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Satu Mare, al doilea ora; dup[ Miskolc unde
comer\ul cu articole din piele era profitabil

Acum 111 ani
se năștea una dintre
personalitățile em-
blematice ale nord -
vestului României,
pedagog de excep-
ție, un organizator
cum puțini erau, un
mare patriot, iubit și
urât la fel de mult de
contemporanii săi
care nu-i agreau rea-
lizările de excepție
după cum însuși
mărturisea< „Ca das-
căl am muncit în Si-
ghetul Silvaniei, Cri-
șeni, Eriusâncrai, Siciu, Sărăuad și Tășnad, toate din
județul Sălaj și plecând din fiecare sat fără voia mea și
prin forța împrejurărilor, ori că eram fără stagiu militar,
ori pe postul altuia, ori din dorința conducerii inspec-
toratului școlar de a mă «promova» în posturi mai în-
semnate, cum s-a zis. Pe lângă cunoștințe corespunză-
toare în toate satele am semănat suflet și dragoste de
Neam și Țară. Coruri de copii, coruri mixte de tineret
au răsunat în toate satele mele.” 

Ioan Ardeleanu
Senior, un 
intelectual 
format `n 

România Mare

      Organizatorii Târgului de carte
Gaudeamus anunţă că au numărat
aproximativ 115.000 de vizitatori la cea
de-a 26-a ediţie a evenimentului.
Găzduită de Pavilionul B2 Romexpo în
perioada 20 – 24 noiembrie, s-a încheiat
duminică seara 24 noiembrie  la capătul
unui adevărat maraton editorial care
adaugă în palmaresul de un sfert de secol
al evenimentului< circa 115.000 de
vizitatori, aproape 900 de lansări de carte,
dezbateri şi sesiuni de autografe şi peste
250 de participanţi, reuniţi în 200 de
standuri care au acoperit o suprafaţă de
peste 8.300 de metri pătraţi. 

      Regizorul ucrainean Oleg Sențov a
primit Premiul Saharov, câștigat anul
trecut, într-o ceremonie organizată în
plenul Parlamentului European, ne
anun\[ printr-un comunicat trimis pe
adresa redac\iei biroul de pres[ al
Parlamentului European. Oleg Sențov a
primit Premiul Saharov în 2018, dar nu
a putut veni anul trecut la ceremonia de
la Strasbourg, pentru că era în închisoare.
A fost încarcerat pentru că a protestat
împotriva anexării Crimeii, regiunea în
care s-a născut, de către Rusia. Pe 7
septembrie 2019, regizorul ucrainean a
fost eliberat în urma unui schimb de
prizonieri între Rusia și Ucraina.
      Cu ocazia înmânării premiului,
președintele Parlamentului European,
David Sassoli a spus< „În mod clar, ați fost
ferm în susținerea principiilor și
convingerilor dumneavoastră, domnule
Sențov, pentru care ați plătit un preț foarte
mare< propria libertate. Nimeni nu ar
trebui să plătească pentru acest lucru.”
      Președintele Sassoli a lăudat curajul
luptătorilor pentru libertate care iau
poziție atunci când sunt încălcate
drepturile omului. „Domnul Sențov a fost
eliberat, dar mulți alții, inclusiv bloggeri
și jurnaliști precum Stanislav Aseiev, sunt
încă ținuți prizonieri în estul Ucrainei.
Cerem eliberarea acestora”, a adăugat
domnul Sassoli. În timpul ceremoniei,
Oleg Sențov a declarat< „Primirea acestui
premiu este o onoare și o responsabilitate
uriașă. Accept acest premiu, pe care nu îl
consider o onoare personală, ci un premiu
dedicat tuturor prizonierilor politici
ucraineni care s-au aflat în închisorile
rusești și tuturor celor care mai sunt încă
acolo”. Mai mult, acesta și-a manifestat
aprecierea pentru Uniunea Europeană și
valorile democratice și a criticat practicile
„militariste” ale Rusiei.

”Maria, regina României”,
un film necesar pentru

reg[sirea istoriei

Adev[rul
despre

istoricul
ceramicii
de Vama
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Prea pu\in se cunoa;te istoricul acestui me;te;ug care s-a practicat doar ̀ ntr-o singur[ localitate din |ara Oa;ului
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~n ziarul Szamos din 2 decem-
brie Teitelbaum Herman sem-
neaz[ un articol interesant< “Dez-
voltarea industriei noastre”. Por-
nind de la dorin\a autorit[\ilor
locale de a ̀ nfiin\a o ;coal[ de in-
dustria lemnului ;i metalelor, au-
torul face o analiz[ a industriei
S[tmarului ;i propune mai de-
grab[ o ;coal[ de industrie a pie-
lii. Afl[m astfel c[ Satu Mare,
dup[ Miskolc a fost al doilea ora;
din Ungaria unde comer\ul cu ar-
ticole din piele era `nfloritor. Iar
târgurile de piele naturală din Sa-
tu Mare au fost vestite pe o raz[
de 3-4 comitate. Ce s-a ̀ nt]mplat?
Odat[ cu industrializarea,
me;te;ugarii au r[mas cu meto-
dele `nvechite ;i nu au mai f[cut
fa\[.

O ;tire mai pu\in obi;nuit[ in-
formeaz[ s[tm[renii c[ inima ;i
creierul criminaluluiPapp Béla au
fost analizate la institutul din Bu-
dapesta. Din punct de vedere fi-
ziologic, speciali;tii nu au consta-
tat nimic anormal, prin urmare
criminalul ;i-a ucis fratele cu
s]nge rece. Din ;tirea cu titlul
“Micul Monaco” ve\i afla c[  unii
s[tm[reni erau st[p]ni\i de pati-
ma jocurilor de c[r\i. Fiind vorba
de “ni;te cetățeni onorabili” care
“pot juca 21, dar nu-;i pun nume-
le în joc”, identitatea lor a fost \in-
ut[ secret.

"Dezvoltarea industriei
noastre

Poate apucăm ;i noi ca o rază de soare
să ajungă ;i asupra ora;ului Satu Mare
din galactica pe care o numim puterea
națională centrală. Primarul ora;ului
nostru a anunțat la o întâlnire recentă
vestea îmbucurătoare venită de la guvern,
că se are în vedere înființarea unei ;coli
de industrializarea lemnului ;i de prelu-
crare a metalelor. Ministrul comerțului,
aflat în ora;ul nostru a binevoit să întă-
rească ;i verbal această intenție, spunând
totodată că mai trebuie să a;teptăm pen-
tru că alte trei ora;e se află la rând pentru
astfel de ;coli. Domnul ministru a spus
că el nu ține neapărat la aceste două ra-
muri industriale ;i sprijină ;i alte profiluri
dacă acestea corespund mai bine realită-
ților locale.

Deci ;i ora;ul Satu Mare are ;anse să
ajungă între cele favorite, adică în rândul
acelor ora;e care s-au dezvoltat din punct
de vedere economic cu susținerea guver-
nului, iar noi trebuie să privim această
circumstanță cu mulțumiri, pentru că
noi am cheltuit deja prea mult în interes
public, a;a că nu mai avem resurse pentru
înființarea ;i susținerea unor instituții
fără care nu putem vorbi despre dezvol-
tarea industriei locale şi despre compe-
titivitate, deci despre dezvoltarea vieții
noastre economice. Până când această
promisiune generoasă se va realiza, avem
timp să discutăm despre acele ramuri in-
dustriale care au nevoie de sprijin mai
mare în condițiile noastre.

După părerea mea, trebuiesc spriji-
nite în primul rând acele ramuri, care
asigură pâinea pentru cât mai mulți
muncitori, care vor fi capabili să se cultive
din punct de vedere teoretic ;i practic,

ca printr-o dezvoltare adecvată să se
oprească importul în masă a mărfurilor
străine. Aceste considerente m-au făcut
ca la respectiva întâlnire să propun ca în
loc de profilul de prelucrarea lemnului
;i a metalelor, să solicităm guvernului o
;coală ;i ateliere de instruire cu profil de
prelucrarea a lemnului ;i a pielii.

Eu recunosc că ;i în cazul industriei
de prelucrare a metalelor pot fi multe ra-
muri care se pot ridica prin instruire la
un grad de artă, dar deocamdată, când
industria țării ;i mai ales cea a ora;ului
nostru este încă rudimentară ;i se luptă
cu grija pâinii de toate zilele, scopul nu
poate fi esteticul ;i arta, ci producția de
masă a articolelor de o largă circulație,
ca acestea să fie accesibile cu un aspect
exterior atrăgător ;i bine făcute pe piața
de consum, ;i să fie competitive la preț
cu mărfurile similare din străinătate. Dar
hai să luăm la rând acele ramuri ale in-
dustriei care funcționează într-adevăr,
ca să aflăm, dezvoltarea cărei ramuri va
asigura cel mai bine  în viitor o redevență
în folosul comutității în urma unor efor-
turi ;i sacrificii făcute pentru ele.

Există unele ramuri industriale care
au înflorit în trecut, dar care au suferit
un declin natural odată cu progresul ci-
vilizației. Acestea nu mai pot revitaliza
cu niciun fel de injecții. Este vorba în
primul rând de industria gubei, care s-a
limitat după un  timp doar la ținuturile
valahe, apoi industria olăritului, care a
suferit mari pierderi de circulație datorită
vaselor de fontă ;i a celor de fier emailat.
Croitorii de ținute maghiare au o desfa-
cere la fel ca înainte, dar cei care se ocupă
de această meserie dau faliment pe rând,
pentru că s-a creat o concurență prea
mare în vederea achiziționării stofei ne-
cesare din cauza unor credite u;or acce-
sibile. Deci această ramură produce mai
mult față de cât au nevoie clienții. :i în
industria mică de producere a îmbrăcă-
mintei țărăne;ti constatăm o decădere
normală, deci în cazul acestora este pă-
guboasă orice tendință de sprijin de dez-
voltare.

Industria țesutului la noi a fost în-
totdeanua doar una casnică, care a fost
practicată de femeile casnice de la țară,
mai mult pentru contracararea inactivi-
tății, ea nefiind la noi nici în trecut ;i nici
azi o sursă permanentă de venituri, până
când munca agricolă asigură un câ;tig
zilnic considerabil. Această posibilitate
de a obține venituri se justifică doar în

Secuime ;i în |ara de sus, unde lipsa ge-
nerală a posibilităților de lucru fac ca
muncitorul agricol să se mulțumească
cu un câ;tig zilnic de doar 20 de crăițari.

În schimb, fierarii, lăcătu;ii ;i tini-
chigiii, ace;ti reprezentanți ai a;a zisei
industrii de prelucrare a metalelor, î;i
desfă;oară o activitate în dezvoltare, ;i
au ajuns ;i în ora;ul nostru la un nivel
profesional lăudabil, mai ales lăcătu;ii ;i
tinichigii. Ei produc ni;te lucrări fru-
moase, aproape artistice ;i ieftine, a;a în-
cât ei sunt oricum competitivi ;i nu au
nevoie de instruire ;i de dezvoltare, suc-
cesul lor va fi mai mare doar de ni;te
construcții noi.

În industria lemnului doar strungarii
o mai duc cumva, însă ei nu sunt capabili
la o concurență cu munca semenilor lor
din ora;ele mai mari dezvoltate. În cazul
lor chiar ar fi binevenită o instruire ;co-
lară, mai ales predarea desenului.  Aceas-
tă ramură industrială ar putea avea un
viitor dacă o ;coală profesională viitoare
ar veni în completarea cuno;tințelor
acestora teoretice ;i practice precare
printr-un atelier de instrucții, căci în
apropierea ora;ului nostru se află pădu-
rile din zona Codrului, pe de altă parte
imensa masă lemnoasă din Oa;, pentru
că o astfel de industrie poate prospera
doar acolo, unde materialul de prelucrat
se află în apropiere.

Însă, paralel cu un profil de prelu-
crare a lemnului, noi nu am avea atât de
mult nevoie de un profil de prelucrare a
metalelor, ci arzător de mult am avea ne-
voie de o ;coală de industrie a pielii. Iar
dacă în țara noastră încă nu există niciun
exemplu pentru  ;coli de acest gen, atunci
trebuie să preluăm ni;te exemple din
străinătate în urma cercetărilor indus-
triale naționale, pentru că industria pielii
din ora;ul nostru este singura care, dacă
o cultivăm în mod corespunzător, va
aduce ni;te venituri înfloritoare nu doar
pentru tăbăcari, ci ea va relansa ;i va face
competitive ;i meseriile de pantofar, de
cizmar, de curelar, de confecționer de ;ei.

Dacă vom instrui tăbăcarul în parte
în ;coală din punct de vedere teoretic, în
parte în atelierul-;coală, se poate ;i în
lipsa unei fabrici, în cadrul micii indus-
trii, cu ajutorul tehnicii avansate ;i a re-
zultatelor chimiei ca acesta să prelucreze
piela crudă mai repede ;i cu o cheltuială
mai mică, dar totodată într-o calitate mai
bună, atunci ar disp[rea dintr-o dată acea
situație regretabilă ;i ru;inoasă, care este

cauza declinului acestei ramuri indus-
triale, care odinioară a fost una înflori-
toare. Ucenicii din ;coală ;i calfele în me-
seria de tăbăcar ar putea învăța în atelie-
rul de instrucție nu doar acele metode
vechi ;i inadecvate pentru progres cu ca-
re ei se întâlnesc în sistemul vechi al bre-
slelor, dar ar învăța cum să facă din pielea
de oaie ;i de capră un produs asemănător
de piele de căprioară. Iar din această piele
prin vopsire se pot confecționa ;i tapițe-
rie de mobilă ;i alte obiecte de lux bine
plătite.

Cât de dezvoltată era mai de mult
tăbăcăria ;i unde a ajuns ea, nu trebuie
ilustrat cu cifre. Târgurile de piele natu-
rală din Satu Mare au fost vestite, cele 3-
4 comitate vecine au adus toată marfa
de piele crudă pe piața de la noi, cu toate
că aceste comitate s-au ocupat la o scară
mare de cre;terea bovinelor. Pe piața de
la noi s-au întâlnit vânzătorii ;i cumpă-
rătorii până când tăbăcarii no;tri au fost
în măsură să prelucreze pielea crudă ;i
să aprovizioneze pantofarii, cizmarii ;i
curelarii cu materia primă necesară.

Însă pretențiile au crescut, pe tot glo-
bul a avut loc o dezvoltare privind pro-
ducția industrială, numai tăbăcarii
no;tri au rămas cu metodele vechi pri-
vind prelucrarea pielii, astfel a scăzut
competitivatea lor ;i din această cuză a
scăzut atât de mult această ramură a in-
dustriei, a;a încât azi doar puțini oameni
pot trăi din tăbăcărit.

Declinul industriei tăbăcăriei a tras
cu sine în mod obligatoriu ;i industriile
de cizmar, de pantofar ;i de curelar, pen-
tru că ace;tia nu au acces pe piețele noas-
tre la materia primă de piele ieftină ;i
conform cerințelor moderne de azi, ;i
în acest fel nu doar materia primă de
piele merge în  locuri străine, dar ea este
readusă la noi din Austria sub formă de
cizme, pantofi ;i curele pentru cai. 

Aceasta este istoria tristă a industriei
noastre de piele, cu toate că în țara noas-
tră, după Miskolc, ora;ul Satu Mare a
fost al doilea ora;, unde comercializarea
articolelor de piele a avut circulația cea
mai mare, iar ;i azi, după un declin foarte
mare, această industrie este deasupra tu-
turor celorlalte ramuri industriale, nu
doar privind numărul muncitorilor, dar
;i din privința volumului tranzacțiilor.
Mii ;i mii de persoane a;teaptă o revi-
gorare a situației de la reforma promisă.

Camera de comerț ;i industrie de la
Debrecen ar avea o sarcină benefică ;i
folositoare dacă în timpul până când în
ora;ul nostru s-ar înființa această ;coală
profesională, pe baza datelor adunate,
ar studia nu doar cauzele declinului in-
dustriei noastre de prelucrare a pielii,
dar ;i căile prin care această ramură in-
dustrială s-a putea revigora în cadrul
micii industrii prin instruire, ;i cum s-
ar putea crea o muncitorime prin ateliere
de instrucție care cu timpul ar putea du-
ce înainte cauza dezvolt[rii acestei in-
dustrii.

Teitelbaum Herman

Inima ;i creierul 
lui Papp Béla

Inima ;i creierul criminalului Papp
Béla au ajuns prin profesorul universitar
dr. Thanhofer la institutul ce cercetare
național. Prima investigație s-a efectuat
la departamentul nr. 2 al acestei instituții,
în urma căreia s-a stabilit, că inima ;i
creierul lui Papp Béla au fost normale
de tot, ;i nu s-a constatat nicio anomalie
în legătură cu acestea. 

(Szamos, 2 decembrie 1900)

Traducere Veres Isvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

Osp[\ la restaurant
Krausz Áron, proprietarul hotel-res-

taurantului „Zöldfa“  („Copacul verde”
care a funcționat în „Casa albă”) a ajuns
vineri seara la o idee genială în timpul
primului act al piesei „Regimentul de fe-
mei” şi anume să invoce zilele frumoase
de odinioară cu membrii trupei actuale
a teatrului. El a invitat întreg personalul
trupei la restaurantul său, însă având în
vedere că invitația a fost făcută în timpul
spectacolului, doamnele nu s-au putut
prezenta la restaurant, a;a că doar băr-
bații trupei s-au putut bucura de această
ospitalitate. 

Oaspeții au petrecut până la orele di-
mineții cântând multe melodii maghiare
de suflet. Melodia cu cel mai mare succes
a fost o arie din opereta „Studenții veseli”
cântat[ lângă un vin bun< „Cu paharul
plin de vin, dar cu buzunarul gol”. 

Bunul proprietar, înțelegând pe de-
plin sensul acestei melodii, a decis că va
organiza un mare revelion, la care va
primi cu plăcere personalul trupei la cină
cu familia sa.

Inunda\ii par\iale 
în ora;ul nostru

La intersec\ia str[zii Kisfaludy (Iuliu
Hossu) cu strada Verbőczy (Mileniului),
în fața casei văduvei lui Szabó Pál, se face
de obicei o inundație atât de mare, încât
orice înceracare de trecere fără pericol
este imposibilă. Mai ales ieri, nivelul apei
a fost mare - de 1 metru - din cauza că
aici nu s-a asigurat scurgerea apei. Despre
circulația atelejelor nici nu putea fi vorba,
pentru că această stradă scurtă din cen-
trul ora;ului nostru nu este pietruită nici
astăzi. 

Noi avem deja şi tramvai, însă ar tre-
bui să avem în vedere ;i circulația cu va-
porul, pentru că situația actuală este ne-
sustenabilă. O analiz[ a situației actuale,
a fost cerută de mai mulți s[tm[reni pri-
nintermediul ziarului nostru.

Micul Monaco
“Micul Monaco” a fost perturbat din

nou de poliție. Dar unde este micul Mo-
naco, numit ;i „berăria maghiară”? În
Mintiu, la colțul Pieței Isván (Erolilor Re-
voluției) cu str. Kazinczy (:t. cel Mare).
În ziua de 28 noiembrie cinci in;i au jucat
acolo cărți de la ora 8 seara până-n zorii
zilei următoare. 

Dar despre cine este vorba? Păi, asta
nu se poate da publicității, pentru că este
vorba de ni;te cetățeni onorabili, care pot
juca 21, dar nu-;i pun numele în joc. În
afar[ de ace;ti cinci domni, ;i proprieta-
rul restaurantului a participat la joc, dar
numai în calitate de chibiț. 

Un domni;or ;i-a pierdut în joc cea-
sul său de aur cu lănți;or cu tot, un alt
domn medalionul de aur al soției sale.
Nu ar fi deranjați cei în cauză de pierde-
rile suferite, însă investigația poliției poa-
te va stârni în familiile lor oarecare dis-
cuții.

ISTORIE
Există unele ramuri industriale care au înflorit în trecut, dar care au suferit un declin natural

odată cu progresul civilizației. Acestea nu mai pot revitaliza cu niciun fel de injecții. Este vorba
în primul rând de industria gubei, care s-a limitat după un  timp doar la ținuturile valahe, apoi
industria olăritului, care a suferit mari pierderi de circulație datorită vaselor de fontă ;i a celor
de fier emailat. 

Casa Me;te;ugarilor din Satu Mare

Satu Mare, al doilea ora; dup[ Miskolc unde
comer\ul cu articole din piele era profitabil
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PERSONALIT~}I
Destinul lui Ioan Ardeleanu Senior seamănă cu al altor dascăli care s-au

format în perioada interbelică, iar după schimbările diferitelor regimuri au
continuat să creadă în idealurile formatoare, vremurile însă le-au fost potrivnice<
Mihai Bălaj, Ioan Giurgea și chiar Nae Antonescu.

Urmare din pagina 1

Ioan Ardeleanu Senior face parte din
prima generație de tineri educați și crescuți
în cadrele României Mari, cu o pregătire
temeinică, animați de un fierbinte patrio-
tism, idealiști, care și-au închinat viața pro-
pășirii noului stat românesc. Destinul său
seamănă cu al altor dascăli care s-au format
în perioada interbelică, iar după schim-
bările diferitelor regimuri au continuat să
creadă în idealurile formatoare, vremurile
însă le-au fost potrivnice<  Mihai Bălaj,
Ioan Giurgea și chiar Nae Antonescu.

Date biografice

Ioan Ardeleanu Senior s-a născut la
28 octombrie 1908, în comuna  Supuru
de Sus, județul Sălaj într-o familie de țărani
mijlocași, din părinții Vasile Ardeleanu și
Floarea (născută Farcău). Arborele genea-
logic al familiei Ardeleanu își trage seva
din Munții Apuseni. În preajma răscoalei
conduse de Horea, Cloșca și Crișan, stră-
bunicul dinspre tată, Endreica și fiul său
Ioanaș s-au refugiat, așezându-se în Su-
puru de Sus, în jurul anului 1785. Ionaș l-
a avut pe Ștefan, bunicul lui Ioan Ardelea-
nu Senior. Ștefan l-a avut pe Vasile, tatăl
lui Ioan Ardeleanu senior, mort în Galiția,
în timpul Primului Război Mondial la 3
aprilie 1916. Rămas orfan, cu o soră și un
frate, a fost crescut de mama sa care era
casnică. Fratele său, Teodor Ardeleanu, a
căzut în luptele de la Crimskaia (Krim-
skaia) în ziua de 17 aprilie 1943. Această
informație o avem din ziarul „Curentul”,
anul XVI, nr. 5.503, duminică, 13 iunie
1943. Refugiații ardeleni aflați într-un re-
giment de pe front anunță moartea cama-
radului lor și îi îndeamnă pe cei de acasă
să aprindă o lumânare pentru sufletul celui
căzut. Ștrirea decupată din ziar a fost lipită
în spatele cărții care i-a aparținut lui Ioan
Ardeleanu senior „Oameni din Sălaj”. Sora
lui s-a căsătorit în Supuru de Sus și a fost
casnică.

Cele 4 clase primare le-a făcut în co-
muna Supuru de Sus (1917-1922). Din
toamna anului 1922 a plecat la Școala Nor-
mală de învățători din Zalău, unde a făcut
6 clase. În iunie 1928 obține diploma de
învățător. Nu avea încă 20 de ani împliniți!
A desfășurat o bogată activitate didactică
de luminare a maselor din sate în< Sighetu
Silvaniei, Crișeni, Eriusâncrai, Siciu, Să-
răuad și Tășnad, învățător director în co-
muna Supuru de Jos (toate în fostul județ
Sălaj). De la 1 septembrie 1928 până la 15
august 1952 și-a desfășurat activitatea de
dascăl cu pasiune pentru instrucția și edu-
carea copiilor. Din anul școlar 1928-1929
a fost învățător în comuna Sighetu Silva-
niei. Din 15 august 1929 a plecat în armată,
la Regimentul 88 Infanterie Careii Mari
unde a stat până la 15 august 1930. La eli-
berare primește un certificat de bună pur-
tare pe timpul aflat sub drapel, unde i se
face și o descriere a trăsăturilor fizice< părul
blond, talia 175/85, sprâncene blonde, ochi
albaștri, gura potrivită, bărbia ovală, nasul
potrivit, fără semne particulare.

A devenit membru 
pe viață al „Astrei” 

În anul școlar 1930-1931 a fost învă-
țător în comuna Crișeni, județul Sălaj,
1931-1932 învățător în comuna Eriu –
Sâncrai, iar din anul școlar 1932 – 1933 a
fost învățător în comuna Siciu, județul Să-
laj. De aici se păstrează procesul verbal de
predare a școlii primare de stat. Într-un
an școlar este de mirare câte a putut realiza
acest tânăr care nu demult ieșise de pe
băncile școlii, ceea ce ne demonstrează
realele calități de dascăl. Astfel, se notează

că predă arhiva, materialul didactic, bi-
blioteca fără nici o lipsă! Crease în școală
o agentură a „Astrei” care avea o bibliotecă
cu 433 volume ținute într-un dulap pro-
priu având plătite abonamente la urmă-
toarele ziare< „Foaia Noastră” (Cluj), „Ga-
zeta Transilvaniei” (Brașov), „Gazeta de
Duminică” (Șimleu Silvaniei), „Albina”
(București). A introdus între documentele
predate și Cartea de Aur a comunei Siciu
scrisă de el, care cuprindea monografia
comunei, a școlii și a bisericii. A creat So-
cietatea de lectură „Ardeleana” a elevilor
de la școala primară de stat, iar printre do-
cumentele predate se număra și o culegere
de folclor local și o bibliotecă de 35 de vo-
lume. Predă de asemenea și o Societate
cooperativă „Silvania” cu 31 de membri
elevi, cu un capital subscris de 320 de lei
și capital vărsat de 86 de lei. Era în curs de
organizare și Muzeul școlar, mobilierul fi-
ind terminat urmând amenajarea. Din
toamna anului 1933 îl găsim învățător în
comuna Sărăuad unde a stat până în toam-
na anului 1936. Din procesul verbal de
predare-primire a școlii încheiat între Ioan
Ardeleanu Senior ca predător și Gheorghe
Patachi ca primitor, în data de 3 noiembrie
1936 rezultă câteva din realizările extra-
ordinare pe care le-a lăsat în urmă Arde-
leanu. Și aici predă toate bunurile fără nici
o lipsă, biblioteca pedagogică cu 39 volu-
me, Societatea de lectură „Ardeleana”, or-
ganizată în toamna lui 1933 care avea deja
240 volume în bibliotecă dar și 5 caiete cu
folclor adunat din localitate, Societatea de
lectură „Dr. Vasile Lucaciu” a tinerilor din
comună care avea o bibliotecă de 232 de
volume, un steag al asociației precum și
ziare abonate pe anul în curs („Gazeta de
Vest”-Oradea, „Foaia Noastră”-Cluj, „Al-
bina”-București), un aparat de radio în sta-
re de funcționare care costase 7.500 lei,
din care biserica greco-catolică a dat 3.500
lei iar comitetul școlar 4.000 lei. Se predă
de asemenea Cooperativa școlară „Albina”
organizată cu elevii școlii în anul 1934 . 

În perioada aceasta petrecută la Sără-
uad a devenit membru pe viață al „Astrei”
în anul 1934 și a început să țină o Carte de
Aur în care a consemnat evenimentele în-
semnate din viața comunei, bisericii și șco-
lii, practică pe care a introdus-o în toate
localitățile în care a activat ca învățător. 

Cariera didactic[

Din anul 1936-1940 a fost învățător -
director în Tășnad. A participat la nenu-
mărate cursuri de cultură generală (1933
la Sibiu, 1936 la Câmpulung Muscel, etc.),
promovând și toate gradele didactice fără
probleme (1932 - definitivatul, decembrie

1936 - gradul II, martie 1941 - gradul I,
aprilie 1945 - gradul de învățător supe-
rior).

~n septembrie 1940 s-a refugiat 
`n Rom]nia

Din septembrie 1940 până în 1945 a
fost refugiat cu soția Sofia și băiatul In-
ocențiu Ioan în România. Prima dată s-a
stabilit în Târgoviște, vechea cetate de
scaun a Țării Românești, la cumnatul lui,
Nicolae Mazilu, directorul liceului „Enă-
chiță Văcărescu”. Apoi, Ministerul Educa-
ției Naționale l-a trimis la Blaj ca institutor
la Școala de Aplicație a Școlii Normale Ro-
mâne Unite, iar soția într-un post similar
la Școala Normală de învățătoare. El a ple-
cat intempestiv cu câteva geamantane, iar
mama, într-o noapte, i-a transportat cu
căruțele arhiva și biblioteca din Tășnad as-
cunzându-le în podul șurii din Supuru de
Sus. Deja avea o arhivă și o bibliotecă din
cărți rare, foarte căutată de istorici și literați. 
A fost de asemenea secretar general al Aso-
ciației refugiaților și expulzaților ardeleni
din Blaj și județul Târnava Mică din care
făceau parte personalități marcante< dr.
Dumitru Manu, profesor de teologie la
Cluj-Napoca, dr. Emil Precup, director de
liceu din Gherla, Francisc Hubic, profesor
de teologie la Oradea, Vasile Pop, profesor
la Sighet etc. A organizat o casă de primire
cu două camere în care erau 10 paturi,
pentru că zilnic soseau refugiați din nordul
Ardealului ocupat de horthyşti. El îi găz-
duia până când aceștia își găseau de lucru
și locuință. Dar nu primea doar români ci
și evrei care și ei fugeau de horthyști!  

A îndeplinit și funcțiile de contabil în-
tre anii 1941-1942 și apoi de director al
cooperativei „Ardealul” din Blaj a refu-
giaților și expulzaților. Din această perioa-
dă se păstrează un convocator de ședință,
tipărit, în care se chemau membrii coope-
rativei de consum „Ardealul” la ședința
care urma să se desfășoare în data de 19
ianuarie 1943. Adresa era semnată de pro-
fessor Vasile Popp, președintele coopera-
tivei și Ioan Ardeleanu Senior, secretar-
contabil al cooperativei.

Însă, cea mai mare fericire a lui a fost
când Ministerul l-a detașat ca cercetător
la biblioteca Mitropoliei în anul școlar
1943-1944 pentru realizarea unei lucrări
de documentare istorică și pedagogic in-
titulată „Institute și mijloace de pregătire
a învățătorilor români din Ardeal înainte
de 1918” . 

Să-l lăsăm pe Ardeleanu Senior să în-
fățișeze starea de fericire în care s-a aflat
în această perioadă< „Din Biblioteca Cen-
trală din Blaj am cules nectar și polen cu

atâta sete, pătruns de cel mai sfânt fior,
simțindu-mă într-o enfuziune de cea mai
înaltă trăire cu marii cărturari ai Blajului,
care-și aveau aci adunate toate strădaniile
și jertfele lor pentru luminarea Românilor
de pretutindeni. Mă priveau și mă chemau
din rafturile unor dulapuri originale< Gri-
gore Maior, întemeietorul bibliotecii, cel
dintâi professor al Blajului și compatriot
de-al meu din Sărăuadul Sălajului, George>
Șincai, Petru> Maior, Samuil> Micu, Simion>
Bărnuțiu, Timotei> Cipariu, Augustin> Bu-
nea și toți marii arhierei ai Blajului înce-
pând cu Inocențiu Micu, ctitorul cetății și
până la ultimul, dr. Vasile Suciu, „Vodă” al
Blajului cum îi zicea Nicolae> Iorga. Am
trăit aici clipe atât de înaltă spiritualitate
pe care nu numai că nu le-am trăit înainte
și de atunci până azi, dar care mi-au lăsat
în suflet linii, urme definitive, pentru toată
viața” .

În toamna anului 1944, după elibera-
rea Ardealului de Nord, Ministerul Învă-
țământului în acord cu Comisariatul pen-
tru organizarea Ardealului și pe baza pro-
punerii Inspectoratului regional Alba Iulia,
îl numește pe Ioan Ardelean Senior, in-
spector școlar șef peste învățământul din
Sălaj. La 3 noiembrie 1944 sosește la Zalău
împreună cu aparatul administrativ al ju-
dețului însă în 13 noiembrie trebuie să se
retragă la ordinul trupelor de ocupație so-
vietice, la insistențele iridentei maghiare
foarte puternică și încă în funcții. Situația
învățământului românesc din Sălaj era ca-
tastrofală. Din 802 învățători câți erau în
anul 1940 mai rămăseseră în timpul dic-
tatului doar 52 de învățători români. În
ianuarie 1945 Ministerul îl trimite din nou
cu câteva vagoane de manuale și fonduri
bănești cu o escală la Cluj, ca să se poată
sonda atitudinea comandamentului so-
vietic, ca să înceapă în Sălaj organizarea
învățământului românesc. Ioan Ardeleanu
Senior descrie acele clipe extreme de grele<
„După 4 ani de ocupație, am deschis în-
vățământ românesc, am rechemat din re-
fugiu pe înv<ățătorii> care-și părăsise vetrele
și catedrele în toamna anului cutremurului
de graniță și pământ, am deschis liceu ro-
mânesc în capitala județului, am garantat
și organizat învățământ în limba maternă
pentru toate naționalitățile conlocuitoare.
Dar rechemarea învățătorilor români din
refugiu implica destituirea învățătorilor
maghiari din sate românești, (unii dintre
ei fără pregătire necesară n.n.) și protipen-
dada maghiară n-a putut răbda aestea…
M-au lovit și în urmă am căzut”. 

Căderea lui s-a întâmplat în toamna
anului 1945. A activat apoi ca învățător la
Zalău până în anul 1948 când a fost mutat
la Supuru de Jos unde a condus Gimnaziul
unic de aici. Dintr-o autobiografie pe care
o întocmește în 25 noiembrie 1949, în plină
epocă stalinistă, rezultă că a fost „amăgit”,
după destituirea lui din funcția de inspec-
tor șef, și a intrat în Partidul Național Ță-
rănesc unde a ajuns secretar județean. Din
„Mărturii” rezultă însă că adeziunea lui la
P.N.Ț. a fost din convingere< „…am intrat
în partid fără nici o formalitate, fiind mai
mult o fuziune, o regăsire de front pentru
aceleași credințe…” . Probabil că această
înscriere a fost la îndemnul prietenului
său Corneliu Coposu care pe vremea aceea
era secretarul particular al lui Iuliu Maniu,
deci nu a fost în nici un caz „amăgit”. O
mică parte din corespondența lui Ioan Ar-
deleanu Senior a fost publicată într-o re-
vistă din Zalău .

În anul 1947, după desființarea P.N.Ț.
se înscrie în Frontul Plugarilor, ajungând
membru în Comitetul de plasă Supuru de
Jos. A fost arestat de mai multe ori în anii
1945-1952 sub diferite pretexte dar pentru
perioade scurte de timp< 1945, 19 noiem-
brie 1946, 29 decembrie 1947, ianuarie
1950 . 

În 13 august 1952 este dat afară din
învățământ. Și totuși nu a putut evita ares-
tarea și detenția care survine în 15 august
1952, după care este ținut în închisoare,
fără judecată până în 1 iulie 1954. Despre
eventualele motive ale arestării și închiderii
sale putem să ne facem o idee dintr-un
memoriu (51/598/63 din 20 aprilie 1963)
prin care Ardeleanu Senior cerea reprimi-
rea în învățământ deoarece acuzațiile care
i s-au adus erau absurde și mincinoase.
Printre acuzații figurau că a luat parte la
războiul antisovietic, că a fost secretarul
lui Iuliu Maniu etc. Ardeleanu scria în me-
moriu că a fost luat „participant de mare
anvergură în războiul antisovietic… luat
drept secretarul lui Maniu, pe motive sim-
pliste, aproape similar cu acelea că mi-am
uscat rufele la același soare cu el…” . A stat
până în 8 ianuarie 1953 în închisoarea din
Carei alături de Augustin Osian, dr. Vasile
Condor, dr. Alexandru Pop, Mihail Boca,
Ioan Tătaru, preot Vasile Șuta și alții . Apoi
este dus la București unde este închis în
lagărul de triere de la Ghencea, colonia de
muncă Dudu, lângă Chiajna, la Văcărești
din octombrie 1953, unde îl întâlnește „…
pe bunul și vechiul meu prieten și conju-
dețean Corneliu Coposu … povestindu-
ne reciproc pățaniile în zile la rând”. Au
stat împreună până în 30 iunie 1954 când
Ardeleanu a fost eliberat. De remarcat că
între ianuarie-iunie 1954 I. Ardeleanu Se-
nior a ținut colegilor de cameră (peste 180
persoane) un curs de istorie a Transilva-
niei. Mai amintim că între colegii de ca-
meră se numărau personaje celebre din
lumea universitară românească interbelică<
dr. Vladimir Dumitrescu, prof. univ. Eugen
Daschievici, dr. Victor Papilian etc. 

Ioan Ardeleanu Senior a încercat de
două ori reîntoarcerea în învățământ, în
1963 când a depus la Ministerul Învăță-
mântului memoriul cu numărul
51/598/1963 din 20 aprilie 1963 și în 16
iunie 1964 când revenea la cel din anul
1963. El cerea efectuarea unei anchete
obiective de către un delegat din partea
Ministerului Învățământului și nu trimi-
terea adresei pe filiera obișnuită când se
solicita părerea organelor locale, care clar
că erau împotriva lui Ardeleanu „mi s-a
dirijat toată dezlegarea cererii mele pe obiș-
nuita filieră a relațiilor și referințelor indi-
rect, adică am fost dat iar pe mâna celor
care m-au lovit sau a unora din moșteni-
torii lor, dacă ei nu se mai aflau peste tot
în locurile din care s-au năpustit asupra
mea” . La memoriul din anul 1963 Minis-
terul i-a răspuns că s-a „cerut Sfatului Po-
pular al regiunii Maramureș să cerceteze
situația dv. și să se facă propuneri”. În 27
iunie 1963 prin adresa 51.598 ministerul
îi comunica sec „… s-a examinat situația
dvs., dar nu vi s-a aprobat reîncadrarea în
învățămînt. Vă îndrumăm să vă orientați
spre alt sector de activitate” 

Întors din închisoare el a fost nevoit
să-și caute de lucru. Dar să apelăm la un
contemporan pentru a ne înfățișa drama
lui Ardeleanu< „Reîntors la 1 iulie 1954, ai
săi, cei din învățământ, pentru care păti-
mise, timorați fiind, nu l-au mai cunoscut
și nici nu l-au mai primit … cum se cuve-
nea … Cu un suflet rănit și cu o inimă
zdrobită … Ioan Ardelean Senior, a fost
nevoit să se reîntoarcă printre străini, care
l-au înconjurat cu dragoste, căldură și mul-
tă înțelegere. În acele moment de grea
cumpănă, pentru a-și câștiga existența se
angajează ca „Șef serviciu financiar” la ex-
ploatarea minieră „Sălajul” din Sărmășag.
Culmea era că marea majoritate a angaja-
ților minei erau maghiari.

S-a pensionat la 1 mai 1971, la vârsta
de 63 de ani și s-a bucurat de statutul de
pensionar doar 3 ani.

Mihaela S[lceanu, Muzeul Județean
Viorel C]mpean, Biblioteca Județeană

Fotografie de la cununia lui Ioan Ardeleanu Senior cu Sofia Mazilu

Ioan Ardeleanu Senior face parte din prima genera\ie 
de tineri educa\i ;i crescu\i în România Mare

Anul acesta, `n luna octombrie s-au `mplinit 111 ani de la na;tere
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~n ultima vreme ceramica de Va-
ma a devenit cunoscut[ prin faptul
c[ mai exist[ doar un singur me;ter
olar.  S-a scris, s-au f[cut reportaje
despre ultimul olar, ̀ ns[ prea pu\in
se cunoa;te istoricul acestui
me;te;ug care s-a practicat doar
`ntr-o singur[ localitate din |ara
Oa;ului. De ce? Nimeni nu ;i-a pus
aceast[ `ntrebare. 

Cu un trecut pu\in cunoscut, cera-
mica de Vama s-a `nscris, totu;i, `n
r]ndul marilor centre ceramice din \ar[<
Horezu, Corund, Marginea, Turda, Baia
Mare, etc. Arta ceramic[, de-a lungul is-
toriei, a fost foarte diversificat[ ;i s-a
practicat ̀ n foarte multe locuri. Culturile
Cucuteni, Boian, Monteoru, Wietenberg
din Transilvania, Tisa, dar ;i ceramica
dacic[, au stat la baza centrelor de ol[rit
de mai t]rziu. Cuptoarele dacice de la
Medie;u Aurit stau m[rturie peste timp
despre acest me;te;ug. 

Dac[ se poate spune c[ are o istorie
milenar[, `n schimb, ca me;te;ug, cera-
mica nu pare s[ aib[ un viitor prea str[lu-
cit.  I-a luat locul produc\ia industrial[,
mai pu\in personalizat[, mai pu\in ar-
tistic[. ~n r]ndurile ce urmeaz[ pre-
zent[m istoricul ceramicii de Vama `n
viziunea istoricului de art[ popular[ Tan-
cred B[n[\eanu.

~nc[ din anii 1950-1960, Tancred
B[n[\eanu depl]ngea declinul ol[ritului
din Vama at]t din punct de vedere can-
titativ, c]t ;i calitativ. Istoricul de art[
popular[, director al Muzeului Na\ional
de Art[ Popular[ din Bucure;ti, se ̀ ntre-
ba cum poate fi p[strat[ ;i continuat[
arta ol[ritului la Vama? Nu s-au g[sit so-
lu\ii nici m[car ̀ n economia planificat[.  

Au trecut de atunci peste 60 de ani ;i
situa\ia este aceea;i. Declinul continu[.
Cu un singur olar, Istvanfi Gheza,
me;te;ugul este dus mai departe. 

De departe cel mai aplicat studiu `i
apar\ine lui Tancred  B[n[\eanu. Pe in-
ternet circul[ tot felul de informa\ii false
despre istoria ol[ritului din Vama. S[
sper[m c[ repunerea `n circula\ie a da-
telor reale, bazate pe documente, va fi
de natur[ s[ restabileasc[ adev[rul des-
pre ceramica de Vama, despre familiile
care au practicat acest me;te;ug. 

Date istorice despre Centrul 
de ceramic[ Vama  

A;ezat[ la sudul |[rii Oa;ului, la
poalele mun\ilor comuna Vama este cen-
trul de olari `n care s-a lucrat ;i se mai
lucreaz[ ;i ast[zi una dintre cele mai fru-
moase ceramici din Rom]nia.

Este un sat mixt rom]no-maghiar, la
marginea so;elei care leag[ Satu Mare
de Sighet. Din ;osea pornesc c]teva uli\e
care `ntretaie apoi uli\e paralel cu
;oseaua. Ca un fundal se profileaz[
mun\ii dinspre Baia Mare. ~n afar[ de
munca `n mine, `n p[dure, se mai prac-
tic[ ;i agricultura, iar c]\iva dintre lo-
cuitori sunt olari.

Prima men\iune cunoscut[ despre
Vama, este aceea din scrisoarea regelui
:tefan, din 17 noiembrie 1270.

Nu exist[ date scrise cu privire la is-
toricul ol[ritului din Vama. Tradi\ia lo-
cal[ consider[ ol[ritul foarte vechi aici,
dar aceasta nu poate fi controlat[ ;i pre-
cizat[, mai ales pentru c[ nu a existat o
breasl[, dup[ datele c[reia s[ se poat[
stabili un istoric. Singurele date certe
sunt cele aflate ̀ n matricolele de n[scu\i,
c[s[tori\i ;i mor\i, at]t greco-catolici
(rom]ni) c]t ;i reforma\i (unguri), g[site
la Sfatul Popular al comunei dar numai
`ncep]nd cu anul 1840.

~n aceste matricole apar ca p[rin\i de
copii n[scu\i, ca miri, sau mor\i, o serie
de olari. Sunt foarte pu\ini p]n[ la 1860,
de c]nd, num[rul lor cre;te p]n[ la 1900
(`n special `n perioada dintre 1880-
1890), pentru a descre;te apoi din nou.
~ncep]nd cu primul r[zboi mondial,
ol[ritul se practic[ mai pu\in, deoarece

`n timpul r[zboiului nu s-a g[sit smal\ ;i
dup[ aceea mul\i s-au l[sat de meserie.

C]\i olari erau la Vama?

C[tre 1890 erau peste 30 de olari `n
sat, iar dup[ al doilea r[zboi mondial
erau 12 dintre care 8 unguri. Fire;te c[
nu putem avea situa\ia tuturor olarilor
`n aceste matricole, dar ele ne pot indica
existen\a cert[ a ol[ritului chiar ;i ̀ niante
de 1840. Din acelea;i matricole se des-
prinde constatarea c[ predomin[
num[rul olarilor slovaci ;i unguri fa\[
de cel al olarilor rom]ni. De altfel, tot
din tradi\ia local[, se pare c[ me;te;ugul
ar fi fost adus de olari slovaci, ;i preluat
;i continuat apoi de rom]ni ;i unguri.
Ast[zi se continu[ ol[ritul la Vama, dar
f[r[ a se mai realiza crea\iile deosebit de
frumoase care se mai f[ceau p]n[ acum
20-30 de ani.

Vama nu are lut de oale, ci-l aduce
dintr-un sat vecin, Tur, la distan\[ de cca
5 km. Firesc este ca ol[ritul s[ se dezvolte
`n satul care are la `ndem]n[ lutul.
Tradi\ia local[ sus\ine c[ ini\ial ol[ritul
s-ar fi practicat la Tur de c[tre slovaci ;i
rom]ni. Dar desp[gubirile ulterioare au
f[cut ca regiunea s[ fie lipsit[ de lemn
de foc, meseria fiind preluat[ de ungurii
care locuiau ̀ n Vama. Astfel ol[ritul s-ar
fi mutat la Vama.

Cercet]nd aceasta am constatat exis-
ten\a ol[ritului `n |ara Oa;ului, trebuie
spus c[ ̀ n acela;i matricole am g[sit exis-
ten\a unui olar slovac, `n 1878, la
C[line;ti, ̀ n apropierea Turului, iar ̀ nc[
de prin 1930 lucra un olar slovac la Hu-
ta.

Aceste date ar cobor` ̀ ntru sus\inerea
existen\ei unui ol[rit adus de slovaci, pre-
luat de rom]ni, ;i continuat cu mai mult[
consecven\[ ;i localizat de olari unguri
la Vama. Analiza artistic[ a ceramicii din
Vama va trebui s[ `ncerce clarificarea
acestei probleme. 

~n anul 1920 lucrau la Vama 12 olari,
din care 10 unguri ;i 2 rom]ni. 

~n 1952 r[m[seser[ doar 7 olari (6
unguri ;i 1 rom]n) ;i se ad[ugase ;i o
calf[. Restul de 5 au l[sat meseria trec]nd
ca zilieri la IPEIL sau ca mineri. Se ob-
serv[ o intens[ descre;tere a ol[ritului
`n acest centru.

Meseria se `nva\[ de obicei din tat[
`n fiu. Se creeaz[ astfel familii `ntregi de
olari. Urm[rind mai sus-men\ionatele
matricole, se poate constata existen\a
unor familii de olari din genera\ie ̀ n ge-
nera\ie. Unele nu ;i-au continuat mese-
ria, iar alte familii o contin[ ;i azi.

Dintre olarii rom]ni existen\i azi, nici
unul nu a fost g[sit men\ionat `n matri-
cole, unde apar alte nume. Corobor]nd
aceste date cu informa\iile orale, lucrau
patroni unguri, meseria nefiind continu[
la ei.

Olarii locali sus\in c[ `n trecut
num[rul olarilor rom]ni era cam jumate
din num[rul total al olarilor din Vama.

Olarii unguri aveau ateliere mari la
care lucrau calfe ;i ucenici, ei conduc]nd
mai mult atelierul.

Majoritatea olarilor din Vama nu au
p[m]nt. Mul\i nu se pot apuca de mese-
rie, deoarece nu au casele lor proprii ;i
nu li se `nchiriaz[ case pentru atelier,
c[ci umezeala ce se produce la efectuarea
ceramicii deterioreaz[ pere\ii.

~nainte vreme erau ateliere mari `n
care lucrau calfe ;i ucenici c]t ;i, de multe
ori, ̀ ntreaga familie a olarului. Acum nu
mai apar asemenea forme de produc\ie.
Fiecare lucreaz[ singur, ajutat uneori de
membrii familiei. Din c]nd `n c]nd un
olar mai nevoia; ajut[ altuia. 

Formele de ateliere mai mari re`ncep
prin coopera\ie.

~n unele cazuri `ntreaga familie lu-
creaz[ `n cadrul atelierului cooperato-
rului.

Cauza care a determinat pe mul\i s[
practice ol[ria a fost s[r[cia.

Dar ̀ n ultimii 30 de ani,  mul\i au re-
nun\at la aceast[ meserie prea pu\in ren-
tabil[ ;i ast[zi se lucreaz[ la IPEIL, sau
`n min[. 

Ce se producea la Vama?

Dup[ cele dou[ mari categorii de va-
se, produc\ia de ceramic[ din Vama, cu-
noscut[ p]n[ azi, este de cinci feluri, cu
criterii diferite de clasare.

Dintre cele mai vechi sunt blidele “al-
be” (cu fond alb). 

Ele se deosebesc `n timp, dup[ siste-
me ornamentale. Aceste blide se utili-
zeaz[ uneori ;i la m]ncare, dar se g[sesc
foarte multe at]rnate pe pere\i, ca decor,
de obicei de Pa;te, `n casa fiec[rui o;an,
`ns[ nu `n casele ungurilor. Aceste blide
au cea mai mare valoare artistic[ `n ca-
drul produc\iei de ceramic[ din Vama.

A doua categorie cuprinde toat[ seria
de vase necesare gospod[riei, cu mai
pu\in[ valoare artistic[<  1. vase pentru
dus m]ncare la c]mp, (h`gr[u), ulcele
pentru lapte, farfurfii de m]ncat, oale
mari cu dou[ tor\i pentru g[tit (`ndeo-
sebi varza) ;i pentru fiert magiunul.

A treia categorie o constituie a;a nu-
mitele “oluri albe, urcioare legate de anu-
mite obiceiuri”.

De Pa;ti, `n fiecare an, finii sunt da-
tori s[ mearg[ ;i s[ duc[ “n[na;ului” lor
c]te un urcior, pe care n[na;ul `l at]rn[
de grind[. Dup[ num[rul urcioarelor
at]rnate de grinda unei case se poate cu-
noa;te num[rul finilor unui om. ~n cur-
sul anului, urcioarele acestea `;i g[sesc
`ntrebuin\are pentru ap[ sau borcut (ap[
mineral[), care se g[se;te din abunden\[
`n Oa;, la izvoarele de la Luna, Tur, Bixad
etc. Tot aceste oluri se duc ;i la mor\i ;i
se dau `n dar ;i la c[s[torie sau botez,
n[na;ului.

A patra categorie este aceea a vaselor
“cu;ere” case rituale utilizate doar de
evrei. 

Produc\ia acestora este foarte mare
;i const[ `n oale de 1 kg, borcane de 1-3
kg ;i farfurii lucrate la Vama numai de
doi olari.

Ca valoare artistic[ nu erau deosebi-
te> dar nu era permis ca aceste vase s[ fie
atinse cu buza de sus dup[ ce erau arse
;i n-aveau voie s[ fie ciobite sau c`rpite.
~n sf]r;it, a cincea categorie cuprinde
vasele cele mai recente, produse `ntre
cele dou[ r[zboaie, vase care imit[ pro-
dusele de metal de fabric[ sau cele din
alte centre, adapt]ndu-se noilor nece-
sit[\i. 

A;a sunt< oalele drepte, ne`ntecoase
pentru fiert (f[cute dup[ modelul oalelor
din metal)> oalele pentru dus m]ncare
la c]mp, cu o toart[ rotund[ deasupra>
canceele drepte pentru ap[ (dup[ mo-
delul de Turda).

To\i olarii din sat ;tiu confec\iona
oricare din cele cinci categorii mai sus
enumerate. 

Doar unele tehnici ornamentare la
blidele albe ;i la olurile albe nu sunt cu-
noscute de to\i. Vasele se lucreaz[ `ntr-
o singur[ form[ `n tot satul. 

Produc\ia de oale ;i blide se socote;te
dup[ capacitate.

Se lucreaz[ vase de la 100 gr - 10 kg.
Fiecare m[sur[ de oal[ poart[ num[rul
corespunz[tor normei unei  calfe pe timp
de dou[ zile, la categoria respectiv[.

Unele oale ajung, mai rar, ;i p]n[ la
15 kg.

Produc\ia fiec[rui tip de oal[ difer[
dup[ anotimp, dup[ necesit[\ile gos-
pod[riei sau dup[ unele s[rb[tori.

~n martie-iulie se fac< vase pentru dus
m]ncare la c`mp, oluri albe de n[na;i,
blide albe ad]nci pentru pus pe perete
de Pa;ti, ulcele pentru lapte, urcioare
pentru ap[, farfurii de m]ncat.

~n iulie-decembrie se fac `ndeosebi
oale mari cu 2 tor\i pentru g[tit ;i pentru
f[cut magiun.

~n decembrie-martie de obicei nu se
lucreaz[ din pricina lipsei de p[m]nt.
Celelalte tipuri de vase se fac indiferent
de anotimp, `n afar[ de iarn[.

Socotind c[ fiecare cuptor are capa-
citatea medie de 400 de oale, c[ se arde
cam un cuptor pe lun[, ;i se lucreaz[ cir-
ca opt luni pe an, se poate calcula pro-
duc\ia medie pe an a unui olar la circa
3.200 vase.

Cum poate fi recunoscut[ 
ceramica de Vama?

Dup[ tehnica de  confec\ionare ;i or-
namentare ;i dup[ culorile utilizate.

Tehnica de ornamentare a suferit `n
decursul timpului unele transform[ri. 

Urm[rind variatele tipuri de cera-
mic[ lucrate la Vama se pot deosebi trei
tehnici de ornamentare< prin zg]rierea
`n past[ a ornamentului ;i colorare cu
cornul, cu pensula.

Cele mai vechi piese de ceramic[ din
Vama au ornamentul zg]riat cu un corp
ascu\it `n pasta moale ;i apoi colorat cu
cornul. Aceasta este cu un corn de vac[,
din lut ars. 

Pe la `nceputul secolului nostru nu
s-au mai ornamentat vasele prin zgrafi-
tare, ;i toate ornamentele erau realizate
doar cu cornul.

~n sf]r;it, dup[ primul r[zboi mon-
dial s-a `nceput ornamentarea cu pen-
sula. Fire;te c[ aceasta a determinat ;i
schimbarea ornamenticii.

Cornul se mai utilizeaz[ la trasarea
liniilor. Lucrul cu pensula este `ns[ mai
greu. Uneori, la blidele mai vechi, se rea-
lizau ;i unele ornamente ̀ n tehnica gai\ei,
at]t de frecvent ;i cu succes utilizat[ `n
centrele din Hurez ;i Oboga.

Cele mai utilizate culori sunt< alb,
galben, ro;u, verde, negru. Prepararea
lor se face `n modul urm[tor<

alb< p[m]nt de la Viile Apei, l]ng[
ora;ul Seini, care se usuc[ ;i se r];ne;te
apoi cu ap[>

ro;u< din p[m]nt de la Bixad, r];nit
cu ap[>

galben< se face amestec]nd ro;u cu
alb>

verde< din aram[ care se arde ̀ n cup-
torul de oale, se amestec[ cu lut alb ;i
ap[ ;i se r];ne;te>

negru< dintr-o piatr[ moale care se
afl[ ̀ n satul Tur, se amestec[ cu foci (bar-
botin[) ;i apoi se r];ne;te>

albastru cobalt se cump[r[ din co-
mer\.

Dup[ uscat, vasele se pun la ars `n
cuptor. Cuptorul este construit sau ̀ ntr-
o camer[ a casei sau `ntr-o ;ur[, dar `n
orice caz acoperit. Fiecare olar `;i are
cuptorul s[u `ntr-o camer[ a casei sau
`ntr-o ;ur[, dar `n orice caz acoperit.

Fiecare olar `;i are cuptorul s[u pe
care-l construie;te singur. Tipul de cup-
tor e din cele mai simple, tronconic, din
c[r[mizi, f[r[ gr[tar, cu oalele puse direct
pe p[m]nt, cu dou[-trei g[uri pentru
alimentat cu lemne. Sunt cuptoare de di-
ferite dimensiuni, cu o capacitate `ntre
200-700 de oale.

~nainte de a se pune oalele ̀ n cuptor,
acesta se `nc[lze;te `ncet, cu foc de la
cele dou[ g[uri. Se las[ s[ se r[coreasc[
p]n[ la temperatura suportabil[ pentru
m]ini. Olarul intr[ apoi ̀ n cuptor ;i aran-
jeaz[ vasele. 

Urcioarele mai jos, `n cerc, unul `n
gura altuia. 

Cele mai mari mai sus. Apoi iese ;i
umple locul `n care a stat, cu ajutorul
unui c]rlig. Vasele nu trebuie s[ fie lipite
de pere\ii cuptorului, se las[ un ;[n\ule\
pe care circul[ aerul cald.

Blidele se pun sus de tot deoarece fi-
ind mai late ;i fragile ar cr[pa jos. De-
asupra, vasele ;i cuptorul se acoper[ cu
cioburi de vase.

Focul se pune apoi la am]ndou[
g[urile, dar mai departe ;i ceas de ceas
e apropiat de gur[. Se folosesc trei-patru
feluri de lemne, la `nceput mai scurte ;i
mai apoi mai lungi, petrec]ndu-se ̀ n cru-
ce la gur[, ̀ n ;an\urile l[sate ̀ ntre oale ;i
peretele interior al cuptorului. 

Vasele se \in la acest prim ars circa
15-16 ore. Se ;tie c[ s-au ars c]nd ciobu-
rile de deasupra devin albe, f[r[ funin-
gine. Dup[ ce cuptorul se r[ce;te, se scot
vasele ;i se sm[l\uiesc.

Smal\ul “litarga” se cump[r[ ;i se pre-
par[ de c[tre olar, pentru ob\inerea di-
feritelor culori. Astfel pentru smal\ verde,
se amestec[ smal\ul cu praf de aram[,
pentru alb se amestec[ cu caolin, pentru

galben se amestec[ cu lut, pentru ro;u
cu praf de fier.

Oricare din amestecuri se ,,r];ne;te,,
cu ap[. Apoi cu o lingur[ se toarn[
smal\ul pe vas ;i `n interior (`n interior
ro;u ;i `n afar[ alb) ;i se pune la uscat.
Cantitatea ;i calitatea smal\ului deter-
min[ de multe ori valoarea artistic[ a va-
sului.

Totdeauna smal\ul a fost o problem[
pentru olari.

Se spune `n Vama c[ acum cca 130
de ani, un olar b[tr]n ar fi g[sit, ̀ n dealul
din localitate smal\ foarte fin. A murit
`ns[, duc]nd cu el `n morm]nt taina sa.
Dup[ sm[l\uit, oalele se ard a doua oar[,
dar numai cca opt ore, pun]ndu-se de la
`nceput foc iute ;i tare la cele dou[ g[uri.
Prin aceasta se termin[ confec\ionarea
;i ornamentarea ceramicii de Vama, gata
pentru a fi pus[ `n v]nzare.   

Unde se vindeau vasele 
de ceramic[ din Vama?

Desfacerea ceramicii de Vama era
asigurat[ fie de olarii care ̀ ;i duceau sin-
guri produsele la diverse t]rguri ;i sate
din Oa;, fie prin intermediul negustori-
lor, care le duceau mai departe prin
t]rguri, sau prin D.C.A care f[cea o co-
mand[ ;i le trimitea prin sate pentru a fi
schimbate pe de;euri, fie `n sf]r;it prin
coopera\ie. 

Olarii din Vama care au mijloace de
transport (c[ru\e cu cai) sau care aso-
ciaz[ cu al\ii pentru transport, `;i duc
mai bucuro;i singuri marfa, dar numai
`n satele din Oa;, sau de t]rgul care se
\ine la Negre;ti. 

De ̀ ndat[ ce unul sau dou[ cuptoare
sunt gata, le ̀ ncarc[ pe o c[ru\[ ;i colind[
satele. De multe ori ei v]nd pe alimente<
gr]u, porumb. 

Uneori se preg[tesc special vase pen-
tru t]rguri mai importante. Sunt `ns[
momente `n care marfa nu mai este ce-
rut[ `n Oa;, sau c]nd olarul nu se mai
poate deplasa. 

Atunci marfa este v]ndut[ de
negu\[torii care se ocup[ ̀ n mod special
de aceasta. 

Sunt \iganii de prin S[laj ;i de la
T[;nad care cump[r[ c]te un cuptor de
la vreun olar ;i pleac[ cu oalele prin \ar[.
|iganii v]nd oalele pe bani sau pe
zdren\e (pe care apoi le revindeau p]n[
`n 1920, la DCA). Ei merg cu oalele mai
mult spre Carei. ~n afar[ de \igani se mai
ocup[ de v]nzarea oalelor doi negustori
din Vama. 

Ace;tia v]nd `n medie 400 de buc[\i
`ntr-o lun[ ;i jum[tate< iarna de obicei
nu se ocup[ de acest nego\.

~n trecut ̀ n timpul Austro-Ungariei,
oalele o;ene;ti se vindeau p]n[ `n Ce-
hoslovacia ;i Ungaria. 

Acum negustorii ;i \iganii care se
ocup[ cu v]nzarea ceramicii, v]nd pe o
arie mai restr]ns[ ;i `ndeosebi `n
urm[toarele localit[\i< Valea lui Mihai,
Carei, Sighet, Seini, Turulung, Satu Mare,
T[;nad, S[rm[;ag (l[ng[ Carei), Dorol\,
Beltiug , Crasna, Halmeu, Livada Nou[,
Zal[u, S[laj.  Dar `n multe locuri `ncep
s[ piard[ din pricina concuren\ei pro-
duselor fabricate.

Un alt mijloc de desfacere a fost, `n
ultimul timp, DCA-ul. Acesta comanda,
pe baza unui avans, un num[r oarecare
de oale, ridic]ndu-;i singur marfa. 

Avantajul era c[ se d[dea avans, c[
se ridica imediat marfa, c[ olarul lucra
c]t ;i c]nd voia, gr[bindu-se fire;te s[
termine c]t mai repede pentru a-;i ̀ ncasa
banii - ;i c[ DCA-ul `i d[dea smal\ la
pre\ul maximal. :i acest din urm[ avantaj
era deosebit de pre\uit deoarece `n acea
perioad[ smal\ul se g[sea greu ;i scump.
Dar acest mod de desfacere a `ncetat
chiar ̀ n 1950 c]nd s-a ̀ nceput organiza-
rea unei cooperative `n Vama ;i care `n
forma de organizare pe care a avut-o la
`nceput, nu favoriza produc\ia artistic[
valoroas[.

Adev[rul despre istoricul ceramicii de Vama
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PERSONALIT~}I
“Manualul lui Dionisie Marțian-Pop “rămâne prima lucrare teo-
retică la noi în domeniul economiei politice” având “meritul de a fi
concentrat atenția asupra acestei științe și folosului ei în societatea
noastră”. (acad. N. N. Constantinescu)

Dionisie Marțian-Pop s-a născut
în anul 1829, la Ponor, județul Alba
(potrivit istoricului Vasile Netea as-
tăzi Ponocelul, din Munții Apuseni)
și a murit la 2 iulie 1865, la Mün-
chen. Fiu al preotului Samuil Mar-
țian, Dionisie și-a început studiile
în satul natal, continuând, apoi la
seminarul ortodox din Sibiu și la
școlile greco-catolice din Blaj. În
cursul revoluției de la 1848 a fost la
numai 19 ani, prefect de Sebeșul Să-
sesc.

După revoluție își reia studiile între-
rupte și le încheie cu examenul de matu-
ritate, în iunie 1853. În anii 1854-1857 a
urmat cursurile Facultății de Științe Po-
litice din Viena, ca bursier al Arhiepisco-
piei din Blaj, obținând licența de drept și
științe politice. Perioada studiilor la Viena
este deosebit de importantă pentru evo-
luția ulterioară a lui Dionisie Marțian-
Pop, deoarece acum l-a cunoscut pe pro-
fesorul danezo-austriac Lorenz von Stein,
adept al Școlii istorice germane inaugu-
rate de Frederich List, care nu numai că
i-a predat lecțiile de economie politică,
ci, l-a și introdus într-un club vienez de
economie politică și i-a facilitat partici-
parea la un congres internațional de sta-
tistică, ținut în anul 1857 la Viena.

În toamna anului 1857 pleacă la Bu-
curești, unde se aflau și părinții săi, veniți
din Transilvania. Deși viața i-a fost scurtă
(36 de ani), Dionisie s-a impus contem-
poranilor și mai ales posterității printr-o
activitate prodigioasă, cu importante note
de originalitate și pionierat, consacrată
patriei. Scopul acesteia era astfel caracte-
rizat de autor< “Motivul stăruințelor mele
este un principiu căruia mi-am propus a
jertfi viața și acest principiu este emanci-
parea economică a națiunei”.

Această activitate, bazată pe studiul
și analiza situației economice și sociale a
țării noastre în strânsă legătură cu con-
dițiile internaționale în care se afla și ac-
ționa ea la mijlocul și în decenile 6 și 7
ale secolului al XIX-lea are mai multe co-
ordonate esențiale< 

1). Prima dintre ele privește organi-
zarea sistemului statistic național și ridi-

carea nivelului de pregătire economică
în țară. La 15 noiembrie 1857, datorită
lui Nicolae Kretzulescu, “principalul său
sprijinitor în tot timpul activității desfă-
șurate în principate”(Costin Murgescu),
Dionisie Marțian-Pop expune lui Al. D.
Ghica (caimacam al Țării Românești, sus-
ținător al mișcării pentru Unirea Princi-
patelor) proiectele sale privind crearea
unui birou statistic “care să serveze ca
substrat pentru noua organizare a statu-
lui” și înființarea unei catedre de econo-
mie politică pentru ca “să pregătim pu-
blicul cu cunoștințele trebuincioase”. În-
credințându-i-se pregătirea condițiilor
necesare, Dionisie Marțian-Pop care do-
rea încă din studenție să predea un curs
de economie, pregătește cursul intitulat
“Studii sistematice în economie politică”,
din care apare în anul 1858 primul volum
Economie socială, el fiind menit a-i servi
și la concursul pentru ocuparea catedrei
de economie politică. Într-un memoriu
adresat Ministerului de Interne în februa-
rie 1859, Dionisie Marțian-Pop a prezen-
tat coordonatele de bază ale programului
său< elaborarea statisticii generale a țării,
precum și pe principalele ramuri ale ad-
ministrației de stat> instruirea celor atrași
în realizarea acestui sistem> publicarea
unui anuar statistic administrativ> orga-
nizarea de registre de stare civilă> intro-
ducerea de evidențe statistice la comune,
orașe, judecătorii, vămi, etc.> înființarea
de catedre de statistică elementară în gim-
nazii și de statistică generală și adminis-
trativă la cursurile de drept. A fost îm-
piedicat, în urma unor manevre, să ocupe
catedra de economie, activitatea de răs-
pândire a cunoștințelor economice limi-
tându-se la unele “cursuri gratuite” și pri-
vate și îndeosebi la activitatea publicistică.
În schimb, în domeniul organizării sta-
tistice, Dionisie Marțian-Pop va juca un
rol esențial și larg recunoscut. Astfel, ca
urmare a măsurilor luate de Alexandru
Ioan Cuza, la propunerea lui Nicolae
Kretzulescu, la 28 aprilie 1859 ia ființă
Biroul Permanent (de pe lângă Departa-
mentul din Năuntru al Munteniei) prin
hotărârea publicată în Monitorul Oficial,
Dionisie Marțian-Pop fiind numit ca șef
al acestui organism specializat. După
aprobarea legii privind organizarea de bi-

rouri statistice județene, el devine șef al
Oficiului Statistic Central din Muntenia,
iar în anul 1863 după unificarea servicii-
lor statistice din Muntenia și Moldova,
director al Oficiului statistic al Principa-
telor Unite. În această calitate, a realizat
primul recensământ statistic (Recenziu-
nea din anul 1860), iar apoi, în anul 1863
recensământul stabilismentelor indus-
triale din România.

2.) Inițierea și susținerea, începând
din anul 1860 a unor remarcabile publi-
cații de specialitate< Analele statistice, des-
tinate să discute și să analizeze, prin date
statistice, “toate chestiunile economice
câte sunt la ordinea zilei peste an” și Ana-
lele Economice, menite a reprezenta “is-
toria programatică a economiei naționale
de peste an”, deschizând ceea ce s-a de-
numit seria marilor noastre periodice
economice, pe care o va continua Petre
S. Aurelian în secolul XIX, Ion N. Ange-

lescu și Virgil Madgearu, în secolul XX și
alte personalități marcante ale României.
(....)

Crezul său programatic în acest sens
a fost astfel exprimat în Revista econo-
mică și politică a anului 1862, publicată
în Anale Economice, nr. I-IV din 1862<
“Limbajul Analelor Statistice și Econo-
mice n-a putut fi altul decât al convingerii
științifice, care nu întreabă ce place sau
displace cutărui partid, ci spune și arată
în incontestabila limbă a cifrelor< iată ce
suntem, în ce stare ne aflăm”.

3). Deși privită în mișcarea istorică a
gândirii economice, lucrarea sa teoretică
principală, Economia socială reproduce
după modelul manualului profesorului
său de la Viena, Lorenz von Stein “cu-
noștințele economice standard ale tim-
pului”, iar manualul lui Dionisie Marțian-
Pop “rămâne prima lucrare teoretică la
noi în domeniul economiei politice”
având “meritul de a fi concentrat atenția
asupra acestei științe și folosului ei în so-
cietatea noastră” (acad. N. N. Constanti-
nescu). (...)

Însăși protecționismul industrial pro-
movat în scrierile sale, sub influența Școlii
istorice germane, se baza, nu pe conside-
rente de ordin general, abstract, ci pe ce-
rințele reale și actuale ale economiei ro-
mânești, în raport atât cu răspunderile
clasei politice din România față de inte-
resele naționale, precum și pe luarea în
seamă a implicațiilor grele ale unor ten-
dințe afirmate în politica unor țări mai
mari sau mai dezvoltate. 

O expresie a consecvenței și fermității
cu care Dionisie Marțian-Pop a apărat
această idee, a reprezentat-o critica ve-
hementă și argumentată nu numai a te-
zelor de bază ale liber schimbismului cla-
sic, susținute și de Ion Ghica și de Ion
Strat, ci și chiar a unor idei ostile intere-
selor românești promovate în chiar lu-
crarea lui Friedrich List, teoreticianul pro-
tecționismului. Este demnă de amintit,
de asemenea și delimitarea sa hotărâtă
față de mesajul domnesc din 6 decembrie
1859, care sub influența lui Ion Ghica
proclama această politică oficială a gu-
vernului. Menționând că deși unele țări
proclamă libertatea comerțului, ele “nu
au încetat a fi protecționiste”, întrebân-

du-se< “Dar oare noi nu avem nimic de a
proteja ?” și concluzionând în final< “Gu-
vernul României a fost și va fi pentru li-
bertatea comerțului. Acest... principiu,
însă, se va putea menține numai prin în-
lesnirea și progresul națiunii în conștiin-
țele economice. Acel guvern care zice<
“comerțul este liber în această țară” nu va
putea face acest serviciu umanității fără
de a-și uita serviciul ce este dator națio-
nalității, înlesnindu-i mijloacele de a-și
câștiga capitalul inteligenței, fără care nu
numai nu va putea concura cu nimic la
mișcarea economică internațională, ci ge-
neroasa deviză o calamitate pentru na-
țiune” (Anale Economice, nr. 1, tr. I,
1860). (....)

Lucrări de referință< Economia so-
cială, Imprimeria Mitropolitului Nifon,
București, 1858> Anale economice, 1860,
1861, 1862, 1863.

Bibliografie critică< Victor Slăvescu,
Viața și opera economistului Dionisie
Pop Marțian (1829-1865), București, vol.
I-II, 1943> Anghel N. Rugină, Dionisie
Pop Marțian< Viața și opera economică,
teză de doctorat, București, 1942> Ghe-
orghe Zane, Economistul epocii unirii,
în Viața economică din 2 iulie 1965> Cos-
tin Murgescu, Mersul ideilor economice
la români, vol. I, cap. VIII (La izvoarele
gândirii industriale< liberalismul lui N.
Șuțu și protecționismul lui Dionisie Pop
Marțian), București, 1987> N. N. Con-
stantinescu, Opera economică a lui Dio-
nisie Pop Marțian și actualitatea ei, co-
municare prezentată la sesiunea din 28
iunie 1995 a sesiunii științifice a Secției
de științe economice, juridice și sociolo-
gice a Academiei Române, dedicate îm-
plinirii a 130 de ani de la moartea lui Dio-
nisie Marțian-Pop – publicată în Studii
de istorie economică și istoria gândirii
economice, vol. II, Editura Academia Ro-
mână, 1997> N. N. Constantinescu, Istoria
gândirii economice românești, Editura
Economică, 1999> Dumitru Mureșan,
Mircea Rogozea, Concepția lui Dionisie
Pop Marțian despre dezvoltarea econo-
mică și socială a țării noastre, în Din gân-
direa economică progresistă românească,
Editura Științifică, București, 1968.

Mircea Pîrlea
Biblioteca Județeană Satu Mare

Deși viața i-a fost scurtă (36 de ani),
Dionisie s-a impus printr-o activitate
prodigioasă, cu importante note de ori-
ginalitate și pionierat, consacrată patriei 

190 de ani de la na;terea statisticianului 
Dionisie Mar\ian – Pop (1829 – 1865)

(Urmare din numărul 
din 17 noiembrie)

În arest, Lucrețiu Pătrășcanu a fost
vizitat de Iosif Rangheț, Alexandru Dră-
ghici, Teohari Georgescu și de Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Lucrețiu Pătrășcanu a
fost acuzat și de colaborare cu Siguranța
Statului ̀ n perioada interbelică. În proces
au mai fost arestați și Elena Pătrășcanu
(soția), Harri Brauner, Alexandru Ștefă-
nescu, Lena Constante, Petre Pandrea,
Forosian Herant, Emil Calmanovici, Re-
mus Koffler, Ion Mocsoni-Stârcea, Anton
Golopenția, Belu Zilber, Victoria Sabău
și alte 33 de persoane.

Procesul și execuția lui Lucrețiu Pă-
trășcanu s-a desfășurat după modelul
proceselor staliniste. Ele au mai fost rea-
lizate și cu Vladimir Clementis, Rudolf
Slansky din Cehoslovacia, Laszlo Raik
din Ungaria, Traiocio Kostov din Bulga-
ria, Koci Xexe din Albania.

Condamnarea la moarte a lui Lucre-
țiu Pătrășcanu a avut loc în 14 aprilie
1954 după un proces de 6 ani. A fost cel
mai lung proces al vreunui lider comu-
nist din istoria comunismului mondial
(sâc), cu o pauză de doi ani, între 1951

și 1952. În proces au mai fost interogați
și alți oameni politici din perioada in-
terbelică<  Corneliu Coposu, Gheorghe
Tătărăscu, Bebe Brătianu.

Prin actul de acuzare nr. 3/1954 emis
de Tribunalul Suprem, au fost condam-
nați Lucrețiu Pătrășcanu, Herbert Zilber,
director al Institutului de Conjunctură
economică, Ion Mocsoni-Stârcea, fost
mareșal al Palatului Regal, Alexandru
Ștefănescu, mare industriaș, Remus Kof-
fler funcționar, Jac Berman antreprenor,
Emil Calamovici antreprenor, Victoria
Sârbu, Lena Constante pictor și sceno-
graf, Hermant Forosian, fost consul al
României la Paris, Hari Brauner, fost di-
rector al Institutului de Folclor. În ultimul
său cuvânt, Lucrețiu Pătrășcanu a spus <
“N-am de spus nimic, decât să scuip pe
acuzațiile ce mi se aduc”.

Execuția a fost realizată de un pluton
de execuție noaptea, potrivit procesului-
verbal întocmit de Grigore Râpeanu la
Penitenciarul Jilava. Au fost de față pro-
curorul Grigore Râpeanu, lt. col. Ilie Bă-
dică și maior Moise Cahan. Pe lângă Lu-
crețiu Pătrășcanu a mai fost executat și
Remus Koffler. Restul acuzaților au pri-
mit pedepse cu închisoarea de la 8 la 15

ani (Scânteia nr. 2950/ 18 aprilie 1954).
Generalul trădător Ion Mihai Pacepa

în Cartea neagră a Securității afirmă că
< “Lucrețiu Pătrășcanu a fost împușcat în
ceafă de către un colonel de securitate în
celulă, după care cu o targă a fost aruncat
în groapa comună. Colonelul de securi-
tate care l-a împușcat, la rândul său s-a
sinucis”.
Acest colonel de securitate, pe numele

său Iosif Moldoveanu, a scris o scrisoare
pentru Nicolae Ceaușescu, în cuprinsul
căreia recunoscuse faptul că el l-a îm-
pușcat pe Lucrețiu Pătrășcanu. Aceasta,
după ce tot el l-a anchetat dur (alături de
alții, ce se roteau) și l-a supus la cele mai
groaznice suplicii fizice, ca să mărturi-
sească ce doreau cei din conducerea
P.C.R. Pur și simplu, acest securist tero-
rist declara că de atunci trăia un coșmar,
pentru că își amintea zi și noapte de sân-
gele lui Pătrășcanu, care i-a împroșcat
fața și mâinile, în seara când, din proprie
inițiativă, și desigur, un anumit fanatism,
l-a scos din celula de la Jilava la “plim-
bare” și, ajunși în curtea interioară, l-a
împușcat în ceafă... Acest colonel de se-
curitate, și-a ucis copiii, soția, după care
s-a sinucis (vezi cazul analog al genera-

lului Gică Popa) (România liberă din 21
aprilie 2011). Acum ne punem întrebarea
care este adevărul în legătură cu execuția
lui Lucrețiu Pătrășcanu și unde îi este
mormântul?

Reabilitarea post-mortem a lui Lu-
crețiu Pătrășcanu a avut loc în luna aprilie
1968, din inițiativa lui Nicolae Ceaușes-
cu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 1968.
Din același lot de reabilitați au făcut parte
Ștefan Foriș, Ana Pauker, Vasile Luca și
Teohari Georgescu, Belu Zilber și Remus
Koffler, martori în anchetă, nu au fost
reabilitați. La acea plenară, Nicolae Ceau-
șescu s-a folosit de cazul Lucrețiu Pătrăș-
canu pentru a influența negativ situația
lui Alexandru Drăghici și Iosif Chiși-
nevschi, despre care a spus că au mâinile
pătate de sângele lui Lucrețiu Pătrășcanu.

De remarcat este faptul că după lo-
vitura de stat din decembrie 1989, ca
semn de respect față de Lucrețiu Pătrăș-
canu, un bulevard din București îi poartă
numele.

Lucrețiu Pătrășcanu a rămas în pos-
teritate, el nu se numără printre parve-
niții și fripturiștii din conducerea Parti-
dului Comunist Român. A lăsat în urma
sa lucrări de o importanță deosebită prin-

tre care amintim< Un veac de frământări
sociale, Probleme de bază ale României,
Sub trei dictaturi, Curente și tendințe în
filozofia românească (Mic dicționar en-
ciclopedic, Editura Enciclopedică Româ-
nă, București, 1972, p. 1687).

În anul 1971, Titus Popovici a scris
o piesă de teatru, Putere și Adevăr, în
care un inginer pe nume Petrescu (Lu-
crețiu Pătrășcanu) este persecutat de se-
cretarul de partid Pavel Stoian (Gheorghe
Gheorghiu-Dej). Petrescu a fost sprijinit
de tânărul scritor Mihail Duma (Nicolae
Ceaușescu), dar cu toate acestea este ares-
tat și apoi reabilitat. În același an, după
piesa lui Titus Popovici, a fost realizat
un film cu același titlu, în regia lui Ma-
nole Marcus, cu Amza Pellea în rolul lui
Petrescu, Mircea Albulescu în rolul lui
Stoian și Ion Besoiu în rolul lui Duma.

Autorii prezentului studiu au urmărit
printr-o cercetare aprofundată, aducerea
în actualitate a dreptății, ca principiu mo-
ral și juridic, care se impune să se acorde
și lui Lucrețiu Pătrășcanu.
HISTORIA MAGISTRA VITAE EST!

Ioan Corneanu,
Mircea Pîrlea

Asasinarea lui Lucre\iu P[tr[;canu, un patriot ;i lider comunist (II)
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ISTORIE
Rom]nismul a intrat `n veacul al XIX-lea, deci, preparat suflete;te pentru luptele pe

care avea s[ le dea ;i `narmat cu doctrina corespunz[toare pentru a `n\elege principiul
de na\ionalitate, pe care Occidentul `l asv]rlise `n laboratorul Europei sc[ldat `n r]uri
de foc ;i de s]nge. 

Este pentru `nt]ia oar[, dragi
b[ie\i, c[ vorbele mele tulbur[ pa-
cea v[zduhului ;i c[l[toresc de-
parte de undele moi... M-am ferit
de microfon p]n[ acum, mai ̀ nt]i
fiindc[ m[ urnesc greu s[ dau po-
ve\e altora ̀ ntr-o vreme c]nd gla-
sul multor `n\elep\i r[sun[ des ;i
al doilea, fiindc[ o nepriceput[
sfial[ m-a \inut totdeauna departe
de descoperirile pe care mintea
mea nu le-a p[truns de-a bine-
lea... 

Poate e la mijloc pe l]ng[ acestea ;i
un demn mai ad]nc ;i mai nel[murit...
Dorin\a de-a p[stra misterul pe seama
cerului ;i de a-l l[sa neatins de ̀ ntrecerile
noastre de jos... Din clipa ̀ ns[ ̀ n care mi
s-a cerut s[ `ntre\in pe elevii de liceu
c]teva minute asupra ideii de unire din
care s-a z[mislit \ara noastr[, rezisten\a
mea n-a mai g[sit nici o justificare. 

Totdeauna am crezut c[ de subt
t]mplele argintii trebue s[ porneasc[ o
`ndrumare spre t]mplele fierbin\i ale ti-
neretului, salv]nd astfel, dac[ nu `nru-
direa de credin\[ dintre genera\ii, cel
pu\in leg[tura sufleteasc[ menit[ s[ \in[
`ntr-o ̀ nl[n\uire organic[ ̀ ntreg valul de
sim\ire al unui popor. 

Ideea de unire, n[zuin\a neamului
rom]nesc de pretutindeni de-a str]nge
`ntr-o singur[ `nchegare de stat, a tr[it
`n toate vremile la noi.

Din zile str[vechi instinctul de con-
servare a fost prins `n s]ngele nostru.
Aici `n Carpa\i, unde ne-am pitit subt
n[v[lirile barbare, ad[postindu-ne at]t
de bine dup[ brazi ;i str]nci ̀ nc]t istoria
universal[ aproape o mie de ani ne-a
pierdut urma, noi am perpetuat ne;tir-
bit[ con;tiin\a diferen\ierii de ras[. Popor
de ciobani ;i de plugari, ne-am `ncle;tat
de petecul de p[m]nt, care a fost leag[nul
nostru traco-romanic. Pesemne, o
f[r]mitur[ dep[rtat[ din patrimoniul
Romei, a p[strat ̀ n subcon;tientul nostru
o pornire alc[tuitoare de stat. La cel
dint]i moment prielnic al istoriei, am
scos capul din anonimatul medieval ;i
prin fondarea celor dou[ Principate am
a;ezat temeiurile noastre de existen\[.
F[r]mi\a\i subt domnia mai multor
`mp[ra\i, ne-am creat dou[ puncte fixe,
pe care se sprijinea un angrenaj sufletesc
cu vaste ramific[ri. Veacuri de-a-r]ndul,
veacuri de `ntunerec ;i de r[stri;te, au

rmat dup[ o scurt[ perioad[ de str[lucire
a voievozilor no;tri, dar cele dou[ st[tu-
le\e ;i-au `ndeplinit menirea lor precur-
soare. Toat[ vremea, `ntregul organism
na\ional ;i-a men\inut p]n[ `n cele mai
dep[rtate unghiuri ale fiin\ei sale etnice
coeziunea molecular[. Ardealul de pild[,
robit principilor calvini mai ̀ nt]i ;i Hab-
sburgilor mai pe urm[, n-a ̀ ncetat o clip[
s[ fie ̀ n contact cu Munteania ;i Moldo-
va. Ne sim\eam cu to\ii una, un singur
trup, av]nd Carpa\ii ;ira spin[rii, cum
spunea Delavrancea. Pe deasupra hota-
relor me;te;ugite, era o comunicare tai-
nic[, dela atom la atom. Vorbea p[m]ntul
cu graiul lui plin de ̀ n\eles ;i-i \inea lao-
lalt[, `n aceia;i tab[r[, pe fra\i. Dar
con;tiin\a unit[\ii pe atunci palpita mai
ales ̀ n fa\a altarului. Biserica la noi a fost
din vechime un criteriu de na\ionalitate.
C[r\ile tiparni\elor dela Govora sau
T]rgovi;te, se r[zle\iser[ pretutindeni
prin stranele bisericu\elor de lemn ale
Transilvaniei ;i str[juiau acolo cu toate
sugestiunile lor. Mitropolitul dela Alba
Iulia `;i primea singhelia lui dela Mitro-
politul Ungro-Vlahiei, care era socotit
`n ordinea canonic[ drept Cap bisericesc
al tuturor Rom]nilor pravoslavnici.... Era
deci un sim\[m]nt al unit[\ii, care se
desf[cuse din lumea turbure a instinc-
tului ;i se sb[tea ̀ n c[utarea unei formule
pentru a fructifica g]ndul tuturor ;i-a
preg[ti biruin\a. 

Ideea unirii, ca lozinc[ militant[, a
trecut prin mai multe faze p]n[ s-a des-
prins ca un fruct copt ;i ne-a dat `nche-
garea de azi. Peste negura vremilor scli-
pise ̀ n treac[t barda lui Mihai> l[s]nd s[
se ̀ ntrevad[ ca la lumina unui fulger dru-
mul destinului, dar aceasta era numai
lic[rirea profetic[ a geniului, care se
pl[te;te scump cu prisos de lacrimi ;i su-
ferin\e, f[r[ a se putea b[nui m[car ziua
r[scump[r[rii. Trebuia s[ vin[ mai ̀ nt]i
`nv[\[torii neamului, creatorii de doc-
trin[, care ̀ n lumea abstrac\iunii s[ ridice
problema la nivelul unei dogme, cu
g]ndul de-a o ̀ nst[p]ni ̀ n toate min\ile.
Ace;ti pedagogi ai neamului au r[s[rit
din Ardeal. Unirea bisericeasc[ cu Roma
- un proiect al desmembr[rii noastre spi-
rituale combinat la Viena, - ni i-a dat,
vr]nd oarecum soarta s[ dejoace planul
du;man care urzea pierzarea noastr[. Un
Petru Maior, Gheorghe :incai, Samuil
Micu, c[rturari ardeleni dela sf]r;itul
veacului al optsprezecelea, atra;i de
splendorile Romei, chinui\i de enigma
originii lor, au descoperit marea noastr[
tain[ de familie ;i `ntor;i acas[ au spus-
o tuturor. Ace;ti istoriografi, p[rin\ii
;coalei latiniste de mai t]rziu, sunt primii
sem[n[tori con;tien\i ai ideii noastre de
unire. Fire;te paginile lor nu codific[
programul luptelor viitoare pentru rea-
lizarea unui plan, dar de subt cuviin\a
lor umil[ de slujitori ai "prea`naltului
chezaro-cr[iesc scaun" se ridic[ ochii ilu-
mina\i de amintirile anticului La\iu. Nici
o putere din lume nu-i mai putea cl[tina
`n credin\a lor> otrava sf]nt[ le p[trun-
sese toate fibrele g]ndirii, s[m]n\a era
aruncat[, rodirea a;tepta `n umbr[. 

Rom]nismul a intrat `n veacul al
XIX-lea, deci, preparat suflete;te pentru
luptele pe care avea s[ le dea ;i `narmat
cu doctrina corespunz[toare pentru a
`n\elege principiul de na\ionalitate, pe
care Occidentul ̀ l asv]rlise ̀ n laboratorul
Europei sc[ldat ̀ n r]uri de foc ;i de s]nge.
C]nd Gheorghe Laz[r, prin anii dou[zeci
ai veacului trecut ;i-a deschis la Bucure;ti
modesta ":coal[ Rom]neasc[", s-au g[sit
boieri care s[-l `n\eleag[. Spiritul public
se desmeticea de subt ap[s[rile domniei
fanariote, ;i r[svr[tirea lui Tudor din Vla-
dimiri era o dovad[ categoric[ pe seama
tuturor, c[ jos ̀ n culcu;ul ad]nc al ener-
giilor populare ura `mpotriva str[inului
clocotea cu desl[n\uiri p[tima;e. Conti-
nentul, care fierbea germenul de revolt[
al mo;tenirii lui Napoleon ;i preg[tea
mul\umirile pentru viitoarele schimb[ri

de hart[, ̀ n sensul unor delimit[ri etnice,
continentul c]nd a `nceput s[-;i `ntind[
re\eaua lui fermecat[ asupra latinilor dela
Dun[re, a g[sit ecou aici, din ce `n ce
mai puternic. Parisul, uria; st]lp de foc
cu o rev[rsare planetar[, ne-a trimis tot
mai des ispitele lui. Repede, cu acea ̀ nfri-
gurare care st[p]ne;te totdeauna adoles-
cen\a popoarelor, un impuls romantic
de unire a r[sunat la noi ;i a vr[jit toate
inimile. S-a `njghebat genera\ia Ideolo-
gilor dela patruzeci ;i opt, a doua izbuc-
nire colectiv[ a con;tiin\ei noastre na\io-
nale.... De ast[ dat[, primind ̀ ndrum[rile
din Apusul civilizat, dogma a crescut `n
intensitate ;i ̀ n ad]ncime. Literatur[, ;ti-
in\[, politic[, toate manifest[rile noastre
de viea\[, s-au brodat pe ideea unirii.
Anul patruzeci ;i opt care a sguduit Eu-
ropa, a fost botezul nostru de foc pentru
consfin\irea acestui crez. Kog[lniceanu
este exponentul politic, iar Alecsandri
corifeul literar al epocii. O admirabil[
pleiad[ de suflete generoase ;i de talente
deosebite se salt[ pe aren[. Contactul cu
str[in[tatea e luat ;i problema unirii celor
dou[ Principate se a;eaz[ ̀ n perspectiva
unui cadru interna\ional. Revolu\ionari
;i emigra\i, vis[tori la ̀ nceput, construc-
tori mai t]rziu, se agit[ din toate p[r\ile,
fiecare ̀ n rostul lui de suflet ;i nervi. Go-
le;tii, Br[tienii, Kretzulescu, Costache
Negri, Ioan Ghica ;i at]\i al\ii. ~n atelierul
lor s-a f[urit unirea Principatelor. Ale-
gerea lui Cuza la 1859 ca Domn, nu e
dec]t pecetluirea ideii na\ionale `n apo-
geul ei. Aceast[ genera\ie gr[bit[ `n foa-
mea de adaptare la Apus a creat Rom]nia
modern[. Dinastia str[in[ a fost
amu\irea oric[rui egoism local `n fa\a
patriei noi. R[zboiul de independen\[ ;i
proclamarea Regatului nu sunt dec]t
`ncoronarea unui `ntreg ciclu de
`nf[ptuiri realizate de ace;ti ideologi dela
patruzeci ;i opt, care vor r[m]ne ̀ n isto-
ria noastr[ cu aureola de p[rin\i ai pa-
triei. 

Al treilea popas al evolu\iei
rom]ne;ti s-a f[cut subt domnia Regelui
Carol I.

Via\a laborioas[ a `n\eleptului mo-
narh a schimbat aspectul Rom]niei. O
munc[ metodic[ s[v]r;it[ `ntr-un ritm
febril s-a desf[;urat subt privegherea
purt[torului Coroanei de O\el. ~n aproa-
pe patruzeci de ani de pace, \ara conso-
lidat[ ;i-a l[rgit temeiurile culturii ;i ori-
zonturile de g]ndire. ~n aceast[ vreme
dogma a progresat, unitatea sufleteasc[
a Rom]nilor de pretutindeni s-a stator-

nicit `n cugete ;i a devenit formula cu-
rent[ a ;tiin\ii rom]ne;ti. Nu este acum
momentul c]nd s-ar putea rosti nume
proprii, pentru a detalia acest sbucium
`ndelung. Nici constela\ia literar[, nici
vasta eflorescen\[ politic[ nu pot fi in-
vocate aici. O singur[ personalitate
st[p]ne;te de sus, dela `n[l\imi siderale
neatinse `nc[ la noi, cerebralitatea ne-
amului< e Eminescu, poetul ;i cuget[to-
rul. Crea\iunea lui artistic[ e cea mai
`nalt[ culme, cugetarea lui politic[
roste;te sentin\ele definitive. Din ziua ̀ n
care suflarea lui de foc a asv]rlit `n clo-
cotul con;tiin\ei ob;te;ti deviza< "Dela
Nistru p]n-la Tisa" din ziua aceea, ideea
unirii se ̀ ncle;tase ̀ n sufletul ;i ̀ n carnea
noastr[. Izb]ndirea ei era numai o che-
stiune de oportunitate. Privirile tuturor
Rom]nilor erau `ndreptate `n spre acest
regat, de unde porneau necontenit
radia\iunile credin\ei. - "Soarele nostru
la Bucure;ti r[sare" spunea cineva ̀ n Ar-
deal ;i avea dreptate. Regatul de ieri e
punctul arhimedic al rom]nismului de
azi. Ce-a urmat mai t]rziu, dela ̀ nceputul
de epoc[ p]n[ la fr[m]ntarea de azi, se
;tie. Subt sceptrul Regelui Ferdinand,
ideea trup s-a f[cut ;i s]ngele sutelor de
mii de osta;i a ̀ nt[rit cu pecetea ve;niciei
`mbr[\i;area noastr[. 

- Voi, b[ie\i, care mi-a\i ascultat ̀ n cu-
vinte pripite zugr[virea trecutului, voi
sunte\i noua genera\ie care se pl[m[de;te
acum ;i va primi, nu peste mult, mo;te-
nirea p[rin\ilor. ~ntoarce\i privirile spre
cei de odinioar[ ;i c[uta\i s[ fi\i conti-
nuarea fireasc[ a vechiului basm. Duce\i
mai departe firul< ideea unirii, lozinca
magic[, f[r[ de care |ara fraged[ `nc[,
se f[r]mi\eaz[ `n mozaicul de ieri. Eu
cred `n voi! Sunte\i copiii furtunii, peste
al c[ror leag[n a vuit tunul liberator dela
M[r[;ti ;i M[r[;e;ti. Sufletul vostru, cris-
tal proasp[t, nu cunoa;te sgura
umilin\elor de ieri. Strigoii zidurilor
d[r]mate, de asemenea, fug de lumina
care str[luce;te din ochii verzi. 

- ~n pragul zilei de 24 Ianuarie care v[
desgroap[ unirea veche - mai ferici\i
dec]t acei care poart[ `nc[ urmele ne-
norocului de demult, dar mai ne`ncerca\i
dec]t ei, cu `ndr[sneal[ chibzuit[ ;i cu
credin\[ d]rz[, din p[m]nt, din visuri ;i
din stele - cl[di\i pentru viitor peste
\[r]na str[mo;ilor, unirea cea nou[! 
(Din volumul Octavian Goga, Discur-
suri, Cartea Rom]neasc[, Bucure;ti,
1942, pp. 33-37.)

~n Volumul aniversar “Transil-
vania, Banatul, Cri;ana, Maramu-
re;ul” ap[rut `n anul 1929, la zece
ani de la Unire, este publicat[ o “Sta-
tistic[ a Publica\iilor Periodice din
Transilvania”. Am selectat ziarele ;i
revistele ap[rute ̀ n Satu Mare ;i Ca-
rei. 

"Dou[ a;ez[minte se g[sesc ̀ n Transil-
vania, care se bucur[ de legea depozitului
c[r\ii< unul e biblioteca Universit[\ii ;i
cel[lalt biblioteca "Astrei". Ar fi, prin ur-
mare, s[ se organizeze `n dou[ locuri, la
Cluj ;i la Sibiu, c]te un depozit al tuturor
publica\iilor din Rom]nia. Cred c[ ar fi
prea mult. Lucrul e a;a de adev[rat `nc]t
`n adev[r, nici nu exist[ dec]t o singur[
bibliotec[ unde se p[streaz[ toate exem-
plarele obligatorii trimese de tipografii
din `ntreaga \ar[. 

Cealalt[ p[streaz[ numai pu\inul care
i se pare de pre\. Dac[ ar face altfel, ar fi
cov]r;it[ ̀ n mai pu\in de un an ;i ar trebui
s[-;i caute alt local. Ast[zi, f[r[ s[-;i ̀ nde-
plineasc[ aceast[ `ndatorire, ;i abia mai
`ncape.

O lips[ a legii e aceasta, c[ prevede,
f[r[ s[ fie cuiva de folos, nici chiar inte-
resa\ilor, un prea mare num[r de biblio-
teci pentru exemplarul obligatoriu. Alt[
lips[, mai grea, e c[ nu prevede un termen
de la apari\ie, `nl[untrul c[ruia tipogra-
fiile s[ fie `ndatorate s[ trimeat[ acel
exemplar. Din pricina dint]iu rezult[ o
pagub[ pentru produc\ie, iar din a doua
pentru depozit ;i pentru ;tiin\[. O statis-
tic[ a publica\iilor din Rom]nia nu e `n
general sigur[, ;i una pentru o dat[ anu-
mit[, cu neputin\[. Publica\iile venite de
pild[, `n Martie 1929, lun[ `n care am
f[cut eu statistica urm[toare, sunt cele
mai multe sosite cu `nt]rziere> aceasta

pentru cele `n curs de publica\ie> cele
ap[rute chiar ̀ n luna Martie nu pot fi des-
coperite dec]t mult mai t]rziu. Pentru o
statistic[, urm[rind ca aceasta cifre glo-
bale, exist[ o compensa\ie< pusul nou
ne`nregistrat e acoperit de publica\iile
care continu[ s[ fie trimise de;i nu mai
apar> de pild[, de publica\iile `ncetate `n
Ianuarie care intr[ la bibliotec[ abia `n
Martie. E ca ̀ n Steaua lui Eminescu< "Era
pe c]nd nu s'a z[rit, azi o vedem ;i nu e".

Am num[rat toate periodicele trimese
bibliotecii din Cluj, `ntregite (pentru
`nt]ia oar[, din c]te ;tiu) cu datele Aca-
demiei rom]ne. E ciudat c[ sunt ;i publi-
ca\ii minoritare din Transilvania, care vin
la Bucure;ti ;i nu vin la Cluj, ;i acela; lu-
cru pentru unele rom]ne;ti, din \ara ve-
che< ajung la Cluj, c]nd Bucure;tiul nu
;tie de ele. Am g[sit ̀ n Martie ̀ n total 559
de periodice, cu 234 rom]ne;ti, 192 un-
gure;ti, 67 germane ;i 64 `n mai multe

limbi, din care rom]neasca e precump[ni-
toare. (Aproape toate minorit[\ile din
Transilvania au publica\ii ;i ̀ n Bucure;ti.
Ap[rarea intereselor lor ̀ n Stat ;i leg[tura
cu propria comunitate e asigurat[ din
larg. Atunci c]nd se amintesc bisericile,
;colile, b[ncile diferitelor noastre mino-
rit[\i, ca s[ se arate c[ au la `ndem]n[
toate organele unei vie\i ;i rostiri libere,
nu trebue s[ se uite nici, ;i mai ales pu-
blica\iile). ~mp[r\irea `n ziare ;i reviste
sau publica\ii de specialitate nu e strict[.
Criteriile sunt ;i altminteri vagi, iar aici,
nu erau poruncitoare, scopurile urm[rite
fiind altele. Despre punerea pe un fund
de realitate a datelor uscate statistice, tiraj,
cerc de cititori, valoare a publica\iei, dau
l[muriri alte studii. Ceeace c[utam s[ lu-
minez eu, unific]ndu-le `ntr'un sens, re-
iese limpede din harta de la urm[, care
arat[ distribu\ia pe ora;e ;i pe limba ̀ ntre-
buin\at[ (Cluj 141> 61 rom]ne;ti> 42 un-

gure;ti> 28 germane> 6 altele. Timi;oara
76. Oradea 40. Arad 35. Sibiu 32. Bra;ov
21. Lugoj, Satu Mare ;i T]rgu Mure; 19).

~n Satu Mare ;i Careii Mari `n anul
1929 ap[reau urm[toarele publica\ii `n
limba rom]n[. Satu Mare< Rena;terea
Na\ional[, anul I, Nordul Ardealului,
anul  II, Rom]nia de Nord, anul III, Sa-
tu-Mare, anul X, Glasul S[tenilor, anul
II, Gazeta S[tm[renilor, anul I, Curierul
S[tmarului, anul I> Careii Mari< Graiul
Neamului, anul II. Reviste< Cimbora,
anul VII, Via\a ;colar[, anul V.  Ziare `n
limba maghiar[. Satu Mare< Hetfoi Friss
Ujsag, anul VIII, Szamos, anul  LX, Szat-
mari Hirlap, anul I. Careii Mari< Nagy-
karoly es Videke, anul XLV, Szatmarme-
gyei Kozlony, anul   LIV, Ujsag, anul I.
Reviste< Egyhazi Hirado, anul XVIII,
Gazdak Lapja, anul VIII, Szabad szo, anul
IX, Szeraf, anul I,  Sziv, anul V, Uj Elet  II.
Careii Mari< Haladas, anul III."

~n anul 1929 `n Satu Mare erau mai multe ziare ;i reviste dec]t ast[zi

Octavian Goga< Ideea Unirii 
Cuv]ntare \inut[ la 24 ianuarie 1931 la Radio



Mult[ lume consider[ “P[durea
sp]nzura\ilor” `n regia lui Radu
Afrim evenimentul cultural cel mai
nimerit din tot anul Centenarului
pentru a omagia semnifica\iile is-
torice ;i filosofice ale anului 2018.
Subscriem f[r[ ezit[ri la aceast[
p[rere dup[ ce am avut ocazia s[
vedem spectacolul montat `n Sala
Mare a Teatrului Na\ional
Bucure;ti.

Este uimitoare sobrietatea ;i profun-
zimea cu care Afrim, c]ndva copil teribil
al lumii teatrului, s-a aplecat asupra unui
roman at]t de dens ;i greu de dramatizat.
Este `nc]nt[toare simplitatea decorului
amenajat de Cosmin Florea< scena im-
ens[ a S[lii Mari e str[b[tut[ doar de un
drum din lemn care duce la o cas[ extrem
de simpl[ care se va metamorfoza ̀ n cele
aproape 4 ore `n club de dans, cazarm[,
casa mamei lui Bologa, casa Ilonei, bise-
ric[ ;i multe alte destina\ii, inclusiv stu-
dio de film, c[ci unele scene sunt filmate
pe viu ;i proiectate pe fundal. Partea de
video-mapping realizat[ de Andrei Coz-
lac contribuie `n mod esen\ial la specta-
col, chiar de la `nceput, c]nd cuvintele
“REA URA” se preschimb[ `n titlul ro-
manului pus ̀ n scen[, iar efectul chipului
lui Iisus ̀ nchiz]nd ochii dezgustat ̀ n fa\a
superficialit[\ii rom]nilor de azi este de-
vastator. Andrea Gavriliu s-a ̀ ntrecut pe
sine cu coregrafia unor impresionante
scene militare colective, dezv[luind mult
din tainele experien\ei de front, iar doi-

nele c]ntate de Lenu\a ;i Teodora Purja
puncteaz[ cu emo\ie momente esen\ia-
le.

Afrim ;ocheaz[ la `nceput< o trup[
de drujbari tocmai au masacrat o p[dure,
iar cabina din spate se dovede;te a fi clu-
bul “The Hanged”, unde tineretul ̀ ;i face
de cap, jertfa eroilor p[r]nd uitat[ cu to-
tul. Dar dialogul unui elev disperat c[
are Rebreanu pentru Bac cu cel ce se va
dovedi a fi duhul ;i con;tiin\a lui Bologa
deschide drumul spre firul narativ al ro-
manului, respectat cu mult[ fidelitate,
de;i Afrim nu se ab\ine s[ ia `n r]s dis-

cursul Bisericii sau s[ condimenteze cu
u;oar[ ironie amorul subit al lui Apostol
pentru Ilona sau caracterul u;uratic al
Martei.

Este un spectacol de mare regie,
uneori supra`nc[rcat (scena de conva-
lescen\[, de exemplu), dar nicio inven\ie
regizoral[ nu este f[r[ sens - nici nudi-
tatea, nici portretizarea generalului Karg
ca o fantom[ f[r[ cap c[r]nd un cande-
labru imens (o lumin[\ie, ce mai!), nici
instalarea unei sculpturi br]ncu;iene pe
post de martor deasupra cabinei poliva-
lente. Toate acestea ar fi fost superflue ;i

sup[r[toare dac[ nu ar fi existat munca
asidu[ cu actorii, c[utarea veridicului ̀ n
salba de roluri. Iar `ntr-o distribu\ie im-
ens[ fiecare actor are ocazia s[ str[lu-
ceasc[ ;i protagoni;tii ̀ ;i taie proverbiala
parte a leului.

Apostol Bologa este un rol-maraton,
tratat de Alexandru Potocean cu mare
sensibilitate ;i realism, f[r[ nicio emfaz[,
nici ̀ n perora\iile filosofice, nici ̀ n iubire,
nici `n suferin\[ sau exaltarea `nt]lnirii
cu moartea. E un Bologa c]t se putea de
uman, o presta\ie de neuitat. Marius Ma-
nole `;i ia `n serios rolul de con;tiin\[ ;i

chiar ̀ n momentele mute transmite, ̀ ntr-
un fel, p[rerea lui Dumnezeu despre ce
se petrece. Emo\ionant `n umanismul
s[u e Richard Bovnoczki ̀ n rolul c[pita-
nului Klapka, iar Ciprian Nicula creeaz[
un Petre simpatic ̀ n credin\a lui, cu gra-
iul ardelenesc pe care ̀ l etaleaz[, splendid
;i firesc, ;i Natalia C[lin `n rolul mamei
lui Bologa. Istvan Teglas `;i ia toat[ ne-
gativitatea pe cap juc]nd at]t rolul lui
Varga c]t ;i cel f[r[ chip al generalului.
Dac[ `n rolul Ilonei Raluca Aprodu este
o icoan[ a feminit[\ii pure, virginale, oa-
recum s[lbatice (fapt subliniat ;i de nu-
ditatea folosit[ cu bun gust de regizor),
Marta jucat[ de Ada Gale; e o imagine a
deprav[rii ultragiate, f[r[ ;ans[ de rea-
bilitare. Florin C[lb[jos ;i Alexandra
S[lceanu ofer[ tipul familiei preo\e;ti,
surs[ etern[ de glume la rom]ni. Liviu
Popa ;i Cristian Bota sunt tandemul
`nger-demon Cervenko-Gross, iar Vitalie
Bichir `;i pune o amprent[ viguroas[ `n
scurtul rol al groparului Vidor. Teroarea
;i exaltarea se v[d `n Svoboda al lui Oc-
tavian Voina, iar Vlad Ionu\ Popescu
creeaz[ un moment de patetism ̀ n scena
“eroului necunoscut”. Distribu\ia este evi-
dent mult mai larg[ ;i fiecare ̀ ;i face trea-
ba cu mult profesionalism.

A fost criticat[, poate pe drept, u;oa-
ra politizare a spectacolului. Dar
medita\ia asupra patriotismului ca ideal
moral ;i nu lozinc[ este binevenit[, iar
rezultatul e un spectacol monumental,
aplaudat la scen[ deschis[. Ar fi p[cat s[
nu fie promovat pe DVD c]nd seria sce-
nic[ se va `ncheia.
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Lansat de cur]nd, “Maria, re-
gina Rom]niei” s-a dorit ;i ̀ n ma-
re m[sur[ a reu;it s[ fie filmul
rom]nesc al toamnei. V[z]ndu-
l, l-am sim\it ca un omagiu adus
unei figuri istorice imense, o rea-
ducere a marii regine din aura le-
gendar[ `n acel concret aproape
palpabil pe care filmul `l poate
produce ̀ n privitori. E un film ne-
cesar pentru redescoperirea isto-
riei reale. Dar nu e un film mare.

F[r[ ̀ ndoial[, e un film frumos. Au
fost puse în valoare locaţii autentice pre-
cum Palatul Cotroceni, Castelul Peleş,
Quai d'Orsay din Paris, iar în post-pro-
ducţie au fost recreate zone din Calea
Victoriei, Gara de Nord, Gare de Lyon,
Place Vendome, aşa cum arătau în 1919.
Operatorul Gabriel Kosuth ;tie cum s[
lumineze o scen[, multe cadre fiind lu-
xuriante, iar lunga planare pe deauspra
unui r]u `nghe\at care formeaz[ prima
scen[ promite mult. Dar realizarea teh-
nic[ a echipei de produc\ie nu salveaz[
filmul de mediocritatea celor mai im-
portan\i autori ai unui film< regizorul
;i scenari;tii.

Regizorul britanic Alexis Sweet Ca-
hill pare s[ fi g]ndit proiectul ca un fel
de docudram[, genul de film care ar
rula pe canale de televiziune de genul
DIVA, Hallmark sau, poate, Viasat His-
tory. Dar scenariul, la care el a lucrat
al[turi de Brigitte Drodtloff, Gabi Antal,
Ioana Manea ;i Maria-Denise Teodoru,
`n `ncercarea de a duce filmul de la di-
mensiunile standard de 50 de minute
ale unei docudrame TV la propor\iile
unui lung-metraj, deschide o mul\ime
de tangente inutile pe care nu le explo-
reaz[ suficient apoi. Apare figura
prin\ului :tirbei, amant al reginei, dar
nu afl[m mai nimic despre povestea lor

de dragoste. Multe personaje sunt abia
schi\ate, iar altele, precum Zizi Lam-
brino, `nghesuite `ntr-un tipar. Foarte
multe roluri, chiar principale, sunt tra-
tate unidimensional parc[ dinadins, ca
s[ scoat[ ;i mai mult ̀ n eviden\[ m[re\ia
;i talentul Reginei Maria de a rezolva
probleme. Iar bietul Carol al II-lea, cu
toate p[catele lui, nu merita s[ fie redus
la caricatura din acest film. Mai ales c[
personalitatea sa at]t de complex[ ar
merita un film aparte, care s[ aib[ cu-
rajul s[ exploreze mai ̀ n detaliu tensiu-
nile din familia regal[, deloc pu\ine ;i
cu efecte p]n[ `n ziua de azi.

Desigur, Roxana Lupu str[luce;te
`n rolul titular. Actri\a stabilit[ la Lon-
dra a mai interpretat figuri regale (toc-
mai `n docudrame) ;i a studiat atent
personajul, reu;ind s[ dozeze cu grij[
feminitatea reginei de dincolo de masca
oficial[. Priviri calde ;i ascu\ite, mici
`ncrunt[ri, z]mbete de copil[ ;i asprimi
de om de stat, toate duc spre o com-
pozi\ie jucat[ evident cu pl[cere, de;i
pu\in prea iconografic[. Scenele ̀ n care
regina se confrunt[ cu iner\ia politicie-
nilor dau farmecul acestui film, care ar
fi fost foarte reu;it dac[ se concentra
doar pe trama de thriller politic din ju-
rul Conferin\ei de pace. Cu limitele im-
puse de scenariu, ceilal\i actori ̀ ;i com-
pun atent personajele. Daniel Plier ac-
centueaz[ rigoarea german[ a regelui
Ferdinand, deschiderea sa din scena fi-
nal[ devenind emo\ionant[, iar Adrian
Titieni scoate ce poate dintr-un Br[tia-
nu redus la nivelul unui secretar. Inte-
resant[ este presta\ia lui Patrick Drury
`n rolul pre;edintelui american Wilson,
`ntr-o scen[ c]t de c]t consistent[. ~n
rest, totul `n acest film pare s[ orbiteze
`n culori ̀ n jurul unei Regine-Soare. Se
putea mai mult. Poate cu alt[ ocazie< fi-
lonul istoric oferit de familia regal[ este
bogat ;i `nc[ prea pu\in exploatat.

”Maria, regina României”, un film
necesar pentru reg[sirea istoriei

Un monument scenic ;i o medita\ie asupra patriotismului moral<
“P[durea sp]nzura\ilor” la Teatrul Na\ional Bucure;ti 

Celebra coregraf[ Andrea Gavriliu s-a ocupat de complexele momente de mi;care scenic[ ce ̀ ntregesc viziunea lui Afrim

Daniel Plier (Regele Ferdinand) ;i Roxana Lupu (Regina Maria) `n scena final[ care consfin\e;te succesul p[cii


