
istoriei noastre. Este principalul autor12 şi redactorul responsabil al manualului
de „Istoria României” publicată în 194713. Lucrarea se vroia o nouă istorie a
României scrisă de pe poziţii marxist-leniniste14. Aceasta a fost tipărită anual
până în anul 1956 şi folosită în şcoli până în 196215. Şerban Papacostea numea

8 Ibidem; vezi şi Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Editura Fundaţia Academia
Civică, Bucureşti, 2010.
9 Florin Constantiniu, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2007, p. 23-25.
10 Liviu Pleşa, op. cit., p. 167.
11 Cristina Deac, op. cit.
12 Colaboratorii lui Mihail Roller sunt: Gh. I. Georgescu, Dumitru Tudor şi Vasile Maciu – n.n., M.B.
13 La cele 862 de pagini, era mai degrabă un tratat decât un manual – n.n., M.B.
14 Florin Constantiniu, op. cit., p. 31.
15 Liviu Pleşa, op. cit., p. 168.
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această lucrare „cea mai vastă operă de mistificare politică a trecutului
românesc”, iar despre Roller spunea că „a devenit simbolul efortului de
adaptare a trecutului românesc la imperativele ocupaţiei sovietice şi ale
regimului impus la conducerea României”16.
Trecutul istoric al românilor era abordat prin prisma a două idei
fundamentale: ajutorul primit din partea slavilor, Rusiei, Uniunii Sovietice;
dezvoltarea societăţii are la bază lupta de clasă17. Unele aspecte din acest
manual au fost atinse în alte lucrări. Vorbim despre minimalizarea aportului
latin si exagerarea celui slav, critica adusă „naţionalistului” Avram Iancu, Unirii
Principatelor şi a Marii Uniri, participării României la Primul Război Mondial. În
schimb, s-au studiat foarte puţin aspectele economice şi financiar-bancare
din istoria noastră, mai ales modernă şi contemporană, prezentate în tratatul
rollerian. Considerăm că aceste probleme sunt extrem de importante pentru
că trebuiau să reflecte cu fidelitate aspectele marxist-leniniste şi lupta de
clasă din societatea românească a vremii. Manualul trebuie studiat pentru că
el dă tonul celorlalte studii de istorie financiar-bancară apărute în „obsedantul
deceniu”.
Economia în perioada interbelică are trei faze de dezvoltare18:
1. Perioada anilor 1919-1928; aceasta este caracterizată de un avânt al
economiei la nivel mondial;
2. Marea Criză Economică a anilor 1929-1933;
3. Perioada de refacere care începe odată cu anul 1934.
Încercăm să urmărim părerea lui Roller şi a colaboratorilor despre
evenimentele economice (în general) ale acestei perioade şi despre aspectele
financiar-bancare (în special). Pentru început vom prezenta informaţiile din
lucrare, după care vom încerca să le analizăm.

PERIOADA REFACERII ŞI A AVÂNTULUI ECONOMIC (1919-1928)
Înainte de a analiza situaţia interbelică, Roller face o scurtă caracterizare
a situaţiei antebelice din Transilvania. Astfel în 1910 existau peste 700 de
bănci, case de economie şi peste o mie de cooperative. Cele mai importante
bănci româneşti menţionate sunt: Banca „Albina” din Sibiu, „Victoria” din Arad
şi „Timişana” din Timişoara. Ceea ce ne surprinde este caracterizarea făcută
burgheziei româneşti din teritoriile imperiului dualist. Aceasta este făcută de pe
poziţii marxiste, dar găsim câteva afirmaţii interesante. Burghezia română dorea
să ajungă la statutul de clasă exploatatoare19. Totuşi nu reuşeşte să atingă acest
stadiu pentru că se ciocneşte de stăpânirea maghiară, adevărata exploatatoare
a tuturor românilor. Burghezia românească va folosi revendicările naţionale şi
va cere înlăturarea inegalităţilor sociale. „Lupta ei contra păturii conducătoare
maghiare o face să păstreze anumite legături cu ţărănimea şi uneori chiar cu
muncitorimea pentru a-şi asigura o bază de masă”20.
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16 Pompiliu Teodor, op. cit., p. 120.
17 Ion Scurtu, Istoria contemporană a României (1918-1995), Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2005, p. 113.
18 Maria Mureşan, Dumitru Mureşan, Istoria economiei, Editura Economică, Bucureşti 1998, p.
49-60.
19 De unde înţelegem că poate exista şi o clasă burgheză fără să fie exploatatoare, burghezia nu
este apriori o stare socială negativă orientată numai spre dominarea economică – n.n., M.B.
20 Mihail Roller, Istoria României, Manual Unic pentru clasa a VIII-a secundară, Bucureşti, Editura
de Stat, p. 613.

Pentru perioada interbelică Roller îşi începe analiza cu o prezentare
generală a situaţiei economice rezultate din evenimentele Primului Război
Mondial şi a Marii Uniri. Este evidenţiată starea dezastruoasă din punct de
vedere financiar a ţării şi se precizează că „clasa stăpânitoare profită de mărirea
teritoriului României şi culege toate roadele”. Afirmaţia nu este explicată şi nu
se oferă date care să sprijine această etichetare21.
Din punct de vedere statistic ne este prezentată situaţia creşterii
cantitative a industriei. După terminarea războiului, România va primi un
aport industrial de 235% faţă de industria din Vechiul Regat. În Transilvania
erau concentrate obiective economice care reprezentau 52% din industria
ţării şi 60% din energia mecanică.
Dezvoltarea relaţiilor capitaliste sunt explicate prin prisma alianţei dintre
burghezia din Vechiul Regat la care se adaugă cea transilvăneană şi cea externă.
Mai avem prezentată şi situaţia comerţului. În 1919 balanţa comercială a ţării era
deficitară: aveam importuri în valoare de 3,7 miliarde lei şi exporturi în valoare
de 104 milioane lei. Totuşi, în anul 1923 avem deja o balanţă excedentară:
importam de 19 miliarde lei şi exportam în valoare de 24 miliarde lei22.
În perioada 1919-1922 guvernele au practicat o politică inflaţionistă, dar în
1922 guvernul schimbă direcţia şi porneşte o politică de revalorizare monetară.
Prin aceasta, spun autorii, marea finanţă a avut posibilitatea să dezvolte
industria, comerţul şi activitatea bancară. În mijlocul acestor date statistice
este aruncat un slogan marxist: „[clasa exploatatoare] îşi mărea veniturile fără
a avea vreo grijă pentru cei care le produceau”. Nici de această dată nu ne
sunt oferite argumente în sprijinul afirmaţiei. Se prezintă crearea „Creditului
Industrial”, care va prelua o mare parte a datoriilor industriale ale băncilor. Se
înfiinţează bănci cu capital naţional şi internaţional, iar cele vechi îşi măresc
activitatea şi capitalul social. Acum apar: Banca Naţiunii, Banca Ţărănească,
Banca Chrissoveloni, Banca Sindicatului Agricol Ilfov, Banca Sindicatului Agricol
Ialomiţa, Banca Franco-Română, Banca Comercială Italiană, Banca Română
de Comerţ şi Credit din Praga, Banca Anglo-Română, precum şi sucursale ale
Dresdner Bank din Berlin, Banque Belge pour l Etranger şi Bank of Roumania
Ltd. Aceste bănci îşi măreau şi dezvoltau permanent activul. Astfel în anul 1919,
un număr de 21 bănci deţineau un capital de 700 milioane lei, iar în 1922,
aceleaşi bănci, deţineau un capital de 3 miliarde lei23.
Observăm, din nou, acelaşi model. După ce ne sunt oferite date
statistice, este înserat un paragraf derivat din învăţăturile marxist-leniniste:
„operaţiunile bancare în această perioadă erau dirijate spre orice fel de
afaceri, chiar nefolositoare, economiei ţării, numai ca stăpânii capitalurilor
să-şi mărească veniturile. Capitalul bancar este întrebuinţat în domeniul
industrial şi comercial. Împletirea capitalului bancar cu cel industrial... se
înteţeşte şi în ţara noastră”24.
După aceea, ne sunt prezentate date despre legătura dintre bănci şi
industrie. Astfel în 1921, un număr de 11 bănci cu capital românesc participau
la capitalul şi conducerea a 290 de întreprinderi industriale, iar trei sucursale
ale institutelor de credit internaţionale aveau 108 participări industriale.
Concluzia ideologizantă este următoarea: „după război capitalul străin a
pătruns mult în economia României. Oligarhia financiară din ţara noastră
lupta pentru a-şi asigura poziţii în activitatea economică25”.

21
22
23
24
25

Ibidem, p. 637.
Ibidem.
Ibidem, p. 638.
Ibidem, p, 639.
Ibidem.
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Perioada imediat următoare Primului Război Mondial este caracterizată,
în opinia lui Roller şi a colaboratorilor, ca fiind lupta dintre capitalul financiar
monopolist din Vechiul Regat şi cel din Transilvania, pentru acapararea marilor
întreprinderi din provincia proaspăt unită cu România. Statul se implică în
această problemă prin naţionalizări. Este oferit exemplul acţiunilor Societăţii
Petroşani sau a Fabricii de Zahăr Arad care au fost naţionalizate prin preluarea
de către stat, dar au fost preluate de Banca Românească, institut particular
cu capital controlat de membrii PNL26. Statul român mai este criticat pentru
neimplicarea în afacerea bunurilor germane din ţară. Conform Tratatului de
la Versailles, bunurile germane din România trebuiau lichidate, iar acţiunile
societăţilor cu participare germană trebuiau depuse spre ştampilare şi preluare
totală de statul român. Prin Convenţia de la San Remo s-a făcut însă următoarea
împărţire a acţiunilor rezultate din lichidare: 51% pentru România; 24,5% Anglia;
24,5% pentru Franţa. În fapt, rezultatul împărţirii a fost păgubitor statului român
deoarece dintr-o dată parte importantă din acţiunile societăţilor cu capital
german au intrat în mâinile unor capitalişti aliaţi, neutri sau români. Astfel,
Banca Generală Română, a cărui capital se afla în întregime în portofoliul unor
instituţii germane (Diskonto-Gesellschaft) nu mai avea în momentul ştampilării
acţiunilor decât 20% din capital în mâinile germanilor. Concluzia ideologică
este următoarea: „în toate aceste transformări, marea finanţă românească a
avut un rol hotărâtor, mărindu-şi considerabil activul”27.

MAREA CRIZĂ ECONOMICĂ (1929-1933)
Referindu-se la Marea Criză Economică Roller şi colaboratorii, în primul
rând, analizează situaţia pe plan mondial a acestui fenomen. Ceea ce ne
surprinde este faptul că această depresiune economică nu este pusă în spatele
sistemului capitalist. Ei se mulţumesc să precizeze că în URSS producţia în
acest interval a crescut cu 201%, în timp ce în SUA a scăzut la 63%. Nu se
oferă nici o explicaţie a cauzelor care au produs această criză. Se subliniază
în schimb factorii care au contribuit la înrăutăţirea stării economice globale:
criza a atins 5/6 dintre ţările lumii, împletirea crizei industriale cu o criza
agricolă, tendinţa organizaţiilor monopoliste de a menţine ridicate preţurile
la mărfuri, marile crahuri bancare28.
Analizând situaţia României se insistă pe caracterul dual al economiei
româneşti, ea având atât un aspect agricol, cât şi unul industrial29. Din această
cauză criza a afectat România mult mai puternic. Autorii mai subliniază faptul
că criza agrară se datora şi unor factori interni. Aici este introdus aspectul
ideologic al problemei subliniindu-se faptul că „[criza agrară era cauzată de]
împărţirea antidemocratică a pământului” fără a se oferi explicaţii suplimentare.
Sunt oferite date statistice care să relevă dimensiunea tragică a crizei: în 1929
tona de petrol se vindea cu 1358 de lei, iar în 1933 cu 398 de lei. Guvernul
forţează exportul şi se ajunge la situaţia în care petrolul românesc se vindea
cu 0,90 de lei/litru în Istambul şi cu 5 lei/litru în ţară30.
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26 Ibidem, p. 640.
27 Ibidem, p. 641.
28 Ibidem, p. 681-683.
29 Pentru discuţia despre caracterul agrar sau industrial al României interbelice vezi studiul lui:
Andrei Josan, Controverse cu privire la profilul şi nivelul de dezvoltare social-economică a României
în prima jumătate a secolului XX, în „Economia Românească, de la tradiţionalism la postmodernism”,
Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 93-127.
30 Mihail Roller, op. cit., p. 684.

Referindu-se la dimensiunea bancară a crizei, autorii scot în evidenţă
marile falimente bancare din România. Banca Bercowitz, Marmorosch-Blank
falimentează şi cauzează pierderi grele micilor deponenţi. Marii deţinători de
capitaluri, profitând de libertatea comerţului cu devize, fug din ţară căutând
plasamente mai sigure. Venitul naţional scade de la 11000 de lei/cap de
locuitor, în 1928, la 4800 lei/cap de locuitor în 1932. Analiza ideologică
ne este oferită prin evidenţierea politicii guvernamentale a PNŢ. Acesta a
promis „egalitate de tratament a capitalului străin şi românesc în faţa legilor şi
administraţiei” însă în realitate asistăm la „subordonarea intereselor economiei
naţionale intereselor trusturilor financiare străine”.

PERIOADA DE REFACERE ECONOMICĂ
Refacerea economică începută în anul 1934 este pusă de Roller pe
seama evenimentelor politice internaţionale: izbucnirea unei curse a
înarmărilor, războiul din Abisinia şi Spania ce ameninţau cu declanşarea
unei conflagraţii mondiale. Producţia agricolă şi industrială a României este
absorbită pe pieţele internaţionale. Cea mai mare parte a capitalului nou
investit a luat drumul industriei metalurgice, în general a industriei grele.
Domeniile prioritare sunt industria echipamentelor şi de armament31.
Încă din perioada crizei economice se observă un proces de concentrare
şi centralizare a capitalurilor pe baza falimentului întreprinderilor industriale,
comerciale şi bancare care nu au rezistat crizei. Acest proces a fost accelerat
de intervenţia statului, care impune o legislaţie pentru asanarea sistemului
bancar. În opinia autorilor această legislaţie contribuie la accelerarea
procesului de centralizare. Din 1048 de bănci active în 1929 au rămas la
sfârşitul anului 1937 doar 544, iar în 1939 doar 458. În acelaşi timp capitalul
bancar este în continuă creştere. Capitalul primelor 18 mari bănci este de
2,6 miliarde de lei în 1940 şi de 3 miliarde de lei în 1942. În 1937 finanţarea şi
operaţiunile de export erau concentrate în mâinile a 38 de bănci mari cu un
capital individual de peste 40 milioane de lei32.
În perioada 1934-1938 principalele capitaluri intrate în ţară au fost
franceze şi cehoslovace şi în mai mică măsură englez şi american. În
conducerea societăţilor din România cu capital străin sau în consiliile de
administraţie figurau o serie oameni politici autohtoni, printre care şi fruntaşi
ai partidelor care au guvernat ţara33.
Odată cu evenimentele anului 1938 discursul ideologic se intensifică.
Astfel „toată politica economică a guvernului dictaturii regale a fost îndreptată
spre întărirea poziţiilor vârfurilor capitalului monopolist, spre crearea de noi
surse de acumulare şi acaparare, spre apărarea şi întărirea poziţiilor câştigate
de către monopolurile capitaliste”34. Apropierea României de spaţiul german
este văzută în termeni apocaliptici: „odată România încadrată în spaţiul
german şi încadrată în acordurile economice care-i luau toată libertatea de
acţiune, marile trusturi hitleriste au căutat să acapareze efectiv principalele
sectoare de activitate economică din România”. În cadrul politicii de impunere
în România a unui regim colonial, spun autorii, capitalul german acaparează
multe bogăţii ale solului şi ale subsolului din ţara noastră. Roller consideră că
România a ajuns să fie o simplă colonie a Germaniei.

31
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Ibidem, p. 716.
Ibidem, p. 720.
Ibidem, p. 721-723.
Ibidem, p. 736.

ANUAR 2019

233

În concluzie ne punem întrebarea: cât de veridice sunt informaţiile
şi cât de obiectivă este analiza lui Mihail Roller? Dacă folosim ca sursă de
control „Enciclopedia României” volumul IV35 apărută în anul 1942 şi „Istoria
Economiei” de Dumitru şi Maria Mureşan36 apărută în 1998, putem să
observăm că datele furnizate sunt corecte. Totuşi observăm, în acelaşi timp,
faptul că Mihail Roller îşi alege cu atenţie informaţiile pentru ca să se ajungă
la concluziile ideologice dorite de el. Metoda lui se aseamănă cu legenda
„patului lui Procust”, patul fiind ideologia marxistă iar Procust fiind Mihail
Roller. Acesta „prelucrează” informaţiile încât să se potrivească concluziilor
ideologice de tip marxist. Autorii volumului IV din „Enciclopedia României”
au fost critici cu „marea finanţă internaţională” şi cu reprezentanţii acesteia
în România. Roller preia datele şi concluziile acestora şi doar le schimbă
eticheta. În loc de critica adusă „marii finanţe internaţionale” avem o critică
adusă „clasei burghezo-moşiereşti”. Această observaţie se potriveşte analizei
anilor 1919-1938.
Pentru perioada anilor 1938-1944 Roller falsifică de-a dreptul datele.
România, în opinia acestuia, devine o simplă colonie germană, dar nici o
dată sau statistică nu susţine, nici chiar forţat, această concluzie. Acesta mai
susţine că reprezentanţii capitalului german au pus stăpânire pe România, pe
când noi știm că existau dovezi care demonstrează că Antonescu a dus o
politică de frânare a penetrării capitalului german în ţara noastră, de protejare
a capitalului autohton. În sfârşit, Ion Antonescu a fost redus la statutul de
„moşier”.
Din păcate „Istoria României” din 1947 nu este un manual de istorie, ci
un tratat ideologic. Sunt luate doar anumite fapte (adevărate în majoritatea
lor) pentru ca să se poată construi o ipoteză deja formulată.
Încheiem cu sfaturile regretatului Dinu C. Giurescu care ne îndemna
să scriem istoria „sine ira et studio”, și sublinia că istoricul nu trebuie să fie
nici avocat al apărării, dar nici al acuzării. Ei bine, Mihail Roller încalcă toate
aceste principii. Scrierile lui sunt pline de ură şi părtinire, el fiind avocatul
marxismului şi acuzatorul capitalismului.
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35 Enciclopedia României, vol. IV, Economia naţională – circulaţie, consum, distribuţie, Bucureşti
1943.
36 Maria Mureşan, Dumitru Mureşan, Istoria economiei, Editura Economică, Bucureşti 1998; vezi şi
Victor Axenciuc, Introducere în istoria economică a României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 1997.

DOCUMENTE DESPRE LICENŢIEREA DIN
SERVICIU A PERSONALULUI EVREIESC DIN
BIHOR - 1940
Diana Iancu1
Documents about the dismissal of Jewish staff in Bihor - 1940

ABSTRACT
The paper presents documents about the dismissal of Jewish employees
in localities such as Salonta, Biharia, Olcea and Drăgeşti in the county of
Bihor. This act was adopted on the basis of the secret order 170 of July
12, 1940 transmitted by the Ministry of Interior. The context in which these
actions took place is given by the transformation of the National Renaissance
Front into the Party of the Nation, June 22, 1940, in a unique and totalitarian
party, under the supreme leadership of the King Carol II. The territorial losses
of Romania (1940) changed the legal framework in which the anti-Jewish,
discriminatory measures were adopted.
Keywords: Carol II, August 8, 1940, hebrew, decree law
Cuvinte cheie: Carol al II-lea, 8 August 1940, evrei, decret-lege
*
În timpul regimului autoritar regal al lui Carol al II-lea, 1938-1940, s-au
răsfrânt şi asupra evreilor din judeţul Bihor măsurile antisemite prin care le
era îngrădit accesul la funcţiile publice.
La 20 februarie 1938, regele a semnat decretul de promulgare a unei
noi Constituţii a României, care legifera instaurarea dictaturii regale şi sfârşitul
regimului parlamentar. În decembrie 1938 s-a constituit Frontul Renaşterii
Naţionale. În momentul în care Decretul-lege pentru înfiinţarea Frontului a
fost transmis la radio, regele Carol al II-lea lua prânzul cu un vechi prieten,
colonelul Filitti. „Acum avem o dictatură. Vei fi învinuit pentru tot ce se va
întâmpla de acum înainte” şi-a arătat punctul de vedere colonelul. “Eşti unul
din cei care cred că lucrurile pot continua aşa cum sunt ele acum. Simt de
multă vreme că nu mă pot aştepta la nimic bun din partea partidelor politice.
Politicienii nu se gândesc decât cum să-şi satisfacă propriile interese şi ambiţii
care nu au nimic comun cu interesele ţării”2, a replicat regele.

1
2

Muzeograf la Muzeul Oraşului Oradea-Complex Cultural, e-mail: iancudiana@yahoo.com.
http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC10/frontul.pdf, accesat la 07.01.2020.

ANUAR 2019

235

Potrivit articolului 2 al Decretului-lege nr. 4.321 din 15 decembrie 1938
pentru înfiinţarea organizaţiei politice a „Frontului Renaşterii Naţionale”,
scopul acesteia era „mobilizarea conştiinţei naţionale în vederea întreprinderii
unei acţiuni solidare şi unitare româneşti de apărare şi propăşire a Patriei şi de
consolidare a Statului”3. Frontul Renaşterii Naţionale, organizat după modelul
oferit de sistemul fascist, a primit în rândurile sale doar etnici români, însă a
avut şi secţie maghiară (Magyar Népközösség) şi germană. Dat fiind faptul că
Frontul, singura organizaţie din parlament, era închis evreilor, comunităţile
evreieşti din România erau reprezentate în legislativul român doar de şefrabinul Iacob Niemirower4.
La 22 iunie 1940, Carol al II-lea a hotărât transformarea Frontului
Renaşterii Naţionale în Partidul Naţiunii, declarat „partid unic şi totalitar”,
aflat sub conducerea supremă a sa. Astfel, regimul de la 10 februarie 1938
a degenerat în totalitarism, regele devenind primul dictator din Istoria
României5.
Administraţia publică centrală şi locală a fost complet politizată prin
Decretul-lege pentru păstrarea ordinii politice unice şi totalitare a Statului
Român din 22 iunie 19406. Potrivit ordinului telegrafic secret nr. 170 din 12
iulie 1940 transmis de Ministerul de Interne, funcţionarii publici evrei din
România trebuiau să fie licenţiaţi de la locul de muncă. Acest ordin anticipează
Decretul-lege pentru românizarea personalului din întreprinderi, emis la data
de 12 noiembrie 1940, care „a suprimat dreptul evreilor la viaţă, suprimândule dreptul la muncă7”. Articolul 1 al Decretului-lege sus menţionat stipulează
următoarele:
„Toate întreprinderile civile sau comerciale, de orice natură, aparţinând
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, precum
şi asociaţiunile, fundaţiunile şi stabilimentele de orice fel nu vor putea avea
în serviciul lor salariaţi evrei, decât în condiţiunile prezentului Decret-lege.
Se exceptează instituţiunile evreieşti cu caracter strict religios sau cultural”8.
Potrivit articolului 6 erau consideraţi evrei cei născuţi din ambii părinţi evrei
sau numai din tată evreu, indiferent de religie.
Decretul prevedea ocuparea posturilor vacante de către români, prin
oficiile de plasare ale Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale.
Evreilor le-a fost negat dreptul la muncă.
În telegramele nr. 161 şi 162 din 9 iulie 1940, ministrul de interne
Theodor Marinescu a cerut de la rezidenţii regali care conduceau ţinuturile
să trimită în termen de 12 ore listele cu funcţionarii publici şi notarii de origine
evreiască angajaţi în ţinuturile lor. Potrivit ordinului telegrafic secret nr. 170

236

3 http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-4-321-din-15-decembrie-1938-pentru-infiintareaorganizatiei-politice-a-frontului-renasterii-nationale-emitent-parlamentul-publicat-n-30588.html,
accesat la data de 07.01.2020.
4
Attila Gidó, Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică, Editura Institutului pentru
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, p. 130.
5 Ioan Scurtu, Monarhia în România 1866-1947, Editura Danubius, Bucureşti, 1991, p. 115.
6 Viorel Stănică, Administrarea teritoriului României în timpul celui de-al doilea război mondial, în
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 19/2007, p. 107.
7 Lya Benjamin, Politica antievreiască a regimului lui Antonescu (1940-1944). Cu referire la evreii
din Vechiul Regat şi Sudul Transilvaniei, în „Trecutul Prezent: Evreii din România: istorie, memorie,
reprezentare”, Coordonatori: Anca Filipovici, Attila Gidó, Editura Institutului pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, p. 115.
8 Lya Benjamin, Sergiu Stanciu, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România. Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România, Evreii din România între anii 1940-1944, vol. I, Legislaţia
antievreiască, Editura Hasefer, Bucureşti, 1993, p. 76.

din 12 iulie 1940 transmis de Ministerul de Interne, funcţionarii publici evrei
şi-au pierdut locul de muncă. Pretutindeni în ţară medicii, avocaţii, angajaţii
fondului naţional de asigurări, notarii, funcţionarii, secretarii etc. de origine
evreiască au fost licenţiaţi. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Cluj, unde în 13
iulie au fost concediaţi funcţionarii publici evrei, iar în 1 august, angajaţii evrei
ai Ministerului Finanţelor. În urma ordinului Ministerului de Interne au fost
concediaţi şi funcţionarii creştini căsătoriţi cu partener evreu. Mai mult, au
fost concediaţi şi evreii convertiţi la creştinism. „Epurarea” oficiilor publice de
evrei a fost urmată de ocuparea posturilor vacante de către angajaţi români.
Procesul s-a terminat la sfârşitul lunii august 1940. Însă pe lângă faptul că
nu a decurs fără dificultăţi, înlocuirea angajaţilor concediaţi cu noi angajaţi
români s-a dovedit a fi de scurtă durată, căci administraţia maghiară instalată
în septembrie 1940 a demarat un proces de schimbare a aparatului de stat
din Transilvania de Nord în acord cu spiritul dominaţiei maghiare9.
Introducem în circuitul ştiinţific un număr de 3 documente prin care
se confirmă această realitate, care se petrecea în Salonta, în luna iulie 1940,
cu puţin timp înainte de schimbarea statutului Salontei, care a devenit parte
a Ungariei, în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940. În anul 1930
populaţia evreiască din Salonta număra 740 suflete (din numărul total de
locuitori 15.297)10.
Documentele cu referire la Salonta sunt urmate de documente cu
privire la licenţierea angajaţilor evrei din Bunteşti – plasa Beiuş, Biharia, Olcea
- plasa Tinca şi Drăgeşti. Aceste acte au fost întreprinse în baza ordinului
telegrafic cu Nr. 170 din 12 iulie 1940, dat în temeiul Decretului-lege pentru
apărarea ordinei politice unice şi totalitare a Statului Român.
Documentul înregistrat la Circumscripţia notarială Drăgeşti ilustrează
transformarea Frontului Renaşterii Naţionale, prin Decretul-lege No. 2056
din 22 iunie 1940, în partid unic şi totalitar, sub denumirea de „Partidul
Naţiunii”, aflat sub comanda regelui Carol al II-lea. Potrivit dispoziţiunilor
articolului 2, de statutul de funcţionar public puteau beneficia doar membrii
înscrişi în Partidul Naţiunii. Totodată, se specifica faptul că cei cari nu vor cere
înscrierea în partid până la data de 1 august 1940, vor fi revocaţi din serviciu
deplin drept pe această dată.
Circulara No. 7940/1940, a Partidului Naţiunii, nu permitea înscrierea
în Partidul Naţiunii a evreilor botezaţi sau celor care aveau nume româneşti,
a soţiilor creştine ale evreilor, sau soţiilor evreice ale românilor, deşi erau
botezate. Fiindu-le îngrădit dreptul de a se înscrie în Partidul Naţiunii, evreii
nu mai puteau ocupa funcţii publice.
În referatul către Consiliul de Miniştri, datat la 8 august 1940, Ministrul
Justiţiei Ion V. Gruia îi stigmatiza pe evreii din România: „Problema evreiască
constituie o problemă politică, juridică şi economică, în marginile Statului
Român autoritar şi totalitar, care descifrează, prin conţinutul şi felul satisfacerii
ei, însăşi legea destinului Naţiei”11. La 8 august 1940 a fost promulgat
Decretul-lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România,
primul Decret-lege prin care s-a consacrat noul statut juridic al evreilor în
România, în spiritul naţionalismului integral şi al rasismului politic de factură
nazistă. Statutul, prin prevederile sale naţionalist-etniciste, a exclus populaţia
evreiască din rândul cetăţenilor cu drepturi egale consfinţite prin Constituţia
din 1923, introducând principiul distincţiei juridice şi politice dintre „românii
de sânge” şi cetăţenii români. „Recunoaşterea semnificaţiei sângelui şi a rasei

9 Attila Gidó, op. cit., p. 128-129,
10 https://core.ac.uk/download/pdf/44718414.pdf, accesat la data de 07.01.2020,
11 *** Evreii din România între anii 1940-1944, vol. I, p. 37,
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pentru naţiune şi stat – se conchidea într-una dintre lucrările de referinţă
despre istoria Holocaustului european – era unul dintre principiile de bază
ale concepţiei naziste despre lume”.
Pe baza acestor concepţii politico-juridice statutul a reglementat: starea
juridică a evreilor în cele trei sectoare ale vieţii publice: spiritual, politic şi
economic, fără preocuparea de „a ridica calitatea de cetăţean român”, care
în noul context nu mai avea nici o importanţă. Decretul-lege din 8 august
1940 a împărţit evreii în trei categorii:
Categoria I era alcătuită din evreii intraţi în România după 30 decembrie
1918 – aceştia erau supuşi la interdicţii majore;
Categoria a II-a cuprindea evreii naturalizaţi individual până la 30
decembrie 1918; combatanţii în Războiul de independenţă din 1877-1878;
pe cei care au luptat în linia de foc în timpul războiului pentru întregirea
neamului (1916-1919); orfanii de război şi urmaşii categoriilor exceptate.
Dar nici evreii din această categorie nu intrau în comunitatea naţională fiind
supuşi la o seamă de restricţii privind dreptul: la proprietate în mediul rural;
la ocuparea funcţiilor publice ş.a.;
În categoria a III-a intra: masa evreilor din România, încetăţenită pe
baza decretelor-legi din anul 1919. Pentru cei din categoriile I-a şi a III-a s-au
impus următoarele interdicţii: ocuparea de funcţiuni publice; dobândirea
de proprietăţi; carieră militară; practicarea profesiunii de avocat; de notar
public; de a fi membri în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice şi
particulare; de a fi comercianţi în comunele rurale; de a fi negustori de băuturi
alcoolice; închiriatori de cinematografe, editori de cărţi şi ziare; deţinători de
mijloace de propagandă româneşti ş.a. Statutul a interzis evreilor dobândirea
de nume româneşti12.
Prin aceste măsuri, regele intenţiona să câştige încrederea Germaniei
şi, în acelaşi timp, să obţină sprijinul legionarilor13. În aceste împrejurări,
România a fost confruntată cu revendicări teritoriale semnificative, pe de
o parte din partea URSS şi pe de altă parte din partea Ungariei şi Bulgariei,
ţări aliate Germaniei. Astfel, la 25 iunie 1940 Moscova a dat un ultimatum
ţării noastre pentru cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, ultimatum pe
care România l-a acceptat, neavând nici un sprijin extern. În consecinţă, la
28 iunie a început evacuarea populaţiei româneşti din provinciile cedate. De
asemenea, la 30 august 1940 prin Dictatul de la Viena, nordul Transilvaniei
(43.500 km² ) era cedat Ungariei sub presiunea Germaniei şi Italiei, iar la 7
septembrie 1940 prin Tratatul de la Craiova, Bulgaria lua sudul Dobrogei cu
7.695 km² şi 350.000 locuitori14.
După schimbarea graniţelor, destinul populaţiei evreieşti, în funcţie de
ocupant, a fost diferit. Dar, peste tot aceasta a avut de înfruntat spectrul
umilinţei, excluderea din societate, încălcarea drepturilor şi a demnităţii,
lupta pentru supravieţuire.

238

12
https://www.ushmm.org/m/pdfs/20080725-romania-commission-exclusion-jews-romanian.
pdf, accesat în data 10.01.2020,
13 Ioan Scurtu, op. cit., p. 119,
14 Viorel Stănică, op. cit., p. 107-108.

ANEXE
1
România. Judeţul Bihor. Primăria Oraşului Salonta
No. 3475/1940
Rezumat: Licenţierea din serviciu a funcţionarilor evrei

DECIZIUNE

Noi, primarul oraşului Salonta,
Având în vedere ordinul telegrafic No. 170 din 12 iulie 1940 a Ministerului
de Interne, comunicat cu ordinul confidenţial al Prefecturii judeţului Bihor No.
88 din 15 iulie 1940, ordine prin care se dispune imediata licenţiere din serviciu
a tuturor funcţionarilor de origine evrei, a tuturor funcţionarilor evrei botezaţi,
sau care poartă nume româneşti, a funcţionarilor soţii creştine ale evreilor,
precum şi a funcţionarelor evreice soţii de români, chiar dacă ar fi botezate.
Având în vedere ordinul confidenţial No 91 din 15 iulie al Prefecturii
judeţului Bihor, dat asupra aceleaşi chestiuni.
În temeiul art. 15/c din legea administrativă şi regulamentul ei de aplicare,
conform cărora primarul licenţiază din serviciu funcţionarii comunali.
Având în vedere, că în administraţiunea generală a oraşului Salonta, exclusiv
întreprinderile comunale, care au administraţiune aparte şi care au fost sesizate
de noi în acelaşi sens, nu există decât un singur funcţionar, care să fie vizat de
dispoziţiunile menţionate mai sus ale Prefecturii şi Ministerului şi Ministerului de
Interne şi anume, Dl. Ferdinand Horváth, medic veterinar comunal,
DECIDEM:
Art. I – Dl. Ferdinand Horváth, medic veterinar comunal al oraşului
Salonta, se licenţiază din serviciu pe data de azi, conform dispoziţiunilor de
mai sus.
Art. II – Această deciziune se va comunica:
a. D-lui Ferdinand Horváth
b. Prefecturii judeţului Bihor
Art. III – Biroul personalului de la această primărie este însărcinat cu
aducere la îndeplinire a acestei deciziuni.
Salonta, la 16 iulie 1940
Primar,		
Dr. Rocsin Nicolae,
[Lş.]

Secretar,
Gheorghe Balog

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 27.
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2
Întreprinderile Comunale
ale oraşului Salonta
Jud. Bihor
Nr. 244/1940
Rezumat: Licenţierea din serviciu a funcţionarilor evrei

DECIZIUNE

Noi Gheorghe Balog, preşedintele Comitetului de Conducere al
Întreprinderilor Comunale şi Ludovic Kiraly, directorul întreprinderilor
comunale,
Având în vedere ordinul Nr. 3475/1940 din 16 iulie 1940 al Primăriei
Salonta, ordinul prin care se dispune imediata licenţiere din serviciu a tuturor
funcţionarilor de origine evrei, a tuturor funcţionarilor evrei botezaţi, sau care
poartă nume româneşti, a funcţionarilor soţii creştine ale evreilor, precum şi
a funcţionarelor evreice soţii de români, chiar dacă sunt botezate.
Având în vedere încheierea Nr. 23/1940 a Comitetului de Conducere al
Întreprinderilor Comunale.
Având în vedere art 10/b din legea pentru organizarea exploatărilor
comunale, conform cărora Comitetul de Conducere concediază din serviciu
funcţionarii întreprinderilor.
Având în vedere, că la Întreprinderile comunale nu există decât un
singur funcţionar care să fie vizat de dispoziţiunile menţionate în ordine de
mai sus al Primăriei, Dna Văd. Lui Mezey Emeric, subşef de birou,
DECIDEM:
Art. I. Dna Văd. Lui Mezey Emeric, subşef de birou la Întreprinderile
Comunale ale Oraşului Salonta, se licenţiază din serviciu pe data de azi,
conform dispoziţiilor de mai sus.
Art. II. Această deciziune se va comunica:
a. Dnei. Văd lui Mezei Emeric,
b. Primăriei oraşului Salonta
Art. III. Directoratul Întreprinderilor Comunale este însărcinat cu
aducere la îndeplinire a acestei deciziuni.

Preşedinte,
semnătură

Salonta, la 16 iulie 1940
Întreprinderile Comunale Salonta

Director,
semnătură

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 28.
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3
România. Judeţul Bihor. Primăria Oraşului Salonta
No. 32/1940 Conf.
Rezumat: Licenţierea din serviciu a funcţionarilor evrei

DOMNULE PREFECT,

La ordinul D-Voastre confidenţial No. 88 şi 91 din 15 iulie a.c., privitor la
chestiunea indicată în rezumatul de mai sus, avem onoare a Vă raporta, că
în ziua de ieri, 16 iulie, data primirii ordinelor D-voastră, au fost licenţiaţi din
serviciu:
1. Dl. Ferdinand Horváth, medic-veterinar comunal, de la primărie
2. D-na Lidia Mezei, funcţionară la întreprinderile comunale.
Alţi funcţionari, care să fie vizaţi de aceste ordine nu avem.

Primar,
Dr. Nicolae Rocsin
semnătura

Sănătate!
Salonta, la 17 iulie 1940

Secretar,
Gheorghe Balog
semnătura

Domniei Sale,
Domnului Prefect al Jud. Bihor
Cancelaria Prefectului,
Oradea
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 29.

4
Notariatul cercual Bunteşti
Nr. 843-1940

DECIZIUNE

Noi, Horge Roman, primarul comunei Bunteşti, în conformitate cu
ordinul Preturei Plasei Beiuş, cu Nr. 1291 din 17 iulie 1940, prin care se ordonă
îndepărtarea din serviciu a secretarului Avram Izrael de la comuna Bunteşti,
având în vedere ordinul Prefecturei Judeţului Bihor cu Nr. 14338-1940,
dat în baza ordinului cu Nr. 170 din 12 iulie 1940 a Dlui Ministru de Interne şi
în temeiul Decretului-lege pentru apărarea ordinei politice unice şi totalitare
a Statului Român, prin care se dispune licenţierea momentană a tuturor
funcţionarilor administrativi de origină evrei,
având în vedere că la notariatul Bunteşti jud. Bihor funcţionează în
calitate de secretar comunal Dl. Avram Izrael, de la data de 1 ianuarie 1940,
având în vedere, că susnumitul este de origine etnică evreu,
având în vedere dispoziţiunile Decretului-lege pentru apărarea ordinei
politice unice şi totalitare a Statului Român
DECIDEM:
Art. I. Pe temeiul Decretului-lege pentru apărarea ordinei politice unice
şi totalitare a Statului român, licenţiem din serviciul de secretar comunal
al notariatului Bunteşti, pe Dl. Avram Izrael, pe data de 18 iulie 1940, fiind
numitul de origină etnică evreu. Licenţierea din serviciu se face fără nici un
drept de despăgubiri materiale ori morale.
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Art. II. Cu executarea prezentei deciziuni se încredinţează dl. Primar al
comunei Bunteşti.
Prezenta deciziune se va comunica:
1. Un exemplar se va înainta Prefecturei Judeţului Bihor Oradea
2. Dlui Avram Izrael secretar comunal Bunteşti sub luare de dovadă.
Dat în Bunteşti la 18 iulie 1940.
Primar, 		
Horge Roman
L.ş.

Notar:
Semnătura

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 32.

5
Prefectura Plasei Beiuş
Nr. 1291/1940
Conţinutul: Se dispune îndepărtarea din serviciu a tuturor funcţionarilor
de origină evrei, din unităţile administrative

DOMNULE PREFECT,

Ca urmare la ordinul Domniei-Voastre Nr. 14.338/1940, cu privire
la conţinutul de mai sus, anexat avem onoare a Vă înainta deciziunea de
licenţiere din serviciu, a secretarului comunal Avram Izrael, de la notariatul
Bunteşti.
Sănătate!
Beiuş, la 19 iulie 1940.

Pretor,
semnătură

L.ş.
d-sale D-lui Prefect al Judeţului Bihor.
Cancelaria Prefectului.
Oradea

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 33.

6
Primăria comunei Biharia,
Nr. 783/1940
NOI, PRIMARUL COMUNEI BIHARIA, PLASA CENTRALĂ, JUDEŢUL BIHOR,
Având în vedere dispoziţiunile art. 15 litera c. din legea Administrativă,
Văzând ordinul Prefecturii Judeţului Bihor dat sub No. 14388 din 15 iulie
1940, dat în urma Ordinului Ministrului de Interne No. 170 din 12 iulie 1940,
comunicat nouă cu ordinul Preturii Plasei Centrale Nr. 1703 din 16 iulie
1940, şi în temeiul Decretului-lege pentru apărarea ordinei politice unice şi
totalitare a Statului Român,
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DECIDEM,
Art. I. Dl. Adler Eugen, funcţionar în calitate de secretar, la notariatul
Biharia, se licenţiază din serviciu pe data prezentei deciziuni,
Art. II. Se încredinţează cu executarea prezentei deciziune Dl. Notar al
comunei.
Primar,
ss Iosif Pop

Dat în Biharia, la 20 iulie 1940.

Pentru conformitatea copiei:
Notar,
semnătură
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 35.

7
Judeţului Bihor
Pretura Plăşii Centrale
No. 1703/1940
Conţinutul: Îndepărtarea din serviciu a funcţionarilor de origine etnică evrei

DOMNULE PREFECT

Potrivit ordinului D-voastră No, 14338/1940, avem onoare a Vă înainta
un exemplar din deciziunea comunei Biharia No. 783 din 20 iulie 1940, în
urma căruia a fost licenţiat din serviciu Adler Eugen secretar la notariatul
Biharea, fiind de origine etnică evreu.
Sănătate.
Oradea, la 26 iulie 1940.
1 anexă		
		
L.ş.

Pretor:
semnătură

D-sale Dlui
Prefect al judeţului Bihor
Loco
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 36.

8
Primăria Comunei Olcea
Pl. Tinca, Jud. Bihor

DECIZIUNEA NR. 639-1940

Noi, Pantea Ioan, primarul comunei Olcea, plasa Tinca, judeţul Bihor,
având în vedere ordinul telegrafic cu Nr. 170 din 12 iulie 1940 al Ministerului
de Interne, dat în temeiul Decretului-lege pentru apărarea ordinei politice
unice şi totalitare a Statului Român, transmis nouă cu ordinul Preturei plasei
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Tinca, Nr. 1239-1940, prin care ordonă licenţierea din serviciu a tuturor
funcţionarilor administrativi de origine evrei,
Având în vedere că la acest notariat, a fost angajat prin deciziunea
noastră Nr. 195-1939, D-l Nicolae Grüner ca diurnist, întrucât s-a publicat
postul vacant în Buletinul Ţinutului şi nu s-au prezentat concurenţi, astfel am
făcut aceasta angajare în mod provizoriu, postul fiind declarat şi pentru mai
departe vacant, pentru a putea fi ocupat îndată ce s-ar prezenta concurent
care îndeplineşte formele legale, având în vedere că numitul domn, este de
origine evreu, având în vedere ordinele sus amintite, în baza atribuţiunilor
noastre acordate prin art. 15 lit. C. Din L. Adm.
DECIDEM:
Art. I. Se licenţiază din serviciu pe data de azi d-l Nicolae Grüner fost
angajat în mod provizoriu, ca diurnist la acest notariat, făcându-i-se plata
asigurată în bugetul comunelor Olcea şi Călacea, pentru timpul servit.
Art. II. Prezenta deciziune se va comunica spre control, preturei plasei
Tinca.
Primar,
Pantea

Olcea, la 27 iulie 1940

Notar,
s.s.

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 47.

9
Pretura Plasei Tinca,
Nr. 1239/1940
Conţinutul: Îndepărtarea din serviciu a funcţionarilor de origine evrei

DOMNULE PREFECT,

La ordinul Dv. Cu Nr. 14338/1940 din 15 l.c., avem onoarea a Vă înainta
alăturat deciziunea cu Nr. 639/1940 din 27 l.c. a primarului comunei Olcea, prin
care se licenţiază din serviciu d-l Nicolae Grüner, diurnist la notariatul Olcea.
Alţi funcţionari administrativi de origine evrei nu avem în serviciu.

Pretor,
s.s.
[L.ş.]
Anexă: 1

Sănătate!
Tinca, la 30 iulie 1940.

Către Prefectura Judeţului Bihor
Oradea

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 47.
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10
Circumscripţia notarială Drăgeşti
No. 881-1940

DECIZIUNE

Noi, Cozman Teodor, Zigre Gheorghe, Lup Petru, Monenci Gavril,
Moza Florian şi Mihele Ioan primarii comunelor aparţinătoare circumscripţiei
notariale Drăgeşti.
Având în vedere dispoziţiunile Decretului-lege No. 2056 din 21 iunie
1940, prin care Frontul Renaşterii Naţionale, a fost transformat în partid unic
şi totalitar, sub denumirea de „Partidul Naţiunii”;
Având în vedere că potrivit dispoziţiunilor art. 2 din Decretul-lege No.
2057 din 22 iunie 1940, nu poate fi funcţionar public, cine nu este membru
în Partidul Naţiunii, iar cei cari nu vor cere înscrierea în partid până la data de
1 august 1940, vor fi revocaţi din serviciu deplin drept pe această dată;
Considerând, că potrivit circularei No. 7940/1940, a Partidului Naţiunii,
evreii botezaţi sau cei cari poartă nume româneşti, soţiile creştine ale evreilor,
sau evreicile soţii de români chiar dacă sunt botezate, nu se vor înscrie sub
nici un motiv în Partid;
Având în vedere că din momentul ce evreii nu se pot înscrie în Partidul
Naţiunii, ei nu mai pot ocupa funcţii publice;
Văzând şi ordinul Preturii Ceica No. 1058 din 18 iulie 1940, urmat de
ordinul Prefecturii Jud. Bihor No. 14338/1940, dat în urma ord. Telegrafic No.
170 din 12 iulie 1940, al Ministerului de Interne;
Pe baza dispoziţiunelor art. 2 din Decretul-lege No. 2057 din 22 iunie
1940
DECIDEM
Art. I. Revocăm din funcţiune pe data de 22 iulie 1940, pe d-l Marcu
Tendler, subnotar la circumscripţia notarială din Drăgeşti, pentru motivul că
este evreu, salariul susnumitului va fi achitat pe întreaga lună iulie.
Art. II. D-l notar al circumscripţiei notariale Drăgeşti, este însărcinat cu
aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată la sediu circ. Notariale din Drăgeşti, la 22 iulie 1940.
Primarii comunelor:
1. Drăgeşti:
2. Dicăneşti
3. Stracoş:
4. Bucuroaia:
5. Cotiglet:
6. Bucium:
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS),
fond Prefectura Judeţului Bihor, dosar nr. 40/1941, f. 43.
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DE LA „LIBERTATE” LA
ÎNCHISORILE COMUNISTE.
FRONTIERIŞTII ÎN FAŢA JUDECĂTORIEI ORADEA
Roland Olah1
From „freedom” to communist prisons. Frontierists in front of Oradea Court

ABSTRACT
The 1980s brought great challenges to Romanians. The economic
policy imposed by state management has led to shortages of food, electricity
and thermal energy. Some staple foods were completely lacking, and for the
rest of the Romanians, they were forced to stand in endless queues. At the
same time, the state imposes complete control over society. Controlling
people’s lives in the smallest details. This is the brief picture of a society from
which Romanians will make great efforts to leave, sometimes paying even
the price of life.
Keywords: illegal, cross, border, Romania, communism, court
Cuvinte cheie: illegal, trecere, graniță, România, communism, curte
*
La începutul anilor ’80 societatea românească resimte tot mai acut
crizele interne şi externe care au marcat România pe tot parcursul anilor ’70.
Construită pe bazele socialismului ea se află într-un declin evident. Acest
regres se poate observa îndeosebi în domeniul economic şi social. Scăderea
semnificativă a calităţii vieţii vine împreună cu restrângerea continuă a
drepturilor cetăţeneşti şi intervenţia şi controlul statului în viaţa privată a
românilor. Programul de alimentaţie ştiinţifică demarat de autorităţile române
la începutul anilor ’80, coroborat cu măsurile economice luate de stat au
generalizat penuria de alimente şi servicii.
Unitatea Specială „S” a Departamentului Securităţii Statului, responsabilă
de interceptarea corespondenţei, prezintă într-o informare datată în 1
februarie 1981 extrase din diferite scrisori redactate de români. Astfel, Varciag
N. din Baia Mare se plânge într-o scrisoare trimisă către Varciag M. din S.U.A.
faptul că „... Aici este penurie mare de alimente, iar particularii vând la un
preţ triplu... Nivelul de trai este foarte scăzut, lucru ce duce la îmbolnăvirea

1 Doctorand, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Oradea, email: rolandd.olah@gmail.com.
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populaţiei. Cu cât fac mai mulţi ani în minerit, cu atât mă simt mai necăjit.
Acestea sunt aspecte din raiul comunist. Aici totul merge prost, şi din ce în
ce mai rău...”2. De asemenea, Kovács Karolina din judeţul Mureş relatează
într-o scrisoare trimisă lui Kovács Edit din Bucureşti situaţia disperată în care
au ajuns mureşenii: „… Situaţia alimentelor este problematică pentru toată
lumea. Până şi pâinea nu se găseşte. La Sovata, s-a produs un lucru îngrozitor
din cauza lipsei de pâine. Au răsturnat camionul care transporta pâinea, iar o
femeie şi-a pierdut viaţa, fiind călcată în picioare...”3.
Motivele pentru care românii alegeau să fugă din România reies dintr-o
scrisoare trimisă de Olaru Ştefan din S.U.A. prietenului Secere Constantin din
Bucureşti în 2 iulie 1988: „... împotriva tuturor tradiţiilor româneşti una dintre
consecinţele din ultimii ani [este] fuga din ţara ta spre alte ţări bănuite mai
ospitaliere. Dintr-un popor aşezat, legat de glie, românii au ajuns să dea bir
cu fugiţii desprinzându-se fără amar de locul copilăriei... În locul scârbei,
preferă durerea şi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat să devin un
nebun defilând haotic şi călcând peste cel din faţa ta care a avut nenorocul
să cadă…”4. Plecarea era precedată de pregătiri complexe şi minuţioase. În
primul rând, constituirea grupului era realizată cu mare atenţie. Erau recrutaţi
de cele mai multe ori doar oameni de încredere, rude, prieteni, colegi de
lucru. Se încerca cercetarea zonei de frontieră, locurile cele mai potrivite
pentru trecerea frontierei, analiza zonelor de deplasare a grănicerilor și
orele la care se schimba tura, se urmărea buletinul meteo. De asemenea,
se încerca procurarea unor obiecte care să favorizeze trecerea, cum ar fi:
un binoclu, o hartă, busole. În lipsa acestor obiecte, românii se orientau
după localităţile iluminate din Ungaria sau după corpuri cereşti. Frontieriştii
au urmărit să procure şi valută străină, dar şi să apeleze la călăuze, chiar dacă
percepeau sume consistente, ceea ce reprezenta o problemă pentru mulţi
dintre români5.
Trecerea frauduloasă a frontierei de stat era prevăzută şi pedepsită prin
art. 245 din Codul Penal, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21
iunie 1968, şi cuprinde trei teze. În prima teză este prevăzută pedepsirea cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani la intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea
frauduloasă. A doua teză menţionează că este incriminată şi tentativa de
ieşire frauduloasă din ţară. În cele din urmă, prin teza a treia se detaliază că se
considera tentativă de ieşire frauduloasă din ţară „procurarea de mijloace sau
instrumente sau luări de măsuri, dacă rezultă în mod neîndoios că făptuitorul
urmăreşte să treacă fraudulos frontiera”6. De asemenea, un alt act normativ
care a avut prevederi importante a fost Decretul nr. 678/1969 privind regimul
de pază al frontierei de stat a Republicii Socialiste România7, care stabilea că
zona de frontieră este alcătuită din teritoriul comunelor, oraşelor şi municipiilor
care au limita comună cu frontiera de stat, iar persoanele care sosesc într-o
astfel de localitate trebuie „să se prezinte la organul local al miliţiei, în termen
de 24 ore de la sosire, pentru a anunţa durata şederii în acea localitate”8.
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2 Liviu Ţăranu, Pe luna decembrie nu mi-am făcut planul... Românii în „epoca de aur”. Corespondenţă
din anii ’80, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, p. 67.
3 Ibidem, p. 69.
4 Ibidem, p. 263.
5 Brînduşa Armanca, Frontieriştii. Istoria recentă în mass-media, ediţia a II-a, Editura Curtea veche,
Bucureşti, 2011, p. 14.
6 Cod Penal din 21 Iunie 1968, www.legislatie.just.ro, accesat în 15 noiembrie 2019.
7 Decret nr. 678 din 7 octombrie 1969 privind regimul de paza al frontierei de stat a Republicii
Socialiste România, www.legislatie.just.ro, accesat în 15 noiembrie 2019.
8 Ibidem.

În urma acordurilor de la Helsinki (1975) și Belgrad (1976), România şi-a
asumat că nu va mai folosi arme de foc împotriva frontieriştilor, însă aceasta
nu va respecta prevederile acordurilor. Se deschide o nouă epocă, cei arestaţi
nu vor mai fi judecaţi de tribunalele militare, deoarece trecerea frauduloasă
a frontierei nu mai era considerată o infracţiune politică9. După Conferinţa
post-Helsinki se va deschide la Belgrad un birou al Înaltului Comisariat pentru
Refugiaţi al Naţiunilor Unite.
În ceea ce priveşte cetăţenii străini, decretul prevede că pot intra în
localităţile de frontieră doar pe baza unui act de identitate şi cu respectarea
normelor legale10 cu privire la deplasarea lor. De asemenea, deplasarea
pe timpul nopţii pe o adâncime de 2000 de metri de la linia frontierei
de stat spre interiorul ţării era permisă doar pe drumurile publice care au
fost anterior stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, cu
acordul comandanţilor de grăniceri şi al organelor de miliţie. Conform art.
8 din Decretul nr. 678/1969 accesul în fâşia trupelor de grăniceri (fâşia lată
de 20 de metri de la frontieră de stat spre interiorul ţării) până la linia de
frontieră era permisă numai angajaţilor organizaţiilor socialiste şi membrilor
cooperativelor agricole pentru efectuarea unor lucrări specifice, cu aprobarea
comandantului subunităţii sau unităţii de grăniceri11. Încălcarea prevederilor
din Decretul nr. 678/1969 constituia contravenţie, având un grad redus de
pericol social şi era pedepsit cu amenzi între 100-500 de lei.
Situaţia juridică a frontierei româno-maghiare era reglementată prin
Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii
Populare Ungare privind regimul frontierei de stat româno-ungare, colaborarea
şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră din 28 octombrie 1983, ratificat
prin art. 6 din Decretul nr. 189/1986 pentru ratificarea unor tratate internaţionale.
Acordul stabileşte regulile regimului frontierei de stat privind încălcarea de
teritoriu, definit drept „trecerea frontierei de stat de către persoane atât pe
uscat, cât şi pe apă, fără aprobare, fapt care prin periculozitatea sa minimă
faţă de societate nu atrage răspunderea penală”12. De asemenea, la art. 24
se menţionează că „persoanele care au trecut fraudulos frontiera şi au fost
reţinute pe teritoriul statului vecin în apropierea frontierei vor fi predate în cel
mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore”13.
De cele mai multe ori însă, frontieriştii nu vor fi condamnaţi doar pe baza
art. 245 din Codul Penal, ci faptele lor au fost încadrate la mai multe infracţiuni,
în cazul în care deţineau valută străină erau acuzaţi de operaţiuni interzise cu
mijloace de plată străină, fapte pedepsite cu închisoare între 6 luni şi 5 ani;
inclusiv tentativa se pedepsea; scoaterea peste graniţă a bunurilor care fac
parte din patrimoniul cultural national era pedepsită cu închisoare de la 2 la 7
ani; uneori erau acuzaţi de premeditare, acte de violenţă împotriva grănicerilor.
Sentinţa penală nr. 15/1989 a Judecătoriei Oradea ne prezintă
inventivitatea românilor, care recurg la diverse metode pentru a pleca din
România. Astfel, în cadrul şedinţei de judecată din 4 ianuarie 1989 procurorul
de caz prezintă instanţei detaliile unui caz complex care implică nu mai puţin

9 Johann Steiner, Doina Magheţi, Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniţă a
Europei, Editura Polirom, Bucureşti, 2009, p. 23.
10 Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România, www.legislatie.just.
ro, accesat în 15 noiembrie 2019.
11 Decret nr. 678 din 7 octombrie 1969 privind regimul de paza al frontierei de stat a Republicii
Socialiste România, www.legislatie.just.ro, accesat în 15 noiembrie 2019.
12 Decretul nr. 189/1986 pentru ratificarea unor tratate internaţionale, www.lege5.ro, accesat în
15 noiembrie 2015.
13 Ibidem.
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12 persoane. Astfel, cazul debutează cu plecarea legală a lui O. S. în Ungaria
şi Cehoslovacia în 17 septembrie 1988. El refuză în prima fază să se întoarcă
în ţară şi se stabileşte în Ungaria, unde este încadrat la muncă cu sprijinul
autorităţilor maghiare, însă la insistenţele soţiei, O. G., încearcă ilegal să se
întoarcă în România, dar este reţinut de grănicerii români în 6 noiembrie
1988. În timpul percheziţiei asupra sa grănicerii români au găsit 216,90 de
forinţi. O. S. nu s-a împăcat cu gândul de a rămâne în ţară, astfel în urma
unor înţelegeri prealabile cu mai multe persoane din cercul de prieteni, se
hotărăsc să apeleze la o călăuză, care să îi ajute să treacă graniţa românomaghiară. Orădeanul L. P. se oferă să îi ajute să treacă graniţa în schimbul a
10.000 de lei de la fiecare persoană. Între timp, grupul iniţiat de către soţii
O. S. şi O. G. s-a extins cu colegii de muncă şi prieteni, V. M. H., V. I., M. L.,
T. J. Gy., Sz. E., P. A., L. R. I., D. Z. K şi D. M., iar pentru a trece graniţa au
închiriat un autobuz de 75 de locuri, cu numărul de înmatriculare 31-BH4887 şi cu pretextul că participă la o nuntă în localitatea bihoreană Cefa au
încercat să părăsească Oradea. Au fost opriţi însă la ieşirea din Oradea, iar
cu ocazia unui control efectuat de către organele de miliţie au găsit 59.000
de lei14 la T. J. Gy. şi alte 4.700 de lei aruncaţi pe jos în autobuz, sume de
bani destinate călăuzei. Grupul a stârnit bănuieli, conform documentelor,
pentru că majoritatea persoanelor din autobuz nu aveau ţinute vestimentare
corespunzătoare participării la o nuntă15.
Faptele lui O. S. au fost încadrate la trecerea frauduloasă a frontierei,
prevăzută și pedepsită la art. 245 alin. 1 din Codul Penal pentru care a fost
condamnat la 9 luni de închisoare, la trecerea ilegală peste graniţă cu mijloace
de plată străine, prevăzută şi pedepsită prin art. 3716 din Decretul nr. 210/1960
privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase pentru care a fost condamnat la 6 luni de închisoare, deoarece
obiectul infracţiunii a constituit o sumă relativ redusă, şi în cele din urmă a fost
condamnat la 6 luni de închisoare pentru tentativă de trecere frauduloasă a
frontierei, prevăzută și pedepsită prin art. 245 alin. 2 din Codul Penal. Având
în vedere că faptele comise s-au petrecut în concurs real, înainte ca O. S. să fi
fost condamnat definitiv pentru una dintre fapte, judecătorii l-au condamnat
la 9 luni, cea mai mare pedeapsă, şi i-au aplicat şi un spor de 3 luni, astfel
a fost condamnat la 12 luni de închisoare17. În continuare, instanţa a decis
eliberarea lui O.S. şi a dispus ca pe baza art. 118 din Decretul nr. 218/1977
privind unele măsuri tranzitorii referitoare la sancţionarea şi reeducarea prin
muncă a unor persoane care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală
„...pedeapsa să fie executată prin munca corecţională activitate productivă
într-o organizaţie socialistă...”19.
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14 Conform Institutului Naţional de Statistică câştigul salarial mediu brut în 1988 au fost de 3.422
de lei şi 2.946 de lei salariul net, iar în anul 1989 salariul mediu brut era 3538 lei, în timp ce cel net se
situa la 3063 de lei. www.insse.ro, accesat în 10 noiembrie 2019 – n.n., R.O.
15 Arhiva Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. 15/4 ianuarie 1989, f. 1-2.
16 Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase, www.lege5.ro, accesat în 15 noiembrie 2019. „Fapta de a nu preda, ceda sau declara
mijloacele de plată străine şi metalele preţioase, în cazurile şi termenele prevăzute de lege, ori de a
efectua operaţii interzise cu aceste valori, inclusiv cu obiectele confecţionate din argint, precum şi
cu pietre preţioase, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.
17 Arhiva Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. 15/ 4 ianuarie 1989, f. 3.
18 În cazul în care pedeapsa aplicată nu depăşeşte 5 ani, instanţele judecătoreşti, ţinând seama
de gravitatea faptei, împrejurările, conduita făptuitorului, puteau dispune executarea pedepsei prin
muncă, fără privire de libertate – n.n., R.O.
19 Arhiva Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. 15/ 4 ianuarie 1989, f. 4.

Inculpaţii O. G., V. M. H, V. I., M. L., T. J. Gy., Sz. E., P. A., L. R. I., D. Z.
K şi D. M. au fost condamnaţi pe baza art. 245 alin. 2 din Codul Penal la 6
luni de închisoare. De asemenea, în baza Decretului nr. 218/1977 instanţa a
permis executarea pedepsei în aceeaşi unitate de muncă în care aveau locul
de muncă. Toţi învinuiţii erau încadraţi într-o întreprindere de muncă şi nu
aveau antecedente penale. Cazul călăuzei L. P. a fost disjuns. În continuare,
judecătorii au decis confiscarea sumei de 216,90 de forinţi, având drept baza
legală art. 43 din Decretul nr. 210/1960, banii fiind depuşi la sucursala din
Oradea a Băncii Naţionale. Instanţa a confiscat şi banii destinaţi călăuzei,
respectiv 59.000 lei şi 4.700 lei, care au fost depuşi la CEC cu recipisele
173/198820.
Într-un alt dosar aflat pe rolul instanţei orădene au fost trimişi în faţa
judecătorilor doi inculpaţi, T. B. V. și M. I. pentru comiterea infracţiunii de
tentativă de trecere a frontierei de stat, cum este prevăzut la art. 245, alin. 2
din Codul Penal.
În cadrul interogatoriului cei doi orădeni au recunoscut acuzaţia de
tentativă de trecere frauduloasă, dar acest caz este cu atât mai interesant
cu cât ei au fost arestaţi încă din Gara CFR Oradea. În data de 13 octombrie
1988 cei doi au fost arestaţi de grăniceri în gara centrală orădeană, având
asupra lor un binoclu, un sac din material de plastic, o schiţă cu itinerariul
de deplasare şi mai multe adrese ale unor cetăţeni din Statele Unite ale
Americii.
În sentinţa penală se menţionează că „materialele găsite asupra
inculpaţilor şi cu recunoaşterea acestora în faţa instanţei, că intenţionau să
treacă fraudulos frontiera de stat în R. S. F. Iugoslavia, cu alt prilej, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă
a frontierei..., urmând a fost condamnaţi la câte o pedeapsă de câte 4 luni
de închisoare...”21. În individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere
vârsta inculpaţilor (21 de ani, respectiv 23 de ani), neîncadraţi în muncă, fără
antecedente penale şi pericolul social al faptei.
În continuare, pe baza Decretului nr. 218/1977 instanţa a decis ca
pedeapsa să fie executată prin munca corecţională într-o organizaţie
socialistă cu activitate productivă, iar în conformitate cu art. 118, lit. d. din
Codul Penal binoclul şi sacul de plastic, considerate corpuri delicte, au fost
confiscate în favoarea statului român. De asemenea, cei doi au fost obligaţi
de instanţă să plătească câte 250 de lei cheltuieli judiciare22.
În şedinţa din 9 ianuarie 1989 este discutat rechizitoriul procuraturii
din Oradea în cazul acuzatului Z. A., trimis în judecată pentru comiterea a
două infracţiuni de trecere a frontierei. În 22 septembrie 1988, Z. A. a trecut
fraudulos graniţa româno-maghiară în zona Salontei, ajungând în Ungaria
acestuia i s-a eliberat un permis de şedere provizorie în R. P. Ungară, fiind
repartizat la lucru într-o întreprindere. Însă, nu a reuşit să se integreze în ţara
vecină, astfel nemulţumit de condiţiile găsite în Ungaria în 13 noiembrie 1988
se întoarce fraudulos în România, iar a doua zi se predă miliţiei.
Judecătorii consideră că faptele acuzatului întrunesc elementele
constitutive ale infracţiunii de trecere frauduloasă şi s-au petrecut în
concurs real, prin urmare Z. A. a fost condamnat la 9 luni de închisoare,
primind și un spor de 2 luni de închisoare. Instanţa a suspendat executarea
pedepsei de 11 luni de închisoare, luând în calcul faptul că Z. A. nu avea
antecedente penale, era încadrat la Cooperativa „Unirea” din Salonta, era
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Ibidem.
Idem, sentinţa penală nr. 21/ 4 ianuarie 1989, f. 2.
Ibidem, f. 3.
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căsătorit şi avea în întreţinere un copil minor, având drept baza legală art.
81 din Codul Penal. De asemenea, instanţa a decis şi plata a 350 de lei
cheltuieli judiciare23.
În 11 ianuarie 1989 un complet al Judecătoriei Oradea dezbate cazul în
care au fost trimişi în judecată V. C., A. O. și V. P. pentru comiterea infracţiunii
de complicitate la tentativă de trecere frauduloasă a frontierei şi R. V. G.,
K. I. J., C. M. S., K. I. A., O. I., S. M. I., K. E. M. şi P. M. M. pentru infracţiunea
de tentativă de trecere frauduloasă a graniţei. Cu excepţia lui V. P., care a
recunoscut parţial acuzele, toţi ceilalţi au recunoscut în totalitate comiterea
infracţiunii.
Din dosarul cauzei reiese că grupul a fost iniţiat de către V. P., care a
aflat că sunt persoane care ar dori să treacă fraudulos graniţa de vest. Astfel,
s-a înţeles cu V. C. şi A. O. să racoleze persoane care doresc să părăsească
România şi în schimbul unor sume de bani să îi ajute să ajungă în Ungaria.
În acest sens, V. C. a închiriat în 27 octombrie 1988 trei autoturisme, printre
care şi de la A. O., pentru a facilita transportul persoanelor de la Oradea la
Valea lui Mihai, iar de acolo s-au pornit pe jos spre graniţă, fiind reţinuţi de
către grăniceri în apropierea frontierei cu Ungaria24.
Inculpatului V. C. a fost condamnat de către instanţă pentru infracţiunea
de complicitate la tentativă de trecere frauduloasă a graniţei, fiind pedepsit
cu 9 pedepse de câte un an de închisoare (1 an de închisoare pentru fiecare
persoană care a încercat să treacă graniţa). Deoarece faptele săvârşite s-au
realizat în concurs real, instanţa i-a aplicat pedeapsa cea mai grea, 1 an de
închisoare şi i-a adăugat un spor de 6 luni, rezultând astfel o pedeapsă de 1 an
şi 6 luni de închisoare. V. P. a fost condamnat tot pentru aceeaşi infracţiune
la 9 pedepse a câte 1 an şi 6 luni (1 an şi 6 luni de închisoare pentru fiecare
persoană care a încercat să treacă graniţa), instanţa hotărând să execute
cea mai grea pedeapsă 1 an şi 6 luni cu un spor de 6 luni, rezultând 2 ani
de închisoare. A. O. a fost condamnat la 4 pedepse de câte 8 luni (8 luni
de închisoare pentru fiecare persoană din maşină) pentru complicitate la
tentativă de trecere frauduloasă. Instanţa a decis aplicarea pedepsei cele
mai grele, 8 luni, adăugând un spor de 4 luni, totalizând 12 luni de închisoare
pentru A.O., cel care şi-a închiriat maşina pentru transportul pe ruta Oradea
– Valea lui Mihai.
În continuare, R. V. G., K. I. J., C. M. S., K. I. A., O. I., S. M. I., K. E. M. şi P.
M. M. au fost condamnaţi pentru tentativă de trecere frauduloasă a graniţei la
câte 6 luni de închisoare. În baza Decretului nr. 218/1977 instanţa a dispus ca
pedepsele să fie executate prin muncă corecţională şi activitate productivă
într-o organizaţie socialistă sau la locul de muncă actual. De asemenea,
deoarece suma 125.000 de lei ce reprezenta contravaloarea serviciilor
realizate de către inculpatul V. P., nu au fost recuperate, pe baza art. 118 din
Codul Penal, instanţa a decis confiscarea sumei şi obligarea lui V.P. la plata
sumei25.
Bihoreanul K. M. este condamnat de Judecătoria Oradea, prin sentinţa
penală 1586 din 14 august 1989 la două pedepse de câte 8 luni pentru
comiterea a două infracţiuni de trecere frauduloasă a frontierei.
În data de 16 iunie 1988, K. M. originar din localitatea Şimian, a trecut
fraudulos graniţa româno-maghiară în apropierea localităţii Şilindru26. În
Ungaria s-a angajat ca muncitor necalificat la o întreprindere minieră, însă
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Idem, sentinţa penală 36/ 9 ianuarie 1989, f. 1-2.
Idem, sentinţa penală 67/ 11 ianuarie 1989, f. 1-2.
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Localitatea ce aparţine administrativ de comuna Şimian – n.n., R.O.

în 7 iunie 1989 a hotărât să se întoarcă în România prin aceeaşi loc unde a
plecat din ţară, dar de această dată a fost surprins şi reţinut de către grănicerii
români. Instanţa considera că „faptele inculpatului întrunesc elementele
constitutive a două infracţiuni de trecere frauduloasă a frontierei, prevăzută
şi pedepsită de art. 245, alin. 1 din Codul Penal, urmând a fi condamnat
la 2 pedepse a câte 8 luni de închisoare”27. În cele din urmă K. M. a fost
condamnat la 8 luni de închisoare, însă pe baza art. 81 din Codul Penal,
judecătorii au suspendat executarea pedepsei, obligând învinuitul la plata a
200 de lei cheltuieli judiciare28.
În 4 octombrie 1989 la Judecătoria Oradea se află în dezbatere un caz
în care persoanele implicate au fost trimise în judecată pentru mai multe
infracţiuni, după cum urmează: tentativă de trecere frauduloasă, operaţiuni
interzise cu mijloace de plată străină şi încercarea de scoatere peste graniţă
a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural – naţional în mod ilegal29.
Cu ocazia unei vizite la Oradea, timişorenii P. M. şi P. S. l-au cunoscut pe
B.N.O., căruia i-au solicitat ajutorul să le găsească pe cineva care să îi poată
ajuta în trecerea graniţei româno-maghiare în mod fraudulos. Astfel, B.N.O.
a luat legătura cu A. Gh., să găsească o persoană care cunoaşte zona de
graniţă şi poate ajuta trei persoane (timişorenii P. M., P. S. şi verişorul lor I.I.) să
treacă graniţa. În câteva zile, A. Gh. a discutat cu P. I. din Toboliu, care iniţial
a fost de acord să îi ajute pe timişoreni să treacă ilegal graniţa de vest. B.N.O.
i-a chemat pe P. M. şi P. S. la Oradea, anunţându-i că a găsit o persoană care e
dispusă să îi ajute contra sumei de 30.000 de lei pe persoană. De asemenea,
au stabilit să se întâlnească în 19 iulie 1989 în faţa Hotelului Dacia din Oradea,
urmând să stabilească zona exactă în care vor trece graniţă30.
În 19 iulie 1989, în jurul orelor 10.00 inculpaţii P. M., P. S. şi I.I. însoţiţi de
B.N.O. s-au întâlnit cu călăuza P. I. în faţa hotelului, stabilind să se întâlnească
din nou la ora 20.00 la cârciuma „Bihoreana”, iar de acolo să se deplaseze
către zona de frontieră.
După această discuţie, P. I. s-a răzgândit, a mers la sediul miliţiei din
Oradea şi s-a autodenunţat. La ora 20.00 învinuiţii P. M., P. S. şi I.I. însoţiţi
de B.N.O. s-au prezentat la cârciuma „Bihoreana”, dar acolo au fost deja
aşteptaţi de miliţie şi arestaţi. În urma controlului făcut asupra inculpatului I.
I. s-au găsit 17.150 de lei, 3.000 de mărci RFG şi 20 forinţi RPU. De asemenea,
în urma controlului efectuat în maşina cu numărul de înmatriculare 3 – BH –
3269, aparţinând lui P. S., s-au găsit 3 sacoşe. Una dintre sacoşe aparţineau lui
I. I., în care s-au găsit acte personale, un ceas de buzunar, 5 pietre de mărimi
şi culori diferite, dar şi 133 de monezi diferite.
În urma expertizelor realizate de către procurori s-a stabilit că din cele
cinci pietre, patru sunt din silex şi fac parte din patrimoniul cultural naţional,
„... iar din 133 de monezi, 52 fac parte din patrimoniul cultural naţional,
respectiv 6 monede greceşti din sec. VI-VII î. e. n., 6 monede romane din
sec. II – III e. n., 14 oboli româneşti din sec. XIV, 22 de monede medievale din
sec. XVII – XIX, 3 monede bizantine medievale şi o monedă arabă medievală,
de-asemenea, 30 de monede sunt de argint din epoca modernă şi nu fac
parte din patrimoniul cultural naţional, iar deţinerea lor este interzisă... Restul
de 51 de monezi nu fac parte din patrimoniul cultural naţional şi nu este
interzis deţinerea lor, fapt pentru care au fost restituite inculpatului”31.
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Inculpatul I.I. este acuzat că a încercat să scoată ilegal din ţară pietrele
şi monedele, iar în ceea ce priveşte provenienţa acestora, le-a declarat
procurorilor că monedele şi cele cinci pietre le-a primit în anul 1979 de la un
prieten al său care a plecat definitiv în Israel. Legat de sumele găsite asupra
lui, a declarat că le-a primit de la un verişor plecat în Republica Federală
Germania. De asemenea, din dosar reiese că I. I. a predat în dimineaţa zilei
de 19 iulie lui B. N. O. suma de 14.000 de lei, care urmau să fie predate lui A.
Gh., pentru serviciile oferite.
În ceea de a doua sacoşă, care aparţinea lui P. S., anchetatorii au găsit
actele de studii ale inculpatului, dar şi suma de 59.900 de lei. Această sumă
urma să ajungă la persoanele care i-au ajutat să treacă graniţa fraudulos. De
asemenea, de la P. S. au ridicat şi suma de 9.300 de lei. Ceea de a treia sacoşă
aparţinea lui P. M. şi cuprindea de haine de schimb ale acestuia32.
Instanţa l-a condamnat pe I. I., subinginer la Spitalul Clinic nr. 3 din
Timişoara la:
• 6 luni de închisoare pe baza art. 245, alin. 1 din Codul Penal,
• 10 luni de închisoare pe baza art. 37 din Decretul nr. 210 /1960,
• 24 de luni pe baza art. 27 din Legea nr. 63/197433.
În cele din urmă, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa cea mai
grea, 2 ani de închisoare, însă pedeapsa nu a fost executată într-o închisoare,
ci a fost transformată în muncă corecţională, activitate productivă în aceeaşi
unitate şi loc de muncă în care era încadrat.
De asemenea, inculpaţii P. M., mecanic auto la ICSAP Timişoara şi P.
S., muncitor la ICSAP Timişoara au fost condamnaţi pe baza art. 245 alin.
1 ș 3 din Codul Penal la câte 6 luni de închisoare. Pe baza Decretului nr.
218/1977 instanţa a decis ca ambele persoane să îşi execute pedeapsa la
locul de muncă. În continuare, inculpaţii B. N. O., mecanic auto la Dacia
Service Oradea, şi A. Gh., muncitor la OJT Bihor, au fost condamnaţi pe
baza art. 245 alin. 3 din Codul Penal la câte trei pedepse de 7 luni închisoare,
aplicând fiecărui inculpat pedeapsa cea mai grea, adică 7 luni de închisoare.
Judecătorii şi în acest caz au decis ca pedeapsa să se execute la locul de
muncă.
În continuare, judecătorii au decis, pe baza Decretului nr. 210/1960,
confiscarea în favoarea statului a sumei de 3.000 de mărci RFG şi 20 de
forinţi RPU. Instanţa a confiscat de data aceasta pe baza art. 118 din Codul
Penal și suma de 60.000 de lei (câte 20.000 de lei de la I. I., P. M. şi P. S.), iar
suma de 29.210 lei a fost restituită inculpaţilor. În cele din urmă, instanţa i-a
obligat pe cei cinci inculpaţi la plata a câte 500 de lei34.
Deoarece în perioada comunistă migraţia legală era strict controlată de
către stat, doar un număr relativ redus de români, oameni loiali ai regimului,
puteau părăsi legal România. Românii forţaţi de situaţia socială şi economică
internă încercau să părăsească ţara, folosind două rute principale, ceea
maghiară şi ceea iugoslavă. Având în vedere legislaţia în vigoare pedepsele
erau aplicate atât pentru trecerea frauduloasă, cât şi pentru tentativa de
trecere sau complicitatea la trecerea frauduloasă. Astfel putem observa că
de cele mai multe ori frontierişii erau încadraţi la mai multe infracţiuni, prin
urmare pedeapsa primită se majora.
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COPILĂRIA „MEA” LA BLOC
ÎN PERIOADA COMUNISTĂ
Mihaela-Cristina Gherheş1
„My” childhood at the apartment block during the communist period

ABSTRACT
In the present study, the author, a teacher at a secondary school, set
out to reconstruct the daily life of children during the communist regime in
Romania. In this regard, she chose to use the interview method, submitting
a set of six questions from her fellow teachers at the same school. All the
questions form a questionnaire, on the basis of which the author then made
a common profile of children’s life in those times, emphasizing the common
features of this life, and then some particular features of each case studied
by her. We have to deal with the historical research direction less used by the
family of history researchers, but very useful for completing the information
provided by the archive documents and for defining the communist-era
picture.
Keywords: Communism, Romania, interview, childhood, neighborhod,
block, frustration, fear
Cuvinte cheie: Comunism, România, interviu, copilărie, oraş, cartier, bloc,
frustare, frică
*
Lucrarea cu tema „Copilăria «mea» la bloc în perioada comunistă”
este un demers de istorie orală care se adresează elevilor de clasa a VI-a,
respectiv vârstei de 12-13 ani, care au fost provocaţi să încerce să identifice,
să deceleze anumite aspecte din experienţele părinţilor, rudelor, profesorilor,
legate de proprie lor copilărie. Numită şi „vârsta de aur a omenirii”, copilăria
are câteva valori universale care transcend multe din inconvenientele unor
regimuri ideologice dar, în acelaşi timp „oferta” primită de copiii oricărui regim
politic este agrementată şi împachetată cu ingredientele singure şi obligatorii
(deseori) ale respectivului regim. De aceea accesul la un alt sistem de valori
specific şi accesibil vârstei copilăriei, nivelului de educaţie adolescentină
este, în cazul de referinţă, unul esopic, unul paremiologic sau chiar doar la
nivelul butadei, mijloace pedagogice de instruire şi educaţie.
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Ca o paranteză poate, sau nu chiar, să mai amintesc că după revoluţia
din decembrie 1989, istoricii de azi mai au acces la încă două noi izvoare
istorice foarte generoase, după părerea mea: este vorba despre arhivele
serviciilor speciale de informaţii şi de aşa-zisa literatură istorică de sertar,
respectiv memorialistica sau jurnale de autor, cu „copilul lor de suflet” istoria
orală, adoptată şi de către noi, în rândurile de faţă. Ca atare elevii noştri au fost
implicaţi în acţiuni de cercetare specifice istoriei orale, folosindu-se tehnici de
lucru adecvate, respectiv instruirea în echipe, lucrul pe grupe, o comunicare
intragrup şi extragrupuri continuă, o cooperare mutuală între generaţii.
Paradigma copilăriei la bloc în perioada comunistă începe să devină o
bună temă de reflecţie, cu atât mai interesantă, cu cât orizontul de timp la
care facem referinţă, rămâne tot mai în urmă, pe de o parte, iar pe de altă parte
se poate propune o analiză comparativă între „copilăriile” a două generaţii,
imediat coborâtoare, adică părinţi versus copii, aceştia din urmă având şansa
unui alt regim istoric, postcomunist, având cu totul alte caracteristici.
Contextul istoriografic al unei asemenea teme este, cu siguranţă, unul
generos, suscitând interes din perspectiva unor discipline conexe istoriei, precum
sociologia, demografia, ş.a., toate, însă, rămânând în raport de conivenţă cu
istoria acelei perioade, aparţinătoare de aşa-zisa istorie recentă. În cazul nostru
nu am avut acces la lucrări de strictă aplicabilitate, ceea ce pe de o parte ne-a
dezavantajat poate, iar pe de altă parte ne-a dat şansa unei aproximări proprii,
cu bune şi rele, dar cu siguranţă cu multe satisfacţii, atât pentru noi efectiv şi în
speţă, cât şi pentru copiii foarte implicaţi, care şi-au manifestat pa lângă bucuria
unei astfel de reuşite (didactice - forţând oarecum lucrurile), cât şi speranţa
reluării experienţei, poate cu ocazia unui nou proiect similar.
Cu siguranţă că cea mai spectaculoasă parte a acestui demers istoriografic
o constituie contribuţia elevilor, deveniţi din ce în ce mai entuziaşti, mai
participativi, mai nerăbdători. Întrebările pregătite împreună şi apoi asumarea
metodologică, decelarea tematicii până la acest nivel al adolescenţei, constituie,
de fapt, adevărata noastră contribuţie la lucrare. Integrarea istoriei locale, în cazul
de referinţă oarecum a istoriei familiei, în marea istorie naţională prin interogarea
generaţiei precedente ne poate duce pe noi, profesorii, şi cu siguranţă și pe elevii
noştri la o astfel de înţelegere a istoriei în general, la sentimentul că fiecare dintre
noi contează, fiind în fapt un actant al istoriei în orice moment al existenţei sale,
al aşa-zisei istorii a cotidianului, a vieţii de zi cu zi.
În finalul lucrării se vor regăsi aprecierile elevilor faţă de subiectul
propriu-zis abordat, observându-se că viaţa la bloc, copilăria la bloc, în epoca
comunistă a fost la fel ca în toată ţara, numai că aici în Maramureş, în Baia Mare
prima generaţie care s-a născut la bloc este, ca să folosesc o licenţă de spirit
şi penultima. Cu alte cuvinte, oraşul s-a extins foarte mult începând cu anii
`60-`70, odată cu declanşarea industrializării şi, fiindcă industria avea nevoie
de producţia de minereu, au fost atraşi către oraş sătenii din jur, algoritmul
social presupunând apoi locuri de muncă pentru femei, toate acestea, firesc,
întâmplându-se abia pe parcursul a două generaţii. Pentru copii, chiar dacă
aflaţi la o vârstă încă fragedă este binevenit faptul să afle că părinţii şi uneori
bunicii lor deja sunt făuritorii celui mai frumos centru civic din România
(Complexul şi Parcul Mara), iar sediul administrativ al fostului Consiliu Popular
Judeţean P.C.R. a luat premiul Uniunii Arhitecţilor din România (1971) pentru
cea mai frumoasă construcţie de gen din România acelor vremuri.
Această lucrare concepută ca un proiect de istorie orală cu tema
„Copilăria mea la bloc în perioada comunistă” se adresează elevilor din
clasa a VI a A care doresc să identifice experienţele părinţilor, rudelor,
profesorilor legate de copilăria în perioada comunistă. Acest proiect a
implicat elevii în acţiuni de cercetare, folosindu-se elemente de istorie orală.
Realizarea proiectului presupune tehnici de lucru în echipă, comunicarea
interdisciplinară şi intergeneraţională.

Ca obiective mi-am propus ca elevii să: descopere experienţa copilăriei
persoanelor intervievate, să conştientizeze importanţa legăturii dintre generaţii
şi să identifice legătura dintre memorialistică şi istoria mare, respectiv de la
faptul istoric imediat, palpabil și contribuția acestuia la istoria națională.
Cercetarea a fost realizată de către elevii clasei a VI-a A de la Liceul cu
Program Sportiv Baia Mare, judeţul Maramureş. Elevii clasei au fost împărţiţi în
două categorii: cei care au luat interviuri părinţilor şi rudelor, numai pe suport
de hârtie (15 interviuri) şi cei care au luat interviuri înregistrate audio (6 interviuri).
În realizarea acestei teme de cercetare au apărut şi dificultăţi, ca de
exemplu: neimplicarea elevilor în îndeplinirea sarcinilor, greutăţi în înţelegerea
obiectivelor, propunerilor, emoţiile elevilor în faţa persoanei intervievate şi
refuzul persoanelor adulte de a colabora cu elevii, suspiciunile persoanelor
adulte, având în vedere subiectul şi îndoieli privind scopul real al proiectului.
Ca activităţi de învăţare în realizarea temei de cercetare am utilizat:
conversaţia, lucrul în echipă, explicaţia, metoda proiectului, eseu pe baza
interviurilor luate.
Rezultatele aşteptate de la realizarea proiectului au fost: consolidarea
coeziunii grupului, comunicarea între generaţii şi realizarea unui pliant cu
rezultatele activităţii.
Proiectul a avut mai multe etape: prezentarea temei proiectului, a
obiectivelor, a modului de lucru (model de chestionar) şi modul de evaluarea
a proiectului; aplicarea chestionarului; strângerea materialului pe suport
audio şi hârtie; prezentarea materialului în cadrul unei lecţii demonstrative;
realizarea pliantului, a expoziţiei şi evaluarea proiectului.
Ghidul de interviu şi-a propus să reliefeze următoarele aspecte:
prezentarea biografică a celui intervievat (nume, data naşterii, profesia, studii,
religia, naţionalitatea), petrecerea timpului liber (copiii de la bloc, jocurile,
cărţile, filmele, sărbătorile), amintiri despre sistemul de învăţământ (munca
patriotică), viaţa cotidiană în perioada comunistă (încălzirea în timpul iernii,
întreruperea curentului electric), viaţa politică şi viaţa personală (persecuţii,
ascultarea posturilor străine de ştiri sau muzică).
Proiectul a fost diseminat prin: pliant cu rezultatele activităţii şi expoziţie
în şcoală şi la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, în parteneriat
cu proiectul „Copilăria la sat, în comunism”.
O analiză modernă, în spiritul cerut de zilele noastre a unui astfel de
demers, nu poate fi încercată și aproximată decât în paradigma conceptuală
actuală, pe orizontală şi comparativ. Convenţional desigur, s-a apelat la un
set de întrebări (aceleaşi pentru toţi intervievaţii), care să ilustreze cât mai fidel
o realitate asumată şi de autoarea acestor rânduri. Cu toate că încercarea de
faţă pornea de la un anumit grad de subiectivitate, adică autoarea trăind acea
perioadă şi se presupune că ar avea un anumit orizont de aşteptare, parţial
predictibil, totuşi cvasiprocesul de cercetare a relevat conexiuni neaşteptate,
asocieri şi concluzii nebănuite, care analizate mai în detaliu, se iluminau
reciproc ca fiind tot mai logice. Bunăoară, într-un fel arătau aşteptările copiilor
din anii `60 şi în cu totul alt orizont de aşteptare erau circumscrise idealurile
sau visele copiilor din anii `80 sau `90. Cu siguranţă că aceste aspecte nu
difereau prea mult în esenţă, dar ele erau perfect circumscrise dezvoltării
sociale, zonei geografice, uneori mediului din care proveneau „copiii”, dar
ca o constantă, ca o mărime considerată în modul (matematic) copilăria
era în general aceeaşi, de cele mai multe ori, fără diferenţe de religie, etnie,
stare socială ş.a.; ceea ce era, să recunoaştem, şi scopul ideologic care ne
manipula pe toţi, adică un anume ideal de egalizare.
Încercând un prim buchet de răspunsuri (din considerente metodologice
am apelat, într-o primă fază la o analiză comparativă pe orizontală) şi decelând
sensul răspunsurilor la întrebarea privind cartierul, blocul, locul de joacă,
vom constata că universul, plaja răspunsurilor este unul foarte sordid, greu,
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apăsător, specific de altfel întregii ţări: Bilţ Florentina, profesor ciclul primar,
născută la Buzău şi copilărind tot aici: „Da, cartierul în care am copilărit se
numea Cartierul Episcopiei, pentru că era aşezat lângă Episcopie. Cum
arăta? Blocuri. Cum să descriu? Blocul meu este, era un bloc cu 10 etaje,
beton. Locul de joacă, în faţa blocului. Ne jucam cu toţii, beton peste tot,
deci n-aveam, n-aveam iarbă verde”2.
D-na profesor Ionaşcu Alina din Baia Sprie: „Nu avea, nu avea nume,
era strada Gutinului. Blocurile obişnuite, blocurile gri, nu erau neapărat gri.
Erau apartamente de două camere majoritatea. Locul de joacă, în schimb,
era foarte mare, larg, aveam şi spaţiu verde, aveam şi betoane, bineînţeles.
Ne jucam în spatele blocului mai mult”3.
D-l profesor Perşe Vasile Călin, Satu Mare: „Cartierul în care am copilărit
se numea Bogdan Vodă şi arăta ca un cartier normal într-un oraş din România…
Da, blocul era zugrăvit albastru, iar locul de joacă se situa în spatele blocului
sau în jurul blocului”4.
D-na profesor Râciu Rodica, Baia Mare: „Am copilărit în Baia Mare, în
cartierul Rozelor, un cartier cu blocuri, cu blocuri mici, cu un singur etaj, în
care erau patru apartamente, blocurile aveau curte, deci ne jucam în curtea
blocului”5.
D-na profesor Popişteanu Lavinia, Baia Mare: „Cartierul din centrul
oraşului, bloc cu patru etaje, cu un parc în centru, în faţa lui”6.
D-na profesor Tătar Ionela Anca: „Blocul se află în centrul oraşului, este
o zonă centrală, se află pe strada Rapsodiei, pe strada Republicii, aşa, în
Şomcuta Mare. Este un bloc care are la parter o alimentară, un bloc cu patru
etaje. O singură scară”7.
Parcurgând cu ochii minţii acest evantai de răspunsuri la întrebarea
privind cartierul, locul de joacă şi blocul, vom observa că majoritatea
răspunsurilor reţin prezenţa agresivă a betonului, fiind gri sau, uneori, atât
de obsedante încât se hiperbolizează în memoria afectivă (era un cartier
de blocuri, majoritatea cu patru etaje, numai betoane) ş.a. Lăsându-ne
atraşi în această aventură de redescoperire a trecutului recent, parafrazând
o alegaţie celebră, dar de tristă faimă, adică de greutatea de a prevedea
trecutul, am încercat să răspundem şi noi aceloraşi întrebări, cu totul şi cu
totul sincer - aşa cum au făcut şi preopinenţii noştri, aproape ca într-un joc
al copilăriei. Unii dintre complicii noştri şi-au amintit de „blocuri obişnuite”,
dând răspunsuri aproape stinghere, discrete, aproape de auto-învinovăţire,
vorbind de „un cartier normal în centrul oraşului” sau „cartier normal întrun oraş din România”, iar prin definiţia anostă de „cartierul din centrul
oraşului”, ni se indică atât faptul că oraşul avea un singur cartier în centru,
cât şi o oarecare valorizare socială. În sfârşit, delimitarea spaţiului verde „în
curtea blocului”, în faţa acestuia, în jurul lui sau chiar precizarea, sublinierea
„lipsei ierbii verzi” circumstanţiază foarte precis atât locul de joacă, pe de
o parte, cât şi distincţia întregului ansamblu de locuit. Într-un singur caz ni
se dezvăluie şi o interdicţie, aceea de a se amesteca cu ceilalţi copii, mai
departe, de pe terenul de fotbal şi, deci, vulnerabilitatea pentru fetiţe.
Următorul set de răspunsuri asupra cărora m-am hotărât să zăbovesc
este cel care a provocat zâmbete asupra intervievaților. Absolut toţi aceștia
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îşi amintesc cu maximă plăcere de colegii (iată, de ce nu, de copilărie!), de
copiii de la bloc reţinând acea „vrajă a copilăriei” care compune, prin nu ştim
ce metode prin nu ştiu ce alchimii sufleteşti, ceea ce filozofic a ajuns să fie
numită şi definită: „copilăria-vârsta de aur a omenirii”:
D-na profesor Bilţ Florentina, Buzău: „Da, îmi amintesc cu plăcere de
copiii de la bloc, colegii mei de joacă…”8. Păstrează cu plăcere fotografiile
pentru că este o fire romantică, nu-şi aminteşte poreclele, dar îşi aminteşte
cu plăcere de colega (mea) de bloc, Paula. Când vine vorba de originea
socială, etnia sau religia foştilor prieteni, d-na profesor dă un răspuns
superior, suveran chiar, de înţelepciune şi de o sinceritate (copilărească!) în
acelaşi timp: „Colegii de joacă proveneau din familii ca şi familia mea. Copii
de muncitori, copii de intelectuali, dar nu ne unea faptul că făceam parte
din aceeaşi religie sau etnie, social sau social, asta nu conta pentru noi”.9
D-na profesor Ionaşcu Alina din Baia Sprie îşi aminteşte: „Sigur că da,
da, da, foarte mult”10, de copiii de la bloc, intervievata copilărind în Baia
Sprie, în proximitatea Băii Mari, a menţinut mai vie flacăra amintirilor având
şi ocazia să o împrospăteze mai des, păstrează fotografii din copilărie, că-şi
aminteşte unele porecle, că a păstrat legătura mai ales cu unele fete dintr-o
anumită „gaşcă”, desigur „gaşcă frumoasă”. Aproape totul a fost neverosimil
de firesc, iar copiii proveneau din „Familii ortodoxe, erau români, părinţii erau
muncitori”11, aspecte pe care nu le-a avut în vedere, cu siguranţă niciodată,
pentru că nici zeul copilăriei nu le are.
D-l profesor Perşe Vasile Călin, Satu Mare, dezinvolt, copil de bloc
albastru dintr-un „cartier normal” din Satu Mare, ne mai mărturiseşte că
îşi aminteşte „foarte bine” de copiii de la bloc, mai ales de Marius, cel mai
bun prieten, dar cu care nu a putut păstra legătura deoarece „s-a mutat”.
Cât priveşte religia, etnia şi originea socială a colegilor de joacă, de bloc,
d-nul profesor Perşe Vasile Călin dă un răspuns cât se poate de categoric,
dezarmant, aşa încât ai putea crede că s-a inventat o nouă religie, o nouă
etnie şi o nouă stare socială, toate chemându-se copilărie: „Nu, nu făceam
nici un fel de deosebire între aceste criterii, dintre aceste criterii. Pur şi simplu
eram prieteni şi atât!”12.
D-na profesor Râciu Rodica, Baia Mare nu sesizează prea acut distanţa
care s-a tot mărit faţă de copilărie. Amintindu-şi de mulţi dintre copiii de la
bloc şi întâlnindu-se frecvent cu ei, păstrând chiar multe fotografii, ilustrează
prin răspunsul dat în chestiunea poreclelor şi longevitatea prieteniei cu
Mariana oarecum o „altă” prietenie, mai de demult, trăind parcă într-o relativ
altă paradigmă socială, mai aşezată, mai consolidată după un imens travaliu
dubitativ: „În general nu am poreclit copiii, foloseam numele adevărate”13 şi
„Prietena mea cea mai bună cu care m-am jucat şi cu care sunt prietenă bună
şi acum, este Mariana”14. În aceeaşi notă a firescului, se înscrie şi răspunsul
privind religia, originea socială şi etnia: „Unii erau români, deci erau ortodocşi.
Ceilalţi erau maghiari deci catolici şi toţi erau copii de familii simple”15.
D-na profesor Popişteanu Lavinia, Baia Mare, aproape cu mândrie afirmă
că îşi aminteşte „de fiecare” copil de la bloc cu care a copilărit şi că păstrează

8 Interviu cu Bilţ Florentina.
9
Ibidem.
10 Interviu cu Ionaşcu Alina.
11 Ibidem.
12 Interviu cu Perşe Vasile Călin.
13 Interviu cu Râciu Rodica.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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fotografii „foarte multe”. Mai reţine că „nu prea aveau porecle copiii”16 şi că, în
general, proveneau din familii de nivel mediu, români şi, de obicei, ortodocşi.
Insistând parcă să-şi afirme afinitatea faţă de propria-i copilărie d-na
profesor Tătar Ionela Anca îşi aminteşte de copiii de la bloc şi păstrează
fotografiile „cu mult drag”. Cât priveşte poreclele, este foarte circumspectă
afirmând că „în general, nu prea aveam porecle, ne strigam pe numele de
familie, nu pe numele mic”17. Acest amănunt ni se pare întrutotul de subliniat
denotând că era insinuat în societate, până la acest nivel, acea tendinţă de
personalizare colectivă şi nu de individualizare.
Păstrând o amintire foarte plăcută a unui vecin de palier cu care
păstrează legătura şi azi, d-na profesor dă un răspuns „ca la carte”, când vine
vorba de religia, etnia şi condiţia socială a colegilor de joacă, uneori şi de
şcoală: „Nu pot să zic că pe vremea aceea şi mai ales în rândul copiilor erau
criterii bine stabilite. Ne jucam copiii de cadre militare cu copiii de medici, cu
copiii de muncitori, de pantofari, de brutari, de… Eram copii, fără diferenţe,
nici etnice, nici de altă natură”18.
Copilărind într-un cartier muncitoresc, funcţie a dezvoltării sociale
specifice anilor `60-`70, era firesc să am colegi de joacă din aceeaşi stare
socială ca a mea, dar coeziunea şi fermentul care agrega grupul nostru nu
cred că ar fi avut de suferit nici dacă vreunul dintre noi ar fi fost „copil de bani
gata”, din familii înstărite.
După cum se ştie printr-un faimos decret dat de Guvernul României
socialiste cine nu putea face dovada că lucrează undeva era ridicat, uneori
chiar şi de pe stradă şi dus la lucru, în general la Canalul Dunăre - Marea
Neagră sau pe alte şantiere. Urmarea acestei situaţii a fost aceea că în general
ambii părinţi munceau, iar creşterea copiilor rămânea de multe ori în seama
cartierului, „între blocuri”, aici fiind locul de formare şi de dezvoltare. În atare
condiţii, aproape toţi copiii purtau cheia „de la bloc”, de la apartament la gât,
bineînţeles în scop preventiv de a nu fi pierdută, iar faptul în sine denota încă
o faţadă a înstrăinării umane, a pierderii conştiinţei de sine, deoarece micul
om devenea tot mai insignifiant, tot mai anonim, „pierdut” în marea masă
socială, iar în timp apartamentele, casele deveneau tot mai mult dormitoare.
Tot referitor la acest aspect ar mai fi de adăugat bogatul folclor urban, dintre
blocuri referitor la anumiţi copii neascultători, care ar fi fost ademeniţi, de
către unii străini, răufăcători desigur, şi care, odată pătrunşi în apartament i-ar
fi maltratat, schingiuit etc,, iar ei ar fi furat totul, mai ales lucrurile de valoare
ş.a.m.d.
În timp ce majoritatea copiilor purtau cheia la gât, d-na profesor Bilţ
Florentina, punctează, fără să vrea acest aspect şi recunoaşte că: „Nu. Am
avut norocul (s.l.n. - G.M.C.) acesta să nu port cheia de la apartament la gât.
Tot timpul era cineva acasă”19.
Mai puţin norocoasă a fost d-na profesor Ionaşcu Alina care reţine
că „Îmi amintesc că am purtat-o, da, da”20 şi prin întărirea ce-o operează
prin repetarea lui „da” ilustrează de fapt că acest aspect a constituit un mic
handicap, o tară a copilăriei.
În aceeaşi ordine de idei, d-l profesor Perşe Vasile Călin este mult mai
precis şi remarcă: „Da, am purtat-o şi la gât şi la mână!”21.
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D-na profesor Râciu Rodica este mult mai concludentă în răspunsul
său: „Da, am purtat cheia de la apartament pe un şnur prins la gât ca să nu
o pierd”22.
După câteva răspunsuri atât de precise vine şi rândul unuia foarte
evaziv sau mai degrabă simplu, dat de d-na profesor Popişteanu Lavinia,
care expediază răspunsul referitor la cheia purtată de gât în spatele unui
sec „Da!”.
Purtatul acestui obiect, instrument la gât, era pe lângă o măsură de
precauţie, în acelaşi timp şi o responsabilizare a copilului faţă de proprietatea
sa şi a familiei, respectiv apartamentul, iar copii erau „înfricaţi” să nu ducă
alţi copii sau alte persoane străine în „casă”, să nu împrumute sau să dea
lucruri ş.a. Într-un asemenea context vine şi răspunsul dat de d-na profesor
Tătar Ionela Anca, dumneaei precizând: „Da, din clasa I, din clasa I”23, iar prin
repetativitate subliniază responsabilizarea de care era conştientă.
Următoarea întrebare care rezonează atât de trist în amintirile
intervievaţilor (pentru atunci), dar aproape devine amuzant astăzi, se referă la
aşa-zisele „activităţi de muncă patriotică”, bineînţeles ca pionieri, atunci privite
ca o înjositoare şi perversă corvoadă, iar azi, aproape ironic, reconsiderate ca
activităţi de voluntariat sau acţiuni caritabile, sociale sau, mai nou, ecologice.
D-na profesor Bilţ Florentina dă un răspuns cât se poate de amănunţit,
precizând onest, dar ferm: „Da, ca pionier am fost, ţin minte, comandant
de grupă, purtam cu mare mândrie şnurul roşu la piept şi am participat,
într-adevăr, la colectarea şi de sticle, şi de borcane şi de hârtie şi viermi de
mătase, deci viermi de mătase… ştiu că şi cu asta ne ocupam”24. Redând cu
atâta naturaleţe trăirile fireşti de atunci, interlocutorul nostru trădează întrun mod involuntar caracterul de lehamite al muncii patriotice, apelând la
repetiţia conjuncţiei „şi”, la precizări circumstanţiale de tipul „…de viermi de
mătase… ştiu că şi cu asta ne ocupam”.
La aceeaşi întrebare privind activităţile de muncă patriotică d-na profesor
Ionaşcu Alina dă un răspuns expeditiv la această amintire: „Am fost la cules
de mere, la cules de ghebe, am colectat şi sticle, da, şi borcane şi hârtie”25.
Aceeaşi lipsă de implicare şi apatie faţă de „munca patriotică” o
regăsim şi în cazul celui de-al treilea răspuns, (notat convenţional de către
noi, desigur), respectiv, cel dat de d-l profesor Perţe Vasile Călin, care mai
recunoaşte, fără regret, că nu a excelat la acest capitol al dăruirii pentru
cauza nobilă a strângerii de deşeuri şi alte activităţi pioniereşti: „Îmi aduc
aminte că se desfăşurau în timpul comunismului tot felul de activităţi pentru
colectarea sticlei şi hârtiei. Iar elevii erau recompensaţi cu diferite premii. Da,
am participat şi eu la astfel de activităţi, dar nu am câştigat niciodată nici un
premiu”26 (s.l.n. - G.M.C.).
Tot un răspuns sec, anost şi expeditiv formulează la această întrebare
nu prea plăcută şi d-na profesor Râciu Rodica: „Da, am colectat şi sticle, şi
borcane şi hârtie şi am crescut şi viermi de mătase”27.
Acest tablou, aproape halucinant al unei activităţi îngrozitor de
degradante uneori, şi fără să ţină seama de disponibilităţile sau mai precis
de indisponibilităţile unor fiinţe umane născută pentru altceva, poate, şi nu
pentru a fi fruntaş în producţia de fructe de pădure îl completează retoric d-na
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profesor Popişteanu Lavinia, precizând amar: „Am participat la strângerea de
fructe de pădure din pădurile din împrejurimea oraşului unde am copilărit.
Afine, mure, trebuia să ducem câte două găleţi”28.
Mai detaşată parcă, d-na profesor Tătar Ionela Anca sporeşte evantaiul
acestor „activităţi”, devenind mai „precisă” şi mai responsabilă remarcă: „Am
colectat hârtie, sticle şi borcane, haine mai vechi, am fost la cules de plante
medicinale, ieşeam la curăţenie în parc şi în jurul şcolii, toate activităţile
organizate cu şcoala, şi respectiv cu pionierii”29.
Ingredientele acestui spectacol atât de sinistru, desfăşurat sub cupola,
sub auspiciile generoase ale aşa-zisei „activităţi patriotice” au rămas să rezonez
aproape malefic până astăzi, după cum azi unele experimente aplicate de
către competitori animaţi de prea mult zel, sunt la fel de jenante.
Cortegiul privaţiunilor resimţite şi de copilul comunist (sau doar din
perioada comunistă) înregistrează, între multe altele şi drama, disconfortul,
umilinţa „întreruperii curentului electric”. În ultimii ani ai epocii Ceauşescu,
anii 80, majoritatea localităţilor patriei, seara, se scufundau într-o înfiorătoare
beznă, iar lumina electrică „venea” în general la ora 20. 00, când începea
jurnalul de ştiri la televizor, durând aproximativ două ore, timp în care se
proslăveau cuplul prezidențial, epoca lor de aur şi, paradoxal, anii „luminoşi”
ai comunismului. Răspunzând la întrebarea dacă au suferit de pe urma
întreruperii curentului electric, toţi vorbitorii devin aproape spăşiţi, depăşiţi în
sentimentul de revoltă şi de umilinţă la care, parcă din nişte calcule ale unor
psihologi siniştri, erau sistematic supuşi.
Elocvent pentru ceea ce tocmai am înfierat mai sus mi se pare chiar şi
primul răspuns din această serie, cel al d-nei profesor Bilţ Florentina: „Foarte
mult am suferit pentru că eram nevoită să citesc la lumânare, trebuia să-mi
termin temele înainte de a se întrerupe curentul. Deci, pentru că era cam
greu să scrii pe întuneric… şi am suferit, da, am suferit”30.
Fără a cădea prea mult în ispita unor răfuieli istorice cu aşa-zişii nostalgici
comunişti ar fi bine, poate, să li se amintească şi aceste, „banale” aspecte ale vieţii
în comunism, drama resimţită de acei copii buni la învăţătură care doreau, totuşi,
să înveţe şi nu aveau nici cele mai elementare condiţii, care astăzi, fiind fapte atât
de comune, nu le putem aprecia în gravitatea lor decât la nivel aproape filosofal,
paradigmatic. Într-o asemenea logică a suferinţei, vecină cu resemnarea se înscrie
şi amărăciunea pe care o afişează şi d-na profesor Ionaşcu Alina, în răspunsul
său: „Da, am suferit, da. Seara, de obicei, se întrerupea curentul electric. Trebuia
să stăm cu lumânarea să ne facem temele”31.
Tot expeditiv şi „sictirit” pentru a rămâne în aceeaşi notă de familial şi
neacademic s-a dovedit a fi şi răspunsul dat de d-nul profesor Perşe Vasile
Călin: „Da, am suferit. Îmi aduc aminte că curentul se lua foarte des şi de
multe ori îmi făceam temele la lumânări sau la lampă”.32
Foarte sinceră şi foarte corectă s-a dovedit a fi în răspunsul său d-na
profesor Râciu Rodica, care a traversat o bună parte a epocii de referinţă,
punctând ca atare, cu multă precizie această problemă a lipsei curentului
electric: „Da, după masa între ora cinci şi şapte se întrerupea curentul electric,
mai ales în ultimii ani, dar atunci nu mai eram copil deja, eram adult. Când
eram copil nu se întrerupea curentul electric”33.
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Faptul că această privaţiune era practicată până la uzură, devenind un
aspect cotidian, crea o stare generală de nemulţumire, de insatisfacţie, nu
i-a scuzat pe unii să o asocieze cu unele trăiri personale, reale, rămânând
pentru memorie astfel impregnată. Un asemenea răspuns, astăzi uşor
condescendent, îl regăsim la d-na profesor Popişteanu Lavinia, care a uitat
disconfortul de a învăţa la lumânare sau lampă cu petrol, aproape zilnic şi
a reţinut întâmplarea cu extracţia unei măsele în astfel de condiții: „Da, mă
durea măseaua, eram la dentist şi nu putea să-mi facă deloc nici o intervenţie
pentru că n-avea curent şi pe mine mă durea îngrozitor”34.
În aceeaşi notă a unei realităţi deosebit de grave se înscrie şi răspunsul
d-nei profesor Tătar Ionela Anca care, încercând să refacă atmosfera aceea
fără curent electric la ceas de seară, când copiii se mai „strângeau de pe
afară”, în intimitatea familială a căminului, reuşeşte să ne sugereze o situaţie
demnă de vemuri de demult: „Da, da, seara se lua curentul, de multe ori miam făcut temele la lămpaş, da, la felinar sau la lumânare”.35
În aceeaşi psihoză a lămpii cu gaz rămâne şi răspunsul nostru, aşa
că stăm şi ne gândim oare cât de valabile mai erau „fericirile” copilăriei
comuniste?
Încercând o nouă serie de răspunsuri, respectiv cele referitoare la
căldura de la bloc, luate separat, răspunsurile nu diferă aproape deloc.
D-na profesor Bilţ Florentina și-a adus aminte că a suferit puțin din
această cauză. Din motive obiective: „Nu, nu şi pe considerentul acesta eram
îmbrăcată mai gros prin casă. Era greu”36 (s.l.n. - G.M.C.).
Având o altă situaţie în copilărie, d-na profesor Ionaşcu Alina răspunde
tot printr-o negaţie, dar una „fericită”, deoarece avea un alt tip de căldură
decât cel furnizat de vestitele centrale electrice de cartier, devenite ulterior,
şi acestea, adevăraţi strigoi ai fostei orânduiri sociale risipiţi printre blocurile
la fel de sinistre: „Nu, nu, nu aveam. Era încălzire proprie”37.
Trăind într-o altă epocă a comunismului şi în alt oraş, un oraş cu mulţi
etnici maghiari (ori se ştie că partidul era puţin mai atent cu nemulţumirile
naţionalităţilor conlocuitoare), d-l profesor Perşe Vasile Călin dă un răspuns
afirmativ, ilustrând totodată şi dezinhibiţia interlocutorului, cât şi obiectivitatea
acestui demers istorico-social: „Căldură era, îmi aduc aminte că era”38.
În acelaşi mod frust se produce şi răspunsul d-nei profesor Râciu Rodica,
iar răspunsul este cât se poate de normal pentru dumneaei şi cât se poate
de nefiresc în comparaţie cu cei care au copilărit la sfârşitul comunismului:
„Da, chiar foarte mare căldură, chiar foarte bună”39.
Aceeaşi notă, pe acelaşi diapazon, este aşezată şi de către d-na profesor
Popişteanu Lavinia, ilustrând însă iarăși o realitate aparte: „Da, căldură proprie,
din sobă”40.
Părăsind teritoriul unor răspunsuri fericite privind „căldura la bloc”, sunt
silită să înregistrez şi un răspuns aproape generic pentru întreaga ţară, cel al
d-nei profesor Tătar Ionela Anca: „Nu prea, nici apă caldă…mai rar...”41.
Următoare întrebare, abordând oarecum un subiect fost tabu sau,
oricum, de mare sensibilitate şi periculozitate, respectiv dacă ascultau
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posturi de radio străine, a determinat unele răspunsuri „ca pe vremuri”, adică
aproape esopice.
În aceste note de ambiguitate se înscrie şi răspunsul dat de d-na profesor
Bilţ Florentina: „Nu, numai, noi nu, personal nu şi nici familia mea, numai am
auzit (s.l.n. - G.M.C.). Am auzit vecini, prieteni care făceau lucrul acesta”42.
Dacă în cazul anterior răspunsul a fost ocolit şi mascat într-un mod mai
mult sau mai puţin onorant, în cel de-al doilea, cazul d-nei profesor Ionaşcu Alina,
răspunsul este cât se poate de elocvent, aproape ca o eliberare, supralicitând
chiar: „Da, am ascultat. Chiar şi la bunici am ascultat Europa Liberă”43.
Aşa cum ne-a obişnuit, d-l profesor Perşe Vasile Călin este foarte direct
şi rapid, rezolvând foarte repede chestiunea: „Da, erau posturi străine la radio
şi ascultam foarte des”44.
D-na profesor Râciu Rodica, parcurgând o perioadă mai lungă din
comunism, răspunde foarte laconic, aproape sentenţios: „Nu, nu, n-am
ascultat”45.
Exact cu aceeaşi economie de exprimare şi la fel de parcimonios şi
strict la subiect cade şi răspunsul d-nei profesor Popişteanu Lavinia, numai
că de data acesta este şi afirmativ şi foarte exact, precizând totodată şi postul
de radio: „Da, Europa Liberă”46.
Aproape neconvingător şi foarte laconic este răspunsul dat și de d-na
profesor Tătar Ionela Anca, dânsa răspunzând simplu: „Nu”.
Rămânând în această zonă a „fructului furat” să mai amintesc că în jurul
graniţelor se prindeau posturile TV ale vecinilor, că se făcea trafic de casete
video, audio, cu filme şi muzică străină ş.a.
Universul jocurilor copilăriei constituie următorul nivel de apreciat în
cadrul demersului de faţă, iar răspunsurile primite ne vor indica atât varietatea
de jocuri, cât şi faptul dacă se apela, se impunea din rândul copiilor, a cetei
de copii, un lider.
D-na profesor Bilţ Florentina, după ce numeşte singurul joc de care
îşi mai aminteşte „de-a v-aţi ascunselea”, mai precizează că „nu am avut un
lider. Pe rând eram lideri. Ne-am înţeles atât de bine, pe rând eram lideri. Şi
calităţile ştiţi voi, calităţile care le are un lider”47.
Răspunzând la cele două întrebări conexate, d-na profesor Ionaşcu
Alina enumeră ca jocuri („Ne jucam „de-a v-aţi ascunselea”, „nouă pietre”,
„de-a prinsa”)48, dar face, pe scurt, un portret al eventualului lider: „Asta chiar
nu aş putea să-mi amintesc. Erau fete de obicei în grupul nostru. Cea care
era lider sau care ar fi trebuit să fie lider era cea mai populară dintre noi (s.l.n.
- G.M.C.) şi avea simţul umorului, în primul rând, şi autoritate, mă gândesc,
da nu mai mi-amintesc neapărat foarte…”49.
Răspunzând şi dumnealui acestor două întrebări, d-l profesor Perşe
Vasile Călin, obişnuit să ofere soluţii şi interpretări la toate, amestecă puţin
jocurile, trecând şi şotronul în inventarul jocurilor băieţeşti dar este vorba,
evident, o lamentabilă confuzie mai ales că se salvează când răspunde la
întrebarea cu liderul: „Jocurile copilăriei erau şotron, da cum se numea atunci,
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dupul sau de-a v-aţi ascunselea”50. Recunoaște că grupul din care făcea parte
era unul de tip patriarhal: „Aveam. Da, aveam un lider”, mai adaugă: „Era un
elev cu calităţi deosebite. Adică era de obicei cel mai puternic”51.
Parcurgând, pe îndelete, răspunsurile la cele două întrebări observăm fie
mulţimea şi varietatea de jocuri, fie şi faptul că se pare că nu s-a întîmplat ca nici
unul dintre cei chestionaţi să fi fost lideri. Un răspuns în acest sens, ilustrativ şi
oarecum dus până dincolo de graniţele copilăriei, până în adolescenţă chiar,
înduioşător totodată îl dă d-na profesor Râciu Rodica: „Ne jucam cu păpuşile
până la o anumită vârstă, apoi ne jucam volei, apoi ne plimbam, cel mai mult
ne plimbam după ce am devenit mai mărişori”52. Cât priveşte statutul unui
prezumtiv lider, răspunsul este tot unul de circumstanţă: „Nu cred că aveam
un lider al grupului de joacă. Cred că toţi eram pe acelaşi plan”53.
Foarte sigură pe răspunsurile sale, d-na profesor Popişteanu Lavinia
completează tabloul diversităţii jocurile copilăriei, remarcând subliminal un
lider al grupului care „ştia să se impună faţă de ceilalţi”54 şi care orchestra,
desigur diapazonul jocurilor: „fuga”, „lenea”, „Prichi prichi la perete stop”,
„elastic”, „de-a mama şi de-a tata”55.
D-na profesor Tătar Ionela Anca, manifestând o oarecare distanţare şi
superioritate faţă de acest aspect ludic al copilăriei, răspunde savant, dar
neconvingător, oricum cu „preţiozitate” dăscălească: „Cam care sunt şi
astăzi, cu excepţia calculatorului. Jucam „Baba oarba”, „Țară-ţară vrem ostaşi”,
„Tupu”, tot felul de jocuri”56. Cât priveşte răspunsul la întrebarea cu liderul de
grup răspunsul este unul cât se poate de categoric: „Nu, nu. Toţi eram şefi”56
şi completează în contul calităţilor acestuia: „Nu aveam, am spus, deci. Ne
organizam în funcţie de câţi copii eram afară, fiecare cu ideile lui, ne mulam
pe ceea ce făceam atunci”57.
Următoarele două întrebări şi răspunsurile lor ar trebui să fie aproape
definitorii pentru conturarea tabloului spiritual al ofertei comuniste în ce
priveşte completarea educaţiei, atât de mult trâmbiţată. Cele două întrebări,
referitoare la cărţile şi filmele copilăriei fac diferenţa oarecum şi faţă de sat,
respectiv acea diferenţă dintre rural și urban, care trebuia să dispară într-un
orizont de timp nu prea îndepărtat.
La întrebarea privind cărţile care i-au impresionat anii copilăriei, d-na
profesor Bilţ Florentina răspunde arătând şi dificultăţile de procurare a
acestora: „Cărţi… Ooo… dacă vreţi să ştiţi, îmi împrumutam cărţi. Nu aveam
posibilitate să citesc ce-aş fi vrut şi-mi împrumutam cărţi de la alte persoane
care aveau bibliotecă. Ce-mi amintesc acum? „Cireşarii”, „Cartea copilăriei”58.
Când vine vorba de filmele copilăriei, aceeaşi d-nă profesor îşi aminteşte:
„Cireşarii, Toate pânzele sus”59.
Cea de-a doua intervievată, într-o ordine rezultată efectiv din metodologia
de lucru a echipei, d-na profesor Ionaşcu Alina dă semne vădite de lipsă de
concentrare sau interes faţă de aceste întrebări şi lasă răspunsurile, evident
într-o zonă a derizoriului: „Ce m-a impresionat a fost Ionel Teodoreanu, autor.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Interviu cu Perşe Vasile Călin.
Ibidem.
Interviu cu Râciu Rodica.
Ibidem.
Interviu cu Popişteanu Lavinia.
Ibidem.
Interviu cu Tătar Ionela Anca.
Ibidem.
Interviu cu Bilţ Florentina.
Ibidem.

ANUAR 2019

265

Am citit foarte multe cărţi, dar nu… Ionel Teodoreanu chiar mi-a plăcut”60. La
fel este răspunsul şi la întrebarea referitoare la filmele care i-ar fi înfrumuseţat
copilăria, dânsa oprindu-se şi în acest caz la genul filmelor, fără să exemplifice
cu vreunul: „Din filme, aici chiar n-aş putea să vă spun că nu prea, nu prea
vedeam filme, nu prea erau filme. Cinematograful mai rar. Şi la televizor chiar
nu mi-amintesc nici un film. Filmele istorice, alea mi le amintesc”61.
Tot un răspuns atipic a dat şi d-nul profesor Perşe Vasile Călin,
naturalizând un pic copilăria: „Îmi aduc aminte că am citit Caragiale şi Ion
Creangă, <<Amintiri din copilărie>>”62. Cât priveşte filmele recolta nu poate
fi decât intuitivă: „Despre filme nu prea îmi aduc aminte pentru că televizorul
era restricţionat. Erau doar două ore pe zi şi în week-end mi se pare că erau
trei. Aşa că nu erau prea multe filme”63.
Încă un răspuns onest şi concret formulează şi la aceste întrebări d-na
profesor Râciu Rodica: „Ooo... cel mai mult şi mai mult când am fost copil
destul de mic mi-au plăcut <<Legendele Olimpului>>. După aceea am citit
cu foarte multă plăcere Ionel Teodoreanu, când eram copil. Şi, în general,
cărţile copilăriei”64. Tot un răspuns sincer dă d-na profesor şi referitor la
filme: „Urmăream cu foarte multă plăcere filmele româneşti, mai ales filmele
istorice care erau făcute foarte bine”65.
Un răspuns dezarmant de simplu şi direct îl dă şi d-na Popişteanu
Lavinia „<<Duţu şi Lucu>>, <<Amintiri din vacanţă>>”66. Cât priveşte filmele
şi acestea sunt totuşi tot din perioada de început a epocii sau mai bine zis
a televiziunii: „Stai puţin să mă gândesc… <<Pistruiatul>>, <<Toate pânzele
sus>>. Cam aşa…”67.
Jocul de-a interviul i-a prins şi pe unii intervievaţi; d-na profesor Tătar
Ionela Anca este un exemplu ilustrativ în acest sens, formulând răspunsuri
plăcute şi foarte la obiect: „Cel mai mult şi cel mai mult m-a impresionat
<<Amintiri din copilărie>>. Am citit aproape toate cărţile lui Jules Verne,
multe cărţi, <<Dumbrava minunată>>”68. Tot în acest stil minunat, aproape
de copil, oarecum impregnat de un parfum al regretului vine şi răspunsul
dat faţă de filmele copilăriei: „În anii copilăriei erau prea puţine filme la
televizor pe care să, pe care le-am fi putut vedea ca şi copil, dar mi-a
plăcut în mod deosebit <<Dumbrava minunată>>, <<Toate pânzele sus>>,
<<Pistruiatul>>”69.
Un nou set de întrebări este cel referitor la sărbătorile religioase şi
la atitudinea faţă de religie, de biserică. Răspunsul dat la aceste întrebări
comportă o componentă mult mai personală decât la multe altele deoarece
e în afara cadrului social propriu-zis şi se referă la o interdicţie socială, normă
mai mult sau mai puţin respectată, oricum conştientizată de fiecare ins.
Răspunzând la întrebările referitoare la sărbătorile laice, respectiv
cele de 1 Mai şi 23 August, d-na profesor Bilţ Florentina cucereşte iar prin
dezinvoltură şi disponibilitate de comunicare atitudinală: „Deci.. sărbătorile
laice, 1 Mai, 23 August - am participat în calitate de elev, se făceau

266

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Interviu cu Ionaşcu Alina.
Ibidem.
Interviu cu Perşe Vasile Călin.
Ibidem.
Interviu cu Râciu Rodica.
Ibidem.
Interviu cu Popişteanu Lavinia.
Ibidem.
Interviu cu Tătar Ionela Anca.
Ibidem.

demonstraţii, marşuri, participam noi cu toţii aşa din spiritul de turmă,
mergeam cu toţii, ne făcea plăcere să mergem (s.l.n, M.C.G.). Dar eram ca
nişte roboţei”70ş Cât priveşte celălalt gen de sărbători, mai speciale, aflate
sub zodia interdicţiei, d-na profesor este la fel de excede în a fi mai bine
înţeleasă dând un exemplu mai elocvent, respectiv cel cu căsătoria proprie,
cea religioasă, făcut în taină, pe ascuns: „…Iar sărbătorile religioase, Paşti,
Crăciun, se sărbătoreau, dar nu aşa frumos cum se sărbătoreşte acum”71
completând cu sublinierea interdicţiei: „Da, existau. Soţul meu a fost cadru
militar şi pe considerentul acesta n-am putut să ne cununăm religios în
biserică numai pe ascuns”72.
De un răspuns aproape impersonal avem parte în cazul d-nei profesor
Ionaşcu Alina, care devine aproape angelică în amintirile despre două
categorii de sărbători şi despre rigoarea raportării la religie, mai cu seamă:
„De 1 Mai şi 23 August ţin minte că mergeam la defilări, ne îmbrăcam în
costumul de pionieri (uniforma - n.n. M.C.G.), la şcoală era o zi deosebită.
Iar cele religioase nu diferă de acum, chiar nu diferă”73. Întrebată despre
interdicţiile referitoare la sărbătorile religioase în anii copilăriei d-na profesor
nu-şi aminteşte să o fi marcat ceva: „Nu, nu am avut aşa ceva”74.
În sfârşit d-nul profesor Perşe Vasile Călin, în loc de răspunsurile foarte
concrete şi laconice, date în general, până acum, de data aceasta este mult
mai generos, excelând în detalii la chestionarul privind sărbătorile laice dar
şi cele religioase: „Da, sărbătorile laice se respectau. Şi erau manifestări pe
bulevarde. Mi-aduc aminte că am participat chiar cu părinţii de 1 Mai, de
23 August şi se făceau demonstraţii. Da, îmi aduc aminte”75. La insistenţa
precisă a „reporterului” de ocazie privind sărbătorile religioase, răspunsul
este la fel de colocvial: „Da, îmi aduc aminte de Paşti, de Crăciun că se
respectau ca şi astăzi”76. Cât priveşte interdicţiile de a participa la ceremoniile
religioase, d-nul profesor punctează iarăşi în stilul caracteristic, aproape
făcând paradă: „Nu. Nu existau. Existau foarte puţine biserici. Bisericile nu
erau în număr atât de mare ca şi astăzi. Era doar una singură. Sau una
singură ortodoxă era în Baia Mare”77.
Un răspuns la fel de echivoc privind problema/problemele referitoare
la aspectul sărbătorilor laice şi religioase ni-l oferă şi d-na profesor Râciu
Rodica: „Când eşti copil toate sărbătorile sunt foarte frumoase. Sărbătoream
împreună cu părinţii şi cu familia şi cu prietenii şi sărbătorile laice şi
sărbătorile religioase... Eu am participat la ceremoniile religioase, deci la
Paşti mergeam la Înviere, la Crăciun la slujba de Crăciun. Eu nu am simţit
interdicţiile”78.
Un răspuns cât se poate de „normal”, dezarmant de onest şi de un
farmec aparte, cu o anumită doză de umor chiar îl întâlnim la d-na profesor
Popişteanu Lavinia, care punctează: „Cele religioase erau trecute mai mult
cu vederea, iar 1 Mai, 23 August cu foarte mult fast şi la şcoală şi manifestări
prin oraş. Eram implicaţi în tot felul de activităţi din astea79. Precizarea care
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urmează este „sarea şi piperul” răspunsurilor date de d-na profesor de-a
lungul întregului excurs memorialistic, atunci când se referă la interdicţiile
de a frecventa ceremoniile religioase: „Pentru cei care aveau funcţii în partid
da, pentru oamenii normali nu, pentru oamenii de rând, nu” (s.l.n, M.C.G.)80.
Foarte interesant și complet mi se pare a fi și răspunsul dat de d-na
profesor Tătar Ionela Anca, excelând în detalii care nu trădează o nostalgie
după fastul sărbătorilor laice, agrementate cu micii i berea „clasei muncitoare”,
ci cu o nostalgie mai bună, după normalitate, după „mâncarea tradiţională”,
„mirosul de cozonaci de Crăciun, de drobul de miel la Paște”. „De 1 Mai și 23
August era mare veselie pentru că atuncea ieşeam la iarbă verde cu familia
sau cu prietenii. De sărbătorile religioase se făcea mâncarea tradiţională.
Mi-aduc aminte şi acuma cu mare plăcere şi cu nostalgie de mirosul de
cozonaci de Crăciun, de drobul de miel la Paște”81.
La fel de precis şi de credibil este şi răspunsul formulat la interdicţiile şi
efectul sărbătorilor religioase precizându-se, totodată, subliminal şi unul din
locurile unei rezistenţe, până la urmă, în binele confirmat în timp: „Da, mai
mult mergeam la biserică atunci când eram plecată la bunici, deci în afara
localităţii unde locuiam în mod normal”82.
Este aproape surprinzător faptul că deşi toţi respondenţii îşi amintesc
cu multă nostalgie şi condescendenţă de anii copilăriei, totuşi, foarte puţini
pot preciza, cu exemple, o întâmplare mai deosebită care, eventual, să le fi
marcat copilăria, în bine sau în rău, chiar parcursul ulterior al vieţii.
La întrebarea referitoare la o astfel de chestiune, d-na profesor Bilţ
Florentina a formulat un răspuns aproape şăgalnic, regretând parcă faptul că
nu poate da un răspuns picant: „O întâmplare deosebită…Sunt foarte multe
întâmplări deosebite din anii copilăriei, dar ceva care să mă marcheze, nu,
nu-mi amintesc”83.
Acelaşi răspuns fad şi fără relevanţă l-a putut încropi şi d-na profesor
Ionaşcu Alina la întrebarea unei eventualităţi de întâmplare „deosebită
petrecută în anii copilăriei”, la fel poate cu un oarecare regret că nu i s-a
întâmplat ceva din care să fi rezultat, poate, o faptă „eroică”, demnă de gazeta
de perete sau mai încolo, adolescentină (utecistă): „Din păcate nu aş putea
să răspund la întrebarea asta că nu, nu mi-amintesc”84.
Cel care întrerupe şirul regretelor, în fapt al cuminţeniilor copilăriei
(fetiţelor) va fi, iarăşi, un băiat care pornit în aventura lui de a explora „lumea”
s-a rătăcit, evident, bifând totuşi, măcar în acest mod, un fapt divers, o
modificare de parcurs în evoluţia firească a lucrului. Este cazul, ca atare,
al d-lui profesor Perşe Vasile Călin care punctează şi de data aceasta: „Da,
prima întâmplare deosebită petrecută în anii copilăriei mi-o aduc aminte
foarte bine. Eram prin clasa a patra sau a treia şi a fost prima dată când am
ieşit din perimetrul cartierului meu împreună cu alt prieten şi-mi aduc aminte
că aproape că ne-am rătăcit. Primul lucru la care ne-am gândit a fost să ne
întoarcem, să nu ne rătăcim”85.
Dacă GPS.-ul infantil al d-lui profesor Perşe Vasile Călin i-a jucat feste
în prima tentativă de explorare a împrejurimilor urbane, d-na profesor
Râciu Rodica este încercată de acelaşi sentiment de regret că nu poate fi
„originală” dând un răspuns memorabil: „Întâmplare deosebită… Întâmplări…
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Toate întâmplările sunt deosebite. Ţin minte cu foarte multă plăcere jocul cu
păpuşile. Deosebit era faptul că ne prefăceam că suntem mămicile păpuşilor
şi le făceam haine. Nu ţin minte o întâmplare (s.l.n. M.C.G.), o singură
întâmplare deosebită”86.
În aceeaşi ordine de idei, dar în alt plan, respectiv unul al mizeriei umane,
al pângăririi inocenţei copilăriei cu excesele de zel ale semenilor noştri sau
mai grav, al educatorilor noştri se înscrie amintirea d-nei profesor Popişteanu
Lavinia care poate constitui chiar o scenă ilustrativă într-un film imaginar:
„Sunt multe. Pe care ar trebui să o spun? Aoleu…Anii copilăriei… Da… Una
mai specială… Când am început să plâng că n-am dus cele două găleţi şi
doamna m-a trimis şi mi-a dat învoire de la şcoală, doamna, tovarăşa era pe
atunci şi a zis că să nu mai vin la şcoală dacă n-am adus cele două găleţi de
mure, afine ş.a.m.d. Şi l-am luat pe tata şi m-am dus plângând prin păduri şi
am cules afine şi mure, de toată am fost julită pe glezne”87.
Un alt răspuns, mai condescendent şi mai „special”, îl întâlnim la d-na
profesor Tătar Ionela Anca: „Îmi amintesc de multe, multe întâmplări, însă
toate au rolul şi locul lor special. Tot ceea ce mi-aduce aminte de copilărie
este special. Nu aş putea să vă relatez o întâmplare specială, pentru că toate
erau”88.
Demersul nostru istorico-jurnalistic, cu multe aspecte de
neconvenţional, dar desfăşurat după anumite reguli mai mult sau mai puţin
specifice unei cvasicercetări sociologico-istorice s-a văzut ajuns la ultima
întrebare, una profund politică şi, eventual relevantă. La întrebarea dacă
familia respondenţilor a fost „persecutată politic” răspunsul general este că
„nu”. Doar detaliile diferă. În timp ce trei din cei şapte „actori” ai interviurilor
dau un răspuns categoric negativ (Bilţ Florentina, Ionaşcu Alina, Perşe Vasile
Călin), ceilalţi îşi nuanţează răspunsurile.
În timp ce d-na profesor Popişteanu Lavinia precizează că „nu în mod
direct”89, d-na profesor Tătar Ionela Anca detaliază: „Nu pot să spun asta, deci
nu consider că am fost persecutaţi. Eram totuşi copil. Părinţii mei ştiau mai
bine treburile adulţilor”90.
Dincolo de cuminţenia acestor răspunsuri pot fi aşezate şi următoarele,
date de d-na profesor Râciu Rodica, într-o primă fază: „Nu. Familia mea a fost
o familie de oameni simpli, neimplicaţi în problemele politice sau sociale şi
ca atare nici mai marii regimului comunist nu prea ne băgau în seamă”91.
Orice încercare de aproximare a descrierii unui fapt de viaţă, cu atât mai
mult de redare a unei experienţe care a durat o perioadă mai îndelungată
de timp este, după părerea mea, un pariu pus cu memoria şi, poate locul
destul de ilustrativ pentru spusa vechilor greci că omul gândeşte cu inima.
Subiectivitatea unui astfel de demers este deci asigurată, iar acest caracter
subiectiv al atitudinii noastre nu înseamnă neapărat o viciere din start a
încercării, ci o perspectivă care nu se subordonează neapărat logicii cazone
al unui excurs cât de cât ştiinţific, cum este şi cazul nostru.
Aventura descoperirii memoriei copilăriei prin apelul la bunăvoinţa
şi înţelegerea a şase colegi, precizăm de la bun început că toţi au studii
superioare s-a dovedit pe cât de riscantă, de provocatoare pe atât de
fascinantă (fără a ne feri să folosim cuvinte mari).
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Prima şi cea mai interesantă şi, poate, importantă concluzie ce se degajă
din acest experiment istorico-didactic este că niciunul din cei intervievaţi nu
este nostalgic după regimul în care s-a format, niciunul nu este neapărat
justiţiar faţă de „meandrele” acestuia, ci, dimpotrivă, cu toţii au dezgropat o
fântână vie parcă, un izvor miraculos, aproape magic: apa vie a copilăriei.
Datele concrete în care a decurs acest experiment didactic, respectiv
dezvăluirea „experienţelor” copilăriei de către dascăli în faţa propriilor elevi,
aflaţi în acelaşi stadiu de viaţă precum cel de referinţă au determinat atât un
cadru relativ familial, oricum colocvial, respectiv cel al relaţiei profesor-elev,
cât şi o anumită dificultate în discursul comunicării. Statuia socială, mai mult
sau mai puţin recunoscută pe care o purtăm în noi şi pe care o întreţinem
cu propriile orgolii ne face să devenim fie reticenţi în anumite situaţii, fie să
omitem anumite aspecte care nu dau bine în „compoziţia” scontată. Totuşi,
una peste alta, s-a dovedit că singurul zeu căruia i se închină omul într-o
perioadă a existenței sale, respectiv copilăria este zeul copilăriei, probabil tot
un copil şi pe care îl purtăm în noi, îl ocrotim după cum putem, îl întreţinem
cu propriile noastre puteri de acomodare, evident într-un mod cât se poate
de encomiastic.
Dacă am încerca o analiză SWOT asupra a ceea ce s-a numit „vârsta
de aur a omenirii” - copilăria, am observa poate că „punctele slabe” sunt
acoperite de „punctele tari” într-un mod cât se poate de firesc, cu o esenţă
care excede logicii, raţiunii, şi se revendică a fi din normalitatea faptelor
care atunci, în această fază se pot trăi doar într-un anumit fel, doar cu şi
după anume justificări astfel încât nu poate exista, nu-şi poate face loc în
abordarea faptelor din copilărie decât un singur fel de determinism, respectiv
cel al copilăriei.
În sfârşit, privind oarecum în ansamblu, acea lume a anilor 60-70, o
lume în care părinţii erau tovarăşi, copiii erau colegi de şcoală şi de joacă,
iar bunicii - foşti domnişori şi domnişoare, foşti domni şi doamne, iar uneori,
în anumite împrejurări private chiar şi „atunci/acum” domni şi doamne, nu
putem decât să realizăm că lumea căreia i ne-am adresat era una foarte
complexă, un tablou social fascinant în faţa căruia „micul om” din fiecare
încerca tot felul de uimiri, imagina tot felul de răspunsuri, compunea tot
felul de modele. Ca o luminiţă de la capătul tunelului, dar oarecum aşezată,
paradoxal în cealaltă parte a acestuia şi luminând, totuşi, capătul dinspre ieşire,
ţinta de urmărit în viaţă, rămânea tot, în această lume compusă oarecum
altfel, rămânea totuşi apelul la normalitate respectiv desele descinderi la
bunica. Aici aceasta, bunica, se îngrijea de o altă lume, avea în păstrare alte
date despre viaţă, respectiv cele ale unei normalităţi reale, mai plăcute parcă,
mirosind a cozonaci şi a sărbători, a tămâie din biserică, a iarbă verde şi cireşi
în rod, cu alte cuvinte un altfel de copilărie, o copilărie mult mai cuminte, mai
aşezată, mai plină de farmec, de mister.
Fiind aleşi aleatoriu, totuşi dintr-o plajă socială relativ determinată,
respectiv colectivul de cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Baia
Mare cei intervievaţi, respectiv dascălii elevilor şi colegii noştri ne-au putut
dovedi că şi-au consumat epoca desenelor animate cu o poftă firească de
viaţă, cu o normalitate perturbată din când în când de evenimente mai puţin
comune, dar care în timp n-au făcut decât să sporească aura irecuperabilă
a copilăriei.
Reiterând încă o dată faptul că experimentul se adresează, în principal,
foştilor copii de la bloc dintr-un oraş oarecum mai aparte, Baia Mare, un
oraş funcţie a mineritului în toate epocile istorice petrecute până acum, iar
cei intervievaţi erau cu toţii la prima generaţie de la bloc, cu bunici la ţară
încă, nu putem să nu observăm culanţa cu care am „tratat” sau tratează
acest cortegiu de privaţiunile la care inevitabil că au fost supuşi în opoziţie
cu văicăreala celor cu „maţe subţiri”, cu care ne-am obişnuit în ultimul timp.

Cu toate acestea, respectând opţiunea fiecăruia de a-şi defini şi redefini
trecutul, să nu ne adresăm prea mult acestuia, chiar şi celui imediat şi al
nostru, înregimentaţi oarecum sub anumite auspicii de conjunctură actuală,
să-l lăsăm pe cât se poate să-şi parcurgă procesul său de sedimentare, peste
care se aşterne inexorabil fermentul implacabil al uitării.
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CERCETAREA ISTORIEI INSTITUŢIILOR DE
CREDIT ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ.
SURSE ŞI METODE
Mihai Drecin1
Researching the history of credit institutions in post-December Romania.
Sources and methods

ABSTRACT
The considerations made in the pages of history research studies relate
to modern credit institutions of the Romanian geographical area since the
second half of the nineteenth century until today. It pinpoints the sources
used in the research and drafting of studies and the research methods. The
following pages are personal conclusions from research undertaken in
archives and libraries throughout more than 50 years (1969-2019). The
conclusions are not considered to be complete nor infallible, but always
completable.
Keywords: banking history, research, sources, methods, considerations
Cuvinte cheie: istorie bancară, cercetare, surse, metode, considerații
*
Cercetarea activităţii instituţiilor de credit, deopotrivă cooperative
organizate pe principiul solidarismului sau bănci societăţi anonime pe acţiuni
ce vizează obţinerea de profituri pentru acţionari, se încadrează în domeniul
mai larg al istoriei economice.
Istoria economică a unei aşezări, zone geografice sau ţări este o
întreprindere mai dificil de realizat decât cercetarea aspectelor social-politice
sau cultural-ştiinţifice la nivelul aceluiaşi spaţiu geografic, indiferent de timpul
istoric avut în vedere. Dacă pentru segmentele social, politic, cultural sau
ştiinţific cercetătorul culege şi valorifică informaţii ce cuprind în sine fapte
spectaculoase, reperate cu interes de cititori, istoria economică se bazează
pe cifre, procente, unităţi de suprafaţă şi de greutate, informaţii meteorologice,
grafice ş.a – în fond date aride, nespectaculoase. Istoricul sau economistul

1 Profesor universitar asociat al Departamentului de Istorie, Universitatea din Oradea, membru
corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, secţiunea Ştiinţe Istorice şi Arheologie,
email: drecin_mihai@yahoo.com.
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ancorat în sfera istoriei economice îşi adună materia primă într-un timp mai
îndelungat, din arhive, presa vremii, statistici. Toate aceste date trebuiesc
ancorate în realităţile social-politice ale vremii, interpretate și umanizate,
îmbrăcate într-o haină verbală care să le facă inteligibile, să trezească interesul
cititorului, să capete măcar o notă aparte, poate chiar de spectaculos.
Istoria financiar-bancară reprezintă o felie din istoria economică. După
cum la baza înţelegerii evoluţiei unei comunităţi stă munca multă şi de
calitate, bine organizată, aceasta pentru a fi eficientă are nevoie de finanţare
prin credite bancare prompte şi avantajoase. De aici importanţa aprofundării
cercetărilor de istorie bancară.
Dacă în epoca comunistă, cu puţine excepţii, băncile de credit şi
activitatea lor în anii economiei capitaliste au fost etichetate ca „instituţii
exploatatoare burghezo-moşiereşti”2, după 1990 cercetarea domeniului
capătă alte valenţe. Cercetătorul poate să scoată în evidenţă nu numai
anumite limite, chiar tare ale sistemului bancar românesc din sec XIX – prima
jumătate a secolului XX, ci şi părţile pozitive ale implicării lui în accelerarea
dezvoltării şi modernizării ţării, inclusiv caracterul naţional al activităţii suport
al finanţării întreprinderilor lucrative aflate în proprietatea statului și oamenilor
de afaceri autohtoni, cetăţeni români.
Privind sursele folosite în documentare şi redactarea studiilor, le împărţim
în două categorii. În primul rând cele considerate clasice: arhivele băncilor,
atât cât s-au păstrat, aici intrând procesele verbale ale şedinţelor direcţiunilor
şi consiliilor de administraţie; ale tribunalelor unde băncile erau înregistrate;
ale ministerelor de Finanţe şi Interne care urmăreau, mai ales până în 1990,
activitatea din punct de vedere naţional sau iredentist a instituţiilor de credit a
naţiunilor exploatate din monarhia austro-ungară, a ministerelor economice
unde se înregistrau creditele acordate pe diferite tipuri de afaceri lucrative
(industrie, agricultură, comerţ intern sau extern); a ministerelor culturale unde
putem găsi subvenţiile acordate prin credite sau ca ajutoare nerambursabile,
de binefacere pentru şcoli, biserici, spitale, case de copii sau de bătrâni.
Presa economică, politică, chiar culturală (în ultimul caz pentru activitatea
bancară a românilor din teritoriile româneşti aflate sub control străin până în
1918)3 – poate completa izvoarele arhivistice. Pe lângă date de istorie curentă
(şedinţele conducerii băncilor, informaţii biografice privitoare la conducătorii
acestora, reacţii faţă de politica bancară a autorităţilor ş.a.), aici se publicau
bilanţurile anuale, documente importante în analiza per ansamblu a activităţii
unei instituţii de credit. Memoriile unor conducători de bănci sau funcţionari,
chiar a unor oameni politici implicaţi în fenomenul bancar – pot aduce
informaţii interesante, care dau culoare activităţii unei bănci. Desigur, toate
aceste surse documentare vin în completarea biografiei edite.
După 1990, apar noi surse de documentare, care pot întregi nu numai
imaginea exterioară a băncii ca clădire, ci şi anatomia internă a instituţiei,
inclusiv viaţa personalului funcţionăresc, de la director la lucrătorul de
rând. Este vorba de planul arhitectural al clădirii băncii4, cu precizarea
birourilor funcţionarilor, a directorului executiv, contabilului şef şi şefului
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contenciosului5, sala de şedinţe a acţionarilor, tezaurul, sala ghişeelor pentru
deservirea clienţilor, în ultimă instanţă plasarea clădirii în centrul oraşului şi
anvergura clădirii, simbol al prestigiului acesteia în comunitatea locului6. La
acest capitol contabilizăm şi fotografiile păstrate privind clădirile băncilor, ale
funcţionarilor acestora, scrisori rămase în fonduri arhivistice personale ale
unor conducători şi funcţionari de bancă. Acestea pot oferi date legate de
impactul clădirii unei bănci în arhitectura localităţii, ca şi condiţia socială a
funcţionarului de bancă exprimată prin îmbrăcăminte şi alte atitudini scoase
în evidenţă de fotograf. În mod excepţional pot fi folosite datele de istorie
orală obţinute în urma chestionării unor urmaşi în viaţă a funcţionarilor de
bancă din prima jumătate a secolului al XX-lea, privind structura profesională,
evoluţia şi activitatea înaintaşilor lor, starea lor materială, viaţa lor mondenă
facilitată de nivelul de trai pe care îl asigura o salarizare printre cele mai bune
la nivelul funcţionarului public.
În ceea ce priveşte metodele de cercetare a istoriei instituţiilor bancare,
mai vechi şi mai noi, după 1990, avem în vedere metodele: geografică,
comparaţiei, explicativă, studiul de caz.
Din punct de vedere geografic putem realiza o schemă a plasării
instituţiilor de credit în marile oraşe şi unităţi administrative locale (comitate,
plăşi, judeţe, provincii). Numărul şi forţa capitalului acestora ne poate indica
forţa economică a zonei, ştiut fiind faptul că băncile de credit apar acolo
unde economia are nevoie de credite7 pentru valorificarea materiilor prime
locale, ale solului şi subsolului, în condiţiile existenţei unei forţe de muncă
numeroase, calificată şi ieftină.
Metoda comparativă o înţelegem prin posibilitatea cercetătorului
de-a partaja şi analiza instituţiile de credit din unghiul de vedere a originii
capitalului (capital autohton sau străin, capital autohton românesc, german,
maghiar, evreiesc) în spaţiul geografic românesc, a relaţiilor cu institute de
credit din alte state, a integrării în acţiunile de modernizare a organizării şi
activităţii curente după modelul vest-european. Tot aici putem scoate în relief
utilitatea şi conlucrarea între diferite tipuri de bănci specializate pe acordarea
de credite clasice, în diferite domenii de activitate (bănci industriale, agricole,
comerciale) sau create special pentru sprijinirea afirmării materiale a anumitor
categorii socio-profesionale (funcţionari, preoţi, învăţători şi profesori etc.).
Studiul de caz presupune realizarea de monografii bancare, atât la
nivelul unor instituţii cât şi a unui anume tip de operaţiune practicat la mai
multe bănci dintr-o zonă. Reacţia unor bănci la diferite fenomene economice
care se declanşează la un moment dat (crize, cereri masive de capital
pentru investiţii), ne permite să analizăm căile şi metodele folosite pentru a
depăşi situaţiile precare sau chiar de valorificare superioară a oportunităţilor
momentului.

5
Directorul-executiv (eventual adjunctul acestuia la băncile mari), contabilul-şef şi şeful
contenciosului (serviciul juridic) – constituiau conducerea operativă a băncii – n.n., M.D.
6 Vezi subiectul tratat într-o serie de studii publicate în revista „Historia Urbana”, Tom XVIII, Editura
Academiei Române, Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Bucureşti, 2010, p.11-86; studii
dedicate „Influenţei băncilor asupra vieţii urbane”, redactate de Ioan Marin Balog, Mihai D. Drecin,
Oliver Velescu, Ion Zainea, Radu Săgeată şi Liliana Guran, p.157-175; studiul: Anca Maria Zamfir, Banca
Naţională (săsească) din Braşov – o clădire Jugendstir, publicată în rubrica „Arhitectura Bancară”.
7 Vezi în acest sens studiile: Mihai D. Drecin, Oraşul Sibiu şi băncile sale (secolul al XIX-lea –
începutul secolului al XX-lea), în „Historia Urbana”, Editura Academiei Române, Tom XV, 2007/12, Bucureşti, p.23-34; Idem, Între geografie şi istorie. Contribuţii la structura instituţiilor de credit
cu capital românesc din bazinul Someşurilor (1873-1911), în „Economie şi istorie la confluenţa
Someşurilor”, coordonatori: Radu Găvrilăş şi Emilian M. Dobrescu, Editura Astra-Dej, 2017, p.49-60.
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Metoda explicativă în cercetarea activităţii sistemului bancar într-o
anumită perioadă de timp, o văd aplicată prin scoaterea în evidenţă a
cauzelor şi reacţiei lumii bancare faţă de modificările politice şi doctrinale
economice care se impun, în bine sau în rău, la un moment dat. Bunăoară,
mă gândesc la etapele 1890-1910, 1920-1928, 1934-1940, 1960-1980 – când
sistemul bancar românesc cunoaşte momente de puternică dezvoltare, sau
criza acestuia între 1918-1929, 1945-1950, după 1990, în ultimul caz dispariţia
băncilor cu capital românesc şi inundarea pieţei noastre de marile bănci cu
capital străin8.
*
Considerentele de mai sus, adaptate la domeniul special al cercetării
istoriei institutelor de credit în România postdecembristă, sunt în mare parte
rezultatul concluziilor personale în urma unor cercetări întreprinse de-a
lungul a jumătate de veac (1969-2018). Ele nu se consideră complete şi nici
infailibile, ci doar oricând completabile.
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8 Vezi o primă analiză a fenomenului la Mihai D. Drecin, Considerații asupra evoluției băncilor
cu capital românesc în primul deceniu postdecembrist (1990-2000), în „Fenomene economice și
financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională”, coordonatori: Iosif
Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016, p.475-493; Ilie
Şerbănescu, Băncile străine în România – colonialism la pătrat, în „România Liberă”, din 24 octombrie
2018, p. 9.

ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ

TROIŢĂ DE IERARHI ORĂDENI ÎN COLECŢIA
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL
Alexandru Constantin Chituţă1
Triad of Hierarchs from Oradea in the collection of the
Brukenthal National Museum

ABSTRACT
Brukenthal National Museum, the first museum open to the public
in Romania and Eastern Europe, in its rich collection three works with the
faces of the hierarchs Samuil Vulcan, Mihai Pavel and Demetriu Radu, by the
painter Covaci S. (or I), whose details are unknown . The works entered the
collection of the Brukenthal National Museum after the Association Museum
in Sibiu was disbanded in 1950. The novelty of the three works is the fact
that, done in the manner of 1900, hierarchs are depicted in the archdiocese.
The appearance of bishops in this manner is not accidental. These works are
noted by the monumentality and splendor of the bishops during the liturgy.
Keywords: Demetriu Radu, Mihai Pavel, Samuil Vulcan, the painting,
Brukenthal, bishop
Cuvinte cheie: Demetriu Radu, Mihai Pavel, Samuil Vulcan, pictură, Brukenthal,
episcop
*
Episcopia Română unită cu Roma Greco-Catolică din cetatea de pe
malurile Crişului Repede, a avut şi are o istorie cu lumini şi umbre. Figuri
luminoase de ierarhi au contribuit la emanciparea românilor din această
partea de ţară şi au unit în mod pilduitor mărturisirea credinţei creştine cu
dezvoltarea culturală şi socială a credincioşilor bihoreni. Umbra deasă s-a
aşternut peste această eparhie în timpul regimului de dinainte de 1989, când
diferiţi episcopi au fost închişi în temniţele româneşti şi morţi în „faimă de
martiri sub regimul comunist”.
De mai bine de două secole de la înfiinţare, Episcopia Greco-catolică
orădeană a fost cu adevărat un far călăuzitor de lumină şi spiritualitate în
partea de vest a ţării noastre.

1 Şef secţie „Educaţie, marketing, comunicare şi secretariat” – Muzeul Naţional Brukenthal, email:
alexandru_sb_ro@yahoo.com.
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Din păcate, datorită istoriei zbuciumate a Episcopiei Greco-catolice de
Oradea mai ales din timpul regimului comunist, se păstrează puţine obiecte
ce odată au alcătuit tezaurul acestei eparhii. Se cunosc câteva dintre tablourile
sau fotografiile ierarhilor din această Eparhie. Majoritatea reprezentărilor îi
înfăţişează pe ierarhi în mod clasic, în picioare sau bust fiind îmbrăcaţi în
reverendă cu brâu şi rasă căptuşită cu materialul roşu sau violet în maniera
transilvăneană.
Muzeul Naţional Brukenthal, primul muzeu deschis publicului din
România şi Europa de Est, adăposteşte în colecţia sa bogată trei lucrări cu
chipurile ierarhilor Samuil Vulcan, Mihai Pavel şi Demetriu Radu semnate
de pictorul Covaci S. (sau I), despre care nu se cunosc detalii. Lucrările au
intrat în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal după desfiinţarea Muzeului
Asociaţiunii din Sibiu în anul 1950, când regimul comunist a aplicat o strategie
de anulare a oricărui program cultural-naţional, în ţările cu ideologie marxistleninist-stalinistă, începând cu desfiinţarea asociaţiilor culturale, iar ASTRA
sibiană a fost printre cele dintâi vizate.

Episcopul Samuil Vulcan

Episcopul Mihai Pavel

Episcopul Demetriu Radu

Noutatea celor trei lucrări este faptul că, realizate în maniera anului
1900, ierarhii sunt înfăţişaţi în odăjdii arhiereşti. Înfăţişarea episcopilor
în această manieră nu este întâmplătoare. Aceste lucrări se remarcă prin
monumentalitatea şi fastuozitatea episcopilor în timpul celebrării Liturghiei.
Din aceste lucrări se poate desprinde slujirea acestora la Altarul Mântuitorului,
dar şi la altarul aproapelui, slujirea Cuvântului Evangheliei prin predică, cărţi
tipărite, prin îndrumarea clerului şi al poporului, prin modelul personal, dar şi
prin slujirea neamului românesc prin înfiinţarea de şcoli şi instituţii de cultură2.
În reprezentarea artistică se întâlneşte şi mitra şi cârja episcopală. Mitra
simbolizează „cununa de spini a Mântuitorului”, cât şi semnul demnităţii şi
măririi împărăteşti a Mântuitorului, precum şi a vredniciei primate de arhiereu
de la Hristos, ca reprezentat principal al celor sfinte. Cârja este un baston
lung care se sfârşeşte cu o cruce şi doi şerpi. Sfântul Simeon Tesaloniceanul
ne arată că ea simbolizează puterea de a povăţui, pedepsi şi aduna pe cei
depărtaţi. Cârja episcopală este aşadar semnul autorităţii arhiereşti asupra
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2 Alexandru Constantin Chituță, Chipuri de ierarhi orădeni în colecția Muzeului Național Brukenthal
Ed. Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, 2017, p. 8.

Cârja episcopală

turmei cuvântătoarea. Tot un însemn al puterii arhiereşti, de origine apuseană,
este şi inelul pe care episcopii catolici şi greco-catolici îl poartă.
Aceşti trei episcopi au fost oameni de aleasă cultură, diplomaţi străluciţi,
cu o profundă credinţă creştină, apărând cu demnitate drepturile românilor
ardeleni, chiar cu preţul vieţii dacă ar fi să amintim aici uciderea cu o bombă
chiar în Parlamentul României a episcopului Demetriu Radu.
Îmbrăcaţi în veşminte arhiereşti, ierarhii sunt înfăţişaţi purtând demnităţile
arhiereşti: cârja episcopală, mitra, inelul, crucea şi engolpionul. De remarcat
faptul că artistul îi înfăţişează pe episcopii Mihai Pavel şi Demetriu Radu cu
aceleaşi veşminte albe brodate având omoforul mare, având aceeaşi cârjă a
episcopiei păstrată până astăzi, dar şi aceeaşi cruce şi engolpion, aşa cum se
regăsesc în fotografia cu Demetriu Radu3.
Ca semn al continuităţii episcopiei, se regăseşte aceeaşi cruce de aur
cu pietre verzi, care apare şi într-o fotografie a episcopului Radu şi inelul
episcopal la fel decorat cu aceeaşi piatră verde. Alături de cruce se regăseşte
un engolpion interesant în formă de inimă. Din aur sau argint aurit, engolpionul
în formă de inimă ar fi putut fi un engolpion relicvar sau un engolpion ce
sugerează cultul devoţiunii inimii neprihănite a lui Iisus. De remarcat faptul
că în fotografiile de epocă cu ierarhii greco-catolici din Ardeal, toţi purtau
în timpul serviciilor religioase acel engolpion. Engolpionul, după Simeon al
Tesalonicului, simbolizează pecetea și mărturisirea credinţei cea din inimă,
având zugrăvită pe el icoana Mântuitorului Hristos purtând Evanghelia pe braţul
stâng, lângă inimă – Evanghelia iubirii – iar cu mâna dreaptă binecuvântând
sau purtând globul pământesc, arătând că El este Pantocratorul, Atotţiitorul
şi Mântuitorul lumii. Atunci când pe engolpion se întâlneşte Maica Domnului,
acesta simbolizează puterea mijlocitoare şi ocrotitoare a Preacuratei, căreia
i se încredinţează arhiereul, ea fiind Maica Arhiereului Hristos, apărătoarea,
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Ibidem, p. 23.
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protectoarea şi călăuzitoarea tuturor
arhiereilor şi a întregului cler4.
Faţă de primii doi înaintaşi,
episcopul
Demetriu
Radu
se
bucură de o prezenţă mai largă
a fotografiilor şi tablourilor. Acest
lucru este normal dacă ne gândim
că episcopul Demetriu Radu a fost
episcop la începutul secolului XX
când, după uzul sau chiar moda
epocii, a beneficiat de reprezentări
portretistice. Portretele lui Demetriu
Radu din acea epocă, se constituie
într-o amplă icoană a realităţilor de
la începutul anilor 1900 şi a rolului
pe care ierarhul l-a jucat în unele
din cele mai presante momente ale
istoriei. Ridicarea gradului de cultură a
preoţilor şi credincioşilor, construirea
sediului episcopal, ctitorirea Palatului
Asociaţiunii ASTRA din Sibiu, ridicarea
românilor spre dreptate, moralitate şi
unitate sunt doar câteva din realizările
ierarhului.
În manieră academică, artistul
Covaci realizează portretele celor
trei ierarhi orădeni, creând o compoziţie clasică, cu un fundal colorat simplu,
dorind să pună în evidenţă persoana ierarhului slujitor subliniind că hirotonia
şi misiunea arhierească presupune începerea unei noi vieţi, care necesită,
înainte de toate o conştientizare mai mare a responsabilităţii uriaşe pe care
o va avea înaintea lui Dumnezeu de felul cum îi va povăţui pe credincioşi
pe calea mântuirii, cum îi va învăţa şi cum le va sfinţi viaţa, astfel încât să-i
prezinte ca pe o ofrandă curată înaintea Tronului ceresc.
Delicateţea cu care este tratat subiectul, atmosfera de linişte şi pace
creată, dublată de statura „bărbatului desăvârşit” trezesc în privitor sentimentul
că are privilegiul de a pătrunde în tainele liturghiei dumnezeieşti.
Artistul mizează pe atenţia acordată portretizării ajutat şi de fondul
nuanţat în dominant de vişiniu şi gri închis. Caracterizarea modelului devine
surprinzător de pregnantă şi datorită simplităţii compoziţionale, a evidenţierii
chipului cald şi pătrunzător. Maiestuozitatea compoziţiei rezidă din statura
dreaptă, elegantă şi prin veşmintele brodate cu atâta migală în fir de aur. Atenţia
este îndreptată aşadar şi spre elementele de vestimentaţie şi podoabe, care
contribuie semnificativ la caracterizarea ierarhului. Compoziţia şi cromatica
par a fi gândite într-o adevărată sinergie concentrate asupra fizionomiei de o
uimitoare expresivitate. Surprinderea și redarea psihologiei şi stărilor afective
de profunzime a fiecărui model constituie, de fapt, marea reuşită a acestor
portrete. În economia figurii, sprâncenele şi mai ales ochii, partea cea mai
expresivă a oricărui portret, sugerează caleidoscopic potenţialul afectiv al
modelului, probând şi incredibila forţă de pătrundere şi analiză a portretistului.
Cele trei lucrări probează câteva dintre trăsăturile esenţiale ale ierarhilor:
demnitate, rafinament, eleganţă, credincioşie, spirit contemplative, slujire cu
timp şi fără timp la altarul Domnului şi pe inima altarului aproapelui.
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Ibidem, p. 25.

COMPLEXUL FUNERAR ORTODOX DIN
CIMITIRUL MUNICIPAL „RULIKOWSCHI”
Nicolae Nistoroiu1
Orthodox funeral complex in the Municipal „Rulikowschi” Cemetery

ABSTRACT
In Oradea Municipal Cemetery there are some forgotten funerary
monuments from the 19th and the first half of the 20th century, marking
the resting place of personalities from Bihor county. Having reached almost
its maximum capacity of use, the cemetery is in the situation of not having
too much land for burial, and steps have not been made so far to open a new
cemetery. In order to obtain new burial spaces, the local administration ordered
the inventory of all the old places, and those for which the concession was
not paid will be decommissioned. We draw attention to the fact that several
funerary monuments left in decay, but which represent an important cultural
heritage, are in real danger of being liquidated.
Keywords: the municipal cemetery, the great patron, protopop, the church
serapation, the episcop vicar, amulets
Cuvinte cheie: cimitirul municipal, marele mecenat, protopop, separaţia
bisericească, vicar episcopal, amulete
*
Recunoştinţa urmaşilor nu e întotdeauna pe măsura faptelor înaintaşilor.
Se confirmă și la Oradea, unde monumentele funerare ale unor importanţi
membri ai comunităţii ortodoxe din sec. al XIX-lea şi din prima jumătate
a celui următor sunt profanate sau zac în uitare, în Cimitirul Municipal. În
28 martie 2018, în timpul unei cercetări pe teren, am găsit mormântul lui
NICOLAE JIGA (1790-1870) şi al soţiei sale, ANA COSPERDA, acoperit de
vegetaţie abundentă. Din respect faţă de acţiunile caritabile ale marelui
mecenat, realizate chiar şi după moartea lui, prin Fundaţia Jigaiană, am
considerat că e de datoria noastră, a celor care îi cunoaştem activitatea
filantropică şi culturală, să facem curăţenie la locul său de veci, într-o primă
fază de recuperare a mormântului, care (am aflat mai târziu) figurează în Lista
monumentelor istorice din judeţul Bihor.
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Jurnalist, corespondent al Televiziunii Române, email: nicolae.nistoroiu@tvr.ro
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Au fost mobilizaţi mai mulţi istorici orădeni şi, la 14 aprilie 2018, de
dimineaţă, voluntarii au început munca în Cimitirul Municipal. Au răspuns
apelului nostru doctorii în istorie Cristian Apati şi Constantin Demeter, drd.
Florin Oros şi maestrul grădinar Nagy István. Mai întâi a fost îndepărtată iedera,
care acoperea complet monumentul funerar, apoi, după scoaterea la lumină
a crucilor din hăţişul vegetal, a fost săpat pământul din interiorul împrejmuirii
din fier forjat, iar la sfârşitul acţiunii a fost aprinsă câte o lumânare în memoria
soţilor Nicolae Jiga şi Ana Cosperda. În timpul derulării lucrărilor de întreţinere
am identificat în imediata apropiere, pe acelaşi rând, în partea dinspre capela
ortodoxă, un stâlp funerar cu următoarea inscripţie, pe partea dinspre apus:
„Aici odihnescu în Domnul, NICOLAU DIAMANDI, fost comerciant şi epitropu
primu al băsericei Oradii mari, a murit în 24 iulie 1883, în etate de 50 de ani, şi
soţia sa, ANA ZSIGA, a murit în 7 iulie 1892, în etate de 63 de ani. Fie-li ţierina
usiora şi memoria lor binecuventata!”
Mai jos, pe blocul de piatră de la baza stâlpului, apare inscripţia: „Acest
monument s-a ridicat din partea fiilor lor: Nicolae şi Iosif”. Pe partea dinspre
răsărit a stâlpului funerar există următoarea inscripţie: „IOSIF DIAMANDI,
director general al băncii Bihoreana, 1871-1924”. Mai jos, o alta, în limba
maghiară: „D. VIKTÓRIA, Fehér bot voltál tétova kezemben, H.I.2, 1896-1943”.
În faţa mormântului soţilor Nicolae Jiga şi Ana Cosperda am găsit locul de
veci al fostului protoiereu ortodox TOMA PĂCALĂ, „paroh dreptcredincios
român în Oradea Mare şi protoprezviter al Tractului Oradea Mare, 18501912”, şi al soţiei acestuia, „TEREZIA PĂCALĂ, născută SANTAY, protopopeasă,
1859-1939”. În spaţiul delimitat printr-o îngrăditură din fier forjat, din care
lipseşte o bucată, se află încă un mormânt, pe al cărui stâlp funerar apare
următoare inscripţie: „VILMA SANTAY, 1854-1909. În veci pomenirea ei! Acest
monument l-au ridicat, în semn de dragoste, surorile ei”.
În data de 17 mai 2018, la mormântul lui Nicolae Jiga s-a deplasat
omul de afaceri Dumitru Gal, originar din Sânnicolau Român, satul natal
al marelui mecenat. Acesta era însoţit de vecinul nostru, Dorel Jurcău,
salariat la firma omului de afaceri, vecin care de altfel l-a informat despre
situaţia din cimitir. Dumitru Gal şi-a luat angajamentul că va întreţine locul
de veci al soţilor Nicolae Jiga şi Ana Cosperda, cu resurse financiare proprii,
din respect pentru ilustrul fiu al satului în care s-a născut. În data de 21
iunie, Dorel Jurcău şi Ágyi Alexandru au tăiat vegetaţia care crescuse din
abundenţă şi au săpat pământul, iar în data de 26 iunie cei doi au revenit
acolo şi au plantat flori.
I-am însoţit de fiecare dată şi, în timp ce ei îngrijeau mormântul marelui
mecenat, am continuat cercetarea monumentelor funerare vechi din
vecinătate. Lângă mormântul familiei Diamandi am găsit o cruce de piatră
răsturnată, care era ascunsă sub vegetaţie, fiind acoperită parţial cu pământ
şi pietriş. După ce am curăţat locul, am observat că monumentului funerar
îi lipsea partea de sus (crucea propriu-zisă), dar inscripţia putea fi descifrată
relativ uşor. Iată textul: „Aici odihneşte întru Domnul, IOSIF VESA, protopop
şi protopresbiter al Tractului din Tinca, a trăit 51 ani, repausat în 1895, şi soţia
sa, născută IULIA DIAMANDI, a trăit 70 de ani, repausată în 1921”. Pe cruce
mai apare încă un nume, MARIA MITRA, fără alte date. Crucea blochează, la
nivelul solului, o placă de mormânt care e acoperită, în bună măsură, cu un
morman de pământ şi pietriş, rezultat, cel mai probabil, în urma amenajării
unuia dintre mormintele recente din vecinătate.
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2 „Fehér bot voltál tétova kezemben” (Ai fost un băţ alb în mâinile mele ezitante) e un vers din
poezia „Fehér bot” (Băţul alb) a poetului orădean Horváth Imre, scrisă în 1943/1944 şi cuprinsă în
volumul „Versek” (Versuri), Bucureşti, Irodalmi Könvykiadő (Editura pentru Literatură), 1965, p. 197.

Un alt monument funerar situat în aceeaşi zonă, mai exact lângă
mormântul protopopului Toma Păcală, în partea dinspre fosta cazarmă, este
cel al arhimandritului Andrei, care în momentul decesului ocupa funcţia
de preşedinte-vicar al Consistoriului Ortodox Român din Oradea Mare.
Monumentul a fost mai greu de identificat, din cauza unui vechi strat de vopsea
roşie, aplicat pe inscripţia de pe piatra funerară cândva, în timpul regimului
comunist. Am reuşit, până la urmă, să descifrăm inscripţia săpată în piatră, care
arată astfel: „ANDREIU ALESANDRU PAPP, Arhimandritu, Vicaru episcopescu
şi Preşedinte la Consistoriulu românu gr. or. din Oradea-mare, născutu la 14
Sept. 1825 şi, după o viaţă plină de activitate pe teremulu bisericescu şi şcolare,
repausatu în Domnulu la 7 iuniu st. n. (26 Maiu st. v. 1878)”.
Avem, aşadar, în parcela 25 a Cimitirului Municipal din Oradea, un
adevărat complex funerar ortodox, în care îşi dorm somnul de veci lideri
ai românilor ortodocşi bihoreni din sec. al XIX-lea şi de la începutul celui
următor, după cum urmează:
1. Nicolae Jiga şi Ana Cosperda, a căror căsătorie (aflăm din textul
funerar gravat pe crucea soţiei marelui mecenat) a durat timp de
51 de ani. Personalitatea lui Nicolae Jiga este prezentată pe scurt,
pe piatra funerară: „Familia gelesce pe bunulu părinte, biserica şi
naţiunea pe fiiulu zelosu şi bogatu în fapte filantropice-nationali,
carele funda unu alumneu naţionalu or. în Orade şi altulu în Beinşiu.
Pentru merite a fostu decoratu cu crucea de auru”3.
2. Nicolae Diamandi şi Ana Jiga, ginerele şi fiica soţilor Nicolae Jiga
şi Ana Cosperda. Iosif Diamandi, fost director general al Băncii
„Bihoreana”, a fost înhumat în acelaşi loc cu părinţii săi, în imediata
vecinătate a bunicilor, în mormântul al cărui stâlp funerar l-a ridicat
împreună cu fratele său, Nicolae. În acelaşi mormânt îşi doarme
somnul de veci D. Viktória. E vorba de Anna (Victoria) Diamandi,
născută la 20 februarie/4 martie 1895, ai cărei părinţi au fost Iosif
Diamandi (la momentul naşterii, casier la „casa de păstrare”) şi
Prisca (Estira) Gencsy. Tatăl, de religie ortodoxă, şi mama, de religie
reformată, au botezat-o în 22 mai/3 iunie, la Biserica cu Lună din
Oradea Mare, preotul botezător fiind protopopul Toma Păcală. Naşi
i-a avut pe soţii Alexandru Donovák, romano-catolic, şi Cătălina
Gencsy, reformată, care aveau domiciliul în Şimleu Silvaniei. Părinţii
Victoriei au fost înregistraţi cu domiciliul în Hajdúböszörmény, iar în
protocolul botezaţilor s-a făcut precizarea că: „Datele matriculare
s-au transpusu la oficiul reformat parohial din H. Böszörmény”4.
3. Iosif Vesa, protopop de Tinca, la sfârşitul sec. al XIX-lea, şi asesor
al Consistoriului Ortodox Român din Oradea Mare. A fost căsătorit
cu Iulia Diamandi, făcând astfel parte din familia extinsă a marelui
mecenat Nicolae Jiga. Despre Maria Mitra nu avem nicio informaţie,
dar probabil că făcea şi ea parte din familie.
4. Toma Păcală, paroh în Oradea Mare, la Biserica cu Lună, şi
protopresviter al Tractului Oradea Mare, împreună cu soţia sa, Terezia
Păcală, născută Santay. În spaţiul delimitat cu un gard din fier forjat îşi
doarme somnul de veci şi cumnata fostului protopop, Vilma Santay.

3 Viaţa şi activitatea filantropică a marelui mecenat sunt descrise pe larg în monografia amplă
scrisă de istoricul orădean Titus L. Roşu, Un deschizător de drumuri în lupta pentru emanciparea
românilor bihoreni: mecenatele Nicolae Jiga (1790-1870), Oradea, Editura Cogito, 2006).
4 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor, fond Colecţia Registre de Stare Civilă, inv. 87, dos.
673, p. 213.
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5. Andrei Alexandru Papp, arhimandrit, fost profesor la Institutul
Teologic din Arad, vicar al episcopului Miron Romanul, tot la Arad, şi
preşedinte-vicar al Consistoriului Ortodox Român din Oradea Mare.
Mai puţin cunoscut în cercetarea istorică, arhimandritul a avut un rol
important în viaţa Bisericii Ortodoxe din Ungaria, în timpul separaţiei
de Mitropolia sârbă a Episcopiei din Arad, în anii 1872-1873.
Alexandru Papp s-a născut la Oradea, în 14 septembrie 1825, într-o
familie onorabilă, tatăl său, Florian Papp, fiind notar al Consistoriului Ortodox
din oraş. A urmat şcoala primară în oraşul natal, iar gimnaziul l-a făcut la
Carloviţ, unde se afla sediul Mitropoliei sârbe, de care aparţineau, la acea
vreme, şi credincioşii ortodocşi români din Imperiul Austriac. După absolvirea
gimnaziului s-a întors la Oradea şi a urmat cursurile Academiei de Drept. S-a
înscris după aceea la Institutul Teologic din Arad, unde a absolvit cursurile
clericale „cu succes strălucit”, fiind numit apoi notar la Consistoriul Ortodox
din Oradea. Nu peste mult timp a fost chemat la Arad de episcopul Procopie
Ivacicovici, care l-a instalat profesor la Teologie şi notar la Consistoriu. A
fost profesor la Institutul Teologic timp de 16 ani, apoi episcopul Miron
Romanul l-a numit vicar al Episcopiei Ortodoxe din Arad. Nu avem informaţii
despre momentul când a fost tuns în monahism, dar putem presupune că
evenimentul s-a petrecut, potrivit tradiţiei, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. În
momentul intrării în monahism a primit numele de Andrei5.
Andrei (Alexandru) Papp a avut un rol important, în anii 1872-1873, în
timpul separaţiei episcopiei arădene de mitropolia sârbă de la Carloviţ, el
fiind membru al comisiei, din partea română. Procesul de separaţie a început
în anul 1864, la Congresul convocat la Carloviţ, pentru alegerea patriarhului.
O declaraţie în acest sens a fost citită în faţa Congresului, în 5 august, de
către deputatul Victor Babeş. După numeroase tergiversări se ajunge la o
înţelegere cu partea sârbă, fiind semnat un document, la 19 iunie/1 iulie 1871,
intitulat „Învoieli în privinţa comunelor amestecate române şi sârbeşti din
diecezele de mai ‘nainte ale Aradului, Vârşeţului şi Timişoarei”. Actul oficial a
fost întocmit în 20 de puncte şi avea ca punct de plecare definiţia comunei
bisericeşti mixte, descrisă ca fiind acea parohie în care existau cel puţin 100 de
credincioşi aparţinând uneia sau alteia dintre naţiuni. Fiecare dintre cele două
părţi ale unei parohii astfel definite putea opta pentru împărţirea proprietăţii
comune şi alipirea la biserica naţională. Biserica existentă revenea părţii
majoritare, cu obligaţia de a oferi celeilalte comunităţi despăgubirea stabilită
în urma unor negocieri, în maxim cinci ani. Ambele confesiuni (română şi
sârbă) urmau să ţină slujbe, alternativ, în vechea biserică, până la ridicarea
uneia noi de către partea minoritară din lăcaşul de cult. La fel urma să se
întâmple şi în cazul şcolilor confesionale ortodoxe. Într-un raport înaintat
episcopului Ivacicovici, publicat în „Lumina”, în august 1873, apare informaţia
că autorul, Andrei Papp, însoţit de asesorul consistorial Petru Petrovici, a
participat la separaţia bisericească în 11 localităţi aparţinătoare de Episcopia
Ortodoxă a Aradului. Din comisia sârbă au făcut parte asesorul consistorial
George Nicolici şi laicul Constantin Sabo, iar cele mai importante comune
bisericeşti unde s-a negociat procesul de separaţie au fost: Pecica, Nădlac,
Cenadul Unguresc şi Tornea (Covăsânţ – n.n.)6.
În anul 1875, vicarul Andrei Papp va candida, împreună cu preşedintele
Consistoriului Ortodox Român din Oradea, Ioan Meţianu, şi cu arhimandritul
Nicolae Popea, pentru poziţia de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
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5 „Biserica şi Şcoala”, Arad, 1878, nr. 23, 4/16 iunie, p. 1.
6 Mihaela Bedecan, Separaţia bisericească de Mitropolia din Carloviţ în Episcopia Aradului, oglindită
în presă (1865-1873), în „Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, 2009, nr. 48, p. 73-104.

Aradului. La alegeri, în 2/14 februarie, va avea câştig de cauză Ioan Meţeanu,
care a obţinut 43 de voturi din partea celor 55 de deputaţi prezenţi în
catedrală7. Andrei Papp a primit un singur vot, Nicolae Popea tot un vot, iar
10 voturi au fost albe8.
Ioan Meţianu îl va ridica pe Andrei Papp la rangul călugăresc
de arhimandrit, iar Sinodul Eparhial îl va alege ca preşedinte-vicar al
Consistoriului Ortodox Român din Oradea Mare, rămas vacant după
alegerea lui Meţianu ca episcop la Arad. Anunţul despre această alegere
a apărut în presă sub forma unui comunicat dat de episcopul Meţianu, în
care arăta că, după intrarea lui în noua funcţie, postul de vicar episcopal
al Consistoriului eparhial din Oradea Mare a rămas vacant. În şedinţa din
23 aprilie (1875), Sinodul Eparhial din Arad l-a ales pe arhimandritul Andrei
Papp în funcţia de preşedinte-vicar al Consistoriului orădean. Alegerea a
fost întărită de episcop, care a dispus ca, începând cu data de 3/15 mai,
noul vicar să intre în funcţie. Comunicatul se încheia cu un îndemn al
episcopului: „Vi facemu dar cunoscutu Vóue tuturor’a, Iubitu cleru si poporu
din partile Consistoriului Oradii-mari ! acésta indeplinire a vicariatului
episcopescu din Oradea-mare, si ve poftimu pre toti: ca pe alesulu vicariu
alu Nostru, venerabilulu parinte archimandritu Andreiu Papp, ca pre atare
se-lu cunósceti, respectati, si lui in afacerile oficiali, se-i dati ascultarea,
supunerea si sucurgerea trebuintósa”9.
Pe timpul mandatului său scurt, de numai trei ani, Andrei Papp s-a
preocupat în special de consolidarea sistemului de învăţământ confesional
ortodox, mânat probabil şi de nostalgia vremurilor când era profesor la Arad,
dar şi din convingerea că un popor asuprit se poate emancipa doar prin
educaţie şi cultură. Având competenţă în domeniul şcolar, vicarul s-a străduit
să creeze condiţii cât mai bune pentru ca pruncii sătenilor din numeroasele
parohii ortodoxe din Bihor să poată învăţa carte în limba maternă. De
asemenea, s-a îngrijit constant ca salariile învăţătorilor confesionali să fie
majorate, pentru a-i motiva să fie dedicaţi misiunii lor.
O provocare pentru vicar a fost obligativitatea înfiiţării unei a doua şcoli
în satele în care numărul elevilor era mai mare decât norma acceptată pentru
un învăţător. În acest sens, el a trimis inspectorilor cercuali de şcoli o adresă,
în 8 mai 1876, pentru a-i atenţiona că, potrivit paragrafului 8 din documentul
de organizare provizorie a învăţământului confesional în Mitropolia Ortodoxă
Română (din Ungaria), adoptat în Sedinţa XIII a Congresului Naţional
Bisericesc, care a avut loc la Sibiu, în 15 octombrie 1870, într-o şcoală
puteau fi până la 80 de învăţăcei. Acolo unde numărul elevilor era mai mare,
comunele bisericeşti erau îndatorate să înfiinţeze o şcoală „paralelă”. Vicarul
le-a cerut inspectorilor cercuali de şcoli să determine sinoadele parohiale să
înfiinţeze o a doua şcoală confesională şi să aprobe încă un salariu pentru
noul învăţător, în următoarele sate: Sânnicolau Român (inspectoratul Cefa),
Tulca, Ciumeghiu şi Micherechi (inspectoratul Tulca), Husasău de Tinca şi
Gurbediu (inspectoratul Tinca), Cociuba Mare şi Cheşa (inspectoratul Ursad).
Inspectorii cercuali de şcoli cărora le-a parvenit mesajul vicarului au fost:
Teodor Papu (Cefa), Moise Porumb (Tulca), George Dringou (Tinca) şi Iosif
Pintea (Ursad)10.

7 Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, Editura Gutemberg Univers, 2007, p. 155.
8 I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Banatului, vol. II, Timişoara, Editura
Mitropoliei Banatului, 1980, p. 925.
9 „Lumina”, Arad, 1875, nr. 19, 11/23 mai, p. 1.
10 Arhivele Naţionale- Serviciul Judeţean Bihor, fond Episcopia Ortodoxă Oradea, inv. 538, dos.
107, f. 3.
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Alţi inspectori cercuali de şcoli, consemnaţi alături de cei de mai sus,
într-un document dezbătut în sesiunea ordinară a Sinodului diecezan, la
Arad, în anul 1877, au fost: Simion Bica (Oradea Mare), Iosif Vesa (Tileagd),
Gavril Lungu (Beznea), Ioan Cotuna (Mărăuş)11. Parohilor din subordinea
sa, Andrei Papp le-a cerut, în cursul anului 1877, să întocmească rapoarte
lunare „despre umblarea pruncilor la şcoală”. Dintr-un document întocmit de
preotul Pavel Ursu aflăm că la Abram, cu filia Cohani, copiii nu mergeau la
şcoală pentru că nu aveau învăţător, iar şcoala încă nu era gata12. La Chiraleu,
însă, învăţătorul „a făcut foarte frumos spor” cu elevii, deşi nu încasa regulat
salariul. Consemnarea a fost făcută de Gavril Bejan, parohul din Chişlaz13.
Acelaşi preot a raportat că, la Dernişoara, elevii n-au umblat la şcoală decât
până în 16 martie, din cauză că n-au mai avut ce mânca şi au fost siliţi să
meargă la lucru, astfel că abia s-au adunat la examen14.
Probleme cu şcolile au fost în mai multe localităţi: la Suiug, unde
învăţătorul Gheorghe Nagy nu putea ţine orele pentru că nu exista şcoală;
la Iteu, pentru că şcoala era încă în şantier (a raportat preotul Ioan Jarca);
la Borumlaca, unde nu exista nici şcoală, nici învăţător (a raportat preotul
Petru Lazăr); la Margine, unde şcoala confesională nu corespundea legii
instrucţiunii (a raportat învăţătorul Petru Moroşanu) ş.a.m.d.15. Rezultă că, în
acele vremuri, şcoala confesională ortodoxă română se confrunta cu mari
lipsuri, fapt care l-a determinat pe vicarul din Oradea să stăruiască pe lângă
inspectorii şcolari pentru ca aceştia, la rândul lor, să facă demersuri către
sinoadele bisericeşti, care administrau învăţământul confesional, la nivel
local. Ar mai fi de adăugat că pruncii cu vârste între 6-12 ani erau obligaţi
să urmeze şcoala primară, iar cei cu vârste între 12-15 ani urmau şcoala de
repetiţie, la biserică, după slujba duminicală. Credincioşii aveau obligaţia să
edifice şcoala, să o doteze şi să asigure salariul învăţătorului, dar, din lipsa
banilor, ei nu se achitau întotdeaua de aceste sarcini.
Andrei Papp s-a îngrijit şi de bunul mers al parohiilor şi a intervenit de
fiecare dată când a apărut o problemă într-una din comunele bisericeşti aflate
în subordinea Consistoriului din Oradea. Alegerea protopopului de Peşteş,
în anul 1878, a fost precedată de jocuri de culise, cu cereri şi reclamaţii,
miza acestora fiind, desigur, favorizarea unuia sau a altuia dintre candidaţi.
Într-o adresă trimisă asesorilor consistoriali Petru Suciu şi Ioan Glitie, la 26
septembrie 1877, vicarul Andrei Papp arăta că existau trei reclamaţii (trimise
episcopului ortodox din Arad – n.n. N. N.) ale mai multor poporeni din
Protopopiatul Peşteş, îndreptate contra alegerii protopopului. În reclamaţii
se susţinea că administratorul protopopesc Teodor Filip i-ar fi îndemnat pe
poporeni să organizeze mişcări prozelitiste şi să ameninţe că vor părăsi religia
străbună. Andrei Papp le-a ordonat celor doi asesori consistoriali să iasă la
faţa locului şi acolo, cu toată rigoarea şi scrupulozitatea, să verifice adevărata
stare a lucrurilor16.
Cei doi asesori consistoriali au făcut o investigaţie amplă, în zilele de
3 şi 4 mai 1878, în satele Hotar, Subpiatră, Peştere şi Chistag. Au mai avut
întâlniri cu preotul din Ţeţchea, cu preotul din Vârciorog, cu filia Şerghiş,
şi cu poporenii din cele două parohii. Preoţii Mihai Pohusiu, din Călăţia,
şi Gabriel Ungur, din Fâşca, „ca subscrietorii petiţului pentru deplinirea
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postului protopresviteral din tractul Peşteşului”, din cauze necunoscute,
nu s-au prezentat în faţa comisiei de anchetă. Asesorii consistoriali Petru
Suciu şi Ioan Glitie au întocmit procese verbale cu reprezentanţii satelor
unde au făcut anchetă, iar concluzia a fost că Teodor Filip va fi susţinut la
alegerile pentru postul de protopop al Peşteşului, care urmau să aibă loc
în 29 iunie 1878. În legătură cu reclamaţiile trimise episcopului din Arad,
preotul Moise Caba, paroh în satul Hotar, a declarat în faţa comisiei că
notarul cercual din Ţeţchea, Alexandru Bárány, a fost în sat, în casa judelui
comunal Gheorghe Gui, unde s-au strâns poporeni din Hotar şi Subpiatră
(şi a scris cerea pentru ca Teodor Filip să fie numit protopop – n.n), însă
„poporenilor mei de schimbarea religiei străbune nici în minte nu le-a fost”.
Într-un proces-verbal semnat de judele din Hotar, Gheorghe Gui, şi de
sătenii Teodor Tirla, Petru Ciursaş, Dumitru Popovici şi Ioan Simuţ, se arată
că ei nu aveau nicio legătură cu reclamaţia scrisă în limba maghiară de un
necunoscut, Carol Novak, care cuprindea „hule şi batjocuri contra dlui Iosif
Vesa”17.
Chinuit de boala de piept18, vicarul episcopal Andrei Papp se va stinge
în 7 iunie 1878, la vârsta de numai 53 de ani, iar anunţul despre decesul său
va apărea mai întâi în publicaţia „Biserica şi Şcoala”. În deschiderea primei
pagini a fost inserat un text scurt, încadrat în chenar negru: „Andrei Papp. În
26 a lunei curente, pe la órele 12 din di (zi – n.n., N. N.), a incetatu din viétia
Preacuviosulu Archimandritu Andrei Papp, vicarulu prea stimatu şi iubitu alu
consistoriului romanu ortodocsu din Oradea-mare! În persóna regretatului
Archimandritu Andrei, diecesa a pierdutu pe celu mai sinceru şi devotatu fiu
alu ei, éra clerulu diecesanu a pierdut pe dignitariulu stimatu prin blandetia,
dreptatea şi amabilitatea sa! Solemnitatea funebrala va avé locu luni 29 Maiu
st. v. Fia-i tierina usióra si aminterea vecinica! NB. Lipsindu-ne pentru acuma
datele trebuitóre, asupra vietii defunctului Arhimandritu ne simtimu detori a
reveni în unulu din numerii viitori”19.
Ceremonia de înmormântare a arhimandritului a fost prezentată în
următorul număr al publicaţiei. Astfel am aflat că la data anunţată, respectiv
29 mai 1878, Andrei Alexandru Papp a fost condus pe ultimul drum de „unu
publicu numerosu din tóte clasele societăţii”, de autorităţile comitatense şi
municipale şi de un număr mare de preoţi. Slujba de înmormântare a fost
celebrată de Ioan Meţianu, episcopul ortodox de la Arad, cu o „asistenţă
pompoasă de presbiteri şi preoţi”. Cortegiul funerar a pornit de la clădirea
care, la vremea aceea, găzduia sediul Consistoriului Ortodox Român din
Oradea şi locuinţa preşedintelui acestui for bisericesc20. Sicriul cu trupul
neînsufleţit al arhimandritului a fost purtat pe umeri de opt preoţi până la
Biserica cu Lună. În interiorul lăcaşului de cult, defunctul a primit „sărutarea
cea mai de pe urmă”, iar episcopul Ioan Meţianu a făcut un elogiu funebru,
prezentând „calităţile eminente” ale celui decedat. A fost amintit faptul că
Andrei Alexandru Papp susţinea ideea că de educaţia tinerimii (române)
atârnă viitorul poporului. S-a făcut referire şi la implicarea răposatului
pentru susţinerea noilor instituţii create de episcop, respectiv Alumneul
preparandial (internatul Institutului Pedagogic – n.n.) şi Fondul preoţesc.
Astfel, pentru alumneu, Andrei Papp a făcut o fundaţie pentru o casă cu

17 Ibidem, f. 78-86.
18 Boala de piept era denumirea, în epocă, pentru tuberculoza pulmonară – n.n., N.N.
19 „Biserica şi Şcoala”, Arad, 1878, nr. 22, 28 mai/9 iunie, p. 1.
20 Reşedinţa preşedintelui-vicar al Consistoriului Ortodox Român din Oradea Mare şi birourile
consistoriale s-au aflat, începând cu anul 1882, într-o casă de pe str. Poştei nr. 6.(http://www.
eparhiaortodoxaoradea.ro/centrul-eparhial/resedinta-chiriarhala).
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grădină cu vie, în valoare de 2.000 de florini (valoare aur), pe care o avea
în suburbia Gaiu-Arad, iar pentru Fondul preoţesc a donat 300 de florini
(valoare aur)21.
Anunţul despre decesul vicarului ortodox din Oradea a apărut şi în
paginile revistei „Familia”, care atunci era editată de Iosif Vulcan la Budapesta,
el fiind proprietarul şi redactorul publicaţiei. În anunţ se arăta că Andrei
Alexandru Papp, preşedintele Consistoriului eparhial din oraş, arhimandrit
şi vicar episcopal, a decedat în 7 iunie (1878), la vârsta de 53 de ani, în
urma unei boli îndelungate şi grele de piept. Era confirmată informaţia că
la înmormântare a celebrat episcopul diecezan Ioan Meţianu, asistat de
protosinghelul Iosif Goldişiu, de protopopii Ioan Tieranu şi Petru Chirilescu şi
de numeroşi preoţi, de faţă fiind un număr mare de credincioşi. „Repausatul
a fost un bărbat stimat de toţi, blând, drept şi modest”, mai scria autorul în
anunţul mortuar22.
Andrei Alexandru Papp a avut o soră, născută în Oradea, în anul 1830,
care s-a numit Ana Papp. În anul 1853 ea s-a căsătorit cu Dimitrie Leca, un
comerciant originar din Braşov, cu care a vieţuit în cartierul Velenţa. Fericita
căsătorie a durat doar 16 ani, pentru că în anul 1869 soţul femeii a trecut
la cele veşnice şi a lăsat, prin testament, 800 de coroane bisericii ortodoxe
din Velenţa. De atunci până la moartea ei, care s-a produs în luna ianuarie a
anului 1901, femeia a dus o viaţă retrasă, iar singura ei plăcere a fost aceea
de a-i ajuta pe cei săraci şi necăjiţi. Biserica a vrut să fie recunoscătoare, astfel
că i-a pregătit decedatei „o înmormântare vrednică, de care n-a prea văzut
oraşul”. Slujba de înmormântare a văduvei Ana Leca a avut loc în 25 ianuarie,
cu începere de la ora 14:00, la locuinţa răposatei. Sicriul femeii a fost sigilat
de vicarul Vasile Mangra, preşedintele Consistoriului Ortodox Român din
Oradea, care a fost asistat de protopopul Toma Păcală şi de parohul Andrei
Horvath. Cortegiul a pornit apoi spre biserica istorică din Velenţa, însoţit de
cântările corului din Oradea, care era dirijat de Nicolae Firu. După săvârşirea
prohodului, Vasile Mangra a ţinut predica funebră şi a rostit iertăciunea, care a
fost atât de emoţionantă încât a stors lacrimi din ochii tuturor celor prezenţi.
La ora 16, cortegiul s-a pus în mişcare şi a însoţit defuncta pe Calea Clujului,
pe ultimul drum, către cimitirul din Velenţa. Ana Leca a lăsat bisericii, prin
testament, suma de 4.000 de coroane23.
În Cimitirul Municipal există şi alte morminte care marchează locul de
veci al unor personalităţi acum uitate. În imediata apropiere a complexului
funerar ortodox, înspre miazănoapte, se află un mormânt cu două cruci care
ies în evidenţă prin forma lor deosebită. Până de curând au fost acoperite de
iederă, dar cineva (nu ştim cine) le-a scos la lumină. Crucea din dreapta are
următoarea inscripţie: „Itten nyukszik Istenben boldogult nemes POJNAR
DEMETER, meg hoet eletenek 70 =esz= tendejeben martius 4, 1821”24.
Apreciem, pe baza datelor existente, că nemeşul Dimitrie Poinar a fost bunicul
matern al marelui filantrop Emanuil Gojdu 25. Crucea din stânga, mai mică,
are o inscripţie cu litere chirilice, cu multe prescurtări. După descifrarea ei am
aflat că acolo e înmormântat POINAR GLIGORIE, care a decedat la vârsta de
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21 „Biserica şi Şcoala”, Arad, 1878, nr. 23, 4/16 iunie, p. 1.
22 „Familia”, Budapesta, 1878, nr. 42, 4/16 iunie, p. 272.
23 „Biserica şi Şcoala”, Arad, 1901, nr. 3, 21 ianuarie/3 februarie, p. 23-24.
24 „Aici odihneşte fericit întru Domnul, nemeş Poinar Dimitrie; a murit în anul 70 al vieţii, la 4
martie 1821”.
25 În testamentul său, încheiat în 4 noiembrie 1869, Emanuil Gojdu cerea ca întâietate la acordarea
„ajutorărilor” de către fundaţie să aibă Poynarii din Bihor, pentru că se trăgeau din bunicul său matern,
Dimitrie Poynar. (Maria Berény, Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu 1802-1870, Giula, 2002, p. 15.

52 de ani, în anul 1786. El a fost negustor de boi şi a murit în Oradea Mare, „la
doftorie”, adică la spital, iar acesta nu putea fi decât Spitalul Mizericordienilor,
care a funcţionat în clădirea din str. Republicii nr. 3326.
Cele două cruci au fost cuprinse, în trecut, împreună cu un alt loc de
veci, marcat prin două monumente funerare, în cadrul unei îngrădituri din
fier forjat din care a mai rămas doar o parte din fundaţie. Într-una dintre
descinderile noastre în Cimitirul Municipal, după ce am reuşit să îndepărtăm
iedera de pe locul de veci, am găsit crucea monumentală a lui GAVRIL FAUR
de TÖVIS27, care a decedat la 13 noiembrie 1865, la vârsta de 76 de ani28.
În partea de sus a crucii e săpat în piatră blazonul nobiliar al decedatului:
un leu ridicat pe picioarele din spate, din profil, ţinând o sabie cu dreapta,
pe un scut. În partea de jos apare următoarea informaţie: „Monumentulu
acesta de pietate l(-)a redicatu vedu(v)a repausatului, Verona Poynar de
Királydaróc”. Pe cea de-a doua cruce e notat numele văduvei, VERONA
POYNAR de KIRÁLYDARÓC29, care a decedat în 28 februarie 1869, la vârsta
de 78 de ani30.
Alte două monumente funerare importante se află în parcela 31. Acestea
sunt amplasate în colţul dinspre strada Ceyrat, în partea unde au fost ridicate
recent blocuri de locuinţe. E vorba, mai întâi, de locul de veci al părinţilor
lui Emanuil Gojdu: ATANASIE POPOVICI GOZSDU, decedat în 25 iulie 1821,
şi ANA POYNAR de KIRÁLYDARÓC, decedată în 22 iunie 1816. Monumentul
funerar a fost restaurat recent de Administraţia Domeniului Public, dar în
imediata apropiere există mormântul lăsat în paragină în care sunt înhumaţi
IOAN POYNAR de KIRÁLYDARÓC, decedat în 3 ianuarie 1885, la vârsta de 76
de ani, şi soţia sa, MARIA JIGA, decedată în 25 iulie 1875, la vârsta de 62 de

26 Descifrarea inscripţiei a fost făcută cu ajutorul istoricilor Florian Dudaş şi Cristian Apati, specialişti
în scrierea cu litere chirilice.
27 Tövis este denumirea maghiară a oraşului Teiuş, din judeţul Alba.
28 Epitropia consistorială din Oradea a prezentat, într-una din şedinţele Sinodului eparhial din
Dieceza Română Ortodoxă a Aradului, din anul 1873, o listă cu fundaţiile bisericeşti şi şcolare de pe
teritoriul Consistoriului orădean, printre care figura şi Fundaţia Faur, cu un capital de 1.500 de florini,
alături de Fundaţia Jigaiană din Oradea Mare, cu 18.000 fl., Rozsa – cu 840 fl., Takács – cu 840 fl.,
Ioanoviciu – 200 fl., Crăciun Papu – 200 fl., Fundaţia Casei de Păstrare – 850 fl., Leca din Velenţa
– 400 fl., Fundaţia contesei Csáky din Apateul Unguresc – 1.700 fl. şi Cheresig – 260 fl., Venter din
Borod – 80 fl., Fundaţia Nicolae Jiga din Beiuş – 4.028 fl. şi a mai multor locuitori din Beiuş – 950 fl.
(„Lumina”, Arad, 1873, nr. 22, 29 aprilie/11 mai, p. 111).
29 Királydaróc este denumirea maghiară a localităţii Craidorolţ, din judeţul Satu Mare.
30 Verona (Veronica) Poynár de Királydarócz (1791-1869) a fost soră cu mama lui Emanuil Gojdu.
Ea s-a măritat, în octombrie 1815, cu Gavril Faur de Tövis (1789-1865). Cumnaţii Veronei, după soţul
ei, au fost Ignatie Faur (n. 24.11.1803) şi Ecaterina (Catiţa) Faur, care s-au căsătorit în 11 mai 1834 şi
au avut două fete: Veronica (25.07.1836-14.10.1856) şi Ghizela (n. 27.07.1846). Catiţa Faur s-a născut
în martie 1815 şi era de neam „grec”, adică macedoromân. (Cristian Apati, „Famillile ortodoxe din
Oradea – Oraşul Nou la 1856”, în „Acta Musei Varadiensis”, Oradea, Editura Treira, 2018, p. 172). Între
cei din neamurile Gojdu şi Faur e posibil să fi existat o relaţie de rudenie, pentru că Dimitrie, fratele
mai mare al lui Emanuil, a lăsat în testamentul său, pentru Catiţa Faur, suma de 400 de florini, un
polonic mare din argint pentru supă, patru cearşafuri, două linguri din argint, două linguriţe pentru
cafea, două cuţite şi două furculiţe, o ceaşcă şi patru şervete, iar fiicei acesteia, Vendel (Veronica
– n.n.), i-a lăsat un inel mare cu diamant. În plus, Dimitrie l-a împuternicit pe Gavril Faur, pe care-l
numeşte cumnat, să fie executorul testamentar al bunurilor deţinute în Oradea. (Iudita Căluşer, Bujor
Dulgău, Familia Gojdu. Repere genealogice, în „Crisia”, Oradea, 2001, nr. XXXI, p. 183-205.
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ani. Pe partea dinspre miazăzi a stâlpului funerar sunt gravate două prenume:
ALESANDRA şi DEMETRIU, fiica şi fiul, decedaţi „în primăvara vieţii, la 14 şi 15
iunie 1886”.
În parcela 26 din cimitir, în stânga aleii care duce de la poarta nr. 2 spre
capela ortodoxă, se află monumentul funerar care marchează locul de veci
al familiei fostului avocat şi secretar mitropolitan Nicolae Zigre. Pe o placă de
marmură neagră apare următoarea inscripţie: „Locul de odihnă a osămintelor
lui NICOLAE ZIGRE, advocat, secretar metropolitan, devotat luptător pe toate
terenele vieţii publice în epoca renaşterii naţionale a românilor ardeleni.
Născut în Lupoaia din părinţi ţărani, anul 1844. Mort în Oradea, anul împlinirii
visului strămoşesc 1918”. În acelaşi mormânt îşi dorm somnul de veci vrednica
sa soţie, născută MARIA POENARU DE KIRÁLYDARÓC (1846-1910)31, fiica lor,
GIZELA CORNELIA (1871-1916), care a fost măritată cu Dr. Gh. Popescu, şi
fiul lor, Dr. AUREL ZIGRE, avocat (1879-1926)32.
Toate aceste monumente funerare reprezintă o moştenire culturală
a oraşului, care nu trebuie pierdută, pentru că fiecare dintre personalităţile
enumerate mai sus a fost un reper identitar important în cadrul comunităţii
ortodoxe din Oradea, pe vremea imperiului dualist. Cercetarea noastră a
dus la concluzia că actuala parcelă 25 ar fi fost loc de îngropăciune pentru
credincioşii Bisericii cu Lună încă dinainte de deschiderea oficială a Cimitirului
„Rulikowschi”, în anul 1870, după cum rezultă din „A doua ridicare topografică
a Imperiului Habsburgic” (1819-1869), dar şi din vechimea unora dintre crucile
care se mai păstrează. Nu excludem, însă, posibilitatea ca unele morminte
mai vechi să fi fost mutate din fostul cimitir „Grădina Verde”, care a aparţinut
de Oraşul Nou.
Spaţiul în care îşi dorm somnul de veci trei prim-epitropi ai Bisericii
cu Lună (Nicolae Jiga, Nicolae Diamandi şi Iosif Diamandi), doi protopopi
bihoreni (Toma Păcală şi Iosif Vesa) şi un preşedinte-vicar al Consistoriului
Ortodox Român din Oradea Mare (arhimandritul Andrei Alexandru Papp)
ne-a rezervat o surpriză, din punct de vedere al cercetării istorice. Cu ocazia
repetatelor lucrări de întreţinere au fost scoase la lumină, de pe mormântul
lui Nicolae Jiga, o fusaiolă din lut ars şi mai multe fragmente ceramice, fapt
care ne-a atras atenţia, dar în prima fază am considerat că acestea provin din
pământ de umplutură. Înainte de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului din anului
2019 am observat, întâmplător, o piatră aruncată lângă mormânt, care s-a
dovedit a fi un topor de mână din epoca pietrei. Lipsa vegetaţiei a făcut posibilă
cercetarea atentă a zonei, astfel că am reuşit să recuperăm, de la suprafaţa
solului, mai multe obiecte din piatră: două amulete, un cuţit rudimentar, un
ciocan de mână şi câteva pietre pentru şlefuit. Piesele descoperite au fost
predate la Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural.
*
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31 Maria Poenaru (Poynar – n.n.) de Királydaróc a fost fiica lui Ioan Poynar, comerciant în Oradea,
şi a Mariei Jiga, fiica marelui mecenat Nicolae Jiga şi a soţiei sale, Ana Cosperda – n.n., N.N.
32 Nicolae Zigre şi Maria Poynar de Királydaróc au mai avut un fiu, Dr. Nicolae Zigre jr. (1882-1962),
de profesie avocat, care a participat ca delegat din partea Cercului electoral Ugra (Cefa) la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia. În perioada interbelică a fost prefect de Bihor, subsecretar de
stat în Ministerul de Interne, senator şi ministru al Cultelor şi Artelor. (Arhivele Naţionale, fond Zigre
Nicolae 1903-1949, inv. 1722).

Dispunerea în teren a monumentelor funerare din Cimitirul Municipal
„Rulikowschi”, care au făcut obiectul studiului nostru, conform datelor
furnizare de Administraţia Domeniului Public Oradea:
1. Nicolae Jiga şi Ana Cosperda – parcela 25, rândul 13, locul 8.
2. Nicolae Diamandi şi Ana Jiga; Iosif Diamandi şi Viktória Diamandi;
Iosif Vesa, Iulia Diamandi şi Maria Mitra – parcela 25, rândul 13, locul
3.
3. Toma Păcală şi Terezia Păcală, născută Santay; Vilma Santay –
parcela 25, rândul 12, locul 6.
4. Andrei Alexandru Papp – parcela 25, rândul 12, locul 8.
5. Dumitru Poinar şi Gligorie Poinar – parcela 25, rândul 14, locul 14.
6. Gavril Faur de Tövis şi Verona Poynar de Királydaróc – parcela 25,
rândul 14, locul 15.
7. Atanasie Popovici Gozsdu şi Ana Poynar de Királydaróc – parcela 31,
rândul 7, locul 31.
8. Ioan Poynar de Királydaróc şi Maria Jiga; fiica Alesandra şi fiul
Demetriu – parcela 31, rândul 6, locul 34.
9. Nicolae Zigre şi Maria Poenaru de Királydaróc; fiica Ghizela Cornelia
şi fiul Dr. Aurel Zigre – parcela 26, rândul 1A, locul 7.
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RESTAURATORUL ŞTEFAN BALȘ –
CÂTEVA REPERE TRANSILVANE
Ioan Opriş1
Restorer Ştefan Ball - a few Transylvanian landmarks

ABSTRACT
The author of this study evokes the personality of one of the most
prestigious Romanian architects and restorers, namely Ştefan Balş, who
all his life was concerned with identifying and saving important historical
monuments in Romania from destruction. Ştefan Balş arrived in Bihor county
in June 1952 in order to ascertain the degradation status of the wooden
church in the village Sitani (Pomezeu commune), a building noted since
the interwar period by the academic Nicolae Iorga. With this, he measured
and drew the edifice and made proposals for its restoration. Throughout his
activity, Ştefan Balş was an example of erudition, professionalism and love
for the testimonies of the Romanian civilization.
Keywords: Ştefan Balş, arhitect, restaurator, Sitani, Bihor, Transilvania
Cuvinte cheie: Ştefan Balş, architect, restorer, Sitani, Bihor, Transylvania
*
Viaţa unui arhitect restaurator ca Ştefan Balş, privită prin intermediul
lucrărilor de proiectare, avizare, dirigenţie şi control de şantier, este una
sacerdotală. Exemplar prin atitudini şi comportament, faţă de monumentul
istoric – fie acestea excepţional, mare impresionant sau modest – a lăsat în
amintirea celor care i-au stat în preajmă un rezistent şi mereu evocat model
cultural a cărui valabilitate nu are limite. Rare sunt asemenea modele şi mare
este – şi rămâne – efectul lor!
Modest până la uitare de sine, foarte devotat istoriei „scrise” şi desprinse
din materia de piatră, cărămidă sau lemn – considerată adeseori, atât de
greşit, nepieritoare – Balş a slujit monumentele urmând parcă jurăminţi ce
nu puteau fi nicicum a fi călcate. Pentru cauza lor n-a invocat nici în glumă
greutăţile drumurilor şi nici puţinătatea răsplatei, venindu-le în sprijin oriunde
se găseau acestea şi fără să-şi precupeţească odihna.
Atunci când le-a văzut aievea, când le-a cunoscut spaţiul şi înţelesurile
le-a considerat ca pe amvoane, închinându-li-se prin schiţe, relevee,
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Profesor universitar dr., Universitatea „Valahia”, Târgovişte, email: ioanopriș@gmail.com.
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măsurători exacte şi detaliate, prin însemnări lapidare. Aceste documente
mărturisesc deschis admiraţia, supuşenia şi respectul său nemărginit pentru
nenumărate semnificaţii pe care însemnele culturale edificate din credinţă şi
respect, din adoraţie şi speranţă le oferă celor care le iubesc.
În temeiul acestor mii de documente scrise, păstrate încă, s-au întocmit
numeroase proiecte de restaurare, devize de lucrări şi tot în temeiul lor au fost
luate decizii, deschizându-se şantiere prin care monumentelor aflate în necaz
li s-au oferit adeseori nesperate şanse noi. Observăm mereu la profesionişti ca
Ştefan Balş că nicicând orgoliul nu l-a îndemnat să-şi aroge cu emfază drepturi,
titluri ori pretenţii de iniţiator, autor sau salvator; acestea sunt atribuite postum
de cei care l-au cunoscut. Şi nici nu rezultă din mărturiile arhivistice să fi pretins
răsplata bănească, ceea ce în profesia lui se subînţelege de la sine. Aşa că
arhitectul – sacerdot a slujit, fără departajări, monumentele cu acelaşi interes,
parcă incapabil, voit oricum, să le înscrie în scări de ierarhii valorice, altele decât
cele care decurgeau din starea şi nevoia lor de conservare şi de ajutor.
Recent, în 10 decembrie 2016, la sediul Institutului Naţional al
Patrimoniului – loc unde Ştefan Balş a lucrat câteva bune decenii, sub dealul
Patriarhiei, câţiva apropiaţi l-au evocat aducându-i îndreptăţite elogii şi omagii,
atât în nume personal, cât şi instituţional. Nu îndestule – desigur pentru a-i fi
fost cuprins sacerdoţia sa, dar toate susţinute prin exemple ilustrative. Câţiva
din prestigioşii vorbitori îi erau de fapt datori pentru cele multe învăţate şi
deprinse alături şi cu modelul lor. Pe lângă cele rostite atunci, am adăugat
aici încă unele lucrări potrivite, parcă, să prelungească starea ce ne-a cuprins
atunci şi să susţină calităţile excepţionale de care cel omagiat n-a dus lipsă.
Le-am ales dintre cele rezultate din arhivă, unde – semnate sau nu de autor
– mărturisesc filozofia restauratorului, a unuia dintre cei mai buni şi care s-ar
cuveni pe drept să fie lecţie oricărui arhitect.
O filozofie probată de acte şi fapte, fundamentată pe principii şi reguli
riguroase, respectate, rezultate în urma cunoaşterii directe a stării de fapt
a zestrei istorice construite. Căci Ştefan Balş şi-a însuşit – dar a şi aplicat
direct – tezele restaurării istorice configurate de inteligenţa respectivă a celor
mai de seamă arhitecţi europeni dintre cele două războaie mondiale. Şi nu
doar teoretizată în lucrări de referinţă, ci şi aplicată de acea generaţie de
restauratori, chemaţi să repare iar, uneori, să reînvie, respectând originalul
și caracteristicile acestuia, construcţia declarată monument. Istorismul
promovat – nu doar ca retorică, având în vedere pierderile cauzate brutal
de cele două conflagraţii – a asociat conştiinţele cele mai înalte din zonele
arhitecturii, arheologiei, artei, dar şi pe promotorii tehno-ştiinţelor (fizică,
chimie, biologie) – situând în centrul restaurării criterii deduse din unicitate,
irepetabilitate și semnificaţie, exprimate prin rezolvări constructive. Format
în climatul fervent al acestor dezbateri, legate de practica şcolilor italiană,
germană şi franceză, Ştefan Balş a rezonat cu ele în mod pragmatic: prin
lucrări, numeroase şi diverse, simple ori complexe, tratate profesionist şi
prin ataşament spiritual faţă de fiecare dintre acestea. L-a sprijinit, desigur,
educaţia primită şi l-au cizelat experienţele directe şi colaborarea sa cu cei
mai erudiţi promotori ai ştiinţelor umaniste din România, în fruntea cărora s-a
plasat, unanim recunoscut, Nicolae Iorga.
În primii săi ani de activitate, tânărul arhitect Balş a fost trimis de CMI
la Baia de Criş (jud. Hunedoara), pentru a cerceta biserica locului2. Cu o
acribie demnă de admirat a consemnat în detaliu planimetric, măsurătorile
sale exacte cu dimensiuni precise şi delimitarea părţilor construite iniţial
de cele ulterioare indicând un profesionist extrem de atent. Răspundea de
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Vezi în Arhiva CMI, fond 5.06, dosar Baia de Criş (clasificarea veche).

altfel interesului arătat de Regionala CMI de la Cluj, dar şi al lui Nicolae Iorga
pentru unul din monumentele istorice legat de importante evenimente şi
personalităţi. Planul întocmit cu acel prilej pare să dateze din anul 1929,
schiţele executate purtând mărturie asupra unei stări sufleteşti ale celui care
venea în contact cu mărturii puternice. Nu ştim cu certitudine dacă acestea
sunt rezultatul primei experienţe transilvănene a lui Ştefan Balş, dar întrezărim,
parcă, emoţia celui care „citea” probele unei istorii româneşti la care veniseră
să se închine, în acei ani, şi cei mai distinşi contemporani3.
Ceea ce credem însă este
că, după acest contact Ştefan Balş
va reveni frecvent în Transilvania
preocupat predilect de arhitectura
bisericilor de lemn, apoi atras
de ctitoriile ştefaniene, dar şi de
fortificaţiile medievale emblematice
de la Făgăraş, Hunedoara ori
Câlnic4. În perioada interbelică, în
mod strategic, bisericile de lemn au
stat ca obiectiv central în faţa CMI,
motivată să intervină frecvent pentru
a stăvili demolarea lor determinată
de o reală dezvoltare economică şi
modernizare, dar şi rezultată pe urma
efectelor de eliberare a energiilor
spirituale odată cu Marea Unire. După
Al Doilea Război Mondial fenomenul
nu s-a diminuat, dimpotrivă, pierderile
la respectiva categorie au devenit
mai frecvente, contribuind desigur şi
consecinţele directe ale conflagraţiei,
iar în mod direct comunizarea
României. În acest proces dramatic prin consecinţele sale, imediate, regimul
comunist a susţinut tezele materialismului istoric și dialectic, ideologia sa a
negat credinţa creştină în numele eliberării omului, promovând prin toate
canalele de comunicare ateismul. Şi, totuşi, în ciuda acestor presiuni care au
condus, desigur, la multe derapaje şi deformări pe seama conştiinţei indivizilor,
Biserica a rezistat, credinţa s-a diminuat, dar nu a pierit, fiind transmisă prin
mii de forme aparţinând tradiţiei creştine. Iar bisericile – privite tot mai mult
sub unghiul valorii lor materiale de monument – au supravieţuit, încurajate de
atitudinile conservative promovate de intelectuali ca Ștefan Balş şi împărtăşind
speranţă în rândul maselor.
Pe arhitect îl găsim în anul 1948 cercetând ruinele bisericii reformate
de la Uioara (jud. Mureş), unde a consemnat cu claritate planul parterului, a
surprins în schiţe etajul şi faţada, omiţând însă să noteze dimensiunile, fie că
n-a avut răgazul necesar, fie că le-a notat altundeva pentru a le plasa ulterior.

3 Revista „Transilvania”, an 55, octombrie-noiembrie 1924, nr. 10-11, amintea despre vizita regelui
Ferdinand şi a reginei Maria la Baia de Criş, Ţebea, Câmpeni, Vidra şi Gârda (31 august – 2 septembrie),
incluzând bisericile şi Muzeul „Avram Iancu” de la Vidra, ca şi gorunul lui Horia de la Ţebea.
4 Implicarea arhitectului în cercetarea şi restaurarea bisericilor de lemn se deduce din documentaţiile
semnate de el pentru cele de la Iclandul Mare, Oaia-Văleni şi Ozd (jud. Mureş), Mişca (jud. Bihor),
Totoi şi Sânbenedic (jud. Alba), Pădureni (jud. Cluj) ş.a., aşa cum am arătat cu mai mulţi ani înainte. Cf.
Ioan Opriş, Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania şi Banat după Marea Unire, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, în special pp. 164-166, 176, 178, 184, 186, 189-190.
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În acei ani Balş a făcut numeroase deplasări în Transilvania. Va fi contribuit la
acestea legăturile strânse şi mai vechi pe care le avea cu Constantin Daicoviciu
şi Virgil Vătăşianu. Aşa-l găsim la biserica din Sitani (jud. Bihor), un monument
care i-a reţinut atenţia mai mult decât altele. Biserica de lemn de aici – planul
său adnotat o plasează în comuna Ceişoara-Ceica – era părăsită de la mijlocul
anilor `30, preşedintele CMI, Nicolae Iorga semnalând Regionalei de la Cluj,
în vara lui 1937, starea de degradare în care se găsea şi cerând măsuri de
redresare. Anii care au urmat au adăugat alte degradări bisericii, comunitatea
în frunte cu consiliul parohial dorind chiar să se scape de ea, o grijă în plus,
înstrăinând-o. Situaţia edificiului s-a agravat după 1948, într-o perioadă marcată
sever de schimbări radicale atât politice, cât şi economice, dar la Bucureşti,
CMI o păstrase în evidenţa sa ca un caz special care reclama o intervenţie în

regim de urgenţă5. Mai târziu, Vasile Drăguţ într-un studiu doct – O vatră de
străveche cultură românească6 – aşezat ca introducere la admirabila carte
semnată de Ioan Godea şi Ioana Cristache Panait, credea că meşterul care a
ridicat edificiul de lemn era un Nicolae din Copăceni, în timp ce autorii aveau o
altă opinie, şi-aşează biserica între cele valoroase. Autorii, după ce au consultat
Cronica bisericii (alcătuită în anul 1905 de preotul Ioan Cristea), au stabilit că
ctitorul ei era Mihai Vinter, iar construirea a durat între anii 1738 şi 16 februarie
1739, dată la care s-a şi sfinţit7. Amplasată pe vechea vatră a satului, la o lizieră
de pădure, odinioară biserica era bogată în cărţi vechi de cult (12 lucrări), având
un clopot turnat în anul 1774, iar una din cărţi, o Cazanie, copiată de popa
Mihai purta data 1728. Aşadar nu era o biserică neînsemnată, ci, dimpotrivă,
poate fi considerată printre cele mai reprezentative din Bihor8.
Documente-l amintesc la Sitani pe un copist Vasile, care a mai lucrat şi
la Câmpanii de Pomezeu şi care este cunoscut că a copiat de două ori Cartea
românească de învăţătură a lui Varlam (Iaşi, 1643), dar şi prin fiul său, preotul
Mihai (născut la 1698) şi care este cel surprins şi de autorii de mai sus9.
La 1 iunie 1952, într-o zi de duminică, Balş a poposit la Sitani şi a
cercetat biserica şi a notat că întemeierea aşezământului s-a încheiat în luna
lui Făurar în 14 zile, în anul lui Hristos 1737, însemnare pusă pe planul detaliat
cuprinzând măsurătorile.

5 Am reţinut respectivele situaţii în lucrarea lui Ioan Godea şi Ioana Cristache Panait, Monumente
istorice bisericeşti din Eparhia Oradei, Editura Eparhiei Ortodoxe Române a Oradei, Oradea, 1978. La
lucrare au colaborat şi Aurel Chiriac şi Marin I. Mărtinaş, pp. 78, 80. Drama monumentului s-a văzut
de fapt odată cu edificarea bisericii noi, de cărămidă, încheiată în anul 1942, cea veche de lemn fiind
considerată depăşită şi chiar inutilă.
6 Ibidem, p. 29.
7 Ibidem, pp. 173-174.
8 Ibidem, p. 174.
9 Datele pot fi consultate la Dan Ispas, Neam şi lege românească în Ţara Beiuşului, Editura Buna
Vestire, Beiuş, 1999, p. 192.
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Surprinzătoare apare acribia cu care a făcut aceste măsurători, cu
detalierea dimensiunilor componente ale monumentului, aspecte care arată
importanţa primordială acordată de el volumetriei, de pe urma lor restauratorul
şi lucrarea sa reparatorie, dar şi istoricul sau meşterul pot desprinde esenţialul.
Biserica din Sitani (com. Pomezeu) de lângă Beiuş a fost evaluată de
asemenea sub aspectul elevaţiei şi dispunerii turlei, al dimensiunilor şi naturii
materialelor: acoperişul era de ţiglă, deci avusese loc o înlocuire recentă.
Registrelor componente le cunoaştem în amănunţime dimensiunile, precis
stabilite, ceea ce arată insistenţa arhitectului asupra acestui aspect, reţinând şi
data (1924) când a fost înlocuită şindrila cu ţigla, iar datarea picturii interioare
(1968) lasă să întrevedem o posibilă deplasare – de control? – din anii posteriori
primei documentări. Acest aşezământ cu hramul „Sfântul Gheorghe” a fost
mutat la Brădeşti, ceea ce-i era cunoscut lui Ioan Godea, care i-a alcătuit, de
asemenea, un plan, dar nu i-a reţinut dimensiunile10. În acea duminică de 1
iunie 1952, arhitectul a vizitat şi biserica de lemn de la Covăsău-Sitani, ţinând
să însemneze şi aici inclusiv numele preotului Petru Hora. Schiţele executate
sunt limpezi şi redau dimensiunile, detalii de la cheutori şi acoperiş nelipsind,
părând astfel că biserica urma să fie restaurată într-un viitor apropiat. În aceiaşi
arie geografică mai rezistase la Ceişoara o altă biserică de lemn purtând
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, care era datată în anul 1734 printr-o
inscripţie; de-a lungul timpului suferise destule transformări, ultima fiind una
radicală (1834). Şi-n acel loc inventarul a consemnat mai multe cărţi vechi,
dintre care un Octoih (Bucureşti, 1720), un Minei şi un Antologhion (acestea
două tipărite la Râmnic în anul 1745) şi o Cazanie (tot de Râmnic, 1748) erau
dovezile clare ale unei intense circulaţii de idei spirituale de-o parte şi de
alta a Carpaţilor11. Observăm că şi Ştefan Balş a privit bisericile de lemn – ca
forme geometrice rezultate în urma meşteşugului – prin ochii şi consideraţiile
unui celebru predecesor, care afirmase că „anumite materiale atrag după
sine anumite forme constructive”12. Desigur că asemenea convingeri l-au
determinat să insiste asupra detaliilor, consemnând cu acribie formele şi
dimensiunile componentelor. În disputa sa academică cu Virgil Vătăşianu
privind primordialitatea arhitecturii de lemn, Gheorghe Balş a precizat că
lemnul se exprimă în plan dreptunghiular, drept, cerând ca monumentele de
acest fel să fie evaluate „raţional, obiectiv, constructiv şi matematic”13.
Arhitect de o mare sensibilitate, intuitiv şi totodată vizionar prin desen
faţă de ceea ce trebuia cunoscut celor care urmau să refacă substanţa
afectată a unui monument, Balş dezvăluie o faţetă mai puţin cunoscută sau
poate doar neglijată, dar de evidentă însemnătate pentru oricine angajează
cu răspundere şi conştiinţă profesia de restaurator. Aşa-l dezvăluie şi o
altă schiţă – ultima aleasă pentru a exemplifica traseele sale transilvănene:
biserica de la Vad14. Trasată în fugă, parcă, la o scară mică, prin linii precise
şi clare, ctitoria ştefaniană se proiectează pe un fundal de dealuri molcome,
emanând o limpezime exemplară și un echilibru uimitor. Nu ne mai miră
de ce Ştefan Balş, renumitul însufleţitor de viaţă nouă pentru multe din
monumentele României s-a oprit, cu multă atenţie, asupra acestui semn
istoric de românitatea creştină ce străjuieşte la umbra Carpaţilor.
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10 Ioan Godea, Ioana Cristache Panait, op.cit., p. 174.
11 Ibidem, pp. 70-72.
12 Vezi la Gheorghe Balş, Ghinda şi arcul, în „BCMI”, an XXIV, fasc. 68, aprilie-iunie 1931, p. 67.
13 Ibidem, p. 68.
14 Pentru biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vad, restaurată între anii 1973 şi 1975, vezi la
Marius Porumb, Biserica episcopală din Vad, ctitoria lui Ştefan cel Mare (secolele XIV-XVIII), Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1981.

ARHIVISTICĂ

PROTEJAREA DOCUMENTELOR CU AJUTORUL
CUTIILOR ŞI CONTAINERELOR DE ARHIVARE
Cristian Negru1
Protecting documents with the help of archive boxes and containers

ABSTRACT
In this study, the author presents several methods and devices for
the protection of archival documents, in order to protect them from dust,
humidity, solar radiation and fungal attacks. At the same time, these protection
boxes ensure a good order of documents, chronological and thematic.
In the second part of the study, the author presents shelving systems
designed to store the boxes and implicitly the documents in the most efficient
space used.
Keywords: document, archive, protection box, shelf, storage
Cuvinte cheie: document, arhivă, cutie de protecţie, raft, depozit
*
Un important pas în procesul de protecţie a documentelor este
protejarea dosarelor. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul cutiilor de
arhivare şi a containerelor de arhivare. Materialele folosite pentru realizarea
acestora sunt cartonul ondulat, diferite materiale plastice şi, în unele cazuri
mai speciale, metalul.
Pe lângă rolul de protecţie al dosarelor, cutiile de arhivare au şi un
rol estetic, obţinându-se o uniformizare vizuală a arhivei în cazul în care se
folosesc cutii de aceeaşi dimensiune.

CUTIILE DE ARHIVARE DIN CARTON

Cutiile de arhivare din carton pot fi ,,decupate’’, care sunt folosite pentru
arhivări temporare şi care nu sunt recomandate ahivărilor permanente
deoarece nu asigură o protecţie sporită împotriva prafului şi a altor agenţi
care pot acţiona.

ANUAR 2019

1

Bibliotecar - Muzeul Oraşului Oradea-Complex Cultural, email: negru_cristi@yahoo.com.

299

Cutie de arhivare decupată
www.topbirotica.ro

Cutie arhivare cu capac
325mm*245mm*80mm
www.topbirotica.ro

Cutie de arhivare cu capac
350mm*245mm*200mm
www.topbirotica.ro

Cutiile de arhivare cu capac
FOND
sunt cele mai răspândite şi folosite
......................................
în cadrul procesului de arhivare. Sunt
confecţionate din carton ondulat
......................................
duplex sau triplex şi pot fi de diferite
Cuprinsul pe scurt al dosarelor
forme şi dimensiuni. Dimensiunile
.................................................
acestora pot să varieze în funcţie de
.................................................
necesităţi, de tipurile de documente
.................................................
arhivate şi de mărimea dosarelor ce
.................................................
urmează a fi păstrate în cutii.
.................................................
Cutiile de arhivare de acest fel,
.................................................
sunt cele mai răspândite şi folosite şi
Compartimentul: .....................
sunt formate dintr-o singură coală de
Termen Păstrare: ....................
carton, decupat în aşa fel încât să se
.................................................
asigure o cât mai uşoară ambalare şi
să i se confere şi o rezistenţă bună.
Sunt prevăzute cu două orificii pentru
asigurarea circulaţiei aerului şi a împiedica apariţia diferitelor mucegaiuri sau
ciuperci pe suprafaţa documentelor. Deasemenea acestea pot fi aşezate în
raft atât pe lungime cât şi pe înălţime fiind prevăzute în acest sens cu linii
de marcaj pentru a putea fi inscripţionate. În alte cazuri se poate aplica o
etichetă cu mai multe elemente de identificare.
Cutiile de arhivare pot fi în mai multe culori. Acest lucru poate fi
exploatat în sensul că poate fi folosită o anumită culoare pentru a diferenţia
compartimentele unele de altele, sau dacă sunt folosite într-un singur
compartiment termenele de păstrare, ajutând la o căutare mai rapidă în
cadrul depozitului.
Cele mai sensibile părţi ale cutiilor sunt desigur canturile şi colţurile
acestora. În cazul unor manipulări frecvente acestea sunt părtile care se
deteriorează foarte repede datorită acţiunilor mecanice asupra lor. Pentru a
preveni acest lucru se folosesc întărituri din metal sau plastic pentru aceste
locuri, sub formă de tijă sau spirale de inele.
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Cutii de arhivare cu capac în diferite culori
www.topbirotica.ro

Cutii de arhivare având canturile
întărite cu inele metalice
http://www.hollingermetaledge.com/

CUTIILE DE ARHIVARE DIN MATERIALE PLASTICE

Dezavantajele pe care le au cutiile din carton şi anume rezistenţă
scăzută la acţiuni mecanice, dar mai ales faptul că sunt confecţionate din
carton acid, care poate interacţiona cu documentele din interior, afectândule, au dus la folosirea cutiilor din materiale plastice. Sunt ideale în cazul în
care este nevoie de transportul arhivei dintr-o locaţie în alta.
Un alt tip de cutii sunt cele din materiale acrilic filmate, rezistente la
apă şi praf. Sunt recomandate utilizării în medii unde umezeala prezintă o

Cutie de arhivare din material plastic
http://www.removalboxes.co.uk

Cutii de arhivare din materiale acrilic filmate
http://www.archival.com/productcatalog/
archivalboxes.shtml

problemă esenţială. Materialul este fără acid, fără lignină (substanţă organică
din ţesuturile plantelor lemnoase), au un PH de 8,5 şi sunt tamponate cu
carbonat de calciu 3%. Marginile sunt întărite cu spirale din metal2.
Sunt folosite pentru a proteja cutiile de arhivă şi sunt confecţionate din
carton rezistent sau din metal. În funcţie de dimensiuni acestea pot adăposti
de la 5 până la 8 cutii de arhivare şi pot fi cu deschidere frontală sau cu capac.
ANUAR 2019
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Containere de arhivare
www.topbirotica.ro

În interiorul cutiilor de arhivare dosarele se introduc cu cotorul în sus şi
avându-se grijă să rămână destul spaţiu între dosare şi pereţii cutiei pentru a
nu deforma cutia. Oferă un factor de protecţie sporit faţă de coperţi datorită
faptului că protejează documentele şi împotriva particulelor de praf şi murdărie
din aer, cât şi împotriva razelor ultraviolete ale soarelui şi luminii fluorescente din
încăperi.
Cutiile de arhivă, introduse în containerele de arhivă, sunt mai uşor de
manipulat în cazul în care este necesară mutarea arhivei dintr-un loc într-altul în
acelaşi timp documentele fiind şi mult mai protejate de diferite acţiuni mecanice.
Cutiile din carton sunt mai sensibile la manipulări frecvente observându-se
în multe cazuri, în arhivele noastre exfolieri ale marginilor şi canturilor şi rupturi
la nivelul capacului. Alternativa ar fi cele din materiale acrilice, având marginile
întărite, dar datorită preţului ridicat, nu sunt folosite.

RAFTURILE PENTRU ARHIVĂ CA ELEMENTE DE
PROTECŢIE A DOCUMENTELOR
Caracteristici generale ale rafturilor
Elemente principale ale mobilierului unui depozit de arhivă, rafturile
se prezintă astăzi într-o gamă variată, cele mai noi mergând pe linia unor
construcţii metalice, modulare, multifuncţionale, care să răspundă unor
cerinţe cât mai variate, în funcţie de materialul arhivat.

1 Rafturi statice din metal
http://www.clubafaceri.ro
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Astfel, în prezent, între cei 4 stâlpi de susţinere, se pot desfăşura poliţe
clasice pentru cutii de documente, sertăraşe pentru role microfilm, poliţe
circulare pentru suluri, sertare-clasoare pentru materiale de mari dimensiuni,
orizontal-plane.
Se recomandă ca rafturile să nu depăşească 1,8 m înălţime, pentru a
evita utilizarea de dispozitive suplimentare pentru accesul la poliţe. Poliţele
variază ca dimensiuni, pe spaţiul european ele stabilindu-se la 30 cm lăţime
(lungimea unei cutii de arhivă), respectiv 60 cm pentru poliţele duble
(remarcăm că pentru materialele înguste o lăţime de 25 cm este suficientă,
în timp ce pentru materiale de gabarit ridicat se recomandă poliţe de 40 cm).
Considerând eficienţa de lucru, distanţa dintre rafturi este calculată ca
fiind ceva mai mare decât cea a două cutii scoase în acelaşi timp de pe
poliţe opuse, deci aproximativ la 70-80 cm; în practică, aceasta înseamnă că
spaţiul funcţional dintre două rafturi vecine este egal cu lăţimea unui raft cu
poliţă dublă (aşezare „un raft da, un raft nu»).
Lungimea maximă a unui raft este recomandată la 10 m, având la
ambele capete culoare de ieşire. În cazul existenţei unui culoar central, el
are dimensiunea aproximativ dublul unui culoar obişnuit dintre rafturi.
O poliţă de raft are, în general, în spaţiul european, dimensiunea de 1 m.
lungime şi trebuie să poată suporta 100 kg. sarcină. Toate rafturile se aşeză
perpendicular pe sursa de lumină, pentru a evita afectarea înscrisurilor de pe
cutii.
Rafturile pot fi împărţite în funcţie de modul de fixare în rafturi statice,
fixe şi rafturi mobile, compacte.
Rafturile statice
Rămâne încă valabilă diferenţierea clasică ce se operează între rafturi
compacte şi rafturi statice. Rafturile statice, recomandabile ca preţ şi
maniabilitate, sunt cele mai răspândite şi asigură o utilizare intuitivă, naturală.
Aşezarea acestui tip de raft presupune o rezistenţă a planşeului depozitului
de 1200 kg/m2. În mod obligatoriu rafturile trebuiesc ancorate între ele şi
fixate de pereţii depozitului.
Rafturile mobile
Rafturile compacte/mobile sunt mai scumpe, mai grele (solicită o
rezistenţă a planşeului de 2400 kg/m2), şi mai eficiente. Ele se bazează pe

Rafturi mobile cu mişcare transversală
http://technomax.ro
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Diferite tipuri de rafturi
M. Duchein, Archive Buildings and Equipment, ICA Handbooks, Paris, 1988

ideea restrângerii spaţiului necesar accesului la raft, prin mutarea mecanică
sau electrică a rafturilor înseşi. Teoretic, aşadar, sporul de spaţiu util este
de 100% (dublarea capacităţii unui depozit). Rafturile compacte sunt foarte
folositoare pentru a obţine un maximium de folos din spaţiile de depozitare
ce nu pot fi extinse. Este în mod special situaţia arhivelor de la centrele
administrative din mijlocul oraşelor unde nu există spaţiu de extindere. Cu
toate acestea, clădirea trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a suporta
sarcina suplimentară deosebită pe care o implică acest tip de rafturi. Nu are
nici un rost să fie folosit sistemul acolo unde există suficient spaţiu pentru
construcţia unui depozit sau în depozite cu documente care trebuie să fie
consultate sau manipulate frecvent3.
Din graficul de mai jos se poate observa faptul că economia de spaţiu
este mult mai mare în cazul folosirii rafturilor mobile.
Rafturile de arhivă se transformă în elemente de protecţie a acesteia
prin faptul că în multe depozite de arhive încă se mai folosesc rafturi din
lemn, care nici măcar nu sunt protejate cu vopsea ignifugă, existând riscul
degradării şi distrugerii în timp, fapt ce duce şi la deteriorarea documentelor.
Rafturile statice trebuie sa fie bine fixate atât în partea de jos, în
pardoseală, cât şi sus pentru a nu exista riscul ca acestea să se prabuşească
în momentul manipulării documentelor.
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M. Duchein, Archive Buildings and Equipment, ICA Handbooks, Paris, 1988, p. 53.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

SIMPOZIONUL ROMÂNII ARDELENI
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL,
ORADEA, 1-4 NOIEMBRIE 2018
Dumitru Noane1
Symposium of the Transylvanian Romanians in the First World War, Oradea,
November 1-4, 2018

PREMISELE ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI
În anul 2017, în baza unei O.G. din 20 iulie, Departamentul Centenar,
structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
și în subordinea prim-ministrului, a fost trecut în structura Ministerului Culturii
cu denumirea Departamentul Identitate Națională. Declarativ „Schimbarea
are în vedere capacitatea instituțională a MCIN, rolul și atribuțiile acestuia,
pentru buna desfășurare a acțiunilor și manifestărilor prilejuite de aniversarea,
în anul 2018, a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a Primului Război
Mondial”2. Pentru realizarea unei bune coordonări la nivel național a pregătirii,
organizării și desfășurării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare
a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial s-a constituit Comitetul
interministerial pentru Centenar, condus de prim-ministru, în calitate de
președinte, și de ministrul culturii, în calitate de vicepreședinte.
În anul următor, când evenimentele ar fi trebuit să demareze încă din
primul trimestru - având în vedere faptul că, la 27 martie 1918, Basarabia
hotărâse unirea cu Regatul României -, în data de 8 martie 2018 a avut loc
primul Comitet interministerial dedicat pregătirii Centenarului Marii Uniri,
convocat de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria. La
propunerea ministrului culturii, George Ivașcu „o nouă reuniune a Comitetului
interministerial va avea loc în următoarele două săptămâni. Calendarul
evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri va fi publicat în condiţii de
maximă transparenţă, până la finalul acestei luni”3. Misiunea departamentului
era formulată astfel:
„Creat și împuternicit să coordoneze un număr mare de evenimente,
manifestări și inițiative dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri a tuturor
românilor, Departamentul Identitate Națională asigură centralizarea, evaluarea
și finanțarea proiectelor depuse de către autorități și instituții centrale și locale

1 Muzeograf, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, email: noanedumitru@yahoo.com
2 https://www.gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/, 20 iulie 2017, Departamentul Centenar trece la
Ministerul Culturii și Identității Naționale, accesat la 10.02.2020.
3 https://www.e-cultura.info/ministrul-culturii-a-reorganizat-departamentul-identitate-nationala/,
accesat la 10.02.2020.
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din întreaga țară, dar și de către fundații, asociații și alte inițiative cetățenești,
pentru ca marea sărbătoare a României să fie cea a tuturor românilor”4.
În urma apelului de proiecte organizat de Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale (MCIN) în anul 2018 pentru celebrarea Centenarului, o echipă
formată din Augustin Țărău, Cristina Pușcaș și Dumitru Noane, muzeografi
în cadrul Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, a depus pe data de
18 iunie 2018, proiectul cu titlul „ROMÂNII ARDELENI ÎN PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL”.
În urma reuniunii Consiliului Interministerial pentru Centenar, proiectul
a fost inclus în lista de proiecte admise spre finanţare, publicată pe site-ul
MCIN pe 29 august 2018, unde proiectul s-a regăsit la poziţia 7, cu 90 de
puncte şi cu bugetul de 53.144 lei. Contractul de finanțare a fost semnat în
cele din urmă abia în 4 octombrie 2018, iar proiectul a fost amânat de pe
10-12 octombrie pe 1-3 noiembrie 2018. Asta a fost posibil doar pentru că o
serie de activități prevăzute în proiect și în bugetul acestuia au fost demarate
pe cheltuiala membrilor echipei de proiect.

DERULAREA PROIECTULUI:
În cadrul proiectului au fost prevăzute 5 mari activități și anume:
1. Simpozion comunicări științifice „Românii ardeleni în primul război
mondial”
2. Lansare de carte:
• Viorel Faur, Centenarul Marii Uniri. Contribuția bihorenilor la actul
istoric de la 1 Decembrie 1918, Editura Primus, Oradea, 2018
• Viorel Faur, Antonio Faur, Centenarul Declarației de autodeterminare
națională a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018
3. Lansare de carte:
• Augustin Țărău, Radu Milian, Mihai Georgiță, Românii din Crișana în
Primul Război Mondial. Documente. De la nădejdea autonomistă
la certitudinea unionistă (1848–1918), Editura Primus, Oradea, 2018
4. Excursie tematică „Pe urmele martirilor bihoreni”, pe traseul Oradea
– Beiuș – Lunca;
5. Tipărirea volumului de comunicări de la simpozionul științific.
Pregătirea simpozionului a presupus o serie de activități legate de:
• Realizarea unor seturi de materiale, cuprinzând o mapă/participant,
broșură program, notes simpozion;
• Realizarea unor seturi de diplome de participare și plachete
comemorative dedicate evenimentului.
• Derularea activităților organizatorice legate de:
·· transportul, cazarea și masa participanților la simpozion;
·· asigurarea mijlocului de transport pentru excursia tematică
propusă în program;
·· comandarea unor coroane pentru a fi depuse la
monumentele martirilor bihoreni.
O parte din activități au fost demarate încă din luna septembrie, astfel
că la data de 1 noiembrie acțiunile prevăzute în cadrul proiectului au putut
să se desfășoare în bune condițiuni.

306

4 http://centenar.gov.ro/web/viziune-departament-centenar/, accesat la 10.02.2020.

Pentru desfășurarea simpozionului sțiințific, au fost trimise invitații, pe
de o parte unor specialiști consacrați pe această perioadă istorică, cercetători
din universități, arhive și muzee iar, pe de altă parte, din cadrul instituțiilor
armatei sau din diverse asociații, unor cadre militare care au desfășurat o
semnificativă activitate în acest domeniu al istoriei naționale. Au răspuns
invitației specialiști din structura Arhivelor Naționale de la Arad, Oradea,
Satu Mare, Maramureș și Sălaj, muzee din Oradea, Arad, Zalău, biblioteci din
Oradea, Satu Mare, universități din Oradea, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea. De
asemenea, de la Arhivele Militare Române, Muzeul Militar Național, muzeele
militare din Oradea și Constanța, diverse asociații specifice armatei. În total
au fost 55 de confirmări de participare la simpozion. În acest context au fost
propuse două secțiuni pentru desfășurarea simpozionului și anume:
• Secțiunea întâia „Românii în Primul Război Mondial”
• Secțiunea a doua „Eroii Primului Război Mondial și ai Marii Uniri”
Pentru derularea lucrărilor simpozionului5 a fost rezervată două sali de
conferințe de 80 de locuri din incinta Cetății Oradea, în latura nordică a castelului
cetății la etajele I și II, care s-au dovedit a fi încăpătoare și foarte primitoare.
Primirea participanților la simpozion s-a făcut la sala de conferințe
de la etajul I, joi, 1 noiembrie 2018, după amiază. De la ora 15.00 a avut
loc deschiderea oficială a simpozionului în prezența conducerii Muzeului
Orașului Oradea – Complex Cultural, d-na Angela Lupșea adresând un
cuvânt de bun venit participanților.
Programul primei zile a continuat cu lansarea cărților profesorilor
universitari Viorel Faur și Antonio Faur de la Universitatea din Oradea. Prima
carte prezentată, Centenarul Marii Uniri. Contribuția bihorenilor la actul istoric
de la 1 Decembrie 1918, este o carte-document despre contribuția bihorenilor
la actul istoric al unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu
Regatul României, prin decizia istorică a Marii Adunări Naționale de la AlbaIulia, din 1 Decembrie 1918, care poate fi considerată - pentru că s-a constituit
pe baza acelorași criterii democratice ca și astăzi -, un autentic parlament, de
altfel cel mai mare din istoria României. Decizia a fost adoptată de cei 1228 de
delegați (deputați), împuterniciți să voteze pentru unirea cu România, fiindcă îi
reprezentau pe toți locuitorii români rămași acasă. A fost o hotărâre plebiscitară,
întemeiată pe votul universal - pentru prima dată aplicat în teritoriile care s-au
unit cu România -, și pe voința unanimă a națiunii române de dincoace de
Carpați. După cum reiese din carte, din fostul comitat Bihor - care se întindea
pe un spațiu mai extins decât actualul județ Bihor - au fost prezenți la AlbaIulia 66 de delegați aleși în 12 cercuri electorale (cele mai multe din cele
26 de județe care au fost reprezentate) și 45 de delegați de drept (oficiali)
ai instituțiilor ecleziastice (episcopi, vicari, protopopi și alte persoane care au
aparținut clerului), precum și ai unor asociații culturale și economice, ca și
ai gărzilor naționale române. Toți acești 111 delegați au intrat în sala Unirii și
au votat unirea, pentru totdeauna, cu țara-mamă, România. Ei au constituit
aproape o zecime din toți delegații (cei 1228) din cele 26 de județe, fiind vorba
de o consistentă reprezentață națională. Au mai fost aleși, încă 20 de delegați
de către consiliile naționale române din plasele, comunele și chiar din unele
sate bihorene, însă aceștia, nu au avut drept de vot, ci doar au făcut parte din
mulțimea de peste 100.000 de români de pe câmpul lui Horea. De asemenea,
din proprie inițiativă, la Alba-Iulia, au plecat încă peste 100 de bihoreni, care
au format un grup distinct între cei veniți din toate provinciile românești care

5
Pentru simpozion vezi https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/simpozion-de-comunicaristiintifice-la-muzeul-orasului-oradea-romanii-ardeleni-in-primul-razboi-mondial-165963.html și https://
www.art-emis.ro/eveniment/simpozion-bihorean-eroii-primului-razboi-mondial-i-ai-marii-uniri.
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s-au unit cu țara. Este de remarcat faptul că, această carte apare sub egida
Universității din Oradea, a Prefecturii Județului Bihor și a Direcției pentru
Cultură a Județului Bihor (care a sprijinit apariția ei). La aceasta a colaborat și
Asociația culturală „Crișana”, care a tipărit în ultima vreme mai multe cărți6.
Cea de a doua carte lansată de distinșii profesori, Centenarul Declarației
de autodeterminare națională a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș, a fost motivată de faptul că, uneori - din rațiuni de moment sau
din simple interese - anumite evenimente, chiar dacă au avut o importanță
excepțională în istoria noastră, s-a întâmplat să treacă neobservate, adică
să nu fie evocate în presă sau prin intermediul unor studii, cărți și articole,
chiar și cu acele prilejuri aniversare când ar fi obligatoriu acest lucru. Nu este
și cazul împlinirii a 100 de ani de la adoptarea la Oradea, în 12 octombrie
1918, a cunoscutei Declarații de autodeterminare națională, pentru care,
acești activi cercetători ai istoriei Bihorului, au elaborat și editat, cu sprijinul
Asociației culturale „Crișana”, o carte remarcabilă despre acest act istoric
al românilor din monarhia dualistă, care a fost scris pe o masă din casa
eminentului om politic orădean dr. Aurel Lazăr, edificiu care este actualmente
muzeu memorial.
Ea se remarcă, prin conținutul și valoarea științifică incontestabilă,
oferind celor interesați de istoria modernă informații documentare și
interpretări ale împrejurărilor circumscrise evenimentului de acum un veac,
care se sprijină pe adevăr și probitate profesională. Este structurată pe 12
capitole, reconstituirea istorică având caracterul unei monografii asupra unui
eveniment, din care câteva merită o atenție mai deosebită. În primul capitol
sunt formulate considerații privind evoluția principiului de autodeterminare
națională până în anul 1918, atât în plan internațional, cât și acțiunile românilor.
Tratarea unei asemenea problematici este strict necesară, din perspectiva unei
corecte înțelegeri a semnificației istorice a demersului politic al românilor din
ziua de 12 octombrie 1918, care s-a înscris în cursul firesc al evoluției unui
principiu, derivat din cel al naționalităților și care s-a impus ca unul de drept
universal. Cel de-al doilea capitol al cărții este destinat prezentării, pe larg, a
deciziei istorice adoptate la Oradea, de către membrii Comitetului Executiv
al Partidului Național Român, de proclamare a desprinderii românilor din
fosta monarhie bicefală. Declarația de la Oradea, așa cum a fost definită de
autorii ei, constituie un document de o valoare politico-națională care se
înscrie în seria altora, din timpul Supplexului (1791-1792), a anului revoluționar
1848 și a mișcării memorandiste, fiind practic un punct culminant al tuturor
acestora. Declarația este, fără îndoială, actul istoric al emancipării celor peste
3 milioane de români de sub dominația austro-ungară, ea putând fi asociată
proclamării independenței la 9 mai 1877, de către românii de dincolo
de Carpați. Ambele inițiative au o semnificație istorică identică, fapt care
trebuie remarcat, cu deosebire, în cadrul manifestărilor dedicate zilei de 12
octombrie, care, mai ales din aceste considerente, a fost legiferată ca Ziua
orașului Oradea, de către Consiliului Local. Pentru prima dată este stabilit,
în cel de-al treilea capitol al III-lea al cărții, impactul Declarației de la Oradea
asupra marilor inițiative și acțiuni politice ale românilor până la 1 Decembrie
1918, care au stat sub semnul independenței și a pregătirii Marii Adunări
Naționale, ea fiind o veritabilă prefață a acesteia. De un real interes este
capitolul în care se reactualizează ecoul în conștiința românilor a principiului
autodeterminării naționale susținut de către președintele american Woodrow
Wilson. Consemnăm, ca pe un fapt extrem de util, și includerea în această
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6 https://crisana.ro/stiri/actualitate-2/contributia-bihorenilor-la-actul-istoric-de-la-1-decembrie1918-o-carte-document-a-istoricului-viorel-faur-161838.html, accesat la 10.02.2020.

carte a patru rezumate - în limbile engleză, franceză, germană și italiană
-, care facilitează accesul unor cititori străini la problematica istorică de
referință. Este, de asemenea, de remarcat că la finele cărții apare o bibliografie
curpinzătoare asupra documentului în discuție. Notabile sunt și ilustrațiile din
carte, care completează partea teoretică7.
Trebuie menționat faptul că, cei doi prolifici istorici orădeni, nu s-au
oprit aici, în efortul lor de a marca așa cum se cuvine Centenarul Unirii, la
simpozion fiind prezenți cu încă două lucrări care au văzut lumina tiparului
cu acest prilej, și anume:
• Viorel Faur, Momente ale luptei românilor din Bihor pentru drepturi
și unitate națională (1849-1919), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018
• Viorel Faur, coord., Prima sesiune solemnă a Parlamentului României
la Alba Iulia, în 1 Decembrie 1990. Documente, Editura Primus,
Oradea, 2018
Cartea Momente ale luptei românilor din Bihor pentru drepturi și
unitate națională (1849-1919), vizează momentele cu adevărat semnificative
ale luptei, de peste șapte decenii, a românilor bihoreni pentru drepturi
și unitate națională, care au culminat cu participarea la actul istoric din 1
decembrie 1918 și este vorba de o lucrare de sinteză unică în istoriografia
locală. Prin intermediul acesteia sunt reliefate paginile cele mai importante
ale istoriei politice și culturale ale Bihorului în epoca modernă (1849-1919),
reactualizate în temeiul unor cercetări de durată - prima lucrare semnată
de dr. Viorel Faur și care are ca subiect ideea de unitate națională în anii
primului război mondial, datează de acum o jumătate de secol -, și a unei
bibliografii extinse, quasi-complete. Cartea este structurată pe zece capitole
și începe cu evidențierea stadiului cercetării problemei, adică evaluarea
lucrărilor, care se ocupă de diverse aspecte ale evenimentelor reconstituite,
cu deosebire acelea petrecute în Bihorul anilor 1918-1919. Ne rețin atenția
momentele evocate: mișcarea revendicativă post-pașoptistă din anii 18491854; transformarea gimnaziului din Beiuș în gimnaziu superior; înființarea
Societății de lectură din Oradea (1851-1852); înființarea catedrei de limba
și literatura română la gimnaziul premonstratens din Oradea; introducerea
limbii române în administrația unor comune din Bihor (1861-1863); ecoul
unirii Principatelor în Bihor (1859-1861); listele de subscripții ale bihorenilor
pentru susținerea războiului de independență (1877-1878); mișcarea politică
a acestora în secolul al XIX-lea, care a culminat cu Memorandum-ul și
procesul intentat autorilor acestui document european (1892-1894); modul
cum s-a reflectat acest eveniment în presa românească (Familia și Vulturul);
manifestările locale împotriva legilor școlare ale contelui Apponyi (din 1907),
care a avut ca scop maghiarizarea totală a învățământului confesional (ortodox
și greco-catolic) al românilor de dincoace de Carpați. Un loc central îl ocupă
în paginile cărții perioada care precede declanșarea Primului Război Mondial
și, cu deosebire, cea care-l încheie, la finele anului 1918. Ca atare, un întreg
capitol îi este dedicat Declarației de autodeterminare națională de la Oradea
(din 12 octombrie 1918), ca document eliberator al celor trei milioane și
jumătate de români din fosta monarhie dualistă. O valoare documentară de
excepție o are partea care evidențiază, cu argumente elocvente, contribuția
bihorenilor la hotărârea de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918. Prezentarea
evenimentelor nu se încheie cu momentul Marii Uniri, ci continuă cu situația
specială în care s-au aflat românii din Bihor până la 20 aprilie 1919, când
au fost eliberați de trupele comandate de generalul Traian Moșoiu și a fost

7 https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/centenarul-declaratiei-de-autodeterminare-nationalaoradea-12-octombrie-1918-o-carte-remarcabila-165315.html, accesat la 10.02.2020.
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introdusă administrația românească (în luna mai1919). Altfel spus, avem în
față o carte autentică de știință istorică - fundamentată pe surse istorice
multiple de o valoare informativă incontestabilă și pe o interpretare riguroasă
și obiectivă a acestora -, o veritabilă restituire a adevărului istoric despre viața
politică a românilor din Bihor în cea mai dificilă perioadă a existenței lor
istorice8.
Cea de a doua carte, ca și prima, de fapt, au avut parte doar de o
prezentare scurtă în cadrul simpozionului, mai exact în cadrul lansării de carte
dedicată profesorilor universitari orădeni Viorel și Antonio Faur. Lansarea
oficială a acestor două volume a avut loc trei săptamâni mai tărziu - joi, 22
noiembrie 2018, de la ora 17.00 -, în sala festivă a Consiliului Județean Bihor9.
Manifestarea cultural-științifică este organizată de Facultatea de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universităţii
din Oradea, în colaborare cu Consiliul Județean Bihor și Asociația Culturală
„Crișana” și este dedicată Centenarului Marii Uniri. Cărțile au fost prezentate
de conf. univ. dr. Alina Stoica și lect. univ. dr. Ioan Laza, fiind invitați să
participe la acest eveniment cu caracter aniversar toți cei interesați de istoria
Bihorului. Lucrarea în sine este un bun exemplu de consemnare pentru
posteritate a modului cum s-a scris istoria postdecembristă, în cazul de față
fiind prezentat exhaustiv procesul de desemnare a zilei de 1 Decembrie
ca Ziua Națională a României - la concurență cu cele de 24 ianuarie și
10 mai -, având câștig de cauză, în cele din urmă, datorită „adevăratei ei
semnificații, ca moment de împlinire a idealului secular al unității naționale
a românilor de dincolo și de dincoace de Carpați10”, prin demersul finalizat
la 1 Decembrie 1918, primind și românii din Transilvania, Banat Crișana și
Maramureș recunoașterea ca parte egală și importantă a națiunii. Cartea
continuă cu descrierea activităților de organizare a primei sesiuni solemne
de Ziua Națională și a mudului cum s-a desfășurat evenimentul în sine,
fiind consemnate toate cuvântările care s-au ținut cu acest prilej. La final,
este inserată Declarația solemnă a Parlamentului țării, cu prilejul aniversării
Zilei Naționale a României, la 1 Decembrie 199011. Ultima parte a cărții
cuprinde o serie de documente întocmite, în spiritul celor de la 1918, pentru
participanții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1990: procese verbale ale unor adunări festive care au avut loc în toate
județele României, liste de participanți la Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1990 și credenționale pentru delegații la Sesiunea
solemnă a Parlamentului României12.
Lucrările propriu-zise ale Simpozionului de comunicări științifice
„Românii ardeleni în primul război mondial” s-au desfășurat pe toată durata
celei de a doua zi, 2 noiembrie 2018, cu începere de la ora 09.00, în cele
două săli de conferințe, conform programului întocmit pe cele două secțiuni.
Întrucât nu toți cei care au confirmat participarea la simpozion au și fost
prezenți, în cele din urmă, la lucrările simpozionului, în cadrul fiecărei secțiuni
au fost prezentate un număr de 23 de comunicări.
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8 https://www.crisana.ro/stiri/actualitate-2/momente-ale-luptei-romanilor-din-bihor-pentru-drepturisi-unitate-nationala-1849-1919-semnal-editorial-lansare-de-carte-166308.html, accesat la 10.02.2020.
9 https://www.media.uoradea.ro/article1275-Eveniment-editorial-dedicat-Centenarului-MariiUniri-joi-20-noiembrie-2018;
Vezi și https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.17190, site-uri accesate la 10.02.2020.
10 Viorel Faur, coord., Prima sesiune solemnă a Parlamentului României la Alba Iulia, în 1 Decembrie
1990.Documente, Editura Primus, Oradea, 2018, p. 10.
11 Viorel Faur, op. cit., p. 65 – 69.
12 Ibidem, p. 71 – 167.

„Pe data de 2 noiembrie, specialişti de la muzeele şi bibliotecile judeţene
din Arad, Bihor, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, de la serviciile Arhivelor
Naţionale din aceleaşi judeţe, Arhivele Militare Române din Piteşti, Muzeul
Militar Naţional Bucureşti şi Constanţa, Universitatea din Oradea, Universitatea
din Râmnicu Vâlcea, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Asociaţia
Naţională a „Cavalerilor de Clio”, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, Asociaţia
Naţională „Avram Iancu”, Asociaţia Culturală ASTRA, Asociaţia Culturală ARTEMIS, Asociaţia Culturală „Tempora”, Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Liga
Culturală a Românilor de Pretutindeni, Inspectoratul de Jandarmi Oradea,
împărţiţi pe secţiuni şi-au susţinut comunicările în plen”13.
În cadrul secțiunii
, comunicările au
abordat subiecte legate de evoluția operațiunilor militare, situația prizonierilor
de război, problematica refugiaților din calea urgiei războiului, situația „de
acasă”, adică din orașele și județele din România și din celelalte provincii
ce erau încă sub stăpâniri străine, implicarea clerului și a altor categorii de
populație în efortul de război sau în acțiunile premergătoare actului unirii,
acțiunile Casei Regale și ale Guvernului României.
Secțiunea „Eroii Primului Război Mondial și ai Marii Uniri” a inclus
comunicări privind personalități civile și militare care au avut un rol semnificativ
în derularea evenimentelor acelei perioade, eroii anonimi, cei „mulți și tăcuți”
care au lăsat de o parte teama pentru propria existență și au pus mai presus
îndeplinirea unui ideal național, dintre toți aceștia fiind unii care s-au jertfit
pentru a-l ști împlinit. Toate acestea la un loc au întregit un tablou marcat de
suferință și chiar jertfă, care au fost suportate cu conștiința că doar așa acum,
căci acum este momentul sorocului, idealul național se poate realiza efectiv
și că acum este ceasul astral al nașterii României Mari.
Ziua s-a încheiat cu lansarea cărții „Românii din Crișana în Primul
Război Mondial. Documente. De la nădejdea autonomistă la certitudinea
unionistă (1848–1918)”, realizată, de către Augustin Țărău, Radu Milian și Mihai
Georgiță, în urma unei asidue munci de cercetare în fondurile documentare
ale Arhivelor Naționale, filiala Bihor. Detalii despre volum au fost oferite de
Augustin Țărău: „Istoria volumului a început în 2003-2004, când scriam
lucrări științifice, mai mult la comandă, în diferite publicații (…) Am încercat
să punem aceste lucrări cap la cap pentru a ilustra curentul de emancipare,
de afirmare, parcurs de înaintașii noștri”. Studiile incluse în volum sunt în
număr de zece și cuprind, în peste 200 de pagini, perioada 1849 - 1918.
În total, au fost publicate 240 de documente, emise în Bihor, Alba, Sibiu,
Arad, Budapesta, între anii 1816-1919, privind aspecte politice, culturale,
educaționale, dar și scrisori de pe front, referitoare la etnicii români. „Unele
documente din volum sunt transcrise din chirilică, altele din germană”, a
arătat Mihai Georgiță, care a vorbit despre problema inființării bibliotecilor de
limbă română în Crișana secolului al XIX-lea. Ea „s-a pus pentru prima dată
în Consistoriul Ortodox după Legea Trefort. Legile maghiare, mai ales cea
din 1907, au impus cenzura asupra tipăriturilor românești”. Documentele
au fost identificate, apoi fișate. „Ele ilustrează modul în care societatea
românească a rezistat în fața maghiarizării forțate”, a explicat Augustin Țărău.
Este surprinsă și perioada de radicalizare, de rupere față de pasivismul politic
al Partidului Național Român. „Tinerii erau hotărâți să se opună politicii
agresive de maghiarizare, iar un loc de frunte l-au ocupat studenții români

13 https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/simpozion-de-comunicari-stiintifice-la-muzeulorasului-oradea-romanii-ardeleni-in-primul-razboi-mondial-165963.html, accesat la 10.02.2020.
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de la Academia de Drept”. Un asemenea exemplu al luptei naţionale, surprins
între documente, îl reprezintă alegerea lui Vasile Lucaciu ca deputat de Beiuș
(1905), într-o atmosferă tensionată. În campania de alegeri, ungurii au adus un
contracandidat, Lukács, pentru a induce populația în eroare, fără însă a reuşi.
Ultimul capitol privește pașii făcuți în perspectiva unirii. „Tinerii care plecau
la război sperau că, la final, Budapesta avea să le recunoască meritele, dar
și că Ardealul va fi dat României. Mulți români ardeleni erau pro-germani și
nu-și închipuiau că un regat mic, ca al României, ar avea curajul să se ia de
imperiu”, a mai arătat Augustin Țărău14.
Sâmbătă, 3 noiembrie, invitaţii din ţară s-au deplasat într-o excursie
tematică „Pe urmele martirilor bihoreni”. Astfel, a fost depusă o primă
coroană şi s-a ţinut un moment de reculegere la troiţa de la Lunca ridicată
în vecinătatea locului unde au fost executaţi Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş.
Despre tragicele evenimente care au avut loc aici, la începutul lunii aprilie
1919, au vorbit muzeograful dr. Augustin Țărău, col.(r.) dr. Constantin Moșincat,
Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, filiala Bihor și col.(r.) dr. Dan Poinar,
Asociatia Nationala Cultul Eroilor “Regina Maria”, filiala Bihor.
O altă coroană a fost depusă la monumentul din Beiuş închinat celor
doi martiri ai neamului, Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş, aici luând cuvântul
sculptorul monumentului, Corneliu Durgheu. La momentul comemorativ
au luat parte și membrii din fosta garnizoană Beiuș a A.N.C.M.R. „Gl. Traian
Moșoiu” – Filiala Bihor din Ministerul Apărării Naționale Tot aici, invitații au
asistat şi la un moment artistic susţinut de către elevii de la Ansamblul Muguri
şi Mlădiţe de Tezaur din Beiuş. Invitaţii au vizitat impresionata colecţie a
Muzeului Municipal de Istorie şi Etnografie din Beiuş, bustul lui Avram Iancu,
dar şi Monumentul Soldaţilor Români.
Cea de-a treia coroană a fost depusă la Casa Memorială Aurel Lazăr din
Oradea, pe fațadă, în după amiaza zilei de 3 noiembrie la întoarcerea de pe
acest traseu omagial.
În ultima zi a simpozionului, 4 noiembrie 2018, dimineața, a avut loc
partea de dezbateri și concluzii privind lucrările simpozionului, respectiv
pe marginea manifestărilor care au avut loc în 2018 pentru aniversarea
Centenarului României. La aceste dezbateri au participat invitații care au mai
rămas în Oradea, o bună parte din ei fiind nevoiți, din varii motive, să se
întoarcă încă de sâmbătă acasă.
Toate comunicările prezentate la simpozion au fost adunate într-un
volum care trebuia publicat până la finalul lunii noiembrie 2018, fiind unul
dintre obiectivele proiectului, aprobate și finanţate prin programul Ministerului
Culturii și Identității Naționale. Din păcate, contrar celor convenite prin
contractul semnat, prima tranșă din graficul de rambursare a venit abia după
termenul de finalizare a proiectului, adică prin 9-10 decembrie 2018, iar a
doua prin 28 decembrie. Ultima tranșă, care era și cea mai mare ca procent
nu a mai venit deloc, situație cu care s-au confruntat numeroase proiecte
depuse pe programul Centenar, ecourile acestui fiasco răzbătând mult timp
după în presa română15.
În cele din urmă, tot prin eforturile echipei de proiect - inclusiv
financiare, mai ales din partea lui Augustin Țărău -, volumul a văzut lumina
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14 https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/lansare-de-carte-cu-greutate-in-cetateaoradea-romanii-din-crisana-in-primul-razboi-mondial-145068.html, accesat la 10.02.2020.
15 Exemplu:
https://adevarul.ro/cultura/arte/greseli-procedura-ministerul-culturii-identitatiinationale-privind-finantarea-bidff-organizatorii-hotarati-faca-demersuri-instanta-1_5bb1e33bdf52022f750955cc/index.html.

tiparului în 2019, la editura Primus din Oradea16. Volumul este alcătuit din
trei părți, care alcătuiesc un ansamblu coerent și complet, ce evidențiază
momentul istoric unic al realizării Marii Uniri și recunoașterii ei internaționale.
În prima parte sunt incluse, cum era firesc, lucrările simpozionului, mai exact
un număr de 25 de comunicări care au fost trimise de către participanți și
care au întrunit criteriile științifice necesare pentru a putea fi publicate în
volum. În partea a doua sunt incluse două studii realizate de Augustin Țărău
și Noane Dumitru în cinstea celor două evenimente care au marcat istoria
locală în anul 1919 – intrarea Armatei Române în Oradea la 20 aprilie 1919
și vizita Familiei Regale la Oradea din 23 mai 1919 -, evenimente care au
consfințit că Marea Unire s-a înfăptuit și pentru românii bihoreni. Cea de a
treia parte și cea mai consistentă, include 475 de documente din perioada
1919-1920 care descriu, în mod real și, uneori, tragic, situația României
după terminarea Primului Război Mondial, situația din țară, acțiunile din
campania din Ungaria și cele legate de Conferința de Pace de la Paris pentru
recunoașterea actelor de Unire și a hotarelor noii Românii. Documentele vin
să completeze efortul depus de Augustin Țărău în timpul redactării uriașului
corpus de documente – în două volume ce totalizează peste 1.700 de
pagini -, publicat la Editura Academiei Române în 2018, dar apărut abia în
martie 2019. Prin acest ultim corpus documentar este întregită imagimea
perioadei istorice 1914 – 1920 și s-a creat un amplu instrument de lucru de
care toți cercetătorii generațiilor următoare vor trebui să țină cont, vor avea
datoria de a utiliza informația documentară și de a menționa sursa de unde
s-au inspirit. Altfel, „vor încălca” o cerință științifică elementară, aceea de a
cinsti și a respecta munca altora.

16 Cu noi este Dumnezeu … Desăvârșirea Marii Uniri (1919 - 1920). Cordonatori: Augustin Țărău,
Cristina Liana Pușcaș, Dumitru Noane, coord., Editura Primus, Oradea, 2019, 675 p.
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RECENZII
Istoria Bihorului. Civilizaţie, Societate, Economie, Mentalităţi.
Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Aurel Chiriac, Radu
Romînaşu, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2018, 1118 p.
La peste două decenii de la publicarea unei monografii dedicată istoriei
oraşului Oradea (ajunsă între timp la ediţia a doua) de sub lumina tiparului
a ieşit şi o lucrare consacrată trecutului Bihorului. Însumând peste 1100 de
pagini aceasta a apărut într-un an plin de semnificaţii pentru românii din toate
vechile provincii istorice, fiind coordonată de Gabriel Moisa, Sorin Şipoş,
Aurel Chiriac şi Radu Romînaşu. Prefaţa este semnată de academicianul Ioan
Aurel Pop.
Îmbogăţirea producţiei istorice consacrată lumii bihorene din ultima
perioadă şi abordarea unor multitudini de domenii prin recurgerea la metode
şi instrumente de lucru moderne (de multă vreme aplicate în alte istoriografii)
solicita de mult timp această sinteză. Ea este prima apărută după anul 1989.
Prin modul în care a fost concepută aceasta se adresează tuturor celor
pasionaţi de destinul istoric al lumii bihorene, de la cercetători și universitari, la
elevi şi studenţi. Rod al unui efort colectiv lucrarea se remarcă prin caracterul
interdisciplinar în care a fost concepută şi întocmită, fapt care face ca toate
capitolele mari ale acesteia să fie consistente şi, fapt care trebuie iarăşi subliniat,
unitare. Şi-au adus contribuţia aici pe lângă istorici (majoritatea bihoreni sau
activând în instituţii ştiinţifice şi de cultură din judeţ) şi geografi sau demografi.
Maniera în care a fost structurată monografia este cea tradiţională,
autorii declarându-se tributari acestei soluţii din motive rezonabile, ce ţin
în primul rând de uşurinţa oferită cititorilor de a urmări procesele istorice
în curgerea timpului, prin urcarea pe firul cronologic al evenimentelor. Un
aspect de apreciat în opinia noastră este acela că, spre deosebire de alte
producţii asemănătoare, cadrului natural i s-a acordat un spaţiu generos,
cunoasterea de către cititor a principalelor elemente ce ţin de relief (prezent
în arealul supus cercetării în toate formele sale majore – câmpie, deal, munte),
climă, reţeaua hidrografică, sol, vegetaţie sau faună dovedindu-se folositoate
în înţelegerea desfăşurării activităţilor umane în decursul perioadelor istorice
şi în interacţiunea dintre om şi mediul natural.
Prezenţa reliefului carstic, de pildă, capabil să ofere protecţie împotriva
variaţiilor de temperatură şi adăpost faţă de animalele mari carnivore explică
atestarea unor colectivităţi umane în acest spaţiu încă din vremuri foarte
îndepărtate, inclusiv prin raportarea la scara întregului continent european.
Neinclus în Dacia romană teritoriul judeţului a fost locuit de dacii liberi;
populaţia lui nu a scăpat nici ea de procesul de romanizare, fenomenul
fiind mult uşurat de strânsele legături dintre aceasta şi locuitorii din Dacia
încorporată în Imperiul Roman. Perioada marilor migraţii şi impactul acestora
asupra autohtonilor este reconstituit cu mare atenţie, remarcându-se, de
pildă, rolul de accelerator pe care unii migratori (cazul slavilor) l-au avut în
constituirea celor dintâi formaţiuni statale din arealul Crişanei.
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Istoria evului mediu este fericit susţinută în cazul spaţiului nord-vestic
al României deopotrivă de izvoare istorice (Cronica lui Anonymus, Carmen
Miserabile, Registrul de la Oradea, Statutele capitlului orădean etc.) şi de
descoperiri arheologice. Părţile dedicate aspectelor de istorie politică (ducatul
lui Menumorut, încorporarea teritoriului bihorean în cadrul regatului maghiar,
perioada de constituire a principatului transilvănean, administraţia otomană
şi cea habsburgică) sunt fericit întregite de discuţii consacrate habitatului,
vieţii economice, celei spirituale. Covârşitor rurală, lumea bihoreană a evului
de mijloc este propusă atenţiei celor interesaţi inclusiv printr-un studiu de
caz (cel al localităţii Rădvani); la aceiaşi metodă de lucru, prin recursul la
instrumentele operaţionale specifice domeniului istoriei alterităţii se recurge
atunci când este urmărită maniera în care „ceilalţi” (străinii) au văzut şi
perceput lumea bihoreană în întregimea ei.
Istoria modernă pentru spaţiul crişan debutează odată cu instaurarea
stăpânirii habsburgice. Acesta va fi din ce în ce mai supus unui efort de
modernizare forţată, forurile diriguitoare de la Viena fiind conştiente că în
competiţia cu celelalte mari puteri ale continentului e nevoie de o sporire, în
egală măsură, a veniturilor statului şi a numărului de supuşi. Ajuns să aparţină
din punct de vedere administrativ de Ungaria, Bihorul va avea şansa de a
beneficia, spre pildă, de o reglementare urbarială mai timpurie în comparaţie
cu comitatele intracarpatice, fapt care se va traduce prin accesul iobagilor
bihoreni la o situaţie mai bună. Abordarea acestui segment temporar este
întregită de pagini lămuritoare cu privire la evoluţia celor două confesiuni la
care aderau românii (ortodocşi şi greco-catolici) şi a sistemului de învăţământ.
De semnalat ar fi şi aici discuţia asupra unor aspecte legate de istoria cotidiană
şi cea a petrecerii timpului liber, niciuna dintre acestea nebeneficiind până
în prezent de o atenţie deosebită în rândul istoricilor, din considerente ce ţin
de puţinătatea surselor documentare şi (cel puţin în primul caz) de lipsa de
spectaculozitate. Ambele au însă în cazul de faţă marele merit de a vivifica
discursul.
Abordarea perioadei contemporane debutează cu tratarea istoriei
acestor locuri în imediata posterioritate a momentului 1 Decembrie 1918 şi
cu perioada grea pentru elementul etnic majoritar (românii) ce se va întinde
până în a doua jumătate a lunii aprilie a anului 1919. Foarte bine sunt surprinse
principalele etape ale integrării Bihorului în fruntariile României Mari, precum
şi aplicarea noilor legi menite a asigura o cât mai deplină şi rapidă integrare.
Dictatul de la Viena va avea consecinţe grave asupra teritoriului
bihorean, o parte a acestuia (inclusiv oraşul Oradea) fiind cedat Ungariei
hortyste. Tragismul acestei perioade şi cel al anilor suprapuşi conflagraţiei
mondiale sunt bine susţinute documentar, preţul uriaş fiind plătit deopotrivă
de români, evei, maghiari etc.
Un spaţiu generos este consacrat perioadei postbelice, marcată în primul
rând de instaurarea regimului comunist. Interzicerea legăturilor cu lumea
exterioară a fost dublată de colectivizarea agriculturii, înrăutăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei etc. care vor duce la o creştere generală a nemulţumirii.
Aceasta va îmbrăca numeroase forme, de la acţiuni mici, individuale, la răscoale
ţărăneşti (1949) şi organizarea unor grupuri de rezistenţă care au activat în
regiunea muntoasă a regiunii şi în ţinuturile limitrofe ale judeţelor vecine
(precum cel condus de Adrian Mihuţ, Organizaţia România Independentă,
Organizaţia Vlad Ţepeş II). Edificatoare pentru înţelegerea istoriei Bihorului în
acest răstimp sunt şi paginile consacrate realităţilor administrativ-politice ale
judeţului, componentei demografice (surprinzându-se efectele Decretului
nr. 770 din 1966 privitor la interzicerea întreruperii sarcinii), industrializării
(masivă în anii 1960-1970, stagnantă după 1980, fapt explicat de autori prin
grija regimului de a aloca resursele financiare ale ţării înspre plata datoriei
externe contractată în decursul timpului) etc.

Un element de noutate în comparaţie cu alte monografii asemănătoare
îl constituie capitolul intitulat „Proiecţia internaţională a Bihorului”. În cuprinsul
lui este urmărit impactul asocierii şi mai apoi a aderării României la Uniunea
Europeană şi rolul administraţiei publice locale şi judeţene, a mediului de
afaceri, instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi superior, ori a instituţiilor
culturale în creionarea unui set de acţiuni menite a aşeza lumea bihoreană
pe traiectoria principalelor tendinţe şi linii dinamice întâlnite la nivel european
şi mondial. Lucrarea se încheie cu două capitole dedicate structurii etnice şi
confesionale (subliniindu-se, cu date statistice clare, multietnicitatea acestui
spaţiu, precum şi caracterul pluriconfesional) şi artei şi societăţii pe parcursul
mileniului secund al erei creştine (surprinzându-se simbioza dintre influenţa
bizantină şi cea occidentală).
Apărută în condiţii grafice deosebite, scrisă într-o manieră cursivă,
fericit completată de numeroase fotografii şi hărţi lucrarea supusă atenţiei
noastre răspunde unei necesităţi pe care multe alte decenii au reclamat-o,
dar niciunul nu a împlinit-o: aceea de a prezenta iubitorilor de istorie un
produs istoriografic de sinteză, coerent, care să valorifice rezultatele valabile
ale travaliului mai multor generaţii de istorici. A rezultat o carte consistentă
care va rezista criticii colegilor de breaslă. Suntem convinşi că ea va servi
ca un instrument de lucru util şi ca o lucrare model. Totodată, ea va susţine
într-o manieră considerabilă efortul tuturor acelor cercetători care vor
lucra întocmirea unor monografii ale localităţilor din judeţul Bihor. Scrisă
preponderent de autori români opul de faţă nu este (şi nici nu şi-a propus să
fie) un punct de vedere unghiular, venit dinspre istoriografia românească, cu
referire la un spaţiu în care au convieţuit, așadar, mai multe etnii. Alături de
români se vor găsi amintiţi în paginile ei şi maghiarii, evreii, romii, germanii,
slovacii etc.
Ioan Ciorba
*

Antonio Faur, Contribuţia diplomatului Mihai Marina la salvarea
de la moarte a unor evrei din Ungaria şi Transilvania de Nord
(1944), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 197 p.
De peste un deceniu şi jumătate, profesorul şi istoricul Antonio Faur
s-a remarcat prin preocupări ştiinţifice care au avut ca obiect istoria evreilor
din Bihor, cu prioritate aspectele legate de Holocaust şi modul cum efectele
acestuia s-au reflectat în istoriografie. Practic, reputatul slujitor al muzei lui
Clio a adus la cunoştinţa locuitorilor din Oradea, dar şi a altora (din ţară şi
străinătate), realităţi care, până la începutul acestui secol, au fost prea puţin
frecventate de istoriografia românească.
Era firesc deci ca, la stadiul de investigaţii la care a ajuns, să realizeze şi
o contribuţie, de tip monografic, asupra unei personalităţi care s-a implicat în
fenomenul salvării evreilor la finele celui de-al doilea război mondial, care se
aflau pe teritoriul Ungariei şi Transilvaniei de Nord în primăvara şi vara anului
1944 şi care au fost expuşi politicii naziste de eliminare etnică, promovată
sub monstruoasa „soluţie finală”, preconizată de Hitler şi acoliţii săi.
Prima constatare care se degajă la lectura cărţii în discuţie este aceea
că este vorba de o monografie ştiinţifică despre diplomatul dr. Mihai Marina,
fundamentată – în cea mai mare măsură – pe cercetări proprii, la care se
adaugă valorificarea informaţiilor relevante existente în bibliografia de
referinţă.
După un Avertisment, în care sunt trasate componentele ideatice ale
cărţii, se trece la prezentarea propriu-zisă a conţinutului acesteia. Aflăm,
astfel, datele cele mai importante despre viaţa şi activitatea dr. Mihai Marina
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din perioada 1907-1940, cu scopul de a-i reliefa coordonatele elementare
ale unei biografii interesante, începând cu mediul de familie şi primii ani de
şcoală, până la manifestarea sa plenară în istoria Maramureşului interbelic,
atât sub raport profesional (mai exact ca angajat al Prefecturii, când a parcurs
toate treptele administrative, de la secretar, la şef de birou şi şef de secţie,
până la cea de prefect), cât şi sub cel cultural-naţional, unde s-a impus – prin
spirit organizatoric, caracteristic intelectualilor de provincie – , fiind unul din
creatorii de asociaţii culturale şi de periodice care au animat preocupările
româneşti maramureşene în anii de construcţie interbelică.
El s-a impus ca o autentică personalitate în peisajul istoric din provincia
maramureşeană, continuând o tradiţie care ilustra tendinţa de recuperare a
deficienţelor trecutului şi de sincronizare cu ceea ce se întâmpla în România
Mare.
De un interes real sunt şi comentariile referitoare la lucrările de istorie
a Maramureşului datorate lui Mihai Marina, care a fost un adevărat „fiu” al
acestei provincii istorice, despre trecutul căreia ne-a lăsat studii, articole
şi cărţi, meritorii mai ales prin sursele documentare valorificate, dar şi prin
comentariile făcute cu discernământ şi spirit critic.
Un alt capitol al cărţii este consacrat examinării, din perspectivă istorică,
a carierei diplomatice (1941-1944) a dr. Mihai Marina, care se leagă de oraşul
nostru, unde a funcţionat, între anii 1941-1944, un Consulat al României.
Beneficiind de încredere, el a fost avansat Consul general, calitate care i-a
facilitat cunoaşterea situaţiei locuitorilor români şi evrei din Transilvania de
Nord, teritoriu desprins din trupul României, în urma deciziei fasciste de la
30 august 1940, pusă în practică de miniştrii de externe ai Germaniei naziste
şi Italiei, Ribentrop şi Ciano. Constatările şi interpretările diplomatului Mihai
Marina despre consecinţele aşa-zisului „arbitraj” de la Viena, care a fost în
realitate un diktat, sunt cuprinse în cel de-al treilea capitol al cărţii.
Cel mai consistent capitol al cărţii este, fără îndoială, cel intitulat „Nu
am putut rămâne impasibili în faţa suferinţelor pricinuite de fasciştii care au
acţionat în Oradea şi partea de Nord a judeţului Bihor”, în sensul că au aplicat
în acest spaţiu „soluţia finală”, sub îndrumarea şi controlul unor gestapovişti.
În virtutea faptului că Mihai Marina a avut faţă de evrei, în perioada
interbelică, o propensiune specială, el a manifestat, în noul context istoric, o
sinceră solidaritate faţă de cei care, loviţi de istorie pe neaşteptate, au avut
nevoie de ajutor şi compasiune, pentru a înfrunta un destin nedrept şi a
încerca să supravieţuiască, în condiţiile unei monstruoase terori antisemite.
Istoricul dr. Antonio Faur a pus un accent, pe deplin justificat, pe
tragedia evreilor din zona Bihorului, ca expresie a modului cum autorităţile
au practicat Holocaustul, cu o sârguinţă şi eficienţă profund condamnabile,
deoarece au ghetoizat şi deportat aproape 30.000 de locuitori evrei, care, în
fapt, au reprezentat 30 % din întreaga populaţie a oraşului Oradea. Trebuie să
subliniem că această acţiune fascistă a vizat eliminarea fizică a uneia dintre
cele mai valoroase componente etnice (evreieşti) din istoria aşezării.
Cu atât mai pregnantă a fost, în aceste împrejurări incalificabile,
implicarea consulului general dr. Mihai Marina – împreună cu colegii săi de
la Consulatul general al Regatului României din Oradea (de la viceconsuli
până la pastori) – în acţiunea salvatoare a unor evrei, pe care a reuşit să-i
treacă clandestin graniţa, din Ungaria în România, mai ales pe filiera Şauaieu.
El nu s-a limitat numai la această modalitate de a contribui la salvarea
unor evrei din Ungaria şi Transilvania de Nord, cu preponderenţă cei din
marele ghetou orădean (de altfel, cel mai mare din Ungaria în lunile maiiunie 1944), ci a făcut investigaţii pentru a afla care a fost soarta celorlalţi evrei
din cele 15 ghetouri din Transilvania de Nord.
De asemenea, a reuşit să descifreze o enigmă a momentului, aceea
referitoare la deportarea evreilor din Ungaria la Auschwitz, contribuind astfel

la stabilirea adevărului şi la infirmarea variantei oficiale a guvernanţilor de la
Budapesta, cum că aceştia vor fi „transportaţi în pustă”, pentru a fi utilizaţi la
lucrările agricole de sezon şi a-i feri, astfel, de urmările apropiatului război,
care deja pătrunsese pe teritoriile estice ale României.
De o valoare documentară excepţională ne apare demersul autorului
care vizează informarea opiniei publice europene – prin intermediul Crucii
Roşii Internaţionale (cu sediul la Geneva) – , printr-un raport solid argumentat
despre teroarea la care au fost supuşi evreii orădeni în ghetoul din centrul
oraşului şi informaţia, de nepreţuit, că deportarea acestora, ca şi a altora din
Transilvania de Nord, s-a făcut în lagărele morţii de la Auschwitz şi Birkenau.
Dacă ne-am rezuma numai la aceste realităţi evocate în paginile
acestei cărţi (care apare la Editura MEGA din Cluj-Napoca, una dintre cele
mai prestigioase din ţară, în condiţii tehnice şi ştiinţifice deosebite), am
putea aprecia efortul constant al profesorului şi istoricului Antonio Faur la
reconsiderarea unui fenomen care nu poate şi nu trebuie să fie ignorat, acela
al salvării de la moarte a aproapelui în vremuri de primejdie, printr-o atitudine
exemplară şi profund umană, din perspectivă morală şi general-umană.
Aş remarca, în încheiere, două aspecte: unul care are în vedere stăruinţa
cu care universitarul Antonio Faur cercetează şi publică lucrări despre istoria
evreilor (ilustrând, deci, acea tendinţă care atestă o preocupare legitimă
pentru istoria minorităţilor din România, ca o obligaţie istoriografică firească)
şi celălalt, care nu poate trece cu vederea că se împlinesc 75 de ani de la
Holocaustul care a produs şi în Oradea un veritabil dezastru demografic ce
nu poate fi uitat. Avem, totodată, datoria de conştiinţă de a păstra în memoria
colectivă şi a ne exprima recunoştinţa faţă de acei „oameni de omenie” care
s-au remarcat prin participarea, cu toate riscurile, la acţiunile de salvare a
unor evrei, înscriindu-şi numele în cartea luminoasă a trecutului.
Diana Iancu
*

Răzvan Mihai Neagu, Formarea elitei ortodoxe din Transilvania,
Banat şi Crişana la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea. Studenţi români din Transilvania, Banat şi
Crişana la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi
(1875-1918), Editura, Mega, Cluj Napoca, 2018, 697 p.
Răzvan Mihai Neagu ne propune o temă puţin abordată în istoriografia
română în decursul timpului. Ea vizează reliefarea rolului pe care Facultatea
de Teologie a Universităţii din Cernăuţi l-a avut în formarea elitei ortodoxe
din spaţiul transilvănean, bănăţean şi crişan în intervalul 1875-1918. Încă
de la început se cuvine precizat faptul că autorul şi-a încercat condeiul (şi
produsul său a fost apreciat de istorici) într-o lucrare asemănătoare având titlul
„Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda la marile universităţi
europene 1377-1918”. Experienţa dobândită în cadrul acestui efort, precum
şi restrângerea ecartului temporar asumat l-au ajutat să conceapă cu o mai
mare uşurinţă noul volum, acesta fiind unul bine documentat, structurat şi
argumentat.
Importanţa abordării unui asemenea capitol din istoria intelectualităţii
româneşti din intervalul precizat prezintă interes din mai multe puncte de
vedere. Într-o primă fază, e de apreciat faptul că este adus în atenţia cititorilor
rolul unei instituţii universitare din hotarele Imperiului Austro-Ungar în cadrul
căreia a funcţionat o facultate ortodoxă, slujită de profesori în marea lor
majoritate români. Este de subliniat apoi meritul pe care acestă instituţie de
învăţământ l-a avut în formarea unei părţi a intelectualităţii româneşti. Pe
umerii acestia va sta în bună măsură eforturile de apărare a limbii române şi
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a confesiunii ortodoxe, ambele grav agresate de deciziile obstrucţioniste ale
politicienilor care conduceau destinele imperiului dualist. Contribuţia lor va
fi de asemenea mare şi în pregătirea seriei de paşi care vor precede actul de
la 1 Decembrie 1918.
În linii generale lucrarea este structurată în două mari părţi. Cea dintâi
debutează cu abordarea istoriografiei problemei, autorul remarcând faptul
că un important aport în desluşirea acestui aspect a venit mai cu seamă în
ultimul deceniu din partea istoricilor români şi maghiari. Sunt creionate apoi
originile Universităţii din Cernăuţi. Înfiinţarea ei în prima parte a anului 1875
s-a realizat cu scopul răspândirii culturii germane într-un spaţiu (Bucovina)
destul de mozaicat din punct de vedere etnic.
Chestuinea prezenţei studenţilor români la studii în cadrul acestui
organism de învăţământ superior este abordată prin metode specifice
istoriei seriale, încercându-se surprinderea dimensiunii cantitative a acestei
componente prin prisma datelor oferite de presa ecleziastică din Transilvania,
Banat şi Crişana.
„În ceea ce priveşte statutul limbii române în această universitate, trebuie
să pornim de la realitatea că acesta era unul secundar, chiar marginal”, afirmă
autorul (p. 34). Cu toate acestea corpul profesoral, inclusiv cel al Facultăţii
de Teologie era compus din cadre bine instruite, cu o activitate didactică
calitativă, dublată de una ştiinţifică pe măsură.
Bine venite în ideea vivificării discursului sunt paginile referitoare la
activitatea cotidiană a studenţilor români din capitala bucovineană. Sunt
aduse la lumină societăţile organizate de aceştia (în număr de 6), accent
punându-se îndeosebi pe rolul „Junimii”, cea mai importantă şi cu activitatea
cea mai prodigioasă. Un efort mare a fost reclamat – şi a fost cu succes
finalizat de autor – de chestiunea identificării studenţilor transilvăneni,
bănăţeni şi crişeni care au frecventat instituţia teologică din Cernăuţi. Datele
sunt fericit completate de cele ale localităţilor din care proveneau aceştia,
care au permis conturarea cu o mare doză de exactitate a arealului geografic
în care aceştia îşi aveau obârşia. Profilul studentului din aceste vechi provincii
româneşti este întregit de alte informaţii capabile să aducă lămuriri asupra unor
aspecte precum vârsta medie, şcolile absolvite în prealabil, starea materială
a familiilor acestora. Lipsa unor date concrete pentru întreg eşantionul
acestora l-a determinat pe autor să formuleze concluzii cu pornire de la cele
sigure, pe care cu prudenţa cuvenită, le-a extins, până când problema îşi va
găsi o creionare mai temeinică în momentul descoperirii unor noi fonduri
documentare. De remarat ar fi şi prezenţa destul de însemnată a unor
studenţi provenind din familii simple (ţărani, pădurari etc.), explicaţia propusă
de Răzvan Mihai Neagu, la care ne raliem în totalitate, fiind aceea că efortul
la care aceste familii s-au supus în momentul trimiterii fiilor la studii care
reclamau costuri mari era generat de convingerea părinţilor că urmarea unor
şcoli superioare poate oferi singura şansă de avansare pe scara socială şi de
schimbare a statutului. Cei cu venituri mici erau sprijiniţi prin intermediul unor
burse oferite îndeosebi de Biserica Ortodoxă prin intermediul Arhiepiscopiei
Sibiului, Episcopiei Aradului şi celei a Caransebeşului.
Utile pentru toţi cei interesaţi de mobilitatea studenţilor români
şi de creionarea arealului în care aceştia au ales mai apoi să-şi continue
studiile începute în capitala Bucovinei sunt paginile dedicate fenomenului
„peregrinatio academica”. Concluziile la care autorul a ajuns sunt lămuritoare
şi ele atestă dorinţa cursanţilor de a-şi desăvârşi pregătirea: aproape jumătate
dintre ei au mai învăţat într-o altă instituţie din Europa, în oraşe din mediul
slav, germani, maghiar, francez şi, evident, din cel românesc.
Locul şi rolul studenţilor de la Facultatea de Teologie a Universităţii din
Cernăuţi, precum şi prezenţa acestora la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918 sunt
abordate într-un cadru separat. Presiunea autorităţilor, afirmă autorul, asupra

românilor în vederea împiedicării realizării dezideratului unirii cu patriamamă, s-a răsfrânt şi asupra celor care urmau cursurile acestei instituţii. Ea
nu a putut însă opri deplasarea unei părţi din aceştia în oraşul Marii Uniri sau
implicarea în evenimente pregătitoare.
În mod concret Răzvan Mihai Neagu a reuşit să identifice un număr de
14 studenţi şcoliţi la facultatea de teologie bucovineană care au desfăşurat
activităţi în favoarea unirii originari din Transilvania. Li se adaugă cei 11 studenţi
provenind din Banat atestaţi ca participând la Marea Adunare, precum şi cei 7
din regiunea Crişanei pe care documentele îi surprinde implicaţi în manifestări
cu caracter local sau regional menite a netezi drumul spre înfăptuirea marelui
vis. Identificarea acestora este completată cu scurte detalii ale implicării lor
concrete în acest nobil proiect.
Partea a doua ocupă în economia lucrării volumul cel mai consistent.
Ea este consacrată urmăririi carierei şi destinului studenţilor absolvenţi ai
acestei instituţii. Pentru înţelegerea cât mai bună a lucrurilor sunt oferite şi
scurte descrieri biografice (anul şi locul naşterii, informaţii despre familie,
despre primele şcoli absolvite). Parcurgerea acestui capitol oferă încă un prilej
pentru înţelegerea impactului pe care Facultatea de Teologie din Cernăuţi
l-a avut în formarea unor generaţii de intelectuali care se vor remarca nu
doar în domeniul bisericesc (Nicolae Bălan, de pildă, va ajunge Mitropolit
al Transilvaniei), ci şi în cel istoric (cazul lui Silviu Dragomir) etc. Din păcate
destinul unora dintre ei avea să fie dur marcat de instaurarea regimului
comunist (Nicolae Stinghe, Virgil Musta).
După Concluzii şi Bibliografie, lucrarea se încheie cu o Anexă ce
cuprinde repertoriul studenţilor din Transilvania, Banat şi Crişana care au
studiat în cadrul acestei facultăţi în intervalul 1875-1918.
Scrisă într-un stil plăcut, lucrarea e uşor accesibilă şi pentru publicul
larg iubitor de istorie nu doar pentru istorici. Ea are meritul de a deveni utilă
din multe puncte de vedere pentru cei interesaţi de rolul acestei instituţii în
formarea unei pături a intelectualităţii româneşti la cumpăna dintre secolele
XIX-XX şi la contribuţia acesteia în fortificarea morală şi culturală a lumii
româneşti din trei provincii aflate pe atunci sub stăpânire străină.
Ioan Ciorba
*

Naţiunea imaginată. Concepte şi etape în construirea identităţilor
naţionale europene. In honorem prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu,
Coordonatori: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian
Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Romînaşu, Editura
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-NapocaDeva, 2019, 503 p.
Volumul omagial dedicat în onoarea prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu,
însumând 503 pagini şi un număr de 26 de articole, structurată pe trei
părţi: Articole omagiale din partea colegilor apropiaţi, Naţiunea imaginată.
Concepte şi etape în construirea identităţilor naţionale europene (secolele
XIII-XIX) şi Naţiunea imaginată. Concepte şi etape în construirea identităţilor
naţionale europene în epoca contemporană, s-a dorit a fi un mic tribut
adus magistrului arheologiei româneşti din N-V Crişanei, celui care a pus
bazele moderne ale Muzeului Ţării Crişurilor şi care şi-a adus contribuţia
la înfiinţarea Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu la
împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani.
În prima parte a volumului sunt grupate un număr de 5 articole
omagiale, din partea rectorului Universităţii din Oradea, Constantin Bungău
(Profesorul universitar Sever Dumitraşcu la moment aniversar), din partea
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decanului Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele
Comunicării, Ioan Horga (Sever Dumitraşcu – Un spirt universalist într-un
pedagog de suflet), din partea prietenului şi colaboratorului Ioan Derşidan
(Triptic Sever) şi din partea celor doi apropiaţi discipoli Laura Ardelean (Sever
Dumitraşcu – Cercetări arheologice cu privire la preistoria Crişanei) şi
Florin Sfrengeu (Câteva consideraţii privind contribuţia arheologului Sever
Dumitraşcu la istoria Crişanei în perioada secolelor III-XIII A.D.).
În partea a doua a volumului, în subcapitolul intitulat Naţiunea imaginată.
Concepte şi etape în construirea identităţilor naţionale europene (secolele
XIII-XIX), sunt prezente un număr de 11 articole, ordonate cronologic şi
cuprinzând o largă paletă de studii în limba română şi italiană: Ion Alexandru
Mizgan abordează tema Imperiului latin de Constantinopol prin prisma
împăratului Henric de Hainault (1206-1216), considerat salvatorul acestuia;
Nicola Perencin prezintă, în limba italiană, aspecte privind folclorul românesc;
Traian Ostahie analizează Capitlul romano-catolic din Oradea în perioada
evului mediu; Ioan-Aurel Pop, valorificând fonduri arhivistice prezintă o
temă puţin dezbătută în istoriografia româna privind discriminarea românilor
transilvăneni în secolul al XVI-lea; Sorin Şipoş este present în volum cu un
material privind călătorii străini din Ţările Române; Federico Donatiello şi Dan
Octavian Cepraga, într-un articol în limba italiană prezintă originea teatrului
naţional român; Ioan Ciorba și Cristian Apati au un studiu privind parohiile
ortodoxe din Bihor de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până la mijlocul
secolului al XIX-lea; un al doilea articol al lui Dan Octavian Cepraga prezintă
importanţa traducerilor în procesul modernizării limbii literare române; Cornel
Sigmirean dezbate noţiunea de naţiune şi proiecte naţionale în secolul al XIXlea; Florin Dobrei înfăţişează portretul unui luptător pentru idealul naţional,
protopopul de Deva Ioan Papiu, iar Radu Romînaşu evocă timpul marilor
decizii, delegaţii şi participanţii bihoreni la Marea Adunare Naţională de la
Albă Iulia din 1 Decembrie 1918.
În a treia parte a volumului în subcapitolul intitulat Naţiunea imaginată.
Concepte şi etape în construirea identităţilor naţionale europene în epoca
contemporană, se regăsesc un număr de 10 articole de istorie contemporană,
din care 3 interesante articole privind populaţia românească din teritoriul
cunoscut sub numele de Basarabia. Gurie Georgiu face un recurs la memorie
şi tradiţie în construcţia identităţilor neperisabile; Ion Gumenâi înfăţişează
situaţia populaţiei Basarabiei în faţa propagandei ortodoxismului rus şi a
ateismului sovietic, Liliana Rotaru relatează dezideologizarea învăţământului
superior în RSSM; Ion Zainea prezintă o imagine a mistificării făuririi statului
naţional român prin rolul cenzurii în perioada anilor 1968-1975; Mihaela
Goman expune un scurt repertoriu al şantierele arheologice din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş din anul 1972; Mihai D. Drecin alături de Delia
Cora expun două întâlniri dintre Pantelimon Halippa şi Victor Jinga în anul
1978; Gabriel Moisa evocă încercările românilor din Ungaria de căutare a
originilor în revista „Timpuri” (Giula) între anii (1985-1991), Gelu Daniel Serea
îşi aduce contribuţia la cunoaşterea istoriografiei româneşti recente privitoare
la comitatul Bihor; Ion Eremia evidenţiază rolul politicii ca instrument de
formare a unei noi naţiuni: „Naţiunea civică moldovenească” în vreme ce
Stelian Nistor prezintă câteva consideraţii privind realitatea demografică
prezentă a judeţului Hunedoara.
Volum omagial supus atenției noastre oferă o lectură plăcută,
cuprinzând o serie de articole interesante, cu o mare cantitate de informaţie
inedită, pe o largă sferă de problematici și domenii, care va aduce publicului
cititor o îmbogăţire a orizontului de cunoaştere şi căreia i se poate acorda
un binemeritat un loc în istoriografia românească.
Marian Trandafir
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