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Daniel Mureşan - membru fondator

Plic filatelic dedicat aniversării revistei
„Caiete Silvane”
Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj, în parteneriat cu Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a pus în circulaţie în data de 20
februarie 2015, un plic filatelic aniversar, ocazionat de împlinirea a
10 ani de la apariţia primului număr al noii serii a revistei de cultură
„Caiete Silvane”. Plicul a fost editat într-un tiraj de 200 de exemplare,
fiind obliterat cu ştampila de zi aniversară la Oficiul Poştal Zalău 1.
Ştampila a fost aprobată de Compania Naţională Poşta Română, fiind
aplicată pe toate trimiterile poştale de la oficiul poştal amintit.
Revista „Caiete Silvane” apare din februarie 2005, fiind editată
de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, sub egida Uniunii
Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Sălaj, a Primăriei şi a
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
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Daniel Mureşan - membru fondator

Plic filatelic dedicat aniversării
Centrului de Cultură şi Artă
Un plic filatelic aniversar, ocazionat de împlinirea a cinci ani de
la înfiinţarea Centrului de Cultură şi Artă al judeţului (CCAJ) Sălaj,
a fost pus în circulaţie în data de 1 octombrie 2015, de către Asociaţia
Colecţionarilor din Sălaj, în parteneriat cu CCAJ Sălaj. Plicul a fost
editat într-un tiraj de 100 de exemplare, fiind obliterat cu ştampila
de zi aniversară la Oficiul Poştal Zalău 1. Ştampila a fost aprobată de
Compania Naţională Poşta Română, fiind aplicată pe toate trimiterile
poştale de la respectivul oficiu poştal.
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este o instituţie
de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj. Funcţionează
de la 1 octombrie 2010 având în componenţă următoarele secţii:
Secţia de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale; Secţia
Şcoala Populară de Arte şi Meserii; Secţia Ansamblul folcloric
„Meseşul”; revista şi editura „Caiete Silvane”. Are sediul în Zalău,
în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, beneficiind de condiţii foarte bune
pentru desfăşurarea activităţii, graţie unui proiect de reabilitare a
clădirii fostului centru militar judeţean, proiect iniţiat şi derulat de
Consiliul Judeţean Sălaj. Este o instituţie de cultură dinamică şi are
misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educaţie permanentă
prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să
valorifice valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale
patrimoniului naţional, de a organiza şi desfăşura activităţi cultural
artistice, urmărind prin aceste activităţi dezvoltarea socio-culturală
şi economică a judeţului.
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Mircea DRAGOTEANU

Utilizarea poştală a mărcilor emisiunii
„Pentru Ardeleni” din 1945 în
Transilvania de Nord
Istoriografia comunistă, pompoasă şi infestată de propagandă,
a făcut că puţini dintre colecţionarii de astăzi să cunoască adevărul
despre contextul istoric în care s-a desfăşurat activitatea de poşta
în judeţele Transilvaniei de Nord după 23 August 1944 până în
toamna lui 1945.
Îndepărtarea administraţiei horthyste şi a trupelor Germaniei
naziste a început imediat după 23 August 1944 şi s-a desăvârşit la 25
Octombrie 1944, când „ultima brazdă” a fost eliberată la Carei.
Reîntoarecerea în Adealul de Nord a administraţiei româneşti a
fost însă departe de a urma un traiect liniar. În primele săptămâni
după eliberarea teritoriului de către armatele română şi sovietică,
administraţia românească sub autoritatea Bucureştiului a fost
introdusă provizoriu doar în câteva judeţe din partea de sud-est. În
contextual unor sporadice tulburări interetnice româno-maghiare,
sub pretextul acestora şi al asigurării liniştii în spatele frontului,
la 12 noiembrie 1944 comandamentul militar sovietic a ordonat
administraţiei româneşti abia înfiripate să părăsească Ardealul de
Nord (1). Scopul real era o abilă santajare atât a Bucureştiului, cât
şi a Budapestei. La Bucureşti se condiţiona retrocedarea integrală
a Transilvaniei de Nord de instaurarea unui guvern pro-sovietic.
Budapesta era persuată să capituleze pentru a mai spera să păstreze
ceva din teritoriul însuşit la 30 august 1940 prin Diktatul HitlerMussolini de la Viena.
Consecinţa locală imediată a machiavelicului joc politic
practicat de sovietici a fost faptul ca până la instaurarea guvernului
dr. Petru Groza (6 martie 1945), în judeţele din Transilvania de
Nord administrarea s-a asigurat provizoriu de către autorităţi
locale, supervizate de „organele” sovietice. Acesta a fost dealtfel
Filatelie şi întreguri poştale



şi contextul în care au apărut emisiunile poştale locale Tg. Mureş,
Odorhei, Sighet, Năsăud, Sălaj I şi II, Oradea I şi II.
După aducerea la putere a guvernului dr. Petru Groza (6 martie
1945), Stalin a aprobat la 9 martie 1945 retrocedarea Ardealului de
Nord către România, urmărind să dea o legitimitate populară auto
rităţilor pro-sovietice instalate la Bucureşti prin intermediul lui
Visinski (1). La 13 martie 1945, când însuşi Regele Mihai a participat la
Cluj la sărbătorirea festivă a reinstaurării administraţiei româneşti în
Transilvania de Nord, maghiarii aveau deja acaparată puterea locală în
multe aglomerări urbane importante, în numele democraţiei proletare
la care subscriseseră cu multă abilitate şi la momentul oportun (1).
Presiunea etnică manifestată asupra populaţiei româneşti din
Ardealul de Nord după alungarea horthystilor şi chiar după reîn
toarcerea autorităţilor subordonate Bucureştiului a fost evidenţă.
Însuşi ministrul justiţiei de atunci, avocatul Lucreţiu Pătrăşcanu, prin
afirmaţia atribuită lui în contextul cuvântării de la Cluj din 13 iunie
1945 „mai întâi sunt român şi abia după aceea comunist”, reacţiona la
o stare de lucruri deosebit de dificilă pentru românii ardeleni (2).
Acest context politic marcat de tensiuni româno- maghiare s-a
reflectat şi în filatelie. Pentru a sărbători retrocedarea Ardealului
de Nord, Poşta Română a pus în circulaţie către mijlocul lui martie
1945 o emisiune de 11 valori prezentand figuri istorice ale românilor
transilvăneni împreună cu imagini din Ardeal.
Revista „Filatelia” din 1 aprilie 1945 a prezentat emisiunea sub
denumirea „Eliberarea Transilvaniei de Nord” (3), înserând cuvinte
elogoase la adresa machetării şi a subiectelor: „Timbrele excepţional
de îngrijit executate au fost imprimate de Fabrica de Timbre din
Bucureşti, de pe modelele doamnei Ioana Basarab, modele premiate
şi de Direcţia Generală P.T.T. S-a dovedit prin această emisiune, că
atunci când se iau măsuri din timp şi execuţia revine oamenilor de
specialitate, se pot scoate lucruri frumoase care pot sta cu demnitate
alături chiar de cele mai frumoase timbre poştale străine”. Cele 11
timbre ale emisiunii sunt prezentate în fig. 1. Ele îi reprezintă pe
Mitropolitul Andrei Saguna (valoarea de 25 bani), Andrei Mureşianu
(50 bani), Samuel Micu (4,50 lei), Gheorghe Şincai (11 lei), Mihai
Viteazul (15 lei), Gheorghe Lazar (31 lei), Avram lancu (35 lei), Simion
Barnuţiu (41 lei), Horea, Cloşca şi Crisan (55 lei), Petru Maior (61 lei),
Regii Mihai I şi Ferdinand I şi harta Ardealului de Nord (75+75 lei).
Suma rezultată din suprataxa de 75 lei a fost destinată „Societăţii
Refugiaţilor Ardealului”.
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Plicul „filatelic” din fig. 7 include 5 mărci din seria retrocedării
Ardealului, obliterate la Tg. Mureş pe 10 aug. 1945, adresat fiind către
fiul său de un comerciant român din oraş.
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româneºti în zonã, rãmân oglinda unei epoci de
tranziþie, dominatã de incertitudini ºi de privaþiuni.

lor, în august 1945, când mulþi români clujeni abia se
întorceau acasã din refugiu...

În condiţiile dublării tarifelor poştale
în august 1945 şi în condiţiile probabilei
epuizări a stocurilor de mărci din această
emisiune, după septembrie 1945 nu am mai
întâlnit francaturi cu astfel de timbre care să
provină din Nordul Transilvaniei.
Toate aceste utilizări din Ardealul de
Nord ale mărcilor emisiunii comemorând
reîncorporarea teritoriului în Regatul Româ
niei, datate câteva luni după retrocedare, la
începutul reinstalării autorităţilor poştale
româneşti în zonă, rămân oglinda unei epoci
de tranziţie, dominată de incertitudini şi de
privaţiuni.
Astfel de trimiteri sunt şi un semn al
valenţelor naţionale ale mărcilor poştale,
menite în momente de cumpănă nu numai
Fig. 12
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Fig. 13
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Mircea DRAGOTEANU

Mărcile poştale locale ale celei de-a doua
emisiuni Poşta Sălajului (martie 1945)
Se împlinea un an de la declanşarea celei de-a doua conflagraţii
mondiale când Transilvania de Nord a fost desprinsă din trupul
României Mari, la 30 august 1940, în urma Diktat-ului Hitler-Mussolini
de la Viena.
După trecerea a încă patru ani de război, parcurşi în condiţii
dramatice de românii din zona cedată Ungariei, fie rămaşi acasă, fie
refugiaţi în ceea ce mai rămăsese din ţară, actul istoric de la 23 august
1944 a marcat începutul izgonirii din zonă a administraţiei horthyste.
La 25 octombrie 1944, „ultima brazdă” era eliberată la Cărei şi se
părea că revenirea la România a Ardealului de Nord era un fapt de
la sine înţeles.
Jocurile politice ale marilor puteri aveau însă să mai adauge luni
de suferinţe şi incertitudini. „Aliaţii” americani şi britanici cochetau
cu ideea de a lăsa Ungariei măcar o parte din cadoul fascist al Diktatului de la Viena, în timp ce Stalin elaborase deja programul brutal de
împingere a României spre comunism. Pentru a şantaja Bucureştiul să
accepte un guvern pro-sovietic, la 12 noiembrie 1944, Comandamentul
Armatei Roşii a cerut ultimativ oficialităţilor române să părăsească
zonele din teritoriul eliberat în care abia se instalaseră (1).
De la jumătatea lui noiembrie 1944 şi până la reintroducerea efec
tivă a administraţiei româneşti în Ardealul de Nord, la jumătatea lui
aprilie 1945, judeţele din această parte a ţării s-au autoadministrat sub
tutela Armatei Roşii, cu particularităţi legate în special de structura
etnică a populaţiei. în Judeţul Sălaj, amintirea ororilor lăsate în urmă
de ocupaţia horthystă era foarte vie după anii de represiune marcaţi şi
de masacrele de la Ip şi Traznea. Imediat după căderea Budapestei în
ianuarie 1945, speranţele maghiare s-au risipit şi în Ardealul de Nord.
Respingerea elementelor asociate cu fosta administraţie horthystă s-a
Filatelie şi întreguri poştale
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accentuat inclusiv în domeniul poştal, fenomen mai pregnant în Sălaj
decât în alte părţi (2).
În a II-a decadă a lui februarie 1945
s-a trecut la scoaterea din uz a timbrelor
rămase de la poşta maghiară şi la
supratipărirea lor cu textul românesc
„Poşta Sălajului” şi cu noi valori
nominale corespunzând creşterii locale a
tarifelor poştale. Rămasă neanulată prin
supratipărire, inscripţia MAGYAR KIR.
POSTA (poşta regală maghiară) putea
lăsa loc interpretărilor şi în anumite
cazuri oficianţii poştali au luat pe cont
propriu rezolvarea acestora. Fragmentul
de plic din fig. 1 include două mărci supratipărite în Sălaj cu 1 P(engo)
pe 4 fileri utilizate poştal la Supurul de Jos, pe care s-a barat „de mână”
inscripţia amintită.
La începutul lui martie, urmare a atitudinii URSS, contextul politic
a devenit mai favorabil reintegrării definitive a Transilvaniei de Nord,
odată cu instalarea la Bucureşti a primului guvern pro-sovietic dr.
Petru-Groza.
Momentul a fost marcat poştal de apariţia celei de-a doua emisiuni
locale Poşta Sălajului, cu desene originale şi având cele trei timbre în
culori amintind pe cele roşu-galben-albastru ale tricolorului. Una din
motivaţiile emiterii acestor timbre într-un moment în care perspectiva
revenirii administraţiei româneşti era destul de clară a fost de altfel
mesajul lor de ordin naţional.
Îmbrăcămintea tradiţional românească a factorului poştal pre
zentat pe mărcile de 50 fileri şi 1 pengo, precum şi cea similară a
surugiului trăsurii poştale de pe marca de 2 pengo au asociat culorilor
tricolorului inscripţii exclusiv în limba română (spre deosebire de
exemplu de mărcile locale Tg. Mureş, Odorhei şi Oradea, (cu text
având elemente bilingve). Inclusiv subdiviziunea monedei maghiare
rămasă în circulaţie în zonă a fost romanizată, valoarea mică a seriei
având inscripţia 50 FILERI în locul termenului maghiar „filler” (3).
Necesitatea de ordin poştal a acestei emisiuni a fost justificată
de epuizarea stocului de mărci supratipărite ale emisiunii Poşta
Sălajului /, de refuzul folosirii vechilor timbre maghiare din timpul
ocupaţiei şi de imposibilitatea reintroducerii timbrelor româneşti la
oficiile din Sălaj în acel moment (2).
20

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

După cum am amintit, a II-a emisiune Poşta Sălajului a constat din
trei timbre, litografiate la tipografia locală Sereş, cu valorile nominale
de 50 fileri (portocaliu cu nuanţe gălbui), 1 pengo (albastru) şi 2 pengo
(roşu-violet pe hârtie ocru-gălbui). Datele din literatură (3, 4, 5) susţin
că s-au tipărit 10.920 bucăţi de 50 fileri, 41.040 de 1 pengo şi 49.900 e 2
p go. Unii autori indică faptul că s-ar fi distrus dintre acestea de către
autorităţi, după ieşirea din uzul poştal, 1.140 bucăţi de 50 fileri, 30.810
de 1 pengo şi 37.725 de 2 pengo (3, 4). Alte surse pun sub semnul
întrebării distrugerea unei părţi din tiraj (5).
Mărcile de 50 fileri şi 1 pengo, având desen similar, s-au tipărit pe
hârtie albă, în coli de 60 bucăţi, cu 6 rânduri a 10 timbre întrerupte la
mijloc de o bandă albă verticală („punte”), care împarte astfel coala
în două blocuri a câte 30 de timbre.
Colile de 2 pengo pe
hârtie galben-ocru au in
clus 50 de timbre, fiind şi
ele separate la mijloc de o
bandă orizontală, faţă de
care însă cele două semicoli
sunt aranjate „tete-beche”
de o parte şi alta a punţii
(orientate către aceasta cu
marginea de sus a timbrelor).
La toate valorile punţile albe
sunt dantelate către ambele
semicoli. Remarcăm şi faptul că la toate colile de 2 pengo una din
marginile orizontale a fost nedantelată şi îngustă (1.5-3 mm), astfel
încât cinci timbre din fiecare coală sunt nedantelate pe latura de jos.
Guma albă, groasă a timbrelor de 50 fileri şi 1 pengo este azi crăpată pe
majoritatea acestora, având mici fisuri. Dantelura de 11 a fost realizată
rudimentar la toate trei valorile, dar erorile de perforare sunt rare. Cele
3 timbre ale emisiunii sunt prezentate în fig. 2 în perechi cu punte.
ESEURI
Încă din 1946 a fost semnalată existenţa unei coli a 50 de eseuri
(probe de culoare) ale valorii de 2 pengo, tipărite în violet pe hârtie
albă gumată, dantelate numai orizontal (6).
La această coală cu tipar de probă s-au dantelat ambele laturi
orizontale. Marginile rămase au fost late una de 5.5-6 mm, cealaltă de
8 mm. Dantelura orizontală a eseurilor este foarte rugoasă, iar vertical
Filatelie şi întreguri poştale
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ele s-au desprins prin tăiere cu
foarfeca sau prin rupere. în
fig. 3 prezentăm două colţuri
de coală opuse (a se vedea
grosimea diferită a marginilor)
şi o pereche de eseuri dintr-o
margine laterală a colii,- la care
lipsa dantelurilor verticale este
bine vizibilă. în special pe marginile albe ale colii de eseuri se întâlnesc
uzual amprente în tuşul violet folosit la tipărire. Nu am întâlnit până
acum perechi cu punte din acest eseu.
Necunoscute publicului larg sunt alte
două eseuri provenite din fosta colecţie a
actorului Ion Fărăianu din Cluj, prezentate
în fig. 4 (1 pengo) şi fig.5 (2 pengo). Ambele I
au fost imprimate „bucată (iu bucată” în tuş
negru pe hârtie albă de grosime medie, uşor
cretată şi prezintă mici diferenţe de desen faţă
de timbrele emise. La valoarea de pengo se
disting diferenţe evidente la literele „S” din
SĂLAJULUI şi „N” din PENGO. La timbrul
de 2 pengo ambele litere „S” sunt diferite pe
mărcile emise faţă de cele de pe eseu, iar un al
ll-lea surugiu, creionat pe eseu, se confundă
pe timbre cu elementele de decor. Aceste
două eseuri imprimate în negru au imagini
de calitate mai slabă ca a timbrelor emise.
ERORI şi VARIETĂŢI
La m rcile nedantelate
descoperim cele mai
spectaculoase erori men
ţionate în literatură
pentru a doua emisiune
Poşta Sălajului. Ele sunt
semnalate la valorile de
50 fileri (fig. 6) şi de 2
pengo (bloc de 4 în fig. 7). Tirajul amintit pentru acestea este de 30
bucăţi pentru valoarea de 50 fileri (o semicoală) şi 50 bucăţi pentru 2
pengo (două semicoli). La nominalul de 1 pengo încă nu am întâlnit
22
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exemplare nedantelate la care lăţimea marginilor să fie suficient de
mare ca să se evite suspiciunea că provin din timbre normale prin
„tunderea” dantelurii. Din valoarea de 2 Pengo am întâlnit mărci
nedantelate în două nuanţe diferite, ceea ce confirmă provenienţa
din două (semi)coli. Tirajul acestor erori este totuşi nesigur, dar certă
este deosebita lor raritate, în special la valoarea de 50 fileri. în cartea
sa din 1993 (5), un reputat cercetător în domeniul erorilor româneşti,
Marcel Şapira, amintea la aproape 40 de ani după emitere că nu văzuse
niciodată astfel de mărci nedantelate.
Exemplarele nedantelate pe o latur sunt greu de găsit. Rea
mintim aici că timbrele de 2 pengo nedantelate pe marginea de jos nu
sunt erori apărute accidental, ci varietăţi de dantelură; ele au existat
în mod normal câte 5 pe fiecare coală de 50 de bucăţi.
Valoarea de 50 fileri
se cunoaşte în perechi
verticale nedantelate la
mijloc. în fig. 8 prezen
tăm o astfel de pereche
neuzată, din partea de
jos a unei coli, şi o altă
eroare similară utilizată
poştal (provenind dintro altă coală - fapt dove
dit de aspectul diferit
al dantelurilor). Acesta din urmă s-a
folosit la completarea tarifului pe un
întreg poştal cu supratipar local de
pengo Poşta Sălajului (7) expediat la 2
aprilie 1945 din Ulmeni prin Oradea
către localitate din Ungaria. Marca
de pengo se cunoaşte nedantelată
lateral stânga sau dreapta, precum
şi nedantelată vertical stânga faţă de
puntea despărţitoare a colii (fig. 9).
Regretatul Marcel Şapira a sem
nalat şi perechi orizontale de 1 pengo
nedantelate la mijloc (8), dar personal
nu am întâlnit încă astfel de erori.
La marca de 2 pengo prezentăm în fig. 10 un ştraif orizontal de
5 perechi verticale nedantelate la mijloc, iar în fig. 11 un bloc de 4 cu
Filatelie şi întreguri poştale
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puntea despărţitoare nedantelată pe o parte. Konrad a semnalat şi
erori de 2 pengo nedantelate pe latura din dreapta (6, 9).
Danteluri duble se întâlnesc de asemenea rar. în fig. 12 sunt
prezentate erori având danteluri suplimentare peste desenul mărcilor,
orizontală la valoarea de 50 fileri şi verticală pentru 1 pengo.
Fig. 13 prezintă un bloc
de 4 timbre de 2 pengo
având dublă dantelură
atât la marginea colii, cât
şi între cele două rânduri.
în plus, mărcile din partea
de jos a acestui bloc sunt traversate aproape de mijloc de o dantelură
orizontală incompletă. Marcel Şapira a semnalat o marcă de 50 fileri
cu dublă dantelură pe marginea din stânga (8).
Danteluri deplasate se pot găsi destul de frecvent la mărcile de 50
fileri şi 2 pengo, inclusiv la exemplare efectiv circulate poştal.
Variet
i de tipar.
Cea mai cunos
cută „eroare” de tipărire are la origine
presiunea neuniformă exercitată pe
suprafaţa planşei litografice, cea care
a condus pentru mărcile de 1 pengo şi
de 50 fileri la variantele cu nori „albi”
şi cu nori „întunecaţi”. Ambele tipuri
sunt incluse de perechea de 50 fileri
circulată la Şimleul Silvaniei în 14
martie 1945 pe cartea poştală din fig. 14.
Variet
ile de culoare
la valoarea de 50 fileri cuprind nuanţe între
portocaliu-gălbui deschis şi portocaliu închis. La valoarea de 1 pengo
24
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se întâlnesc nuanţe de la un azuriu deschis la albastru închis. Mărcile
de 2 pengo au o gamă mai redusă de nuanţe şi trebuie avut în vedere
că hârtia lor se poate decolora la spălare.
Semnele constante de planş mai deosebite sunt
puţine la acestă emisiune. I. Micu (4) şi M. Şapira (5)
au descris pentru valoarea de 1 pengo la marca de
jos-dreapta situată lângă puntea despărţitoare a colii
un punct caracteristic situat sub litera „S” din POŞTA
(această varietate este constituită de marca din dreapta
a perechii cu punte de 1 pengo din fig. 2, precum şi
de marca nedantelată pe stânga faţă de punte din fig.
9). Marcel Şapira a semnalat la valoarea de 50 fileri
„pe prima coloană a semiblocului din dreapta” o pată între „A” din
POŞTA şi „S” din SĂLAJULUI. Se pare însă că această varietate poate
apărea şi acolo unde presiunea exercitată pe placa litografică a fost
crescută, precum la exemplarul de 50 fileri cu tipar foarte ancrasat
prezentat în fig. 15.
N.B. Toate ilustraţiile prezintă piese filatelice din colecţia autorului.
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Radu-Florin CHISIU - membru fondator

Preşedinte la Casa Albă (II)
- continuare -

Colecţia de timbre nu reprezintă doar instinctul posesiv ci şi o permanentă
aventură (Karel Capek, 1890-1938).
23. Benjamin Harrison 1889-1893, s-a născut la 20.08.1833 în
localitatea North Bend de lângă Cincinnati statul Ohio.
A participat la Războiul civil fiind avansat la gradul de general
de brigadă.
De asemenea, a fost senator de Indiana, avocat, procuror sus
ţinând politica protecţionistă şi acordarea de pensii veteranilor din
războiul civil, menţinerea sau reducerea tarifelor vamale.
În timpul mandatului său s-a pus în mod serios problema
imigraţiei în general, fenomen care luase proporţii fără egal în istoria
demografică a oricărui alt stat.
În anul 1891, guvernul american a numit în România un repre
zentant cu titlul de trimis extraordinar si de ministru plenipotenţiar
la Bucureşti.
A decedat la 13.03.1901 în urma unei pneumonii în locuinţa sa din
Indianapolis.
24. Stephen Grover Cleveland (al doilea mandat) 1893-1897
25. William McKinley 1897-1901, s-a născut la data de 29.01.1843
în localitatea Niles din statul Ohio. La vărsta de 18 ani se înrolează
voluntar în război, luptă cu vitejie şi termină războiul cu gradul de
maior.
În anul 1869 devine procuror al comitatului Stork din jurul
Cantonului. În viaţa politică specialitatea sa devine problema
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tarifelor vamale, optând pentru protecţionism. La data de 06.09.1901
la o recepţie publică Leon Csolgosz a tras asupra preşedintelui două
gloanţe care l-a rănit şi au dus ulterior la moartea preşedintelui la
14.09.1901, fiind înmormântat la Canton în statul Ohio. Ultimele sale
cuvinte au fost: „Cât mai aproape de Dumnezeu”.
Atentatul împotriva sa a determinat crearea serviciului special
pentru paza preşedintelui S.U.A.
A fost ultimul veteran din războiul civil care a ocupat funcţia de
preşedinte.
Preşedintele Wilson Woodrow a afirmat că: „McKinley a fost în
fruntea afacerilor statului american ca niciun alt preşedinte de la
Lincoln încoace”.
26. Theodore Roosevelt Jr. 1901-1909, cunoscut ca „T.R. sau
Teddy” publicului larg, s-a născut la data de 27.10.1858 în New York
City, a devenit (şi a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr preşedinte
din istoria Statelor Unite.
Theodore Roosevelt a servit multiple roluri politice şi nonpolitice în societatea americană la începutul secolului al 20-lea, fiind
guvernator al statului New York, istoric naturalist, explorator al
bazinului Amazonului Oyster Bay din New York, autor, soldat, avocat,
a scris 35 de cărţi.
A decedat la data 06.01.1919, în urma unui atac de cord (embolie
coronariană).
Ultima sculptură, realizată de Gutzon Borglum, din Muntele
Rushmore, îl înfăţişează pe preşedintele Theodore Roosevelt. El este
cunoscut pentru terminarea construcţiei Canalul Panama şi pentru
negocierea sfârşitului războiului dintre ruşi şi japonezi, pentru care a
obţinut Premiul Nobel pentru Pace.
27. William Howard Taft 1909-1913, s-a născut la data de
15.09.1857 în Cincinnati din Ohio. A ocupat succesiv funcţia de
procuror adjunct al comitatului Hamilton, perceptor distructual de
impozite şi avocat federal pe lângă Curtea Supremă a S.U.A.
A deţinut funcţia de guvernator civil al statului Filipine, în timpul
mandatului său au fost admise ca state ale Uniunii teritoriale New
Mexico şi Arizona.
A decedat la 08.03.1930, în urma unui atac de cord, fiind înmor
mântat în cimitirul Arlington in Washington D.C.
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28. Thomas Woodrow Wilson 1913-1921, s-a născut la data de
28.12.1856 la Staunton în Virginia. A urmat studiile de istorie şi drept
a Universităţii „ Princeton”, obţinând diploma de doctor în filozofie
la Universitatea „John Hopkins” din Baltimore.
În timpul mandatului său a fost creată „Liga Naţiunilor”,
organizaţie în cadrul căreia diferendele viitorului aveau să se
soluţioneze pe cale paşnică între toate statele.
A contribuit esenţal la crearea unui sistem de legi privind sistemul
federal de rezerve.
În timpul celui de al doilea mandat s-a concentrat asupra participării
ţării la Primul Război Mondial şi a realizării unei păci drepte bazată
pe „Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele” concretizat prin 14
puncte discutate la Conferinţa de Pace de la Paris 1919.
A decedat la 03.02.1924, în urma unui atac de apoplexie, paralizie
la Washington D.C.
29. Warren Gamaliel Harding 1921-1923, s-a născut la data de
02.11.1865 în localitatea Blooming Grove din statul Iowa. Ziarist, dar
şi pasionat de poker, joc la care câştigă ... cam prea constant, intră în
politică din partea partidului republican, a fost un publicist influent
în domeniul ziaristicii cu un bun simţ al oratoriei înainte de a intra
în politică.
A decedat la 02.08.1923 la San Francisco (California) în decursul
mandatului său, de apoplexie, pneumonie si marirea inimii.
30.John Calvin Coolidge 1923-1929, s-a născut la data de
04.07.1872 în localitatea Plymouth din statul Vermont.
A fost avocat, consilier orăşenesc, membru al tribunalului comi
tatului, presedinte al senatului statului Massachusetts, guvernator
adjunct, promoveaza legi în favoarea femeilor şi a muncitorilor
industriali, a condus o politică foarte conservativă în domeniul eco
nomic. În calitate de preşedinte a fost gazda Reginei Maria a României
însoţită de doi dintre copiii săi, Ileana şi Nicolae, în vizita acesteia
peste ocean în octombrie 1926.
În anul 1927 au fost executaţi Bartolomeo Vanzetti şi Nicola Sacco în
urma unei inscenari judiciare, în cursul căreia, cei doi imigranţi activişti
sindicali, fuseseră acuzaţi fără dovezi suficiente, de a fi comis o crimă,
ei au rămas şi vor rămâne un simbol al victimelor justiţiei de clasă.
În 27 august 1928 s-a semnat la Paris pactul „Briand-Kellogg”,
la care iniţial au aderat 15 ţări, printre care şi România. Semnatarii
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se angajau reciproc să renunţe la război ca soluţie a controverselor
internaţionale şi ca instrument de politică în relaţiile cu alte state.
A decedat la 05.01.1933 în Northampton Massachusetts de trom
boză coronariană.
31. Herbert Clark Hoover 1929-1933, s-a născut la 10.08.1874
în localitatea West Branch din statul Iowa. A fost inginer minier,
umanitarist şi administrator plin de succes. A fost un exemplu al
„Miscarii pentru eficienţă”, parte a „Erei progresului” argumentând
că soluţiile inginereşti eficiente vor fi soluţiile tuturor problemelor
economice şi sociale.
Succesul în afaceri îl îngăduie să abandoneze un mod de viaţă
obositor, a călătorit pe toate continentele, itinerariile sale reprezentând
înconjurul lumii de mai multe ori şi să prefere un post în consiliul
de conducere a „Universităţii Stanford”. La sfârşitul primului război
mondial a fost trimis în Europa spre a studia măsuri pentru com
baterea lipsurilor alimentare provocate de război.
La 24 octombrie 1929 „Joia neagră” s-a declanşat „crahul”, adică
marea criză financiară, s-a prăbuşit bursa care a provocat o serie de
falimente prin recuperarea de credite acordate.
În anii 1947 şi 1953 a fost numit preşedintele unei comisii
însărcinate să propună o reorganizare a aparatului administrativ al
S.U.A.
A murit la 20.10.1964 la vârsta de 90 de ani la New York, fiind
înmormântat în localitatea natală West Branch din statul Iowa.
32. Franklin Delano Roosevelt 1933-1945, s-a născut la 30.01.1882
în localitatea Hyde Park din New York. A urmat studiile la”
Universitatea Harvard” din Cambridge, ulterior a urmat Facultatea
de Drept a „Universităţii Columbia” şi şi-a început cariera de avocat
pe Wall Street la o mare firmă de avocatură.
A fost căsătorit cu Anna Eleanor Roosevelt – 1884-1962 – care a
jucat un rol deosebit de important în cariera lui politică dupa anul
1921 când Franklin Delano Roosevelt s-a îmbolnăvit de poliomielită
şi a început să conducă ţara din scaunul cu rotile. Sus-numita, a fost
delegata Statelor Unite la O.N.U. şi preşedinta Comisiei O.N.U. care
a elaborat Declaraţia drepturilor omului.
Franklin Delano Roosevelt a fost avocat, apoi guvernator al
statului New York, iar primele două mandate prezidenţiale cuprind
perioada „New Deal”-ului, un ansamblu de măsuri şi reforme menite
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„a reînvia capitalismul”, trei programe reformatoare: Asistenţă, Recu
perare şi Reformă.
În timpul mandatului s-a dispus retragerea din circulaţie a mone
dei de aur şi renunţarea la etalonul aur.
Filatelist împătimit, Franklin Delano Roosevelt, a deţinut o colecţie
de timbre impresionantă, printre rarităţi, menţionez „Inverted Jenny”
emis pentru prima dată la 10.05.1918 în care imaginea Curtiss JN-4
avion în centrul de proiectare apare cu susul în jos, fiind considerat
cea mai faimoasă eroare de filatelie americană. Un exemplu grăitor
în acest sens îl prezintă seria de timbre emisă la 13.12.1946 de statul
Monaco de noua valori.
Decide intrarea S.U.A. în război în 1941, împotriva Axei RomaBerlin-Tokio. Astfel, aduce o contribuţie remarcabilă în oprirea
regimului nazist în Germania şi învinge alături de puterile aliate:
Anglia, Rusia şi Franţa.
Iosif Vissarionovici Stalin – lider sovietic – 18.12.1878-05.03.1953
– aflând din surse secrete faptul că preşedintele S.U.A. este colecţionar
de timbre, i-a oferit acestuia cadou, în cadrul Conferinţei de la Teheran
(1943), una din marile rarităţi ale filateliei sovietice, 1935 1R 10 k tiparit
cu f mic San Francisco, supratipar inversat emis în luna august 1935
de U.R.S.S. Timbrul respectiv, îl prezintă pe Sigizmund Levanevski de
origine poloneză, stabilit în U.R.S.S., pilot militar, a efectuat un zbor
între Moscova-San Francisco prin Polul Nord în august 1935.
Se spune că, primind timbrul de la Iosif Vissarionovici Stalin,
mâinile lui Roosevelt tremurau de emoţie, nereuşind să-şi stăpânească
pasiunea stârnită de acel petec de hârtie. (Incursiune în lumea timbrelor
– O. Gross şi K. Gryzewski) – capitolul timbre pentru poşta aeriană.
De-a lungul vieţii, Roosevelt, a reuşit să strângă în colecţia sa
peste un milion de timbre. Prima emisiune „Cap de bour” s-a aflat şi
în colecţia preşedintelui Roosevelt.
A rămas în istoria S.U.A., ca fiind singurul preşedinte care a fost
instituit în funcţie, patru mandate consecutive. A decedat la 12.04.1945
în localitatea Warm Spring din statul Georgia datorită unei hemoragii
cerebrale. Mesajul nobil îmbrăţişând un viitor al dezlegării omului de
prejudecăţi, temeri şi neputinţe, numea atunci, în ziua de 06.01.1941,
când au fost rostite patru mari libertăţi esenţiale: libertatea de a vorbi,
de a lucra, de a vrea/dori şi de a nu-ţi fie frică/de a nu te teme, rostite
în senatul S.U.A.
Un citat celebru al preşedintelui Roosevelt enunţa: „Singurul lucru
de care trebuie să ne temem, este însăşi teama”.
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33. Harry S. Truman 1945-1953, s-a născut la 08.05.1884 în
localitatea Lamar din statul Missouri. A lucrat curier, vânzător,
funcţionar comercial şi bancar, iar mai apoi se înrolează ca voluntar
în Garda Naţională. După primul război mondial devine judecător iar
apoi preşedintele S.U.A.
În timpul preşedinţiei lui Truman, Statele Unite au încheiat cu
succes participarea la al Doilea Război Mondial. Truman a ordonat
utilizarea armelor atomice contra Japoniei la Hiroshima şi Nagasaki
cu scopul de a forţa capitularea Japoniei. În timpul mandatului său
a contribuit la finanţarea Naţiunilor Unite, a proclamat „Doctrina
Trauman” – o politică de combatere a comunismului – şi a promovat
„Planul Marshal” cu ajutor financiar în valoare de 13 miliarde de
dolari care a contribuit la Reconstrucţia Europei. A supervizat podul
aerian al Berlinului în 1948 şi înfiinţarea N.A.T.O. în 1949. Ca parte
a strategiei americane din Războiul Rece, Truman a promulgat
Legea Siguranţei Naţionale din 1947 şi a reorganizat forţele armate
unind Departamentul de Război cu Departamentul Marinei într-un
singur organism militar naţional administrat civil (ulterior denumit
Departamentul Apărării) şi înfiinţând Forţele Aeriene ale S.U.A.. Prin
aceste legi, s-a înfiinţat şi C.I.A. şi Consiliul Naţional de Securitate.
În 1951 S.U.A. au ratificat Amendamentul 22 prin care un preşe
dinte devenea ineligibil pentru un al treilea mandat sau pentru un al
doilea mandat dacă a îndeplinit funcţia timp de mai mult de doi ani
unui alt preşedinte ales ulterior.
A decedat la 26.12.1972 în Kansas Ciy din statul Missouri,
înmormântarea sa a fost primul serviciu funerar masonic difuzat la
toate televiziunile din toată lumea.
A fost comemorat pe cinci timbre americane emise între 1973 şi
1999.
34. Dwight David Eisenhower 1953-1961, cunoscut în mod
afecţional şi ca „Ike”, s-a născut la 14.10.1890 în localitatea Denison
din statul Texas.
A absolvit Academia militară „West Point”, Şcoala superioară de
ofiţeri de stat major şi Colegiul militar industrial.
În 1943, preşedintele Roosevelt îl numeşte comandantul suprem
al operaţiunii de debarcare a trupelor aliate în Normandia, Franţa, în
această calitate el a pregătit planurile operaţunii „Overlord” cunoscută
şi ca „Ziua Z” şi le-a dus la îndeplinire, rămânând comandantul
forţelor aliate în Europa până la victoria finală asupra Germaniei
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hitleriste. După război a fost numit primul comandant al zonei
americane la Consiliul aliat de control.
În anul 1948 a demisionat din serviciul militar activ şi a acceptat
să devină preşedintele al „Universităţii Columbia” din New York,
perioadă în care a apărut lucrarea „Cruciadă în Europa”, un volum
de amintiri din război. În 1950 revine în serviciul militar activ, fiind
numit comandant suprem al forţelor N.A.T.O. – 1949-1952 – ceea
ce marchează angajarea sa directă în politica de „război rece”,
poromovată de administraţia Truman. Doctrina sa, susţinând protecţia
împotriva comunismului, a marcat profund politica internă şi externă
a S.U.A. pe parcusul anilor 1950-1960.
A decedat la 28.03.1969 în urma unei crize cardiace, fiind
înmormântat la Washington.
35. John Fitzgerald Kennedy 1961-1963, cunoscut şi ca J.F.K.,
s-a născut la 29 mai 1917 în Brookline (Boston), a urmat cursurile „
Universităţii Harvard”, iar în 1942 s-a înrolat în armată unde a făcut
o faptă eroică, ceea ce l-a propulsat pe prima pagină în ziarul New
York Times.
La 12.09.1953 s-a căsătorit cu Jacqueline Bouvier, fotoreporter
la „Times Herald”, care ulterior a fost numită „Orhideea neagră”,
datorită frumuseţii sale.
John Fitzgerald Kennedy a scris o carte „Profilul Curajului” cu care
a câştigat premiul Pulitzer. Senator de Massachusetts şi militar, primul
preşedinte catolic de origine irlandeză din istoria S.U.A., a reuşit
cu abilitate să dezamorseze criza rachetelor din Cuba în conflictul
cu Nichita Sergheevici Hrusciov (1894-1971 lider sovietic). Criza
rachetelor cubaneze a constituit cel mai periculos punct al Războiului
Rece, unde lumea a fost cel mai aproape de un război nuclear total.
Perioada de preşedinţie a avut cinci etape importante pentru
soluţionare: Invadarea Cubei, Criza rachetelor din Cuba, Războiul
din Vietnam, Problema rasială şi Lupta împotriva mafiei.
În cuvântarea inaugurală din 20.01.1961, John Fitzgerald Kennedy
rostea celebrele cuvinte care au făcut istorie: „Dragi compatrioţi,
întrebaţi-vă nu ce poate ţara să facă pentru fiecare în parte, ci, ce
poate fiecare să facă pentru ţară”, cunoscut ca făcând parte din
programul „Noii frontiere”. În timpul mandatului său, printre
acţiunile publicitare, a fost lansarea programului „Alimente pentru
pace”, înfiinţarea „Corpului Păcii”, „Alianţa pentru progres”, dar
şi a programului spaţial „Apollo”, fiind considerat un standard al
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liberalismului american. În timpul unui turneu prezindenţial în Dallas
(Texas) a fost împuşcat mortal în condiţii neelucidate încă, moartea
lui Kennedy rămâne şi astăzi un mister.
A decedat la data de 22.11.1963 la Dallas şi a fost înmormântat în
cimitirul militar naţional Arhington din Washington D.C.
În memoria sa, atât aeroportul naţional din New York îî poartă
numele cât si Centrul Spaţial „Cape Canaveral” din Florida, de unde
au fost lansate navele spaţiale în cadrul programului selenar „Apollo”
care a stabilit obiectivul de aterizare pe Lună.
Despre Kennedy şi misterul morţii sale s-au scris cele mai multe
cărţi:
- „America celor 3 asasinate”– Stelian Ţurlea, Dumitru Constantin
- „O femeie numită Jackie” – David Haymann
- „Psihologie şi sexualitate la mari contemporani”– Jacques de Launay
- „John Fitzgerald Kennedy” – David Burner
- „Omniprezentul Babilon” – Fletcher Prouty
- „Preşedinte la Casa Albă” – Camil Mureşan şi Alexandru Vianu
- „Moartea unui preşedinte” – William Manchester
- „O judecată pripită” – Mark Lane
36. Lyndon Baynes Johnson 1963-1969, s-a născut la 27.08.1908
în Stonewal din statul Texas, a urmat cursurile şcolii Johnson City,
s-a înrolat în armată, devenind ofiţer, comandant, unde a obţinut de
la generalul Mac Arthur „Steaua de Argint”. După război a devenit
senator al statului Texas şi în cadrul comitetului senatorial pentru
aeronautică şi spaţiu cosmic, îşi aduce contribuţia la cererea şi dirijarea
„Administraţiei naţionale pentru aeronautică şi spaţiu” N.A.S.A. cu
sediul la Houston (Texas).
La 22.11.1963, la o oră şi jumătate după asasinarea lui John
Kennedy, Lyndon Baynes Johnson, depune jurământul în avionul
prezidenţial „Air Force One”. El a numit o comisie de anchetă sub
conducerea preşedintelui Curtii Supreme, Carl Warren pentru stabilirea
vinovăţiei la crima de la Dallas şi a cerut Congresului să adopte
proiecte de lege prezentate în cadrul politicii „Noii Frontiere”.
În timpul mandatului său propriu, a fost asasinat Martin Luther
King Jr.- 15.01.1929-04.04.1968 – de către extremişti rasişti şi au început
tratativele în vederea retragerii trupelor americane din Vietnam şi
asasinarea fratelui lui John Fitzgerald Kennedy Robert Francisc
Kennedy - 20.11.1925-06.06.1968, procuror general şi senator – în
timpul unei campanii electorale in Los Angeles.
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A decedat la 29.01.1973 în urma unui atac de cord şi a fost
înmormântat în cavoul familiei de la Lyndon Baynes Johnson Rouch
în apropiere de Johnson City din statul Tennessee.
În interviul luat de Arthur Sallinger la patru luni după atentatul
de la Dallas, Jacqueline Kennedy îl condamna pe Lyndon Baynes
Johnson, afirmând că s-ar fi implicat în asasinarea soţului ei, John
Fitzgerald Kennedy.
37. Richard Milhous Nixon 1969-1974, s-a născut la 09.01.1913
în Yorda Linda din statul California. A absolvit Colegiul Whittier
în 1934 şi „Universitatea Duke” în 1937, revenind în California
pentru a practica dreptul. S-a înrolat în Marina Statelor Unite, iar
după război a intrat în politică. În timpul mandatului său a început
retragerea militară din Vietnam în 1973, a lansat iniţiative pentru
combaterea cancerului şi a drogurilor ilegale, a impus controlul
salariilor şi preţurilor, a pus în aplicare desegregarea şcolilor în
Sud, a implementat reforme ale mediului, a introdus legi pentru
reforma sistemului sanitar şi de protecţie socială, a inaugurat seria
aselenizărilor cu Apollo şi a continuat explorarea spaţială umană cu
misiuni ale navetelor spaţiale.
A demisionat din funcţia de preşedinte al S.U.A. la 09.08.1974, în
urma scandalului „Watergate” în care a autorizat o serie de activităţi
clandestine şi uneori ilegale comise de membrii administraţiei prin
amplasarea de microfoane în birourile adversarilor săi politici, precum
şi hărţuirea grupelor de activişti şi a figurilor politice.
După graţierea oferită de preşedintele Gerald Ford, Nixon a
recunoscut în interviurile televizate că „a dezamăgit ţara” şi că „m-a
dezamăgit şi pe mine. Le-am dat o sabie şi ei au înfipt-o în mine şi au
răsucit-o în rană. Şi cred că dacă eram eu în locul lor, aş fi făcut la fel” –
devenind cel mai urmărit program de acest fel, din istoria televiziunii.
Nixon a convins Congresul S.U.A. să acorde României clauza
naţiunii celei mai favorizate pe care nu o mai primise până atunci
niciodată.
După retragerea din funcţie, a scris o carte „O ţară comunistă” şi
s-a întâlnit cu mulţi lideri străini.
A decedat in urma unui edem cerebral la 22.04.1994, fiind
înmormântat în New York City.
În iulie 1969 a avut loc aselenizarea astronavei Apollo 11 „Un pas
mic pentru om, dar un pas mare pentru omenire”, a spus primul om
care a păşit pe Lună, astronautul Neil Armstrong.
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38. Gerald Rudolph Ford Jr. 1974-1977, s-a născut la 14.07.1913 în
localitatea Omaha din statul Nebraska, a urmat cursurile „ Universităţii
Michigan”, timp în care a jucat footbal american. În timpul războilui s-a
înrolat în Marina Militară a S.U.A., ulterior a devenit avocat, absolvind
„Universitatea Yale”, apoi vicepreşedinte S.U.A. A intrat în masonerie
în loja Malta (Nr. 405) din Michigan, iar ulterior, avansat maestru în
loja Columbia (Nr. 3) din Washington D.C.
În urma demisiei lui Richard Nixon, Ford a devenit prima
persoană din istoria Statelor Unite care a ocupat cea mai înaltă poziţie
în stat, fără să fie ales electoral preşedinte. În timpul mandatului său
prezidenţial, forţele americane s-au retras din Vietnam în 1975 prin
Acordul de la Helsinki, iar pe plan intern, continuarea perioadei în
care spectrul ameninţător al inflaţiei şi al recesiunii ameninţă societatea
americană a epocii post-Vietnam.
A decedat la 26.12.2006 la reşedinţa sa din Rancho Mirage din
California, în urma unor boli cerebrale vasculare şi arterioscleroză.
39. James Earl „Jimmy” Carter Jr. s-a născut la 01.10.1924 în
localitatea Plains din statul Georgia , a urmat Institultul de Tehnologii
din Georgia, iar ulterior Academia Navală a Statelor Unite. În anul
1953 se retrage din armată pentru a se ocupa de culturile de arahide
din ţinutul natal.
Este ales senator în două mandate în statul Georgia din partea
partidului democrat. În timpul mandatului său, a creat două
noi departamente la nivel de cabinet: Departamentul Energiei şi
Departamentul de Educaţie.
Pe plan extern, Carter a urmărit Acordurile de la Camp David,
Tratatele Canalului Panama, a condus boicatul internaţional la Jocurile
Olimpice de vară din 1980 de la Moscova, semnarea tratatului „Salt II”.
În 2002, preşedintele Carter a primit Premiul Nobel pentru Pace
pentru munca sa de a găsi soluţii paşnice la conflictele internaţionale
pentru a avansa Democraţia şi Dreptul Omului, pentru promovarea
şi dezvoltarea economică şi socială.
A scris 21 de cărţi cu o varietate de subiecte: muncă, umanitare,
îmbătrânire, religie, dreptruile omului şi poezie.
40. Ronald Wilson Reagan preşedintele de teflon, poreclit „marele
comunicator” – 1981-1989 – s-a născut la 06.02.1911 în localitatea
Tampico din statul Illinois, în 1932 se licenţiază în Ştiinţe Sociale şi
devine un apreciat cronicar sportiv la posturile de radio.
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Îşi începe cariera de actor la Hollywood, interpretând diverse
roluri fără a depăşi un nivel mediocru, ulterior devenind preşedinte al
sindicatului actorilor. Reagan intră în mod activ în politică în 1954, îşi
crează un important cerc de relaţii în lumea financiară şi industrială,
devenind ulterior guvernator al statului California.
În timpul mandatului său, pe plan economic, realizeaza cea mai
mare reducere de impozite din istoria americană. Iniţiativa de apărare
strategică „Războiul stelelor” împotriva U.R.S.S. pe care îl consideră
„Imperiul răului”, iar ulterior, propune dărâmarea Zidului Berlinului,
ajungând până la urmă la acordul istoric de eliminare a rachetelor
cu rază medie de acţiune în Europa, având o contribuţie hotărâtoare
ca popularitate în continuă creştere. Încheie mandatul cu prăbuşirea
imperiului comunist în răsăritul Europei şi la afirmarea S.U.A. ca o
supra-putere.
A decedat in data de 05.06.2004 la Los Angeles statul California,
de boala Alzheimer şi pneumonie.
Sub semnătura preşedintelui Bill Clinton, aeroportul din Washington
a primit numele „Ronald Reagan”, iar în anul 2006 a obţinut un loc pe
bulevardul actorilor „Hall of Fame” din Hollywood, ziua de 6 februarie
fiindu-i dedicată. În anul 1988 Marea lojă masonică din Washington D.C.
l-a numit membru de onoare al Rituluui Scoţian.
41. George Herbert Walker Bush 1989-1993, s-a născut la 12
iunie 1924 în Milton Massachusetts. A urmat Academia Phillips din
Andover. Din 1941 s-a înrolat în Marina S.U.A., unde a devenit cel
mai tânăr avocat, după război a urmat cursurile „Universităţii Yale”,
excelind la sport, pe care a absolvit-o în 1948, după care a intrat în
afaceri cu petrol unde şi-a fondat propria campanie „Petroleum
Corporation Zapata”.
În timpul mandatului de congresman, a condus grupuri de lucru
de administrare, de reglementarea şi combaterea „războiului împotriva
drogurilor”.
Între 1967-1971 a fost congresman al Camerei Reprezentanţilor din
Texas, apoi ambasador S.U.A. la O.N.U. între 1971-1973, preşedinte al
Comitetului Naţional Republican 1973-1974, şef al Biroului de legătură
al S.U.A. cu Republica Populară Chineză 1974-1976, directorul C.I.A.
(Agenţia Centrală de Informatii) 1976-1977, Preşedinte al Băncii First
Internaţional de la Houston.
Între anii 1977-1979 a fost director al Consiliului de Relaţii
Externe. Un element cheie al preşedinţiei lui Bush a fost politica
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externă. În timpul preşedinţiei sale, a fost anul marilor schimbări,
a căzut Zidul Berlinului în 1991, Uniunea Sovietică s-a destramat
şi a ordonat operaţiuni militare în Panama, Golful Persic si Irak,
a început construirea Staţiei Spaţiale Internaţionale, a acordat o
mare atenţie serviciilor de voluntariat ca mijloc de rezolvare a unor
probleme sociale grave din America, a semnat alături de Mihail
Gorbaciov tratatul de reducere a armelor strategice (START II). După
promiţătoare „nu impozite noi”, „Citeşte-mi buzele nu noi taxe”, în
campania sa preşidenţială a dispus creşterea veniturilor fiscale.
După ce a părăsit Casa Albă a participat la diverse activităţi
sportive (meciuri de baschet, salturi cu paraşuta), devenind membru
pasionat al echipei Cavalerilor de Aur. În 2011 primeşte Medalia
Prezidenţială a Libertăţii.
42. William Jefferson „Bill” Clinton, cunoscut mai ales ca Bill
Clinton – 1993-2001, s-a născut la 19.08.1946 în Hope statul Arkansas,
a urmat Şcoala Ramble, a absolvitt „Universitatea Georgetown”din
Washington, apoi „Universitatea College Oxford” unde a studiat
filozofia, politica şi economia, ulterior „Universitatea Yale” cu bursă.
A dezvoltat un interes pentru saxofon. După absolvire a devenit
profesor de drept la „Universitatea din Arkansas”. A deţinut funcţia
de procuror general al statului Arkansas între anii 1977-1979, apoi
guvernator al statului 1979-1981 şi 1983-1992, devenind preşedinte al
Asociaţiei naţionale a guvernatorilor.
În timpul mandatului s-a remarcat o bunăstare şi Programul de
stat pentru copii, o reforma a sanatatii si a fost pus sub acuzare de un
juriu şi obstrucţionare a justiţiei în timpul unui proces împotriva sa în
scandalul legat cu o stagiară de la Casa Albă (Scandalul Lewinsky).
După preşedinţie, Clinton a rămas activ în viaţa politică, a
creat Fundaţia William Jefferson Clinton pentru a aborda cauzele
internaţionale cum ar fi: prevenirea SIDA şi încălzirea globală,
combaterea sărăciei, a bolilor şi alte probleme globale.
Bill Clinton face parte din gruparea masonică De Molay, din 1989
este membru al Consiliului pentru Relaţii Externe (CRF), membru al
Comisiei Trilaterale şi al Grupului Bilderberg.
43. George Walker Bush 2001-2009, s-a născut la 06.07.1946 în
New Haven din statul Connecticut, a crescut in Midland şi Houston
din statul Texas. El s-a licenţiat la „Universitatea Yale” de istorie în
1968 unde a intrat în contact cu societatea secretă Skull şi Bones.
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În 1977 a fondat compania Bush Energy care se ocupa de
exploatarea gazelor naturale şi a petrolului, iar în 1994 a fost
guvernator al statului Texas. În 1989 a format un grup de asociaţi
care a cumparat echipa de baseball Texas Rangers.
La câteva luni de la instalarea în fotoliul de preşedinte au avut
loc atentatele din 11 septembrie 2001 de la New York şi Washington
D.C., de atunci lupta contra terorismului a dominat agenda sa, iar ca
răspuns, S.U.A. împreună cu o parte din aliaţii din cadrul N.A.T.O.
au invadat Afganistanul şi Irakul.
În 1968, Bush s-a înrolat ca fost pilot de F-102 în Texas Air National
Guard, între 1977-1980, s-a ocupat de afaceri în domeniul energiei.
La finalul mandatului lui Bush, America se confruntă cu o criză
fără precedent după cea din 1929, lanţul de falimente bancare în deficit
bugetar mare şi o imagine deteriorată a Americii pe plan extern.
În prezent este pasionat de pictură şi a început să îşi scrie
memoriile.
44. Barack Hussein Obama al II-lea 2009 -, s-a născut la data
de 04.08.1961 în Honolulu statul Hawaii, a absolvit „Universitatea
Columbia” şi” Facultatea de Drept” de la Harvard, specializându-se
în relaţii internaţionale. Între 1997-2004 a fost ales senator al S.U.A., a
predat drept constituţional la „Facultatea de Drept” din Chicago.
În timpul mandatului său de senator, a votat Legea Politicii
energetice şi a fost coiniţiator al Legii pentru o Americă Sigură şi
Imigraţie Ordonată. El este primul afro-american de culoare ales
preşedinte al S.U.A.
Priorităţile sale principale ca preşedinte sunt: problema războ
iului din Irak, creşterea independenţei energetice şi furnizarea de
servicii medicale pentru toţi. Lega promulgată de Obama a fost Legea
Salarizării corecte, legea de reautorizare a Programului de Stat pentru
Asigurarea Sanitară a Copiilor (S.C.H.I.P.), a propus noi reglementări
în domeniul centralelor electrice, fabricilor şi rafinăriilor de petrol, cu
scopul de a limita emisiei de gaze de seră şi de a combate încălzirea
globală, legea pentru prevenirea infracţiunilor motivate de ură, legea
de reconciliere a sănătăţii şi educaţiei, legea revenirii şi reinvestiţiilor
americane.
Pe plan extern a continuat acţiunile militare în Irak, Libia şi
Afganistan care au culminat cu lichidarea celui mai căutat inamic
public al S.U.A. Osama Bin Laden.
În anul 2009 Comitetul Nobel l-a anunţat pe preşedintele Barack
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Obama ca laureat al Premiului Nobel pentru Pace, pentru eforturile
extraordinare de îndreptare a diplomaţiei mondiale şi a cooperării
între popoare. Se vehiculează ideea că Barack Obama are gradul 32 în
Ritul Scoţian şi că a fost iniţiat în francmasoneria Prince Hall.
Casa Alb este reşedinţa oficială a celui mai puternic om din lume
şi principalul loc de muncă al preşedintelui S.U.A., a fost construită
între anii 1792-1800. Adresa oficială este 1600 Pennsylvania Avenue
NW în Washington D.C., clădirea fiind construită în stil georgian, din
gresie vopsită în alb. Construcţia are 6 etaje şi 5110 metri, cuprinde 132
de camere şi 35 de băi. Aceasta este totodată un centru de comandă
pentru aproape 17.000 de angajaţi şi are o istorie impresionantă.
Arhitectul care a proiectat Casa Albă a fost James Hoban – 17581831 – a rămas în istoria arhitecturii ca cel care a proiectat Casa
Albă originală. Acţiunea de construire a unei reşedinţe oficiale a
executivului a fost iniţiată, de primul preşedinte american George
Washington, care împreună cu proiectantul oraşului, Pierre Charles
L’Enfant – 1754-1825 – au ales locul construcţiei. Clădirea, oficial a
primit numele de Palatul Prezidenţial, sediul executivului, până când
preşedintele Theodore Roosevelt a numit-o „Casa Albă”. John Adams
a fost primul preşedinte care şi-a stabilit reşedinţa în Casa Albă pe 1
noiembrie 1800. Adams a scris într-o scrisoare următorul citat: „Mă rog
la Dumnezeu pentru această casă şi toţi cei care locuiesc acum în ea.
Din fericire, doar cel mai onest şi înţelept va sta sub acest acoperiş”.
Preşedintele Franklin Delano Roosevelt, a ordonat ca binecuvântarea
lui Adams să fie sculptată pe şemineul din Sala de mese. Prima Doamnă,
Jacqeline Kennedy, soţia preşedintelui John Fitzgerald Kennedy, a
organizat cea mai mare redecorare a Capitolului din istoria sa.
După ce Thomas Jefferson s-a mutat în Casa Albă în 1801, îm
preună cu arhitectul Benjamin Henry Latrobe – 1764-1820 – au realizat
planuri de extindere a clădirii pentru a creea facilităţi de stocare.
Seria preşedinţilor S.U.A. este reliefată în timbre filatelice ale mai
multor state ale lumii pe care le voi prezenta în imagini.
Bibliografie
1. Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Preşedinte la Casa Albă,
Bucureşti, Editura Politică, 1974.
2. Internet – Site: Lista preşedinţilor Statelor Unite ale Americii
Care sunt cei 44 de preşedinţi ai S.U.A.?
Preşedinţii masoni ai S.U.A.
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Numismatică

Dorin Abraham - membru asociat

Antonianul şi evoluŢia sistemului
monetar roman până la încheierea
stăpânirii romane în Dacia. Reforma
monetară a împăratului Caracalla
Criza imperiului este reflectată şi în numismatică. În mod
tradiţional, baterea monedelor în Imperiul Roman era controlată
de doar doi emitenti care reprezentau puterea: împăratul şi senatul
Romei. Regula era ca împaratul să autorizeze emiterea monedelor
de valoare mare, de aur sau argint, de tip aureus, respectiv denarius
sau mai tarziu, antonianus. Cei câţiva împăraţi care domnesc pentru
intervale scurte de timp între Commodus şi Septimius Severus
nu au modificat sistemul monetar roman din secolul II p. Chr.
Începând cu domnia împăratului Septimius Severus se constată însă
caracteristici toal diferite, care vor conduce, spre mijlocul secolului
III, la constituirea unei lumi financiare cu totul noi. Din punct de
vedere administrativ, monopolul atelierului monetar din Roma, deci
al autoritătii centralizate, atât imperiale cât şi senatoriale asupra
producţiei majore de monedăeste desfiinţat. Odată cu dinastia
Severilor creşte mult importanţa atelierelor monetare din Antiohia,
Laodiceea ad Mare, Emessa etc., care produc monedă în completarea
cantitaţilor emise la Roma. După Gordian III, numarul monetăriilor
provinciale creşte, fiind înfiinţate unele noi sau reactivate altele
mai vechi, cum ar fi Lugdunum. Noile monetării sunt răspândite
în întregul imperiu: Colonia Agrippinensis, Mediolanum, Ticinum,
Siscia, Sirmium, Viminacium, Cyzicus, Byzantium etc. Ele funcţio
nează cu intermitenţe, producând numerar din aur in aliaj. Denarul
cel mai important nominal roman şi principala monedă romană de
argint, continuă să se devalorizeze în mod constant sub cele două
aspecte - greutatea şi titlul, ajungând să fie scos din circulaţie de
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antonian, asa cum vom arăta în cele ce urmează. Modificarea cea
mai importantă, care are loc în sistemul monetar roman în secolul
III p. Chr., este emiterea de către Caracalla a monedei denumite de
posteritate antonianus, dupa numele real al imparatului, M. Aurelius
Antoninus. Acest nou nominal este confecţionat din argint inferior
ca titlu, în greutate de 5,02 grame, adică mai puţin cu un gram
decât greutatea a doi denari contemporani1. Portretul împaratului
emitent purta cununa de raze în loc de cununa de lauri, iar efigia
împarateselor era reprezentată pe o semilună. Coroana cu raze şi
semiluna de pe avers însemnau în iconografia monetară romană, că
respectiva monedă valora două unităţi, în cazul de faţă doi denari.
Cu aceasta valoare nereală de doi denari, antonianul a fost impus
in mod forţat şi autoritar pe piată, deşi conform conţinutului său
în argint şi cupru nu valora decât maximum 1,5 denari2. Prima
emisiune de antonieni este cea care poarta pe revers legenda
P.M.T.R.P. XVIII COS IIII3. Apărut în economia romană în anul 215,
dar emis în cantităţi foarte mici până anul 238, antonianul nu a avut
în acest interval de timp consecinţe financiare sesizabile. Doar anul
238 reprezintă începutul real al evoluţiei antonianului. În acest an
împaraţii Pupienus si Balbinus, constrânşi de împrejurări, vor relua
pe scară mai largă baterea acestui tip de monedă de inflaţie, având
deja greutatea şi titlul scăzute. Începând cu împaratul Gordian III,
antonianul ca numerar emis în cea mai mare cantitate, domina
economia romană în tot restul secolului III. Baterea antonianului a
însemnat o încercare de reformare, de asezare pe baza funcţionale şi
rentabile a finanţelor statului roman, în speranţa de a putea acoperi în
viitor deficitul din ce în ce mai mare de monedă4. Denarul continua sa
fie emis, probabil in mod simbolic în cantităti mici, dar calitatile sale
intrinseci sunt pierdute, asa încât a fost posibil sa fie citat un denar
avand titlul de doar 84‰5, emis in timpul imparatului Gallienus.
Încercarea împaratului Caracalla de a echilibra balanţa financiară, a
statului prin emiterea de monedă fiduciară s-a dovedit a fi nerealistă.
Existenţa antonianului ca specie monetara va fi marcată de o continuă
şi rapidă devalorizare desfaşurată pe ambii parametri: greutatea
totală a monedei şi cantitatea procentuală de argint inclusă. Între
anii 238 şi 275, antonianul scade la aproximativ 2,80 grame, iar titlul
argintului ajunge la 25‰. Desi era o monedă de o calitate atât de
alterată, antonianul era produs la anul 274 în aproximativ 30 de
monetării în intreg Imperiul roman6 ceea ce înseamna în termeni
financiari inflaţie. Mai mult, în afară de antonienii obişnuiţi din billon,
Numismatică
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se produc şi chiar se tezaurizează antonieni suberati, în cantitate
din ce în ce mai mare, în deceniile de după anul 250. În acest timp,
monedele din cupru în aliaj pierd şi ele din greutate şi sunt emise în
cantităţi din ce în ce mai mici, ajungând să dispară cu totul de pe piaţă
la jumătatea secolului III, concurate fiind de antonian. Acesta este
tabloul general al circulaţiei monetare pe fondul căreia s-a desfăşurat
marea criză a Imperiului roman. Cauzele care au dus la apariţia şi
dezvoltarea marii crize de la mijlocul secolului III sunt de natură
militară şi provin din conjugarea pericolului extern cu cel intern. Din
exterior Imperiul roman a fost atacat concomitent şi de- a lungul unei
etape importante de timp de popoarele germanice, de carpi si parţi.
Cât priveşte situaţia din interior, anii de la mijlocul secolului III sunt
cunoscuţi drept vremea celor „treizeci de împăraţi soldaţi”, adică o
epocă de schimbări frecvente la cârma statului, toate însoţite de un
perpetuum război intern între pretendenţi. Starea aceasta de continuă
beligeranţă internă şi externă a dus la dezorganizarea economiei, a
producţiei interne de orice fel. Acest fapt a determinat scumpirea
vieţii de zi cu zi şi a deteriorat ritmicitatea colectării taxelor. Provincia
Dacia se pare că a simţit efectele marii crize, dovada cea mai bună
fiind diminuarea circulaţiei monetare după anul 250, în mediul civil şi
militar în egală măsura. Între descoperirile monetare datate după anul
250 din Dacia romană, chiar dacă sunt reduse ca număr, se regăsesc
monede de inflaţie caracteristice circulaţiei monetare din întregul
Imperiu roman. Prima mare năvală în Dacia romană a goţilor aliaţi
cu triburi de daci liberi s-a produs în timpul domniei împăratului
Caracalla (anii de domnie 211 – 217). Caracalla a fost prezent în Dacia
în anul 213, când s-au obţinut victorii în luptele din nordul Daciei şi în
Panonia. În cinstea lui au fost ridicate trei inscripţii la Ulpia Traiana
Sarmisegetuza. Împăratul Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla)
ajunge în anul 214 la centrul urban militar de la Porolissum, capitala
Daciei Porolisensis. Vizita a reprezentat punctul culminant al relaţiilor
speciale dintre împărat şi trupele Daciei romane şi s-a înscris în
programul militar de întărire şi apărare a frontierelor europene ale
Imperiului. La Porolissum în cinstea onorantei vizite a cunoscutului
personaj, municipalitatea i-a ridicat o statuie ecvestră din bronz în
mărime naturală, în ipostaza de imperator, cu salutul roman cu braţul
întins. Monumentul a avut ca model statuia ecvestră capitolina a unui
ilustru suveran roman şi a fost adusă în Dacia din capitala imperială.
Statuia amplasată în faţa porţii pretoriene a fost distrusă în timpul
năvălirilor barbare.
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Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

1. Callu
2. Callu
3. Callu
4. Bolin
5. Callu
6. Callu

1969 : 237
1969 : 467
1969 : 197
1958 : 234
1969 : 245
1975 : 602
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J. P. Callu, „Politique monetaire des empreurs romains de 238 a
311”, Paris 1969
J. P. Callu, „Approches numismatiques de l’histoire du 3e siecle
(238 – 311 ) in ANWR, II/2, Berlin – New –York, 1975 (594 – 613)
S. Bolin, State and Currency in the Roman Empire to 300 A.D.,
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Studii şi Cercetări de Numismatică vol. II – 1958.

Numismatică

45

Emanoil Pripon – membru fondator

Bancnota românească de 1 leu – 100 de
ani de la prima emisiune
În primii doi ani de război (1914 – 1916) România şi-a menţinut
poziţia de neutralitate. Războiul, care la scurt timp a căpătat ca
racter mondial, a influenţat major economia ţării şi a atras după
sine mari probleme: întreruperea unor importante relaţii şi legături
economice cu parteneri tradiţionali, pe de-o parte, iar pe de altă parte,
perspectiva intrării României în conflict atrăgea după sine măsuri
economico-financiare pentru purtarea unui război la nivelul tehnicii
militare din epocă. În aceste condiţii, veniturile statului au scăzut iar
cheltuielile au crescut, fapt ce a dus la deficite bugetare acoperite prin
emisiune monetară. Astfel, în luna august 1914, guvernul a autorizat
Banca Naţională a României să primele bilete de bancă (bancnote) cu
valoarea nominală de 5 lei. Cercetări mai recente au scos în evidenţă
faptul că existau şi alte motive, războiul constituind doar un pretext
în plus pentru emiterea de masă monetară sub formă de bancnote
cu valoare mai mică de 20 lei. Amintim faptul că până în preajma
izbucnirii războiului se aflau în circulaţie doar bancnote cu valoarea
nominală de 20, 100 şi 1000 lei. Spre exemplu, prima bancnotă
românească de 5 lei a fost imprimată în Belgia în anul 1913 şi pusă în
circulaţie cu puţin timp înainte de izbucnirea războiului în Europa.
Aşadar, moneda românească – leul, trecea prin momente grele,
devalorizându-se atât pe plan intern cât şi pe plan extern. Spre
exemplu, la începutul anului 1914, un leu românesc era echivalentul
unui un franc francez sau a un franc elveţian. Un an mai târziu
francul francez valora 1,12 lei, iar doi ani mai târziu francul elveţian
*** Istoria românilor, vol. VII, tom II, Bucureşti, 2003, p. 415 – 417.
Surica Rosentuler, Sabina Mariţiu, Romeo Cîrjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii
Naţionale a României în perioada 1896-1929, în, Mugur Isărescu (coord.), Bancnotele
României, vol. 2, Bucureşti, 2007, p. 25.
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era cotat la 1,21 lei. În acest context, la 12 martie 1915, a fost emise
primele bancnote din România cu valorea nominală de un leu şi
doi lei. Anterior acestei date, nominalele de 1 leu, 2 lei şi cele de 50
de bani erau realizate din argint, sub formă de monedă. Practic în
anul 1914 este emisă ultima serie de monede româneşti din argint
(valoare nominală: 50 bani, 1 leu şi 2 lei). Emiterea monedelor din
argint va fi reluată abia în perioda interbelică (1932), dar numai
pentru nominale cu valoarea de 100 de lei (1932) sau mai mare (vezi
emisiunile monetare de 250 lei din 1935, 1939, 1940, 1941, de 500 lei
din 1941, de 200 lei din 1942 etc.).
În acest context, Consiliul General al Băncii Naţionale a României
aprobă în şedinţa din 12 martie 2015 punerea în circulaţie a primei
bancnote cu valoarea nominală de 1 LEU . Bancnota urma să aibă
dimensiunile de 80 x 55 mm iar hârtia nu prezenta elemente de
siguranţă. Sunt cunoscute patru variante de bancnote datate 12
martie 1915: o variantă cu V[ICE]. GUVERNATOR având două cifre
la serie, o a doua variantă tot cu V[ICE]. GUVERNATOR, însă cu trei
cifre la serie, o a treia variantă cu GUVERNATOR, trei cifre la serie
şi a patra variantă tot cu GUVERNATOR dar patru cifre la serie.
Punerea în practică a hotărârii din 12 martie 2015 nu s-a realizat decât
abia în luna august a anului următor. Pentru a satisface necesarul de
nominal mărunt pe piaţa românească, au fost emise până la sfârşitul
anului 1916 bancnote de 1 leu în valoare de 50 milioane lei, tipărite
se pare la Bucureşti, pe hârtie importată din Franţa.
În lucrarea Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale 1880-1914, apărută
la Bucureşti în anul 1932, C.I. Băicoianu menţionează că în anul 1915 s-au bătut
1.300.000 de piese de 1 leu şi 691.734 de piese de 2 lei, cu milesimul 1914. Ideea este
reluată şi susţinută de Octavian Iliescu şi Paul Radovici care afirmă în volumul
Monetele României, editat la Bucureşti în anul 2004 că o parte din monedele de 1 leu
şi 2 lei cu milesimul 1914 au fost batute la Hamburg în anul 1915, după ocuparea
Belgiei de către armata germană.
Notă: Diferenţa dintre monedele bătute la Bruxell şi Hamburg este dată de zimţii de pe
muchie. Astfel, monetele emise la Bruxelles au zimţii cu colţurile drepte iar cele emise
la Hamburg au zimţii cu colţurile rotunjite. Încă un detaliu ce merită amintit: monetele
bătute la Hamburg prezintă un număr de 102 zimţi iar cele bătute la Bruxelles 106 zimţi.

*** Catalog numismatic România - moneda metalică: 1867-1994, (coord. Mircea Gh.
Manole), Bucureşti, 1995, p. 64-65, 70-71, 73, 76-77, 79, 82-83, 86-87.

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede şi bancnote
româneşti, Bucureşti, 1977, p. 330-331.

Surica Rosentuler, Sabina Mariţiu, Romeo Cîrjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii
Naţionale a României în perioada 1896-1929, în, Mugur Isărescu (coord.), Bancnotele
României, vol. 2, Bucureşti, 2007, p. 31.
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Bancnota de 1 Leu emisiunea 12 martie 1915 (recto)
Descriere:
1. avers (recto):
- culori dominante: albastru, haşuri roşu englez.
- câmpul este delimitat de un chenar format din linii drepte, cu decro
şuri în partea superioară ce formează un cartus în care este înscris numele
băncii emitente, Banca Naţională a României. În centru, medalion cu
sigla BNR, peste care sunt înscrise valoarea nominală, UN LEU, precum
şi semnăturile autorizate, imprimate cu cerneală neagră (Guvernator : I.
G. Bibicescu, Director : Th. Capitanovici, Casier: M. Z. Demetrescu). În
stânga este figurată o compoziţie formată din spice de grâu, o seceră, frunze
de vită-de-vie şi trei sonde în fundal. În drepta este reprezentată o ţărancă
ce coase. Cele două compoziţii sunt suprapuse în partea inferioară de un
registru cu motive geometrice de expresie folclorică, peste care sunt impri
mate cu cerneală neagră seria si numărul bancnotei.
- în afara câmpului, în stânga jos, apare textul Costin-P.



Ibidem, p. 92-93.
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Bancnota de 1 Leu emisiunea 12 martie 1915 (verso)
2. revers (verso):
- culoare: albastru.
- câmpul este delimitat de un chenar format din linii drepte, cu
o cornişă formată dintr-o succesiune de flori de crin. În centru este figu
rată Lupa Capitolina, deasupra căreia apare stema României peste o
banda decorată cu palmete, iar dedesubt un cartuş cu data emisiunii
(12 martie 1915) şi textul penalităţilor (Falsificatorii acestor bilete, acei
cari le vor fi întrebuinţat, sau cari le vor fi introdus în ţară sau le vor fi
pus în circulaţiune, se vor pedepsi cu închisoare de la 5 până la 10 ani,
cu interdicţiune şi amendă conf. art. 117 C.[od] P.[enal]). În stânga
compozitiei centrale este reprezentată efigia împăratului Traian spre
dreapta, figurat într-un medalion intersectat în partea superioară de sigla
BNR. Deasupra medalionului este înscrisă valoarea nominală, 1 LEU,
într-un cartuş decorat cu frunze de acant. În dreapta apare o compoziţie
simetrică, reprezentată de efigia regelui Decebal, în medalion spre stânga.
- în afara câmpului, în stânga jos, apare textul Costin-P.
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Michael Werner - membru fondator

Destrămare şi unire în istoria germană

De a lungul istoriei sale, Germania a avut trei imperii. Primul îşi
are începutul la 7 august 936, când înalţii reprezentanţi ai aristocraţiei
care s-au adunat la Aachen, l-au ales Otto I ca rege şi i-au jurat
fidelitate. Acest act a fost urmat de încoronarea religiosă, celebrată
în biserica Sf. Maria din Aachen de Arhiepiscopul de Mainz, asistat
de Arhiepiscopul de Köln. Acest lucru este consemnat de către
Widukind von Corvey în „Istoria Saxoniei”, aproximativ în anul 970.
La 2 februarie 962, Otto I a fost încoronat ca Împărat al Imperiului
Roman, de către Papa Johannes XII, în catedrala Sf. Petru. Atunci,
poporul german încă nu exista, era în formare.
Încoronarea din 936 a constituit o primă etapă în procesul de
formare a poporului german, care a început în secolul al IX-lea şi s-a
terminat abia în secolul al XI-lea. Astfel Notker de St. Gallen, biograf
a lui Carol cel Mare, a intuit imediat după anul 880, uniunea socială în
dezvoltare: „Noi, care vorbim limba teutonică sau germană”.
Din partea de est a imperiului francofon s-a dezvoltat mai târziu
Imperiul German. Atunci totul era subordonat Imperiul Roman.
Doar în secolul al XV-lea, formula de „Imperium Romanum” a fost
extinsă în sensul Imperiu Roman de Naţiune Germană. Acest imperiu
a existat până 1806 şi formal, s-a încheiat odată cu depunerea titlului
de Imperator romano-german de către Împăratul Franz II, forţat
de Napoleon I. Sub ocupaţia franceză, în războiul de eliberare şi în
perioada următoarea s-a dezvoltat în Germania mişcarea naţională.
La 1 aprilie 1815, s-a născut omul care în anul 1871, din funcţia de
Ploetz „Istoria germană”, Ediţia a-5-a, Editura Ploetz, Freiburg/Würzburg 1991
Gesta Karoli, I, 10 und II, 18)

Ploetz „Istoria germană”, Ediţia a-5-a, Editura Ploetz, Freiburg/Würzburg 1991
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Prim-ministru al Prusiei, a iniţiat formarea celui de-al II-lea Imperiu,
primul stat naţional german. În anul 1862, Otto Eduard Leopold,
principe von Bismarck–Schoenhausen, duce de Lauenburg (1815–1898)
este numit Prim-ministru al Prusiei.
Victoriile prusace sub comanda Mareşalului Helmut Karl
Bernhard, conte de Moltke, şeful Marelui Stat major între anii 1858–
1888 şi a Mareşalului Albrecht Theodor Emil, conte de Roon, ministrul
de război între anii 1859–1873 în războaiele contra Danemarcei (1864) şi
Austro-Ungariei (1866), au pus capăt dominaţiei Austriei în Germania
şi au dus la formarea Uniunii Nord-germane (unificarea părţii de nord
al Germaniei).
Declaraţia de război din partea Franţei faţă de Uniunea Nordgermană a avut efectul de solidarizare a statelor sud-germane şi
intrarea lor în război împotriva Franţei. În negocierile cu statele sudgermane (octombrie-noiembrie 1870), Bismarck obţine unificarea
acestora cu Uniunea Nord-germană în Imperiul German.
La 18 ianuarie1871, Marele Duce de Baden, Friedrich I, ca
reprezentant al statelor sud-germane, proclamă în Sala Oglinzilor
din Versailles pe Regele Prusiei, Wilhelm I, ca Împărat al Germaniei.
Ca urmare a unificării, după 1871 au fost adoptat legi monetare prin
care marca a fost introdusă ca unitate monetară în toată Germania:
- Legea privind emiterea monedelor imperiale din aur, din
4.12.1871 (M.Of. pag. 404).
- Legea monetară din 9.07.1873 (M.Of. pag. 233) cu modificări şi
completări ulterioare.
Cu puternice rădăcini în convingerea monarhică şi în credinţa
creştină, Otto von Bismarck, fidel Regelui său, a determinat în calitate
de şef al guvernului timp de 28 de ani, politica ţării sale, între 18621871 ca Prim-ministru Regatului Prusiei, iar din1871 până în 1890 ca
şi Cancelar Imperial.
Cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Bismarck,
Republica Federală Germania a bătut o moneda de 10 € (Foto 1.), cu
următoarele caracteristici: tiraj 1.000.000 buc., material: 75% cupru,
25% nichel, la care se adaugă un tiraj de 180.000 buc. proof, material:
62,5% argint, 37,5% cupru.
Încă din timpul vieţii sale, Bismarck era foarte apreciat. Astfel
există o mulţime de emisiuni de medalii contemporane.
Karl Dieter Seidel „Legislaţia monetară germană din 1871” Editura Egon
Beckenbauer, München 1973.
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În urma primului război mondial, Imperiul German a decăzut. Din
ura iniţiată de Acordul de la Versailles, s-a format Al III-lea Imperiu,
o dictatură fascistă care a declanşat al doilea război mondial, în urmă
căruia Germania a fost dezmembrată.
La 45 de ani după sfârşitul celui de al doilea război mondial,
Germania s-a reunificat în frontierele sale postbelice. În anul 2000,
Republica Federală Germania a aniversat unificarea prin emiterea unei
monede cu valoarea de 10 DM. (Foto 2.) într-un tiraj 3.000.000 buc., la
care se adaugă un număr de 820.000 monede proof.

De asemena, în anul 2010 a fost emisă o monedă de 10 €, tiraj
2.100.000 buc. şi 184.200 buc. proof.
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de unitate germană, Republica
Federală Germania (Foto 3.) şi San Marino dedică câte o moneda de 2
€ (tiraj Germania 30.000.000 buc.), iar pentru prima dată în istoria sa,
Germania va emite o monedă de 25 €.
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În anul 2015, privim retrospectiv la cei 70 de ani pace şi siguranţă
în Europa. Acestui eveniment, Franţa i-a dedicat o moneda de 2 € (Foto
4.), într-un tiraj de 4.020.000 de exemplare.

Menţiuni privind monedele şi tirajele:
- Monitorul Oficial al Uniunii Europene.
- Kurt Jaeger „Monedele germane din 1871”.
- Money Trend, revista de specialitate.
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Michael Werner - membru fondator

Zerrüttung und Vereinigung in der
deutschen Geschichte
Deutschland hatte im Verlaufe seiner Geschichte 3 Reiche.
Das erste hat seinen Beginn am 07.08.936, als sich höchste Vertreter
des Adels in Aachen versammelten, Otto I zum König wählten und
ihm Treue schworen, gefolgt von der religiösen Krönung, zelebriert
in der Marienkirche von Aachen durch den Erzbischof von Mainz,
assistiert vom Erzbischof von Köln.
So beschreibt es Widukind von Corvey in der „Sachsengeschichte”
um 970.
Am 02.02.962 wurde er von Papst Johannes XII im Petersdom auch
zum Kaiser des Römischen Reiches gekrönt.
Ein deutsches Volk gab es damals noch nicht, es war erst im
Entstehen.
Die Krönung von 936 war eine Etappe im Prozess der Volk
werdung, welche im 9. Jahrhundert begann und erst im 11. Jahrhun
dert abgeschlossen wurde.
So ahnte Notker von St. Gallen, Biograph Karls des Großen
bald nach 880 den werdenden sozialen Verband „Wir, die wir die
teutonische oder deutsche Sprache sprechen”.
Aus dem Ostteil des Frankenreiches entwickelte sich später das
Deutsche Reich.
Damals war noch alles dem Römischen Reich untergeordnet. Erst
im 15. Jahrhundert wurde die Bezeichnung „Römisches Reich” auf
„Römisches Reich deutscher Nation” erweitert.
Ploetz „Deutsche Geschichte” 5.Auflage, Verlag Ploetz, Freiburg/Würzburg
1991

Gesta Karoli, I, 10 und II, 18)

Ploetz „Deutsche Geschichte” 5.Auflage, Verlag Ploetz, Freiburg/Würzburg 1991
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Dieses Reich bestand bis 1806 und endet formell mit der, von
Napoleon erzwungenen Niederlegung der römisch-deutschen
Kaiserwürde durch Kaiser Franz II.
Unter der französischen Fremdherrschaft, in den Befreiungskriegen
und in der darauf folgenden Zeit entwickelte sich in Deutschland eine
Nationalbewegung.
Am 01.04.1815 wurde der Mann geboren, welcher im Jahre 1871,
als preußischer Ministerpräsident die Bildung des zweiten Reiches,
des ersten deutschen National- staats herbeigeführt hat.
Otto Eduard Leopold, Fürst von Bismack–Schönhausen,
Herzog von Lauenburg (1815–1898) wird 1862 zum preußischen
Ministerpräsidenten ernannt.
Die preußischen Siege unter Generalfeldmarschall Helmut
Karl Bernhard, Graf von Moltke, Generalstabschef 1858–1888, und
Generalfeldmarschall Albrecht Theodor Emil, Graf von Roon,
Kriegsminister 1859–1873, in den Kriegen gegen Dänemark (1864) und
gegen Österreich-Ungarn (1866) haben die Vorherrschaft Österreichs
in Deutschland beendet und zur Bildung des Norddeutschen Bundes
(Vereinigung des nördlichen Teils Deutschlands) geführt.
Die Kriegserklärung Frankreichs an den Norddeutschen Bund
führte dazu, dass sich die süddeutschen Staaten solidarisierten und
in den Krieg gegen Frankreich eintraten.
In Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten (OktoberNovember 1870) erreicht Bismarck deren Zusammenschluss mit dem
Norddeutschen Bund zum Deutschen Reich.
Am 18.01.1871 ruft Großherzog Friedrich I von Baden als
Vertreter der süddeutschen Staaten, im Spiegelsaal von Versailles
den preußischen König Wilhelm I zum deutschen Kaiser aus.
Als Folge der Einigung wurden nach 1871 Münzgesetze
verabschiedet, durch welche die Mark als Währungseinheit in ganz
Deutschland eingeführt wurde.
- Gesetz, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen , vom
4.12.1871 (RGBl. S.404)
- Münzgesetz vom 9.07.1873 (RGBl. S.233) mit nachträglichen
Änderungen und Ergänzungen
Fest in monarchischer Überzeugung und im christlichen Glauben
verwurzelt, hat Otto von Bismarck 28 Jahre, seinem König treu,
Karl Dieter Seidel „Die deutsche Geldgesetzgebung seit 1871” Verlag Egon
Beckenbauer, München 1973
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als Regierungschef die Politik seines Landes bestimmt, 1862–1871
als Ministerpräsident des Königreichs Preußen und 1871–1890 als
Reichskanzler.
Aus Anlass des 200. Geburtstages von Bismarck hat die Bundes
republik Deutschland eine 10 € - Münze geprägt. Auflage 1.000.000
Stück Stempelglanz, 75% Cu 25% Ni + 180.000 Spiegelglanz 62,5% Ag
37,5% Cu.
Bismarck wurde bereits zu Lebzeiten hoch geachtet. So gibt es eine
Vielzahl zeitgenössischer Medaillen.
Infolge des I.Weltkrieges ging das Kaiserreich unter.
Aus dem Hass, den der Versailler Vertrag hervorrief, entstand das
3.Reich, eine faschistische Diktatur, welche den II.Weltkrieg auslöste,
infolgedessen Deutschland zerschlagen wurde.
45 Jahre nach Ende des II.Weltkriegs hat sich Deutschland in
seinen Nachkriegs- grenzen wieder vereint.
Im Jahre 2000 hat die Bundesrepublik Deutschland mit einer 10
DM–Münze der Einigung gedacht. Auflage 3.000.000 Stück + 820.000
Stück in Spiegel- glanz.
Ebenso wurde im Jahre 2010 eine 10 € - Münze ausgegeben,
Auflage 2.100.000 + 184.200 in Spiegelglanz
Dem 25. Jahrestag der deutschen Einheit widmen die Bundes
republik Deutschland und San Marino je eine 2 € - Münze, Auflage
Deutschland 30.000.000 Stück und Deutschland wird zum ersten Mal
in seiner Geschichte eine Münze zu 25 € aus- geben.
2015 blicken wir auch zurück auf 70 Jahre Frieden und Sicherheit
in Europa.
Diesem Ereignis hat Frankreich eine 2 € – Münze gewidmet,
Auflage 4.020.000 Stück.
Angaben zu Münzen und Auflagen:
- Amtsblatt der Europäischen Union
- Kurt Jaeger „Die deutschen Münzen seit 1871”
- Money Trend, Fachzeitschrift
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Cartofilie

Ioan GHERASIM - membru fondator
Alexandra GHERASIM - membru asociat

Prima carte poştală din România

Istoria cărţii poştale în România începe cu Legea din 31 martie
1873 şi „Regulamentul la Legea asupra cărţilor de poştă”, aprobat prin
Decretul 945 din 27 apr./9 mai 1873. România este printre primele tări
din lume care au introdus cartea poştală, un mijloc expeditiv şi puţin
costisitor pentru corespondenţă. Cel care a introdus în România cărţile şi
mandatale poştale a fost Gheorghe Ion Lahovari (1838-1909), în calitate
de director general al Poştelor şi Telegrafelor, inginer român, membru de
onoare al Academiei Române, unul dintre fondatorii Societaţii Române
de Geografie. Fabrica de Timbre a executat cărţile poştale deschise,
pentru interiorul ţării, iar din 1879 şi pentru expediţii externe.
Prima carte poştală tipărită într-un tiraj de 41.500 exemplare a
circulat începând cu data de 1/13 iunie 1873. Se presupune că prima
carte poştală ar fi plecat din Iaşi către Odessa, deşi în registrele –
protocoalele de la oficiile poştale nu este trecută nici ora de primire
nici de expediere. Problema s-ar rezolva dacă s-ar putea cunoaşte
orarul şi destinaţia poştalioanelor cu efectele poştale expediate.
Taxa de 5 bani tiparită pe cartea poştală (în continuare CP), sub
formă de marcă, era tarif unic pentru întreaga ţară şi cuprindea trans
portul şi distribuirea la domiciliu. Cărţile poştale duble cu răspuns
plătit se socoteau ca două cărţi şi se plăteau cu 10 bani.
Cărţile poştale puteau fi expediate şi recomandat ca scrisorile cu
taxarea suplimentară prin mărci adezive aplicate în stanga jos, care se
anulau cu ştampila „RECOM” (vezi FILATELIA nr.3 din1973).
Cărţile poştale au tipărite în relief mărci octogonale cu cifra valorii,
mare, în mijloc. CP 1 are titlul CARTA DE POSTA, în linii simple
rotunjite cu un subtitlu pe două rânduri; cartonul alb are 140 x 90 mm.
În stânga, stema tip I lată de 20 mm, are marginile laterale paralele.
În dreapta, marca are 19 x 22 mm, cu cifra 5 albă, în relief, text negru
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cu litera”D”. tip mare, caligrafiată în capul primului dintre cele patru
rânduri ale adresei .
În partea de jos sânt cinci OBSERVAŢII; ornament tip a .
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Cartea poştală pe care o prezentăm în continuare, a fost pusă
în circulaţie în data de 1/13 iunie 1873 şi a plecat din Bucureşti la
Iaşi. Imediat ne atrage privirea o eroare majoră la stemă, draperia
din stânga este decupată. Presupunem că această CP - dealtfel o
piesa foarte interesantă pentru istoria poştală şi filatelică - este prima
circulată în România, fiind trimisă în prima zi a emisiunii, între
colecţionari sau/şi negustori filatelici din Bucureşti şi Iaşi .
Cartea poştală este adresată lui M. Schwarzfeld căruia i se
solicită o cantitate enormă de timbre CAP DE BOUR şi alte mii de
timbre clasice romaneşti. Suntem la 11 ani de la retragerea de pe
piaţă a mărcilor CAP DE BOUR şi cererea de 100 bucăţi din acestea
naşte o legitimă întrebare: de unde atât de multe? În Monografia
mărcilor poştale româneşti,vol I, autor Kiriac Dragomir şi în Primele
mărci poştale româneşti, Val Tebeica, avem date despre punerea în
circulaţie, retragerea şi casarea lor. La casarea mărcilor poştale sunt
multe neclarităţi, poveşti cu poştalionul răsturnat cu timbrele care ar
fi trebuit distruse sau alta: „am primit şi eu cateva, fiind neamuri”.
Se pare că o parte din mărcile poştale nu au fost distruse şi au reintrat
în circuitul filatelic prin aceşti comercianţi, ceea ce ar fi din punctul meu
de vedere mult mai bine. }n aceste condiţii ar putea fi colecţionari care
să detină un număr important din aceste mărci, dar numai obliterate,
pentru că din registrele – protocoalele de expediţie de la oficiile
poştale din Moldova nu prea se vede că sau vândut mărci neobliterate
pentru colecţie, ci numai pentru francare. Însă mai există şi varianta ca
destinatarul CP în discuţie să fie implicat în realizarea unor cópii.
„La sfârşitul secolului al XIX-lea era o adevărata modă realizarea
unor cópii fidele ale mărcilor poştale rare, scoase de mult timp din circulaţie.
In Italia, Franţa sau Anglia existau ateliere unde se realizau matriţele
respectivelor mărci poştale, iar timbrele obţinute erau vândute ca atare.
Contrafacerile de acest tip au apărut în urma cererii de pe piaţa filatelică,
fiind folosite pentru întregirea colecţiilor filateliştilor care doreau sa deţină
toate mărcile poştale existente. De regulă, aceste mărci sunt uşor de
recunoscut din cauza diferenţei de calitate dintre hârtia pe care era tipărit
originalul şi cea pe care se realiza copia, a cernelurilor cu care erau realizate
şi a desenului care nu era identic cu emisiunea oficiala”. Desigur, mai pot
fi şi alte variante.
Foarte interesant este faptul că expeditorul nu face nici o referire
la noul produs poştal, probabil corespondenţa pe care a primit-o din
alte ţări a venit pe scrisori şi pe cărţi poştale. Din mesaj se vede că avea
relaţii la Birmingham. De asemenea, menţionăm faptul că valoarea
60

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

documentară pentru această carte poştală este mult mai mare decat
cea comercială.
Închei prin a evidenţia caligrafia deosebită, atrăgătoare, scrisul
vechi cu litere mici şi citeţ, dar las plăcerea cititorilor să intre direct
în lumea filateliştilor din acea epocă şi apoi, sper să puteţi spune: „de
asta-i frumoasă filatelia”!
Bibliografie:
1. http://www.fabricadetimbre.ro/content/prezentare
2. https://brailaveche.wordpress.com/marco-klein/
3. http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-10-29/creatorulfrancmasoneriei-romanesti-falsificator-de-marci-postale.html
4. Kiriac Dragomir, CMPR, 1974.
5. Val Tebeica, Primele mărci poştale româneşti.
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Ioan GHERASIM - membru fondator
Alexandra GHERASIM - membru asociat

Constantin Moroiu: mason, filatelist, dar
şi falsificator de timbre
Constantin Moroiu (13 februarie 1837 - 27 aprilie 1918) nepot al
profesorului Costache Moroiu de la Colegiul Naţional «Sfântul Sava»
din Bucureşti, pionier al învăţământului naţional, a fost un ofiţer al
Armatei Regale, cu gradul de căpitan. A participat la Războiul RusoTurc împotriva Imperiului Otoman. A fost unul dintre cei mai de
seamă masoni din România şi de asemenea un foarte activ filatelist.
Constantin Moroiu a marcat istoria modernă a României şi a
Masoneriei Naţionale, fiind părintele şi fondatorul primei Mari
Loji din România. Fratele său George Moroiu a fost şi el un cunoscut
mason. Maria şi Elena Moroiu, fiicele sale, au fost iniţiate în Loja
Steaua Sudului din Mangalia, în 1883, fiind primele femei din România
iniţiate în masonerie.
Primul contact oficial cu masoneria a avut loc pe 1 iunie 1859
(Loja Steaua Dunării din Bucureşti). În iunie 1875 primeşte Gradul
de Maestru Mason, iar pe 1 februarie 1877 părăseşte Loja Heliopolis
din Bucureşti. Pe 11 octombrie 1878 reactivează Loja Steaua Dunării
(sub jurisdicţia Marelui Orient Lusitan). În perioada 1878-1880 este
Maestru Venerabil al Lojii Seaua Dunării. În 1880 primeşte Gradul
31, iar în luna mai a aceluiaşi an este ales Mare Sapient al Capitolului
Steaua Dunării.
Constantin Moroiu reuneşte cea mai mare parte a lojilor româneşti
aflate, până atunci, în obedienţe străine: franceză, italiană, germană,
portugheză etc. şi la 8 septembrie 1880, constituie Marea Lojă Naţională
Română. Din 1880 şi până în 1911 este Mare Maestru şi Suveran Mare
Comandor. În 1881 a fondat Supremul Consiliu de Rit Antic Primitiv
Orient de Memphis. În acelaşi an fondează şi Supremul Consiliu pentru
România. Pe 5 iulie 1882 devine Membru de Onoare al Lojii Fratellanza
Universale din Pisa, Italia. Pe 22 noiembrie 1882 fondează Marele
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Capitol Royal Arch. Călătoreşte în Belgia şi Franţa unde stabileşte
legături cu Supremele Consilii. În 1883 devine Mare Maestru de Onoare
al Supremului Mare Consiliu General de Misraim din Statele Unite
ale Americii. În 1883 şi 1905 devine garant al Suveranului Sanctuar
al Marii Britanii şi Irlandei în Suveranul Sanctuar din România. În
aceeaşi perioadă este ales garant de amiciţie al Supremului Consiliu
din Jurisdicţia de Nord a Statelor Unite ale Americii şi al Supremului
Consiliu pentru Mexic în România. În 1883 devine garant de amiciţie al
Marii Loji a Franţei şi Marelui Orient al Spaniei în România. În acelaşi
an primeşte şi titlul de Membru de Onoare al Lojii La Verita din Luca,
Italia (sub jurisdicţia Supremului Consiliu al Italiei).
În 1886 se fondează Loja Constantin Moroiu din Cairo, Egipt. În
ianuarie 1899 promulgă noua Constituţie Masonică, iar în 1904 participă
la Congresul Masonic din Bruxelles, Belgia. În 1905 devine garant de
amiciţie al Supremului Consiliu din Scoţia în România. În 1905 şi 1914
este ales garant de amiciţie al Marilor Loji din British Columbia, Can
ada, Peru şi Franţa în România.
În anul 1914, Constantin Moroiu este ales garant de amiciţie în
România pentru Marea Lojă a Franţei, Marea Lojă din Jawa, Marea
Lojă din Venezuela, Marele Orient al Spaniei, Supremul Consiliu din
Belgia şi Supremul Consiliu din Cuba.
Devine membru de Onoare în Loja Egyptian Nr. 2 (Manchester,
Marea Britanie), Loja Perseverenza (Masso, Italia), Loja Ciro Mentoli
(Borgo, Italia) şi Il Leone di Caprera (Rio dell’Elba, Italia).
Venerabilul maestru a fost unul dintre cei mai activi filatelişti din
România, fiind printre primii colecţionari profesionişti romăni şi un
cunoscut negustor de mărci poştale.
Colecţionarea mărcilor poştale a avut un puternic impact în ţara
noastră. Acest hobby european a ajuns pe plaiurile mioritice prin
anul 1865 in timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Colecţionarii
individuali sau comercianţii de tutun vindeau primele noastre mărci
poştale: Cap de bou, Principatele Unite sau Cuza.
Nevoia de comunicare între colecţionarii de timbre a dus la
organizarea lor in societăti şi cluburi filatelice. Astfel la 1/13 ianuarie
1881 apare prima revistă de filatelie din România, intitulată sugestiv
«TIMBROPHILO» (este adevarat numai pentru scurt timp, apariţia
fiind limitată la trei numere), avand redacţia şi administraţia la Librăria
«Steinberg & Wortmann», in Calea Victoriei 16, la Hanul Zlătari.
Revista a reapărut în noiembrie 1890, sub denumirea de
«TIMBROFILUL» (Anul II, nr. 4), avand redacţia şi administraţia în
Cartofilie
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str. Morfeu nr. 27, la domiciliul cpt. rez. Constantin M. Moroiu, care
era şi directorul publicaţie.
În luna aprilie 1891 s-a constituit la Bucureşti, cu titlu provizoriu,
SOCIETATEA ROMÂNA DE TIMBROLOGIE, având ca preşedinte
pe deputatul Dimitrie C. Butculescu, vicepreşedinte-col.(r) I. Thorand
(Craiova), secretar-cpt. (r) C. M. Moroiu.
În noiembrie 1891, Societatea Româna de Timbrologie s-a organizat
definitiv, Comitetul de administraţie fiind format din: Dimitrie C.
Butculescu (preşedinte), col. rez. I. Thorad (vicepreşedinte), cpt. rez.
C. M. Moroiu (secretar), G. Bascovici, Al. S. Klenk şi Dem. Antoniu
(membri).
În şedinţa din 26 noiembrie/10 decembrie 1891, şi-a schimbat
denumirea în: «SOCIETATEA FILATELICA ROMÂNĂ», prilej cu
care s-a adoptat şi «Statutul de functionare», «în scopul de a oferi
timbrofililor din România, un centru de întalnire şi a-şi concentra
forţele».
La 8 iulie 1892, au demisionat din conducerea noii Societăţi:
vicepreşedintele I. Thorad şi secretarul - C. M. Moroiu. Acesta din
urmă, împreună cu un grup restrâns de filatelişti, au reînfiinţat
«Societatea Româna de Timbrologie» (cu 23 membri) - sub preşedinţia
sa, la propriul domiciliu. Vicepreşedintele I. Thorad a revenit asupra
demisiei.
În noua situaţie creată, Societatea Filatelică Româna, la care adera
seră cei mai mulţi dintre filateliştii (42), şi-a reconstruit Comitetul,
fiind reales ca preşedinte - Dimitrie C. Butculescu, vicepreşedinte
- Deputatul Ion Oteteleseanu, secretar - col. r. I. Thorad, casier - A.
I. Pancu şi membri: G. Bascovici, Al. S. Klenk, Dem. Antoniu, St.
Elefterescu, P. Obedener, col. Gorjan, I. Cesianu şi St. I. Nicolau - al
2-lea secretar.
În şedinţa din 29 iulie 1892, cpt. rez. C. M. Moroiu a fost obligat să
se retragă din Societate, fiind acuzat ca «şi-a însuşit titlul de preşedinte
al Societăţii, a scris sub acest titlu la mai mulţi membri şi chiar la
societăţi, aducându-i astfel, prejudicii morale» (informaţie publicată
în ziarul «Monitorul Societăţii Filatelice Române» An. I nr.1 din 15
septembrie 1892). Ziarul respectiv apărea ca organ oficial al Sociataţii
Filatelice Române, in paralel cu revista «Timbrofilul», condusă de C.
M. Moroiu, ca organ al «Societatii Române de Timbrofilie», înfiinţată
de acesta.
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Cel mai controversat falsificator de mărci româneşti
Falsificarea unor obiecte rare sau cu o valoare mare se practică de
mii de ani. Nici timbrele româneşti nu au scăpat de acest procedeu.
Primele emisiuni poştale din Moldova, celebrele Cap de bour, au fost
falsificate de «meseriaşi» celebri din domeniu. Cel mai controversat
falsificator ale acestor mărci ramâne însă un căpitan de roşiori al
armatei române şi întemeietorul lojei masonice «Marea Loja Naţională
din România», Constantin M. Moroiu.
Acesta a fost chiar şi arestat, iar în scandalul ce a avut loc în
ultimul deceniu din secolul al XIX-lea au fost implicate nume sonore
din Bucureşti, printre care directorul ziarului «Universul», Luigi
Cazzavilan, Boldur Voiculescu, prim-procurorul Parchetului de pe
langă Tribunalul Ilfov, V. Pretorian, judele inspector al Cabinetului
3 de Instrucţie, dar şi directorul Poştei Române. Moroiu a ajuns
chiar şi la penitenciarul Văcăreşti pentru realizarea unor facsimile
ale respectivelor mărci poştale, dar a reuşit să scape fără nici o
pedeapsă. El a mai avut încercări de a realiza câteva «emisiuni»
de mărci poştale, inventând o ediţie filatelică atribuită poştei din
Moldova, precum şi 15 mărci poştale «editate» in Mangalia. În
cercările sale nu au avut ecou în rândul filateliştilor, iar «mărcile»
respective sunt cunoscute doar de foarte puţini dintre aceştia.
Azi, o stradă din Sectorul 5 al Capitalei poartă numele fostului
căpitan de roşiori, filatelist şi lider al francmasonilor numele
străyii a fost schimbat cu aproximativ 10 ani înainte de moartea
căpitanului Moroiu. Pe strada C. M. Moroiu - fosta stradă Morfeu,
a locuit, la numărul şase, până în anul 1918, controversatul
colecţionar de timbre.
Denunţul tutungiului
La sfârşitul secolului al XIX-lea era o adevărata modă realizarea
unor copii fidele ale mărcilor poştale rare, scoase de mult timp din
circulaţie. În Italia, Franţa sau Anglia existau ateliere unde se rea
lizau matriţele respectivelor mărci poştale, iar timbrele obţinute
erau vandute ca atare. Contrafacerile de acest tip au apărut in urma
cererii de pe piaţa filatelică, fiind folosite pentru întregirea colecţiilor
filateliştilor care doreau sa deţină toate mărcile poştale existente. De
regulă, aceste mărci sunt uşor de recunoscut din cauza diferenţei de
calitate dintre hartia pe care era tipărit originalul şi cea pe care se
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realiza copia, a cernelurilor cu care erau realizate şi a desenului care
nu era identic cu emisiunea oficială.
Din punct de vedere criminalistic, mărcile falsificate în dauna
colecţionarilor fac parte din categoria falsului de documente. Mărcile
poştale emise in Moldova erau printre cele falsificate prin acest
procedeu. Din actele întocmite de procurorii bucureşteni, căpitanul
Moroiu a cumpărat de la un asemenea atelier clişeele timbrelor
romaneşti emise pană în anul 1872. Acesta a început să realizeze
mărcile false, vânzandu-le cu menţiunea că ele nu sunt originale.
În ciuda acestor menţiuni, la denunţul unui tutungiu, Grigore
Mocioacă, în data de 8 martie 1889, primul procuror de Ilfov, Boldur
Voinescu, ajutat de mai mulţi comisari de poliţie organizează o
descindere la Tipografia «Universul», unde se realizau mărcile lui
Moroiu. Aici apare în actele de cercetare şi numele directorului
ziarului «Universul», Luigi Cazzavilan, căruia autorităţile i-au
solicitat spirjinul în derularea anchetei. După vizita autorităţilor la
tipografie, urmează o descindere în forţă, la domiciliul lui Moroiu.
In urma percheziţiei domiciliare, au fost găsite mii de marci
poştale din Moldova, Principatele Unite si Romania, toate ieşite
din uz. In ciuda acestor descoperiri, Moroiu scapă. El nu este pus
sub acuzaţie din lipsă de probe. Procurorul se întoarce la sediul
instituţiei unde îl aşteptă o nouă informaţie: «În spatele umblătoarei
sunt îngropate clişee de timbre poştale vechi «Cap de Bour»».
Moroiu este arestat şi dus în penitenciarul Văcăreşti. În timpul
detenţiei, acesta încearcă să se sinucidă, dar scapă ca prin minune.
Urmează o cercetare anevoioasă, dosarul fiind instrumentat fără ca
procurorii să aibă jurisprudenta necesară rezolvării acestui caz. În
timpul procesului, din lipsă de dovezi, nu s-a putut dovedi că Moroiu
ar fi vandut «făcăturile» sale ca mărci poştale autentice, drept urmare,
acesta scăpând de puşcarie. În ciuda acestor aventuri, la scurt timp
după terminarea procedurilor judiciare, Moroiu înfiinţează Societatea
Filatelică Română - prima asemenea entitate în istoria filateliei
româneşti - şi devine secretarul acesteia.
Încercări cu iz de înşelătorie
Aventurile lui Moroiu în lumea filateliştilor nu se opresc nici după
timpul petrecut în puşcăria Văcăreşti. De numele lui se leagă şi alte
încercări, de această dată cu un iz de înşelătorie. Astfel, in 1881 a creat
o serie de mărci poştale fantomă, potrivit cărora, în anul apariţiei
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primului efect poştal din Moldova, ar fi fost realizate patru timbre cu
valori nominale de 15, 45, 90 si 135 de parale. El a creat aceste mărci
fantomă si le-a comercializat ca atare. Nu a avut succes, filateliştii
neluand în seamă tentativa lui Moroiu. O altă ispravă a căpitanului a
fost cea cu mărcile poştale emise in Mangalia pe vremea cand a fost
detaşat, in anul 1883, la garnizoana din acest oraş. «Afacerea» a fost
ceva mai reuşită. El a emis două serii formate din patru, respectiv
11 timbre locale. Acestea, deşi nu sunt recunoscute ca mărci poştale
oficiale şi nu apar în cataloagele generale sunt bine cotate şi se vând la
un preţ destul de mare. Curios este că pentru aceste două «emisiuni»
filatelice, Moroiu nu a fost cercetat, deşi a sustinut în mod mincinos
că sunt mărci autentice. De altfel, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
începutul secolului XX au fost zeci de asemenea «afaceri» ale unor
filatelişti care au incercat să profite de naivitatea colecţionarilor.
«Făcăturile» lui Moroiu sunt un subiect de dispută chiar şi în
zilele noastre. Iată ce a notat preşedintele Federaţiei Filatelice
Române, Leonard Paşcanu: în anul 1881 apare la Bucureşti revista
«Timbrophilo», jurnal-Philatelisticu-Român. In nr. 2, Moroiu scrie
continuarea unui articol din primul numar, prezentand timbrele
Moldovei. Le prezintă ca aşa-zise timbre de mână, utilizate in Moldova
in anii 1852-1853, făcând o descriere şi împărţire a lor în patru valori:
15 parale pentru jurnale, 45 de parale pentru scrisori simple, 90 de
parale pentru scrisori recomandate, 135 de parale pentru scrisori
imprimate care aveau o greutate mare. Moroiu face precizarea că
aceste timbre au fost aplicate cu mana, foarte rar, în culoare neagră,
în mod obişnuit fiind întalnite în culoare albastră pe diverse hârtii.
Ulterior, aceste date despre primele timbre moldoveneşti sunt incluse
in catalogul propriu. In 1994, renumitul cercetator britanic Gabriel
Sassower, face o prezentare inedită a «Catalogului C. M. Moroiu»
tipărit în 1886, şi descoperit în biblioteca «Societăţii Regale de
Filatelie». Acesta a fost considerat primul catalog filatelic romanesc,
unde Moroiu îşi prezenta din nou făcăturile. Tot în 1994, in «Romania
The Bull’s Heads of Moldavia», lucrare a renumitului expert Fritz
Heimbuchler, sunt prezentate reproduceri ale acestor timbre, precum
şi o scrisoare prefilatelică originală, expediată de la Focşani la Iaşi in
1885. Pe aceasta, Moroiu a aplicat ştampila de mână proprie, care
valora 135 de parale. Prin articolul din 1881 al revistei «Timbrophilo»
şi al catalogului din 1866, piaţa filatelică internă, bine pregătită teoretic,
şi cea internaţională a fost invadată de fantomaticele timbre ale lui
Moroiu. Apariţia într-o gamă variată de culori şi tipuri de hârtie ne
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conduce la concluzia că Moroiu şi-a lăsat imaginaţia să fabuleze creând
fel de fel de variante. Prezentarea acestor falsuri ţine doar de istoria
poştală şi istoria filateliei în România, dar, prin pitorescul lor, timbrele
îşi găsesc cu siguranţă locul în orice exponat clasic românesc.»
Din colecţia personală vă prezint două cărţi poştale expediate şi
semnate de C. Moroiu împreună cu traducerea din limba franceză
pentru una din ele; a doua, se referă la comerţul cu timbre; stampila
personală cu adresa pe str. Morfeu, nr. 6.
8 decembrie 1904
Dragă domnule,
Vă rog să-mi scuzaţi întârzierea, căci am fost foarte ocupat cu un furt a
cărui victimă am fost în Elveţia. În luna august am fost la Bruxelles cu afaceri,
la întoarcere am trecut prin Paris şi prin Elveţia; la Zurich mi-am încredinţat
valiza mare care conţinea, în afară de efecte de îmbrăcăminte, o colecţie de 8000
de timbre în valoare de peste 25000 franci, o colecţie de rarităţi valorând 100000
franci şi 140 (…?...), cu valoarea netă de 1500 de franci. În urma cercetărilor
s-a constatat că valiza mi-a fost furată din vagonul de bagaje în Austria, între
Buchs şi Innsbruck. De atunci sunt în corespondenţă pentru despăgubirea care
trebuie să mi se plătească în Elveţia, unde mi-am predat valiza, sau Austria,
care a pierdut-o. Este o chestiune foarte interesantă pentru mine, care m-a
determinat să-mi neglijez toate celelalte preocupări. Am cerut 10300 franci
despăgubire şi sunt personal în corespondenţă pentru a obţine câştig de cauză.
Vă rog să încercaţi să vă puneţi în locul meu şi să vedeţi dacă n-am dreptate să
mă ocup de asta. Sper ca mâine să vă răspund şi să vă trimit timbrele.
Căpitan C. Moroiu
Cartea poştală cu imaginea masonului C Moroiu, la care am
pierdut licitaţia de pe e-bay ne arată ce spuneam mai sus, a locuit pe
strada care-i poartă numele; vă prezint şi două dintre făcăturile lui:
CAP DE BOUR 90 parale şi MANGALIA 10 bani; timbrul fiscal postat
pe delcampe nu a fost vândut, pretul fix fiind prea mare: 200 euro.
Selecţie din texte scrise de L. Paşcanu, Valeriu Neaga si Laszlo
Kallai.
Bibliografie:
1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Moroiu
2 http://www.federatia-filatelica.ro/pagini/istoric.htm#
3.http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-10-29/creatorulfrancmasoneriei-romanesti-falsificator-de-marci-postale.html
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Carte poştală - 1904 - Expediată în Belgia - semnată Moroiu

Carte poştală Belgia - traducerea în text
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Carte poştală - 1903 - Expediată în Franţa - semnată C. Moroiu

Carte poştală - 1903
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Carte poştală - 1909 - în imagine C. Moroiu

Adresa masonului
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Cap de bour 90 parale

Mangalia
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Dan Băcueţ-Crişan
Daniel Mureşan - membru fondator

Călători prin Zalăul de altă dată.
Vechi clădiri în cărŢi poştale ilustrate (I)

Muzeul JudeŢean de Istorie şi Artă - Zalău (secŢia
de istorie V. Lucăcel) şi Muzeul de Artă Ioan Sima
Abstract: TRAVELERS OF TIME. OLD BUILDINGS FROM ZALĂU
IN POSTCARDS (I). COUNTY MUSEUM OF HISTORY AND ARTZALĂU (DEPARTMENT OF HISTORY V. LUCACEL) AND MUSEUM
OF ART I. SIMA.
In this paper we decided to make a „journey” into the past of the city
trough postcards, to analyze a series of old buildings representative to Zalau,
as a tribute to the place and its inhabitants.
The first items in this series are the buildings of the County Museum of
History and Art-Zalău, the flagship institution of conservation, research and
display of historical and ethnographic heritage of Sălaj County.
Keywords: postcards, travelers, journey, buildings, past, County
Museum of History and Art-Zalău.
a. Introducere. Motiva ie
Elementele arhitecturale vechi (atâtea câte au mai rămas) conferă
un farmec aparte oraşului Zalău. Ne-am propus să facem o „călă
torie” în trecutul urbei de la poalele Meseşului prin intermediul mi
cilor bucăţi de carton -colorate sau nu- (cărţile poştale ilustrate), să
analizăm printr-o serie de articole diverse construcţii reprezentative
pentru evoluţia Zalăului şi care se doreşte a fi un tribut adus locului
şi locuitorilor săi.
În primul material din această serie ne oprim asupra clădirilor în
care funcţionează astăzi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, instituţie
emblematică de păstrare, cercetare şi etalare a patrimoniului istoric şi
etnografic al judeţului Sălaj.
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b. Scurt istoric al cl dirii Muzeului Jude ean de Istorie şi Art
Zal u (Sec ia de Istorie V. Luc cel)
Clădirea a avut o evoluţie arhitecturală complexă dealungul tim
pului. Ea are în componenţă patru corpuri ridicate în patru etape
cronologice diferite. Cel mai vechi corp este cel aflat la frontul stradal,
corp ridicat în sec. XIX. În anii 20 ai sec XX în acest corp de clădire a
funcţionat Liceul de stat pentru băieţi.
Perioada interbelică aduce noi transformări prin ridicarea unei
mari săli în care aveau loc baluri şi întruniri sportive organizate de
Asociaţia Meşteşugarilor din Zalău.
În perioada comunistă începe etapa muzeală când instituţia
muzeală se mută în clădire (august 1971). Tot în această perioadă
este ridicat un alt corp de clădire în partea sudică. Ultima etapă de
dezvoltare a clădirii este cea din anul 1997 când este ridicat noul corp
administrativ.
CATALOG
Etapa I. Perioada 1910-1920
1. Carte poştală color din anul 1913. Editura şi tipografia Seres
Samu (Zalău).

DRUŢA/POP 2012, 46.
Tipografie care a funcţionat fără întrerupere în Zalău în perioada 1889-1949 (vezi
DĂRĂBAN ET AL. 1980, 24)
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Etapa II. Perioada 1920-1930
2. Carte poştală alb-negru din perioada când în clădire a funcţionat
Liceul de Stat.

3. Carte poştală alb-negru din perioada când în clădire a funcţionat
Liceul de Stat.
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Etapa III. Perioada 1930-1940
4. Carte poştală alb-negru circulată în anul 1940 (dar tipărită
înainte de această dată) cu imagine din perioada când în clădire a
funcţionat Liceul de Stat şi internatul. Editura Luceafărul (Zalău).

Editura Luceafărul din Zalău a avut o evoluţie istorică interesantă. Grigore
Avram, proprietarul tipografiei Victoria din Şimleu Silvaniei îşi mută tipografia în
Zalău unde va funcţiona cu numele de Institut grafic şi de editură „Luceafărul Zalău”
iar din anul 1928 apare în documente cu numele de Luceafărul. În perioada 19401944 tipografia a fost închisă. După această etapă tipografia a fost redeschisă şi
a funcţionat până la naţionalizarea din anul 1949 (vezi DĂRĂBAN ET AL. 1980,
41-41, 44, 74).


76

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

Etapa V. Perioada 1980-1990
5. Carte poştală color reprezentând mai multe locaţii din judeţul
Sălaj. În imaginea din centru sus se află clădirea în care funcţionează
muzeul. Arta Grafică, Editura Meridiane (foto A. Iancu).

c. Scurt istoric al cl dirii Muzeului de Art I. Sima
Iniţial, clădirea a fost ridicată pentru locuit şi a aparţinut familiei
Roth. În anul 1930 familia Roth a vândut clădirea către Banca Naţio
nală a României care amenajează aici o sucursală.
În perioada comunistă clădirea a fost transferată în administrarea
Oficiului de Gospodărire a Apelor Sălaj (martie 1980), iar din 27
octombrie 1980 şi până în prezent se află în administrarea Muzeului
Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău.



DRUŢA/POP 2012, 53.
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CATALOG
Etapa I. Perioada 1940-1950
1. Carte poştală alb-negru circulată în anul 1943, perioadă în care
clădirea a funcţionat ca instituţie bancară.

Etapa II. Perioada 1980-1990
2. Carte poştală monocromă reprezentând Galeria de Artă
I.Sima.
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3. Carte poştală color din anul 1982 reprezentând Galeria de Artă
I.Sima (foto V. Stamate).

d. Câteva concluzii
Pe baza datelor pe care le deţinem până în prezent, cele două
clădiri care fac parte din structura Muzeului Judeţean de Istorie şi
Artă-Zalău au constituit subiectul unui număr de 8 ilustrate din care
5 cu Secţia de Istorie V. Lucăcel şi 3 cu Muzeul de Artă I. Sima.
Din acestea, un număr de 3 sunt policrome/color iar 5 sunt
bicrome (1 alb-albastru, 4 alb-negru). Ilustratele au fost editate în
mai multe etape istorice: 1. în perioada antebelică, 2. în perioada
interbelică, 3. în perioada celui de al doilea război mondial, 4. în
perioada comunistă. Editorii acestor cărţi poştale ilustrate sunt din
Zalău (Seres Samu, Editura Luceafărul) sau din alte locuri.
Prezenţa imaginilor cu clădirile respective pe cărţi poştale ilustrate
reliefează încă odată importanţa lor pentru comunitatea de la poalele
Meseşului, argumentată în plus şi de valoarea instituţiilor care le-au
animat dealungul timpului.
Bibliografie
M. DRUŢA/M. POP (Coordonatori), Zalău Locuri de poveste,
Zalău, 2012.
V. DĂRĂBAN/D. E. GORON/I. LĂPUŞAN/I. PENEA, Tiparul
sălăjean. File de istorie, Zalău, 1980.
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Daniel Mureşan - membru fondator

Întreguri poştale cu erori

Domeniul de colecţionare al întregurilor poştale este unul relativ
recent, prima expoziţie de acest gen având loc abia în anul 1973.
Ultimul sfert de veac a consemnat un puternic avânt în colecţionarea
întregurilor poştale, dovadă fiind multitudinea de cataloage, lucrări
specializate sau studii apărute. Fiind colecţionar al întregurilor poştale
având ca tematică judeţul Sălaj, în rândurile ce urmează am încercat
să sistematizez erorile de pe plicurile şi cărţile poştale semiilustrate.

Comanda 1275 - I.P.
Arta Grafică: Zalău.
Cabana „Popasul
romanilor” (corect
„Popasul Romanilor”)
80

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

DJCCPCN Salaj: Gâlgău
pe Someş – Şcoala-muzeu
(corect Gîlgău pe Someş)

Cod 514/72: CEHUL
SILVANIEI - Vedere
din parc (corect CEHU
SILVANIEI)
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Editura Meridiane - Monumentul lui Mihai Viteazul de la Guruslău
(Jud. Sălaj) de Victor Gaga (corect - Monumentul lui Mihai Viteazul de la
Guruslău (jud. Sălaj), realizat de Victor Gaga)

DJCCPCN Salaj:
Almaş – Cetatea Medievală
(corect Almaşu –
Cetatea Medievală)
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Cod 2884/78 - JUD.
SĂLAJ Grădina botanică
(corect JUD. SĂLAJ, Jibou,
Grădina Botanică)

Cod 1418/74 – ŞIMLEULSILVANIEI (corect
ŞIMLEU SILVANIEI)
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C.P.C.S., cod 7201 – SLOBOZIA, Palatul administrativ
(corect Biserici de lemn din judeţul Sălaj)

Cod 251/70, cd. 3015/70
– ŞIMLEUL SILVANIEI
(corect ŞIMLEU SILVANIEI)
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Cod 16912 –
ZALĂU. Cabana
„Popasul romanilor”
(corect ZALĂU. Cabana
„Popasul Romanilor”)

Cod 241/69 –
CEHUL SILVANIEI
(corect CEHU SILVANIEI)
Cartofilie
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Publiturism – Cabana
POPASUL ROMANILOR
– Românaşi – jud. Sălaj
(corect Cabana POPASUL
ROMANILOR – Zalău
– jud. Sălaj)

Cod 7291 –
Peisaj de pe Mezeş
(corect Peisaj de pe Meseş)
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Cod 424/72, cd. 5415 – Cabana Popasul Romanilor
(corect Zalău – Cabana Popasul Romanilor)

Cod 513/72 –
CEHUL SILVANIEI
(corect CEHU SILVANIEI)
Cartofilie
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Cod 2510/77 – 1. Noile
construcţii din cartierul
Brădet – 2. Braseria Brădet
– 3. Liceul real. umanist
„Simion Bărnuţiu” – 4.
Vedere generală
(corect ŞIMLEU
SILVANIEI 1. Noile
construcţii din cartierul
Brădet – 2. Braseria Brădet
– 3. Liceul real-umanist
„Simion Barnuţiu” – 4.
Vedere generală)

Cod 496/73, cd. 5023
– 1. ZALĂU – Vedere
2. CEHUL SILVANIEI
– Policlinica 3. ŞIMLEUL
SILVANIEI – Vedere
(corect 1. ZALĂU
– Vedere 2. CEHU
SILVANIEI – Policlinica
3. ŞIMLEU SILVANIEI
– Vedere).
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Cod 1179/74, cd. 11.045
– ALMAŞ – Ruinele
cetăţii (corect ALMAŞU
– Ruinele cetăţii)

Cod 0401/75, cd. 15067 – ŞIMLEUL SILVANIEI – Cabana Brădet
(corect ŞIMLEU SILVANIEI – Cabana Brădet)
Cartofilie
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Cod 1267/73, cd. 7222 – CEHUL SILVANIEI – Vedere generală
(corect CEHU SILVANIEI – Vedere generală)

Tipografia Seres Samu
Zălau 1923 Monum. lui Vesselényi
– Vesselényi szobra
(corect Monumentul
lui Wesselényi –
Wesselényi emlékmű)
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Editura Meridiane CPCS 1958 – Vedere din Şimleul Silvaniei
(corect Vedere din Şimleu Silvaniei)

Editura Meridiane
CPCS 1968 – Vedere din
Şimleu-Silvaniei
(corect Vedere din Şimleu
Silvaniei)
Cartofilie

91

Tipografia Seres Samu Zălau 1922 – Zălău – Spitalul judeţului Şimleul,
Secţia răniţilor (corect Zălau – Spitalul judeţului Sălaj, Secţia răniţilor)

Combinatul Poligrafic Casa
Scînteii cod 3180 – Cehul
Silvaniei – Vedere (corect
Cehu Silvaniei - Vedere)
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Editura Meridiane CPCS
9108 – Şimleu-Silvaniei
(corect Şimleu Silvaniei)

Ilustraţia Gherla 1924
– Bizuşi – Büdöspatak
(corect Bizuşa –
Büdöspatak)
Cartofilie
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Editura Meridiane CPCS
1965 – Vedere din ŞimleuSilvaniei (corect Vedere
din Şimleu Silvaniei)

Editura Meridiane CPCS 1965 – Vedere din Cehu-Silvaniei
(corect Vedere din Cehu Silvaniei)
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Editura Meridiane CPCS
6628 – Vedere din CehuSilvaniei (corect Vedere
din Cehu Silvaniei)

Edit. Alex. Heimlich, Şimleul Silvania 1a-1929 – Şimleul-Silvania (Edit.
Alex. Heimlich, Şimleul Silvaniei 1a-1929 – Şimleul Silvaniei)
Cartofilie
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Dan Băcueţ-Crişan

Obiective arheologice romane din judeŢul
Sălaj în cărŢi poştale ilustrate
Abstract: ROMAN ARCHAEOLOGICAL SITES FROM SĂLAJ
COUNTY IN POSTCARDS.
In this paper we present a category of postcards which illustrate
monuments or archaeological sites. As is known, Salaj County is rich in
archaeological sites, best known the roman sites, especially the Archaeological
Park Porolissum.
This approach aims to highlight how these roman archaeological sites
from Sălaj County were reflected in postcards.
Keywords: postcards, archaeological sites, roman sites, monuments,
Sălaj County.
Cărţile poştale ilustrate editate dealungul timpului acoperă
o paletă extrem de diversificată de teme/subiecte. Printre acestea
se numără şi cele care ilustrează monumente, obiective sau situri
arheologice. În România există astfel de cărţi poştale ilustrate editate
încă de la începutul sec. XX, subiect abordat odată cu apariţia şi
dezvoltarea cercetărilor arheologice pe aceste meleaguri.
După cum se cunoaşte, judeţul Sălaj este bogat în obiective
arheologice, mai cunoscute fiind cele romane, în special Complexul
Arheologic Porolissum.
Prezentul demers are ca scop evidenţierea modului în care aceste
obiective arheologice romane din judeţul Sălaj au fost şi sunt reflectate
în cartea poştală ilustrată.
Urmărind scopul propus am reuşit să identificăm următoarele
exemplare editate în mai multe etape cronologice, înainte şi după
anul 1989.
POP/BĂCUEŢ-CRIŞAN 2012 ghid porolissum; POP/BĂCUEŢ-CRIŞAN 2012A
ghid engleya porolissum
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CATALOG CRONOLOGIC
Etapa I. ANTE 1989
1. Carte poştală alb-negru editată în anul 1967. Reprezintă Principia
castrului roman de la Buciumi.

2. Carte poştală color reprezentând mai multe locaţii din judeţul
Sălaj. În imaginea din stânga sus se află Principia castrului roman de
la Buciumi. Arta Grafică, Editura Meridiane (foto A. Iancu).
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97

3. Carte poştală color editată în anul 1982. Reprezintă imagini din
Complexul Arheologic Porolissum (foto V. Stamate).

Etapa II. POST 1989
4. Carte poştală color editată în anul 1995 de Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă-Zalău. Reprezintă imagini din Complexul Arheologic
Porolissum (foto R. Niţescu).
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5. Carte poştală color editată de către DJCCPCN Sălaj. Reprezintă
imagini din Complexul Arheologic Porolissum.

6. Set de patru cărţi poştale color editate în anul 2011 de către
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău. Reprezintă imagini din
Complexul Arheologic Porolissum (foto N. Gozman).
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7. Set de două cărţi poştale color editate în anul 2013 de către
Primăria Municipiului Zalău. Reprezintă Porta Praetoria a castrului
mare de pe Dealul Pomet şi Amfiteatrul, ambele din Complexul
Arheologic Porolissum.

Din păcate, am constatat că numărul cărţilor poştale ilustrate cu
acest subiect editate dealungul timpului în judeţul Sălaj este destul de
scăzut, în ciuda faimei vestigiilor romane de aici. Nu excludem totuşi
posibilitatea existenţei şi a altor exemplare editate de alte instituţii
sau de către persoane private, despre care noi să nu avem cunoştinţă
în acest moment.
Bibliografie
H. POP/D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Porolissum. Ghid de prezentare
generală a complexului arheologic roman, Zalău, 2012.
H. POP/D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Porolissum. Overview guide of the
Roman archaeological complex, Zalău, 2012.
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Coriolan I. Codreanu

Amintiri din linia întâi din cel de-al
II-lea război mondial, campania din Est:
22 iunie 1940 – 23 august 1944
(… episoade de luptă din cel de-al II-lea război mondial, Campania
din est ,»Cruciada împotriva comunismului», cum a fost denumit el
la timpul său).
Motto:
«Dacă ai văzut fapte istorice, dacă ai trăit fapte istorice, ai obligaţia
să le păstrezi în forma în care ţ-i s-au înfăţişat ţie « (Nicolae Iorga).
Pentru noi, românii, anul 1940 a fost între cei mai grei şi plini de
suferinţe ani, din câţi a cunoscut ţara noastră. Teritoriul dintre Prut şi
Nistru, partea de nord a Bucovinei cu ţinutul Herţa, au fost anexate
în mod abuziv statului Sovietic, iar Ardealul de nord statului Ungarohortist. Românii basarabeni şi bucovineni alături de ardeleni, au trăit
atunci cele mai grele suferinţe, iar armata română, în retragere silită,
o experienţă dramatică fără precedent.
După 22 iunie 1941, când mareşalul Ion Antonescu a rostit istoricul
mesaj: «VĂ ORDON TRECEŢI PRUTUL!», sosise momentul de a
raspunde parţial, suferinţelor şi insultelor îndurate cu ani în urmă.
În această perioadă eram sublocotenent, comandant de pluton
batalionul 15 V. M.
Cu sufletul îndurerat, plin de nostalgie, ca refugiat din Ardealul
de Nord, dragostea de patrie sfâşiată şi dorinţa de reîntregire, au
trezit în noi, un curaj deosebit, cu care am pornit la atac. Întâmpinat
cu focuri puternice din partea inamicului, am trecut Prutul prin locali
tatea Noua – Suliţa. Pierderi grele am întâmpinat aici, dar lupta de
urmărire a inamicului a continuat prin ocuparea oraşului Cernăuţi şi
apoi forţarea trecerii Nistrului prin oraşul Hotin. După trecerea celor
două râuri, inamicul a purtat o continuă luptă în retragere, cu acţiuni
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de apărare în localitaţile din Ucraina: Cozinţi, Iasenova, Ulianovka şi
Malaya-Belozorka. Ultima localitate, Malaya –Belozorka, am ocupato în noaptea de 25 sepembrie 1941, unde am organizat o poziţie de
defensive, la est de comună. În dimineaţa urmatoare, inamicul cu
forţe superioare a trecut la atac, reuşind cu ajutorul carelor de luptă
să ocupe localitatea. A doua zi dimineata am răspuns printr-un atac
surprinzător, reuşind cu pierderi umane şi materiale mari, cucerirea
poziţiei pierdute.
Aici am căzut rănit de o schije de obuz la braţul şi temporal
(ochiul) stâng, fiind evacuat la spitalele din Kiev, Tiraspol, Chişinău
şi Craiova. La data de 15 octombrie 1941, internat fiind la spitalul din
Craiova, am primit vizita Majestăţii Sale, Regina Mamă Elena.
Pentru acţiunea de luptă de la Malaya-Belozorka, am fost decorat
cu «Coroana României» cu spade, prima decoraţie de razboi obţinută
de mine pe front.
Dupa însănătoşirea mea, am ieşit din spital la 25 noiembrie 1941,
obţinând la recomandarea medicului un concediu până la finele
anului. Pe baza ordinului primit de la unitate am participat la un curs
de perfecţionare militară la Centrul de Instrucţie Româno-German din
Braşov, care a durat până la 1 iunie 1942.
Trimis pe front a doua oară la 12 iunie 1942, în calitate de coman
dant de pluton, am luat parte în aceeaşi unitate (Batalionul 15. V.M.),
alături de armata germană la luptele din localităţile: Rostov pe Don,
Krasnodar, Armavir, Nalcik, Orjonkijie, Cerkez şi Dzuarikan.
Cea mai importantă şi mai dârză luptă a avut loc în localitatea
Nalcik, cota 910, unde inamicul ocupând o poziţie favorabilă pe creasta
împădurită, a opus o rezistenţă puternică. După trei zile de luptă
,unitatea noastră a fost obligată să se retragă, ocupând o poziţie nouă
pe malul stâng a râului Baksam. Aici am luptat 30 zile în defensivă,
timp în care s-a reorganizat şi unitatea mea, dupa pierderile suferite la
cota 910. Menţionez aici că în luptele de la cota 910, slt. Paraschivescu
Stefan, comandant de pluton, a actionat cu curaj pe extrema stângă a
cotei, reuşind să străpungă prin învăluire, să pătrundă în dispozitivul
inamic şi să captureze o grupă de luptă, făcând prizonieri opt ostaşi
inamici cu echipament complet, de la care s-au obţinut importante
informaţii asupra situaţiei inamicului. Pentru aceste fapte de arme am
fost decorat cu «Coroana Romaniei» cu spade.
*
În noaptea de 23/24 noiembrie 1943, am ocupat cu compania mea o
poziţie de luptă la circa 800 m în faţa inamicului, lucrând toată noaptea
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la săparea tranşeelor în cea mai desăvârşită linişte, pregătind toate
consemnele necesare pentru această acţiune. La ora 7 dimineaţa (încă
nu se vedea de ziuă), dupa o pregătire a artileriei din dotare de ½
ore, dirijând prin telefon tragerile pe poziţiile inamicului şi în mod
pronunţat pe cota 17,6 (singura înălţime pe întreaga zonă), unde din
informaţiile primite era instalat observatorul inamicului. Am ordonat
începerea acţiunii de atac, compania mea fiind amplasată în dispozitivul
de luptă cu trei plutoane în prima linie şi un pluton în rezervă, întarit
cu un pluton de mitraliere, o baterie de aruncatoare de 60 mm şi una
de tunuri antitanc. Am pornit la atac cu un iureş rar întâlnit, reuşind a
cuceri un spaţiu de teren în faţa inamicului, de 500 de metri. Inamicul
ne-a întâmpinat cu un foc puternic de infanterie şi artilerie, întarit cu
un pluton de tancuri. În faţa acestei situaţii am ordonat un nou asalt
solicitand comandamentului repetarea tragerilor de artilerie. Intâmpinat
de data aceasta cu şi mai puternice focuri de artilerie, aruncatoare
de mine şi mitraliere, am ordonat oprirea atacului şi amplasarea
dispozitivului de luptă în teren. În această situaţie am luat legatura cu
comandamentul solicitând repetarea tragerilor de artilerie proprii şi a
artileriei germane. Totodată, prezentând situaţia inamicului, am solicitat
dotarea companiei pentru a doua zi cu un pluton de tancuri. Tragerile
de artilerie au fost binevenite, în sprijinul lor am utilizat brandurile ş
i bateria de tunuri antitanc din dotare, reuşind sa distrug cuiburile de
mitraliere ale inamicului instalate pe cotă.
Trecuse mult de amiazi, începuse a se face seară, pe front a aparut
liniste cu focuri iyolate de puşti şi puşti-mitraliere. În noaptea care a
urmat, cunoscând bine forţele inamicului, am pregătit atacul pentru
următoarea dimineaţă cu comandantii de plutoane. În aceea noapte,
în jurul orei 12, inamicul a încercat o incursiune în dispozitivul
nostru cu patru aruncătoare de flăcări, amplasate pe roţi şi prevăzute
cu o tijă lungă de tractare. Ostasii mei de la posturile de veghe au
ripostat prompt cu trageri de mitralieră, reuşind să distrugă două
dintre aruncatoare şi să determine retragerea din actiune a inamicului.
Celelalte două aruncatoare au rămas blocate între liniile de luptă.
Aici fac o paranteză pentru a prezenta un ofiţer german cu numele
de Sreiber Rudolf, în grad de locotenent - commandant al bateriei
de tunuri «Nebel-Verfer», tunuri cu aer comprimat, cu o rază de
distrugere de 100 mp. M-am împrietenit şi simpatizat reciproc cu
acest camarad german, fiind de aceeaşi vârstă şi grad. L-am cunoscut
la o chermeză în oraşul Alusta. El nu ştia româneşte, eu nu ştiam
nemţeşte, decât ceea ce am învaţat în liceu, în schimb vorbeam ambii
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stricat ruseşte. Aflând la ce unitate lucreaza ,l-am rugat sa-mi dea
adresa unde îl pot găsi dacă voi avea nevoie de el. « Da, desigur» mia raspuns, doar suntem camarazi de arme. Această ultimă întâlnire a
avut loc pe la mijlocul lunii octombrie 1943.
În condiţii de iarna deosebit de geroasă, am continuat marşul în
retragere cu acţiuni izolate de luptă timp de 90 de zile, parcurgând
o distantă de 1200 km. Am ajuns in localitatea Kuban, unde unitatea
noastră s-a amplasat în dispozitiv de apărare. Aici am stat aproximativ
30 de zile pe poziţie de luptaă în apărare, respingând peste 7 atacuri
ale inamicului, cu pierderi de oameni şi materiale de război. Disde-dimineaţă, retraşi de pe poziţia de luptă ,cu ajutorul planoarelor
(avioane fără motor), ridicaţi în aer de un avion, am fost lansaţi în aer
peste strâmtoarea Kercs în Crimeea.
Pentru activitatea mea de luptă pe teritoriul Caucazului, am fost
decorat cu «Steaua României» cu spade şi «Crucea de fier» germană cls.
II, (acestea fiind a doua şi a treia decoraţie obţinută de mine pe front).
Ajunşi în Crimeea, am ocupat o poziţie de apărare a litoralului de
Est, în apropierea localităţilor Alusta şi Vorota, unde o primă măsură
luată a fost reorganizarea unitătii noaste, care după aproape doi ani de
lupte grele, era cu efectivele scăzute, armamentul învechit, iar oamenii
istoviţi. Acţiunea de apărare a litoralului a constituit, o bună bucată de
vreme o perioadă de linişte şi odihnă bine meritată pentru toţi ostaşii.
Am menţionat: «o bună bucată de vreme». deoarece la scurt timp
după instalarea noastră la paza litoralului, au început atacuri izolate
ale partizanilor asupra posturilor de comandă, echipelor şi patrulelor
de pază a sectorului. Partizanii acţionau numai noaptea, pe soselele
şi obiectivele izolate, pe care le incendiau, dezarmau ostaşii, după
care îi ucideau.
La data de 24 martie 1943, am fost avansat la gradul de locotenent
prin Înaltul Decet nr. 766 din 1943.
Cea mai importantă şi crâncenâ acţiune de luptă în Crimeea a avut
loc în apropierea localităţii Tarhan, cota 17,6 m, la circa 5 km sud de
Marea Azov, la data de 24-26 noiembrie 1943. Inamicul nereusind a
se infiltra în Crimeea prin Pericop - singura cale de patrundere de
pe uscat, zona respectivă fiind bine fortificată şi apărată de armata
româno-germană, a pătruns prin Marea Azov cu un efectiv de 2
regimente de infanterie şi geniu dotate cu baterii de artilerie şi care
de luptă. Cu aceste efectiv şi armament au reusit sa ocupe localitatea
Tarhan, inclusiv cota amintită. Batalionul nostru 15 V.M. a primit
ordin să respingă inamicul din zonă, să-l distrugă şi să-l lichideze.
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Ca şi comandant de companie am trecut la pregătirea de luptă a
unităţii. Ziua de 24 noiembrie a fost şi ziua mea de nastere, ziua când
împlineam 29 de ani. Acest eveniment important din viaţa mea a
constituit un imbold puternic şi bine venit în faţa acţiunii de luptă
ordonată. În faţa acestei zile importante din viaţa mea, cu o experienţă
în luptă de aproape doi ani, am pregătit ostasii mei cu hotărârea fermă
de a obţine victoria în această nouă acţiune de luptă.

Coriolan Codreanu, 1939

Coriolan Codreanu pe front

Coriolan Codreanu, pe front cu trupa
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Regina Elena a României şi Coriolan Codreanu rănit Spitalul din Craiova, 15 oct. 1941

Legitimaţia Coriolan Codreanu
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Coriolan Codreanu - Cetăţean de onoare al Zalăului

Diploma de Cetăţean de Onoare al Zalăului, Coriolan Codreanu
108

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

Coriolan Codreanu, articol de ziar

Certificat Man Codreanu Coriolan, Ordinul Mihai Viteazul
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Certificat Man Codreanu Coriolan Ordinul Steaua României şi
Cruciada împotriva Comunismului
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Diverse

Colonel (r) ing. UNGUR FLORIAN – YO5BWQ

Publicistica românească de radio în
perioada interbelică
Emulaţia mişcării radiofonice de după prima conflagraţie
mondială, a contribuit, în mod particular, la apariţia şi dezvoltarea
segmentului publicistic de radio, îmbogăţind astfel tezaurul culturii
tehnice în mai toate ţările din Europa şi de peste ocean.
Apariţia diferitelor lucrări în segmentul publicistic de radio a
contribuit esenţial la culturalizarea în masă a iubitorilor radioului
care n-au precupeţit nici un efort pentru a se documenta şi a fi la zi cu
descoperirile în acest domeniu care a schimbat lumea.
În contextul în care mai toată lumea tehnico-ştiinţifică din Europa
era cuprinsă de febra radioului, România se alinia, mai greu, este
adevărat, la marea mişcare radiofonică europeană.
Apariţia radiofoniei în Europa, imediat după război, a dus implicit
la conturarea şi în ţara noastră a interesului tot mai crescut pentru
cunoaşterea şi aprofundarea fenomenului radiofonic, atât în planul
tehnic, ca şi invenţie, cât şi ca fenomen.
Cu toate greutăţile inerente existente la acea vreme, începând cu
anul 1925 au apărut şi în ţara noastră primele publicaţii de specialitate
care aveau ca obiectiv răspândirea telegrafiei şi telefoniei fără firT.F.F.
Abordând la concret, o scurtă istoriografie a publicisticii româneşti
de radio din această perioadă, doresc să vă prezint, în continuare,
aspectele ce vizează principalele publicaţii de radio apărute în ţara
noastră după anul 1925.
În acest context trebuie menţionată apariţia primului număr din
revista RADIO ROMÂN, publicaţie săptămânală pentru răspândirea
radiofoniei în România. Publicaţia a apărut la data de 13 septembrie
1925, fiind editată săptămânal, având în total 47 numere (ultimul
număr este datat aprilie 1928).
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Directorul acestei publicaţii a
fost ing. Nicolae LUPAŞ, căruia îi
revine meritul de a fi primul care,
prin articolele sale, a contribuit în
mod hotărâtor la popularizarea
şi dezvoltarea radiofoniei, pe de
o parte, şi, a radioamatorismului
românesc pe unde scurte în ţara
noastră.
Conţinutul publicaţiei a fost
unul diversificat, în paginile
ei apărând articole privind
construcţia de aparate radio cu
1-3 lămpi, consideraţiuni privind
telefonia şi telegrafia fără fir, poşta
amatorilor radiofonişti, multă
reclamă pentru companiile şi
firmele producătoare de aparate radio, piese şi componente radio, ş.a.
Redacţia acestei publicaţii a fost în Bucureşti, B-dul Domniţei nr.
3, avînd preţul de cost de 15 Lei. Formatul acestei publicaţii a fost de
33/24 cm.
Tot în anul 1925, pe data de 15 octombrie apare o altă publicaţie
dedicată radioului, respectiv, revista Radio-fonia. Aceasta a fost editată
bilunar şi avea ca deviză „radio şi
ştiinţă pentru toţi”.
Directorul acestei publicaţíi
a fost dr. Ing. Emil PETRAŞCU,
fost profesor universitar în
domeniul radiotehnic.
În cuprinsul revistei, găsim
o diversitate de articole, de
la părerile din public-vox po
puli, la ştirile despre radio de
pretutindeni, actualităţi radio
fonice, însemnări săptămânale
despre radio, articole despre
construcţia aparatelor radio,
poşta redacţiei, tendinţele
radiofoniei în Europa, reclame
radio ş.a.
Diverse
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Această revistă a apărut până în luna iulie 1926, un total de 17
numere de ediţie, având redacţia în Bucureşti, str. Constantin MILLE
(Sărindar) la un preţ de 7 Lei. Formatul în care a apărut această
publicaţie a fost 32/22 cm.
Revista va reapare în luna noiembrie 1928, ca organ de publicitate
a Societăţii Române de Difuziune Radiotelefonică, avînd inclus în
conţinut şi programul de radio.
Apariţia acestei reviste, deşi neregulată şi realizată cu mari sacrificii,
a avut o mare importanţă deoarece a contribuit la mobilizarea opiniei
publice româneşti pentru sprijinirea şi accelerarea procesului de
constituire a Societăţii Române de Difuziune Radiotelefonică şi a exercitat
o presiune constantă asupra
autorităţilor în acest sens.
Începând cu luna sep
tembrie a anului 1928 a mai
fost editat săptămânal şi
ziarul RADIO, dar, pentru o
scurtă perioadă pentru ca în
martie 1929 să se unească cu
Radio-fonia, dând naştere
unei noi publicaţii, ziarul
Radio şi radiofonia.
Ziarul nou-apărut a avut menirea de a răspândi radiofonia în ţara
noastră, având un conţinut bogat în ştiri şi informaţii legat de radiofonia
românească. Spicuind conţinutul acestui editorial, merită menţionate
câteva articole de mare interes pentru radiofonişti: însemnări privind
publicul în studio, proiectele şi programul de radiodifuziune, radiofonia
în Europa, vedete ale radiofoniei româneşti şi străine, universitatea
radio, articole tehnice privind construcţia, reglarea şi depanarea
aparatelor de radio, sfaturi practice, poşta radio etc.
Publicaţia a apărut în formatul de ziar până la numărul 176 din
31 ianuarie 1932, pentru ca începând cu numărul următor Radio şi
radiofonia să-şi schimbe formatul, apărând în formatul de revistă,
tipărită pe hârtie velină, la maşină plană.
Textul revistei, bogat şi variat ca şi conţinut, a fost completat cu
numeroase clişee fotografice; totodată, în afară de materia tehnică
şi beletristică relativă la radio, revista cuprindea şi actualităţile
interesante din domeniul aplicaţiunilor ştiinţifice. Reclama radio nu
a lipsit din paginile noii reviste, prezentându-se numeroase modele
de aparate de recepţiune şi haut-parleur-uri diversificate.
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Directorul ziarului Radio şi
radiofonia a fost acelaşi dr. ing.
Emil PETRAŞCU având redacţia
în Bucureşti, str. Sărindar nr. 7-911; preţul unui număr de ediţie era
de 10 Lei, abonamentul pe un an
de zile fiind de 400 Lei. Formatul în
care a apărut ziarul a fost 41/30 cm.
Urmare a îmbogăţirii publicaţiei cu
noi şi noi articole, a noii orientări
publicistice despre radio, ziarul
îşi schimbă denumirea în luna
octombrie 1934, devenind Radio
– RADIOFONIE, TELEVIZIUNE,
ŞTIINŢĂ PENTRU TOŢI.
Noua revistă a apărut în condiţii grafice mult îmbunătăţite,
bicolor, şi includea programele săptămânale ale posturilor de radio
din Europa.
Revista conţinea numeroase clişee fotografice de înaltă rezoluţie,
articole de radio pentru începători şi avansaţi, lexiconul radiofoniei,
curiozităţi radiofonice şi sfaturi pentru posesorii de aparate radio de
recepţie, iniţierea în televiziune, poşta radio şi, nu în ultimul rând,
multă reclamă cu produsele radio ale marilor firme deja consacrate:
Philips, AEG, Telefunken ş.a.
Numerele de ediţie ale revistei
aveau între 40-52 de pagini, bicolor,
ieşite de sub tiparul Editurii
ADEVERUL S.A Bucureşti, cu un
preţ de cost între 5-7 Lei. Revista a
apărut în format 32/23 cm.
În cursul anului 1937, revista
îşi schimbă denumirea având titu
latura Radio-ADEVERUL conti
nuând să fie editată până în luna
decembrie 1940, când va fi înlocuită
cu revista RADIO ROMÂNIA,
revista oficială a Societăţii Române
de Radiodifuziune.
Revista şi-a păstrat formatul
de 32/23 cm, apărând în tonuri
Diverse
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bicolore şi cu un conţinut mult mai diversificat, adaptat nevoilor de
informare şi documentare ale radiofoniştilor, şi nu numai. Având între
28-36 paginaţii, un preţ de cost de doar 5 lei, revista a ţinut pasul cu
evoluţia radiofoniei în Europa şi în ţară, punând la dispoziţia cititorilor
articole din ce în ce mai diverse completând, astfel, palierul evolutiv
al radioului la acea vreme.
În cursul anului 1934, în luna
octombrie, paralel cu publicaţia maisus arătată, a ieşit pe piaţă revista Radio
UNIVERSUL, sub egida Editurii ziarului
’’Universul’’. Această revistă a fost
editată săptămânal cu un tiraj apreciabil,
conţinând 28 de pagini, format 32/23 cm,
monocolor (alb-negru) la început, iar,
după anul 1940 în tonuri bicolore, având
un preţ de cost de doar 5 lei.
Ca şi celelalte reviste, şi această publi
caţie s-a prezentat la nivelul celor mai
reuşite reviste similare din străinătate,
bucurându-se de colaborarea celor mai
distinşi specialişti, cuprinzând în paginile sale toate rubricile ştiinţifice
şi beletristice de natură să intereseze publicul dornic de a fi mereu la
curent cu mişcarea şi progresul radiotehnic.
Între articolele de specialitate mult
apreciate de către amatorii de radio,
a fost şi găzduirea în paginile sale
a problematicii YR5-Buletin (organ
ştiinţific şi informativ al Asociaţiei
Amatorilor Români de Unde Scurte
– A.A.R.U.S.). Timp de câţiva ani în
cadrul revistei au apărut articole spe
cifice amatorilor emiţători şi receptori,
deopotrivă, până în luna iunie 1939,
când YR5-Buletin a apărut ca şi
publicaţie de sine stătătoare, având
formatul de 23/16 cm.
Cu apariţii săptămânale şi numere
de ediţie speciale, revista Radio
UNIVERSUL a fost cea mai constantă şi longevivă publicaţie radio
fonică din ţara noastră între anii 1934-1945.
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Viaţa radiofonică în România a
continuat să se desfăşoare normal,
chiar dacă în septembrie 1939 s-a
declanşat cea de-a doua conflagraţie
mondială, publicistica de radio
continuând să apară la intervale
regulate. Între acestea trebuie men
ţionată apariţia pe piaţă, în luna
decembrie 1940 a publicaţiei RADIO
ROMÂNIA, revista oficială a Socie
tăţii Române de Radiodifuziune.
Această revistă, continuând seria
editorială a revistei RADIO apărută
în noiembrie 1928, luna naşterii
radioului românesc, se prezintă în
faţa cititorilor cu articole diverse, de la ştirile de pe front, la aspecte
ale vieţii cultural-artistice autohtone şi străine, programul de radio
românesc, articole tehnice şi de divertisment etc.
Ca organ oficial al Societăţii Române de Radiodifuziune, revista
va continua să fie editată de-a lungul vremii, cu toate schimbările de
denumire (Radio Azi-1947, SECOLUL RADIOFONIEI, Programul
Radio Tv), revenind la această denumire în anul 1990.
De la apariţia ei, revista RADIO ROMÂNIA a contribuit prin
conţinutul ei la culturalizarea în masă pentru iubitorii de radio dornici
de a studia istoria radiofoniei şi a postului naţional de radio, ca şi
pentru toţi consumatorii de cultură, materialele editate de-a lungul
timpului tratând teme din toate domeniile culturii şi ştiinţei, toate
acestea, reprezentând un crâmpei al societăţii româneşti din acele
vremuri.
Publicistica românească de radio din perioada interbelică s-a
extins şi către apariţia diferitelor lucrări de specialitate în domeniul
radioului, completând astfel, paleta editorială în acest sens. Din
categoria manualelor şi cărţilor tehnice de radio merită prezentate
următoarele:
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Categoria broşurilor şi a periodicelor a fost completată cu câteva
publicaţii, din care prezintă interes următoarele:

Diverse
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Foarte multe dintre publicaţiile de radio au fost dedicate şi
depanării aparatelor de radio de către radiofoniştii amatori. În acest
context vă prezint mai jos câteva dintre acestea:
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Aceste publicaţii, dar şi altele, au apărut ca urmare a interesului
crescând al amatorilor de radio, care nu au precupeţit niciun efort
pentru a se informa la zi cu toate noutăţile apărute în domeniul
radiofoniei. Important de semnalat este faptul că primele ediţii ale
acestor lucrări s-au epuizat foarte repede, multe dintre acestea având
chiar şi 2-3 ediţii.
Desigur, prezentarea detaliată a tuturor publicaţiilor apărute în
perioada interbelică ar ocupa mult mai mult spaţiu, astfel că cele
arătate în acest material au făcut, să spunem, o mică radiografie de
conţinut în domeniul radiofoniei din ţara noastră.
O cunoaştere mai aprofundată a conţinutului multora din
publicaţiile prezentate, şi nu numai, este posibilă doar prin studiu
şi documentare faţă în faţă cu sursele editoriale. În acest context
reamintesc faptul că locaţia muzeală RADIONOSTALGIA-BRUSTURI
pune la dispoziţia celor interesaţi un imens fond arhivistic de radio
începând cu anul 1900, doritorii fiind invitaţi să treacă cu încredere
pragul muzeului.
Bibliografie selectivă:
Eugen DENIZE, Istoria Societăţii Române de Radiodifuziune, volumul I,
partea I, pag. 32 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul
Sălaj)
General-locotenent Gheorghe ENCIU, TELECOMUNICAŢIILE-factor
activ în dezvoltarea societăţii, pag. 231-236 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIABRUSTURI, judeţul Sălaj)
Andrei CIONTU, File din istoria radiotehnicii şi electronicii româneşti,
volumul II, pag. 22 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul
Sălaj)
Colecţia revistei RADIO ROMÂN, anii 1925-1928 (Casa-Muzeu
RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul Sălaj)
Colecţia Radio-fonia, anii 1928-1934 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIABRUSTURI, judeţul Sălaj)
Colecţia Radio-RADIOFONIE, TELEVIZIUNE, ŞTIINŢĂ PENTRU TOŢI,
anii 1934-1937 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul
Sălaj)
Colecţia Radio-Adeverul, anii 1937-1940 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIABRUSTURI, judeţul Sălaj)
Colecţia Radio UNIVERSUL, anii 1934-1945 (Casa-Muzeu
RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul Sălaj)
Colecţia RADIO ROMÂNIA, anii 1940-1944 (Casa-Muzeu
RADIONOSTALGIA-BRUSTURI, judeţul Sălaj)
Colecţia YR5-Buletin, anii 1939-1940 (Casa-Muzeu RADIONOSTALGIABRUSTURI, judeţul Sălaj)
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Cartofilia şi reenactment-ul. Reconstituiri ale
armatei romane în cărŢi poştale ilustrate
Abstract: THE POSTCARDS COLLECTION AND THE
REENACTMENT. RECONSTRUCTIONS OF THE ROMAN ARMY
REFLECTED IN POSTCARDS.
Themes addressed by postcards are closely related to the sides of human life,
between postcards and evolution of human society there is a close connection.
The reenactment/historical reconstruction has recently made its presence felt
on postcards, making it one of the topics.
In this paper we stop only on those postcards who present roman army
reenactment groups. These postcards come from Romania and other european
countries and are published by various cultural institutions and associations.
Keywords: postcards, reenactment, roman army, connection, human
society.
După cum se cunoaşte, cartofilia este o componentă a filateliei,
componentă care are ca obiectiv colecţionarea, studierea/analizarea
şi etalarea/expunerea cărţilor poştale ilustrate.
Cartea poştală ilustrată poate fi considerată pe bună dreptate o
capsulă a timpului. Universul cărţii poştale este vast iar temele/subiectele
pe care le abordează cartofilia sunt extrem de variate/diversificate.
Subiectele/Temele abordate de cartoflilie sunt în strânsă legătură
cu domeniile vieţii umane, între cartea poştală ilustrată şi evoluţia
societăţii umane existând o strânsă conexiune.
Având în vedere cele afirmate mai sus ne-am propus să abordăm
cartea poştală ilustrată în raport cu un domeniu recent dezvoltat
în România (dar cu vechime în alte ţări europene): reenactment-ul/
reconstituirea istorică.
În cadrul arheologiei s-a dezvoltat o latură a cercetării numită
arheologie experimentală. Arheologia experimentală cuprinde mai multe
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aspecte: reconstituirea unor obiecte, tipuri de construcţii, vestimentaţii
dar şi a unor evenimente istorice. Această metodă de reconstituire
istorică este aplicată la toate palierele cronologice (preistorie, istorie
antică, istorie medievală, istorie modernă şi istorie contemporană).
Termenul care s-a consacrat în Europa pentru aceste recostituiri
este cel de reenactment. Astfel de reconstituiri ajută istoricii să înţeleagă
mai uşor anumite aspecte ale vieţii diferitelor comunităţi din vechime.
Pe de altă parte ajută publicul să perceapă mai uşor informaţia de
natură istorică şi să iubească mai mult istoria ca ştiinţă.
Reenactment-ul/reconstituirea istorică şi-a făcut demult simţită
prezenţa şi pe cărţile poştale ilustrate, devenind astfel unul dintre
subiectele abordate. Totodată, cartea poştală ilustrată reprezentă un
mijloc eficient de promovare a unor astfel de reconstituiri istorice.
Dintre cărţile poştale ilustrate cu acest subiect noi ne oprim doar
asupra celor care prezintă reconstituiri ale unor unităţi din armata
romană. Ilustratele provin din România şi din alte ţări europene şi
sunt editate de diverse instituţii şi asociaţii culturale.
Câteva dintre acestea le prezentăm în lista următoare:
Fig. 1. Cohortă romană din trupele auxiliare - COHORS III
CAMPESTRIS CIVIVM ROMANORVM MILLIARIA. Unitate militară
romană care a staţionat în Provincia Dacia Porolissensis, în castrul mare
de pe Dealul Pomet de la Moigrad-Porolissum. Reconstituită de membrii
Asociaţiei Amicii Muzeului-Zalău. Carte poştală ilustrată editată de
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău în anul 2011 (Foto N. Gozman).
Fig. 2. Legiune romană - LEGIO XX VALERIA VICTRIX. Unitate
militară romană care a staţionat în Provincia Britania în castrul de la
Camulodunum (Colchester, Essex). Reconstituită de membrii asociaţiei
Ermine Street Guard (Anglia). Carte poştală ilustrată tipărită în Anglia de
către Beric Tempest & Co. Ltd, St. Ives, Cornwall (Beric Tempest Colourcard).
Fig. 3. Legiune romană – LEGIO XV APOLLINARIS. Unitate
militară romană care a staţionat în Provincia Pannonia la Carnuntum.
Reconstituită de membrii asociaţiei Szombathelyi Savaria Legio
Egyesület (Ungaria). Carte poştală ilustrată editată de Primăria
Municipiului Zalău în anul 2013.
Fig. 4. Artileria romană – SCORPIO. Maşinărie care aruncă săgeţi.
Reconstituită şi manevrată de membrii asociaţiei VEX. LEG. VIII AVG
(Germania). Carte poştală ilustrată editată de Alexander Zimmermann.
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Fig. 5. Artileria romană – ONAGER. Maşinărie care aruncă pietre/
bolovani. Reconstituită şi manevrată de membrii asociaţiei Ermine
Street Guard (Anglia). Carte poştală ilustrată tipărită în Anglia de
către Beric Tempest Colourcard.
Fig. 6. Cavaleria romană – EQVITES ROMANI. Cavalerist roman. Carte
poştală ilustrată editată de Museum Het Valkhof Nijmegen (Olanda).
Fig. 7. Garda pretoriană – PRAETORIANI. Unitate militară romană
care asigura paza şi securitatea împăratului. Reconstituită de membrii
asociaţiei Gruppo Storico Romano (Italia). Carte poştală ilustrată
editată de Primăria Municipiului Zalău în anul 2013.
Reconstituirea şi prezentarea publică a unor echipamente
militare romane are rol muzeografic, de introducere a publicului
în atmosfera epocii (structura armatei romane, ierarhia în armata
romană, evoluţia armatei romane, importanţa armatei romane) şi rol
educativ contribuind la creşterea gradului de informare a publicului
larg nefamiliarizat cu istoria.
În cazul Sălajului, prin aceste reconstituiri istorice se urmăreşte
creşterea vizibilităţii internaţionale a României în general şi a
Porolissum-ului în special, determinând astfel şi creşterea numărului
de turişti interesaţi să viziteze România, judeţul Sălaj şi Complexul
Arheologic Daco-Roman de la Moigrad-Porolissum în special.
Cărţile poştale ilustrate care au ca subiect reconstituirea armatei
romane pot constitui excelente meteriale didactice în orele de istorie
fiind uşor de utilizat şi extrem de atractive pentru elevi care pot
înţelege mai uşor -prin astfel de imagini- istoria antică.
În România, editarea cărţilor poştale cu astfel de tematică se va
dezvolta/diversifica în viitor datorită creşterii interesului pe care
publicul îl manifestă faţă de reconstituirile istorice/reenactment.
Bibliografie
H. POP, Porolissum Fest. Romani şi barbari la graniţa de nord-vest a
Daciei. Ghid de promovare, Zalău, 2012.
D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Armata romană de la Porolissum. Ghid de
prezentare generală, Cluj-Napoca, 2013.
D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău. Promovarea
patrimoniului cultural prin reconstituiri istorice. Ghid de prezentare, ClujNapoca, 2014.
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Armata romană ilustrată prin colecŢiile de
soldăŢei din metal
Abstract: ROMAN ARMY ILLUSTRATED BY METAL TOY
SOLDIERS COLLECTIONS.
In the paper published in 2014 we gave an overview of the
relationship between small metal toy soldier and the various facets of
history. This time we will focus on an army that prevailed throughout
antiquity: the Roman Army.
Workshops specialized in producing and selling small metal toy
soldiers, reproduce various military functions of the structure of the
Roman army, figures/models being painted (or not) in such a way as
to make the real historical figures fall context.
Keywords: workshops, roman army, small metal toy soldiers, collections,
painted figurines/models, historical context.
a. Despre armata romană
În materialul publicat în anul 2014 am făcut o prezentare generală
a legăturilor dintre soldăţelul din metal şi diversele faţete ale istoriei.
De data aceasta ne vom opri asupra unei armate care a dominat
întreaga antichitate: armata romană.
Atelierele specializate în producerea figurinelor din metal
comercializează şi soldăţei care reproduc diverse funcţii militare
din structura armatei romane, modelele fiind pictate (sau nu) în aşa
Fotografiile reenactorilor din cadrul Asociaţiei Amicii Muzeului Zalău au fost
realizate de către C. Spânu şi M. Matyas cărora le mulţumim şi pe această cale
pentru permisiunea de a le utiliza.

Fotografiile soldăţeilor din metal au fost realizate de către N. Gozman (Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău) căruia îi mulţumim şi pe această cale.
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fel încât să redea cât mai veridic contextul istoric în care se înscriu
figurinele.
Revenind la structura armatei romane (Exercitvs Romanorvm),
cunoaştem faptul că aceasta avea în componenţă infanterie, cavalerie,
artilerie şi marină. Pentru multă vreme, baza armatei romane a
constituit-o infanteria organizată în legiuni:
• o legiune avea circa 6000 de soldaţi. La rândul ei legiunea era
formată din 10 cohorte, fiecare cohortă având circa 480 de soldaţi.
• o cohortă era compusă din 6 centurii, fiecare centurie având 80
soldaţi.
• o centurie era compusă din 10 contubernia. Fiecare contubernia
avea 8 soldaţi.
• legiunea romană mai avea în componenţă şi o mică trupă de
călăreţi dar şi maşini de luptă.
Armata romană avea în componenţă şi trupele auxiliare care
puteau fi de infanterie, cavalerie ori mixte adică infanterie + cavalerie.
Cavaleria romană era organizată în Alae, fiecare Ala era compusă din
16 Turmae, fiecare Turma având 32 de călăreţi.
b. Despre ofiţerii şi soldaţii din armata romană
Datele ştiinţifice de care dispunem în prezent demonstrează
complexitatea structurii diverselor unităţi militare aflate în
componenţa armatei romane. În aceste rânduri ne vom referi doar la
câteva dintre funcţiile/gradele militare dintr-o cohortă de infanterie
din cadrul unei legiuni.
Legatus Augusti Legionis – era un general care comanda o
legiune.
Tribunus laticlavius – era un tânăr ofiţer de rang senatorial.

BĂCUEŢ-CRIŞAN/BĂCUEŢ-CRIŞAN 2014, 114.
BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 8.

Deşi flota romană a contribuit la numeroasele campanii militare susţinute de
romani ea nu a avut aceeaşi dezvoltare şi importanţă ca şi armata de uscat.

BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 8-9.
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Fig. 1a-1b. Tribunus laticlavius. Exemplificare cu o figurină din metal
(produsă în Anglia de firma Westair) şi un reenactor din LEGIO VII
GEMINA FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
Tribunus angusticlavius – era un ofiţer de rang ecvestru cu expe
rienţă militară, comandantul unei cohorte.

Fig. 2a-2b. Tribunus angusticlavius.
Exemplificare cu o figurină din metal şi un reenactor din LEGIO VII
GEMINA FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
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Centurio - era un ofiţer cu experienţă militară care comanda o
centurie din cadrul cohortei.

Fig. 3a-3b. Centurio. Exemplificare cu o figurină din metal
şi un reenactor din LEGIO VII GEMINA FELIX PIA FIDELIS
(Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
Optio - era un ofiţer care - după centurion - se afla la comanda unei
centurii din cadrul cohortei.

Fig. 4a-4b. Optio. Exemplificare cu o figurină din metal
(produsă în Anglia de firma Westair) şi un reenactor din LEGIO VII
GEMINA FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)



OTA/BOUNEGRU 2012, 22.
BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 16.
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Signifer, Vexillifer - era un subofiţer care purta steagul (signum,
vexillum), steag pe care erau trecute numele şi numărul cohortei10.

Fig. 5a-5b. Signifer, Vexillifer. Exemplificare cu o figurină din metal
(produsă în Anglia de firma Westair) şi un reenactor din LEGIO VII
GEMINA FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
Cornicen – era un subofiţer care avea rolul de a transmite prin sunet
(instrumentul în care sufla se numea cornu) salutul către comandanţi
şi ordinele către soldaţi.

Fig. 6. Cornicen. Exemplificare cu o figurină din metal
10

OTA/BOUNEGRU 2012, 25; BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 17.
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Miles gregarius - soldatul dintr-o cohortă putea să fie un proaspăt
recrut (tiro, tironis) ori un soldat experimentat (veteranus)11.

Fig. 7a-7b. Miles. Exemplificare cu figurine din metal (produse în
Anglia de firma Westair) şi reenactori din LEGIO VII GEMINA FELIX
PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
c. Câteva din manevrele de front executate de armata romană
Fie că ataca fie că se apăra, unităţile componente ale armatei romane
executau diverse manevre de front cu caracter ofensiv sau defensiv.
Ţestoasa – manevră realizată prin suprapunerea parţială
a scuturilor în aşa fel încât acestea să formeze un fel de carapace
protectoare12.

Fig. 8. Ţestoasa. Exemplificare cu reenactori din LEGIO VII GEMINA
FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
11
12

OTA/BOUNEGRU 2012, 21; BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 18.
OTA/BOUNEGRU 2012, 20; BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 19.

Diverse

131

Cercul – manevră prin care soldaţii se dispun pe mai multe rânduri
într-un cerc în mijlocul căruia se aflau ofiţerii şi steagurile cărora li se
asigura astfel protecşia în bătălie13.

Fig. 9a-9b. Cercul. Exemplificare cu figurine din metal
(produse în Anglia de firma Westair şi reenactori din LEGIO VII
GEMINA FELIX PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)
Icul – manevră cu caracter ofensiv prin care soldaţii erau dispuşi
sub forma literei V cu scopul de a străpunge liniile inamicului14.

Fig. 10a-10b. Icul. Exemplificare cu figurine din metal (produse în
Anglia de firma Westair şi reenactori din LEGIO VII GEMINA FELIX
PIA FIDELIS (Asociaţia Amicii Muzeului-Zalău)

13
14

BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 21.
BĂCUEŢ-CRIŞAN 2013, 20.
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Fig. 11a. Dispunerea ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor într-o centurie.
Exemplificare cu figurine din metal (produse în Anglia de firma Westair)
Joaca cu soldăţeii din metal poate contribui în mod plăcut la
descifrarea tainelor istoriei, mai ales a celei militare. Colecţionarea
soldăţeilor din metal nu trebuie privită doar ca o simplă activitate
de acumulare cantitativă, dimpotrivă ea trebuie însoţită mereu de o
documentare solidă.
Bibliografie
R. OTA/G. BOUNEGRU, Garda romană de la Apulum. Legiunea a
XIII-a Gemina, Alba Iulia, 2012.
D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Armata romană de la Porolissum. Ghid de
prezentare generală, Cluj-Napoca, 2013.
F. BĂCUEŢ-CRIŞAN/D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Colecţionarea sol
dăţeilor din metal, o modalitate de studiere a istoriei, în Colecţii şi colecţionari
din Sălaj. Anuarul colecţionarilor din Sălaj, III, 2014, p. 114-118.
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Mirel Matyas - membru asociat
Daniel Mureşan - membru fondator

ConsideraŢii asupra stemei oraşului Zalău

La Zalău, centrul istoric –atât cât a mai rămas din el – trece de
câţiva ani printr-un proces de schimbare, prin reabilitarea clădirilor
monument istoric. Una dintre cele mai importante clădiri, care
impresionează prin maiestuozitatea sa, este cea cunoscută astăzi
sub numele de „Clădirea Transilvania”, sau după numele pe care l-a
avut înainte de 1918, „Vigadó”. Clădirea, reprezentativă pentru stilul
eclectic din Transilvania secolului XIX, a fost renovată în mai multe
etape fiind pe punctul de a-şi recăpătat strălucirea de odinioară;
semănă din ce în ce mai mult cu ceea ce se poate vedea în ilustratele
de epocă. Cu o singură diferenţă însă. În toate imaginile din cărţile
poştale sau fotografiile vechi, pe faţada principală a corpului central,
apare încadrată în blazonul baroc situat sus aprope de cornişă, stema
oraşului Zalău. Într-un scut se poate distinge silueta unui tânăr
înaripat ce are în mâna dreaptă ridicată la nivelul capului o sabie,
pregătit să lovească balaurul pe care-l calcă în picioare. În cealaltă
mână ţine o balanţă de care balaurul pare să se agaţe. Este vorba, aşa
cum vom încerca să demonstrăm, de Arhanghelul Mihail. Astăzi, pe
faţada clădirii renovate, a rămas blazonul gol, ca o rană deschisă.
Dacă vrem să ne asumăm istoria oraşului, dacă ţinem la simbolurile
lui care-l individualizează în rândul celorlalte localităţi din ţară şi
din Europa, dacă vrem să intrăm în rând cu lumea civilizată şi din
acest punct de vedere, atunci vechea stemă a oraşului trebuie să se
întoarcă acolo unde-i este locul. Cu atât mai mult cu cât, Zalăul este
un caz fericit în care în mare parte vechea stemă se regăseşte şi în cea
actuală. Dacă în alte oraşe sunt scandaluri legate de folosirea unor
steme ce nu sunt în concordanţă cu normele heraldicii şi acestea sunt
folosite fără a avea aprobarea Comisiei Naţionale pentru Heraldică
(vezi cazul Clujului de exemplu), la noi lucrurile nu stau aşa. Iată de
134

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | An IV, 2015

ce, demersul nostru de a readuce în discuţie istoria stemei oraşului,
îl considerăm a fi util.
În ultimii ani au fost realizate cel puţin două studii scrise de
renumiţi istorici, care au prezentat pe baza unor documente de
arhivă, aspecte legate de stema oraşului Zalău. Este vorba de articolul
intitulat „Stema şi sigiliul oraşului Zalău” avându-l ca autor pe Bujor
Dulgău şi publicat în Acta Musei Porolissensis nr.VIII/1998, pag.
167-172 şi respectiv articolul publicat de Nicolae Gudea în revista de
cultură Caiete Silvane, nr.100/mai 2013, intitulat „Contribuţii minore
la istoria Zalăului. Despre stema oraşului”, pag.55-56. De la aceste
două studii am pornit şi noi. Faţă de informaţiile aduse în aceste
materiale, vom încerca să descriem reprezentarea Arhanghelului
Mihail în artă şi heraldică, respectiv modul în care stema veche a
Zalăului apare în filatelie şi cartofilie.
Heraldica, o ştiinţă
Majoritatea specialiştilor sunt de părere că heraldica a apărut
în secolul XII în Europa apuseană şi este indiscutabil legată de
evoluţia echipamentului militar. Numele disciplinei provine din
termenul latin medieval: heraldus, héraut = crainic. Heralzii în epoca
medievală duceau mesaje de război, dar făceau şi oficiul de prezentare
a luptătorilor în turniruri şi de introducere a acestora în arenă. De
la termenul „héraut” provine şi denumirea heraldicii de astăzi. În
sunete de trâmbiţă sau de corn, heralzii, care trebuiau să fie şi buni
cunoscători a simbolurilor heraldice, făceau şi prezentarea blazoanelor.
Termenul de blazon îşi are originea în aceste manifestări şi provine
din cuvântul german blasen = a trâmbiţa, a suna din corn. Blazonul
era un semn convenţional, specific unui stat, oraş sau unei familii, a
unei persoane. Ştiinţa heraldică îşi are începuturile în Franţa. În 1416,
Clément Prinsault a pus bazele acestei discipline prin fixarea unei
terminologii exacte şi ştiinţifice care a fost apoi general acceptată.
Tratatului lui Clément Prinsault i-au urmat şi alte lucrări de heraldică,
Franţa aducându-şi o contribuţie esenţială la naşterea şi fundamentarea
acestei ştiinţe auxiliare a istoriei. Perioada de înflorire a heraldicii a
fost cea a cruciadelor şi a epocii clasice a turnirurilor (sec. XIII-XV).
După secolul al XVI-lea, importanţa artei heraldice a scăzut.
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Heraldica românească
Spre deosebire de alte ţări europene, unde ştiinţa heraldică a
cunoscut o dezvoltare înfloritoare, mai ales în vremurile de glorie
ale cavalerilor, în ţările Române această disciplină nu s-a bucurat de
o cercetare şi de o reglementare strictă ca şi în apus. Aşa se explică
faptul că nu toate oraşele sau comunele au o stemă proprie, în cazul
unora fie din lipsă de iniţiativă pe plan local, iar în cazul altora datorită
respingerii propunerilor de către Comisia Naţională de Heraldică
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Studiul metodic al
ştiinţei heraldice în România nu începe decât în cea de a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, odată cu necesitatea stabilirii de către autorităţile
centrale a stemei statului naţional român modern, creat la 1859. Cea
mai veche reprezentare heraldică românească păstrată până astăzi
o regăsim pe sigiliul pus de Mircea cel Bătrân pe tratatul cu Polonia
din 1390. Simbolurile prezente atunci se regăsesc şi în stema de azi
a României: acvila, crucea, soarele şi luna. Nu vom insista asupra
istoriei şi evoluţiei heraldicii româneşti, există lucrări de referinţă în
acest sens cum ar fi de exemplu „ştiinţa şi arta heraldică în România”
a lui Dan Cernovodeanu, apărută la Editura ştiinţifică şi Enciclopedică
Bucureşti în 1977.
Stemele şi sigiliile oraşelor
Nu se ştie exact de când au început oraşele să aibă steme proprii.
Se crede că în Europa, cea mai veche stemă a unei localităţi este cea
a oraşului Košice din Slovacia de astăzi (Kassa în limba maghiară
sau Caşovia în limba română). Infomaţia apare în lucrarea „Magyar
Vásarok” apărută la Budapesta în 1941, citată şi de Bujor Dulgău.
Stema oraşului Košice datează din 1369 şi a fost atribuită de regele
Ludovic cel Mare care a acordat oraşului dreptul de a avea însemne
proprii. În oraşul Košice – Capitală Culturală Europeană în 2013 –
există o impunătoare statuie ce reprezintă un înger înaripat ce ţine în
mîini stema oraşului. Pe soclul statuii se află reprezentări ale stemelor
din 1369, 1423 şi 1453.
În Transilvania, apariţia sigiliilor orăşeneşti se încadrează la
finalul secolului al XIII-lea şi mai cu seamă în secolul al XIV-lea. Saşii
sunt cei care au introdus folosirea sigiliilor municipale pe teritoriul
Transilvaniei. Astfel în oraşele săseşti, sunt atestate şi cele mai vechi
sigilii: Sebeş (1303), Sibiu (1367), Bistriţa (1367), Braşov (1368), Cluj
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(1369), Sighişoara (1509). În legătură cu stemele oraşelor transilvănene,
se ştie de exemplu că Iancu de Hunedoara aprobă braşovenilor să
imprime stema oraşului pe postăvurile lor la 1444; Baia Sprie obţine
dreptul la stemă de la Matei Corvin la 1464; Târgu Mureş de la
Gabriel Bethlen; Baia Mare de la Matei Corvin în 1481; Oradea de la
Cristoofor Báthory la 1580 etc. Se poate doar presupune, neexistând
nicio dovadă în acest sens, că şi stema Zalăului a fost acordată ca
şi privilegiu de către unul din regii Ungariei sau de către unul din
principii Transilvaniei.
Originea stemei Zalăului – ipoteze
Zalăul este atestat pentru prima dată undeva între anii 11501220 conform Registrului de la Oradea ca „villa Ziloc” (sat) deşi
este amintit mult mai devreme în Cronica lui Anonymus ca Ziloc. În
Szilágy Vármegye Monographiája (Monografia Judeţului Sălaj) a lui
Petri Mór, apărută în 1901, se arată că localitatea era în proprietatea
episcopului catolic al Transilvaniei Gallus (Gál) (1246-1269) şi că
biserica a fost sfinţită la 1264 şi dedicată Sfântului Arhanghel Mihail (la
data publicării monografiei biserica cu pricina era reformată, însă până
la reforma din 1527 aparţinea confesiunii romano-catolice). Iată ce scrie
Petri Mór: „Zilah. Régen az erdély püspök birtoka s igye e város mai
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ev.ref. temploma is Szt.-Mihály arkangyalnak volt szentelve.” ( Zalău.
Este deţinut de episcopul Transilvaniei, biserica reformată de astăzi a
fost dedicată Sfântului Mihail – Arhanghelul). La 24 iunie 1370 regele
Ludovic I îi conferă localităţii dreptul de a ţine târg anual, iar un secol
mai târziu, la 1 august 1473 Zalăul este numit într-un document emis
de Matia Corvin ca „oppidum Zilah” aflat sub jurisdicţia episcopului
catolic.
În Biserica Reformată din centrul oraşului, biserică care până la
1527 aparţinea cultului romano-catolic, pe unul dintre pereţii interiori
se mai păstrează un relief ce-l reprezintă pe Arhanghelul Mihail
într-o ipostază ce aduce cu vechea stemă a oraşului. Că avem de
a face cu stema oraşului, reiese foarte clar din înscrisul „S.MICH.
ARCHANG.ZILAHY VARASSA CZIMERE. 1569” ce înconjoară
imaginea Arhanghelului. Acesta este reprezentat înaripat, cu sabia
ridicată în mâna dreaptă şi cu balanţa în mâna stângă, în timp ce cu
picioarele calcă pe balaur. Cercul cu imaginea arhanghelului este
înscris într-un triunghi isoscel, decorat cu motive florale . Pe laturile
egale ale triunghiului apare textul: „TEMP. JVDICIPRIM.” în stânga
şi respectiv „SEPH. PETO.1710”.
Acest relief e încadrat de blazoanele familiilor Kis şi Sarak,
respectiv Száva şi Bikfalvi – despre care se presupune că au avut un
rol esenţial în reconstrucţia bisericii în secolul al XVIII-lea.
Potrivit preotolui paroh Püsök Sándor Csaba „cele trei baso
reliefuri, au fost găsite încastrate în zidul vestic, cel de lângă turn
care a rămas de la vechea biserică care între 1903 a fost demolată. S-a
păstrat doar turnul gotic şi acea porţiune de zid. Stema Zalăului şi
două blazoane nobiliare au fost găsite într-un ancadrament de portal
gotic. Cum nu erau vizibile, fiind ascunse în spatele orgii, au fost
mutate unde sunt acum în 1996”.
Poate vă întrebaţi ce caută imaginea Arhanghelului Mihail –
o reprezentare catolică – în Biserica Reformată. Nu trebuie uitat
faptul că înainte de reformă, biserica era catolică iar oraşul, aşa
cum s-a arătat aparţinea episcopului catolic al Transilvaniei. Este
posibil ca vechea biserică catolică să fi avut hramul Sf.Arhanghel
Mihail (aşa cum sunt încă multe biserici în Sălaj – cele mai multe de
lemn – ce-i au ca patroni spirituali pe Arhanghelii Mihail şi Gavril).
Însă referirea la stema Zalăului este evidentă. Mai probabil este
faptul că la vremea în care o parte a credincioşilor au trecut de la
catolicism la reforma calvină şi odată ce ei au devenit majoritari au
avut şi biserica numai a lor, Zalăul să fi avut deja această stemă.
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De aceeaşi părere este şi Zsigmond Attila, preot reformat în Fughiu,
care s-a ocupat printre altele de istoria bisericii reformate din Sălaj:
„După părerea mea este o falsă interpretare aceea că după reformă
orice imagine a fost distrusă, eventual altarul a fost înlăturat imediat,
dar restul a rămas neschimbat, cel puţin pentru o anumită perioadă.
În cazul reliefului nici nu se pune această problemă, iar din inscripţie
clar că este vorba de stema oraşului, care nu ţine de schimbarea
confesiei”.
Aceeaşi imagine, poate ceva mai elaborată, apare în sala de bal
a Clădirii Transilvania/Vigadó. Stema se află amplasată deasupra
scenei şi poate că acesta a fost motivul pentru care a scăpat perioa
dei comuniste. Aici a funcţionat încă din perioada interbelică un
cinematograf, şi probabil că ecranul de proiecţie acoperea stema
protejând-o. Evident, acestă reprezentare este mult mai actuală, dat
fiind faptul că întregul edificiu a fost finalizat în 1901.
În lipsa unor documente care să lămurească problema, originea
şi datarea exactă a stemei Zalăului poate fi doar dedusă, problema
rămânănd în continuare deschisă. Se pot aşadar formula câteva ipoteze
însă. Este evident că imaginea Arhanghelului Mihail a venit pe filiera
catolică. Logic ar fi să presupunem că imaginea a devenit stemă a
oraşului undeva după 1473 (când Matia Corvin a ridicat localitatea
la rang de târg) dar nu mai târziu de 1555 când în urma sinodului
local ţinut la Ardud, comitatul Sălaj împreună cu Partium-ul a trecut
de partea reformei. Când biserica a devenit reformată, credincioşii
au văzut în acel relief nu imaginea Sfântului Arhanghel Mihail ci
mai degrabă stema oraşului lor. Aşa se poate explica faptul că stema
a supravieţuit până în zilele noastre. Nici problema legată de cine
a atribuit stema cu Arhanghelul Mihail oraşului, nu este rezolvată.
Niciuna din ipotezele conform căreia aceasta a fost stribuită oraşului
de către cineva care avea acest drept (rege, principe, episcop) sau a fost
stabilită de către comunitate, nu poate fi probată. Trebuie de asemenea
precizat faptul că Arhanghelul Mihail nu a fost considerat niciodată
ca patron spiritual al Zalăului.
Reprezentări ale Arhanghelului Mihail
Arhanghelul Mihail este considerat atât în Biblie cât şi în alte
texte sacre ca fiind cel mai important dintre toţi arhanghelii. Nu
mele său s-ar traduce în limba română ca „cel care este asemenea lui
Dumnezeu”. Este numit Arhistrateg sau Mare Voievod, conducător
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al Puterilor Cereşti. Există mai multe reprezentări ale arhanghelului.
Arhanghelul Mihail este reprezentat deseori cu aripi puternice, foarte
mari, şi cu Sabia Dreptăţii. În perioada Renaşterii, el este reprezentat
ca un tânăr puternic şi chipeş îmbrăcat într-o splendidă haină, uneori
cu platoşă, purtând sabie, scut şi lance. În alte reprezentări este cel ce
ţine Balanţa Dreptăţii, este „cel ce cântăreşte sufletele”. Sunt şi ipostaze
ale Arhanghelului Mihail în care apare omorând cu suliţa balaurul pe
care-l calcă în picioare. Se crează uneori confuzia cu Sf.Gheorghe cel
care omoară balaurul.
Etnograful Camelia Burghele de la Muzeul Judeţean de Istorie
şi Artă Zalău, încearcă să explice prezenţa imaginii Arhanghelului
Mihail (uneori însoţit şi de Arhanghelul Gavril) în reprezentările artei
populare: „Bibliografia etnografică subliniază vitejia şi puterea lor,
iar Arhanghelul Mihail e deseori prezentat ca un războinic, dar care
luptă mereu pentru oamenii drepţi; el eliberează Soarele şi Luna din
puterea dracilor, atunci când aceştia le fură (e vorba despre eclipse).
Apoi se spune că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului, este un
vrednic luptător împotriva diavolului şi veghează la căpătâiul celor
bolnavi. Scena morţii omului este înfăţişată astfel: în stânga bolnavului
stă diavolul, pregătit să îl ia pe muritor, iar Arhanghelul Mihail are
menirea de a-l salva pe acesta, retezându-i necuratului capul cu sabia.
De aceea el poartă întotdeauna sabie şi îl vedem reprezentat învingând
diavolul simbolizat prin balaur sau zmeu.”
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Arhanghelul Mihail în heraldică şi artă
Căutând diverse reprezentări ale Arhanghelului Mihail, care să
semene cu stema veche a oraşului Zalău, am găsit (având ca sursă
imaginile de pe internet) o imagine ce poate fi considerată ca o
matriţă, pentru toate celelalte reprezentări similare. Este o litografie
realizată de Hans Holbein cel Tânăr (1497-1540), ce este considerat
alături de Albrecht Dürer şi Lucas Crahach cel Bătrân printre cei mai
reprezentativi artişti germani ai Renaşterii, un portretist remarcabil,
printre cei mai mari din istoria picturii. Lucrarea lui Hans Holbein cel
Tânăr intitulată „Arhanghelul Mihail cântăritorul sufletelor”, realizată
în 1523 şi prezentată în catalogul lui John Ruskin din 1870, seamănă
izbitor de mult cu stema Zalăului. Tânărul din imagine are armură şi
manta pe umeri, are aceeaşi mişcare amplă a mâinii drepte cu sabia
ridicată la nivelul capului, gata să lovească balaurul de la picioare. De
asemenea are în mâna stângă balanţa de care se agaţă dragonul.
O altă lucrare asemănătoare este cea realizată de Lucas Cranach the
Elder (1472-1553) din 1506 care-l reprezintă pe Arhanghel sub forma
unui tânăr înaripat cu sabia ridicată deasupra capului şi cu balanţa în
cealaltă mână. Istoricul Nicolae Gudea, găseşte şi el o imagine matcă a
reprezentărilor arhanghelului cu sabie şi balanţă, pe o placă de metal
din Köln, datată 1470, conform Brockhaus Encyclopadie, volumul 12,
apărută la Wiesbaden în 1971. Imaginea este redată în articolul din
Caiete Silvane.
Imagini asemănătoare, ale Arhanghelului cu sabia şi balanţa apar
şi în alte reprezentări heraldice. Există mai multe oraşe europene care
au ca stemă această imagine. Printre acestea pot fi amintite: Odenheim,
Buttstaedt, Thuengersheim şi Maudach din Germania, Biala Podlaska
din Polonia, Kraziai din Lituania, Nóráp din Ungaria şi… capitala
Austriei, Viena. Mai avem oraşe ce au ca stemă un scut cu imaginea
Arhanghelului Mihail, cu sabie şi balanţă, dar în care nu apare balaurul.
Este vorba de oraşele Haag din Austria, Ohrdruf din Germania sau
Reichstett din Franţa. Desigur, numărul oraşelor europene care au o
stemă pe care apare Arhanghelul Mihail, în diverse ipostaze, este mult
mai mare. Există în Federaţia Rusă, aproape de vărsarea râului Dvina
de Nord în Marea Albă chiar şi un oraş care se numeşte…Arhanghelsk
şi care are… aţi ghicit, o stemă de forma unui scut cu imaginea
Arhanghelului Mihail cu sabie şi scut călcând balaurul. Până şi capitala
Europei, oraşul Bruxelles are pe stemă imaginea Arhanghelului Mihail
călcând în picioare balaurul, având în mână suliţa în fromă de cruce.
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Având în vedere aceste reprezentări, atât în artă cât mai ales în
heraldică, se poate doar presupune că şi stema Zalăului – sub forma
reprezentată în Biserica Reformată – datează din secolele XV-XVI.
Evoluţia stemei Zalăului
În afara stemei din Biserica reformată, datată conform inscripţiei
la 1569, şi a celei din sala de bal a Clădirii Transilvania ce nu poate fi
mai veche de 1900, nu mai există nicio altă reprezentare a acesteia pe
vre-un edificiu din oraş.
Prima dovadă scrisă legată de stema oraşului, apare în
monumentala monografie judeţului Sălaj, realizată în perioada 19011904 de Petri Mór (Szilágy vármegye monográfiája). La pagina 448
a monografiei amintite, înainte să descrie într-un amplu capitol
oraşul Zalău, este reprodusă stema color a oraşului: într-un scut
dreptunghiular, cu partea de jos rotunjită, apare pe un fond argintiu,
un tânăr înaripat înveşmântat în roşu, având aripile şi pieptarul de
culoare verde. ţine îm mâna stângă o sabie ridicată la nivelul capului
gata să lovească balaurul pe care-l calcă în picioare. În mâna stângă ţine
o balanţă, ale cărei talere nu sunt vizibile. Petri Mór nu oferă niciun fel
de explicaţie, în afara textului „ZILAH VÁROS CZIMERE”.
În altă parte a monografiei, la pagina 536 apare lapidar textul:
„A csizmadiák kara felett a falon a város czimerét is megtaláljuk
1569. Évszámmal”. (Deasupra locului unde stau cizmarii, găsim
stema oraşului inscripţionată cu data 1569). Este vorba desigur, de
locul iniţial în care se afla stema, pe peretele vestic. Nimic mai mult.
Stema oraşului apare însă pe mai multe sigilii. Cercetătorul Bujor
Dulgău a identificat în Arhivele Statului Satu Mare, un sigiliu aplicat
pe un document din 29 noiembrie 1871. Sigiliul rutund cu un diametru
de 30 mm are într-un cerc pe care scrie „ZILAH VÁROS FÖBIRÁJA
PECSETJÉ 1802” (Sigiliul judelui primar al oraşului Zalău 1802). În
cerc apare imaginea tânărului înaripat cu sabia şi balanţa. Este cel mai
vechi sigiliu cunoscut care are stema oraşului. În lucrarea amintită
deja la început, „Stema şi sigiliul oraşului Zalău”, în Acta Musei
Porolissensis nr.VIII/1998, autorul Bujur Dulgău aminteşte şi de alte
sigilii ale oraşului descoperite pe documente aflate la Arhivele Statului
filialele Sălaj sau Cluj.
O imagine deosebit de frumoasă a unui sigiliu, este disponibilă
pe internet la adresa (http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADme
rhat%C3%A1roz%C3%B3/Zilah_c%C3%ADmere). Are inscripţionat
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textul „SZILÁGY VÁRMEGYE ZILAH REND. TAN. VÁROS 1902”
şi bineînţeles imaginea Arhanghelului Mihail, cu sabia şi balanţa.
Interesant este faptul că din aceeaşi perioadă, există un sigiliu al
oraşului Alba-Iulia (Gyulafehérvár) ce are o imagine a arhanghelului,
în faţa unei porţi de cetate. Alba-Iulia a fost sediul episcopilor catolici
ai Transilvaniei; ipoteza conform căreia stema Zalăului (oraş aflat
până înainte de Reformă sub stăpânirea episcopilor catolici) a venit
pe această filieră nu este de neglijat.
După 1918, autorităţile competente au trecut la unificarea
administrativă a teritoriului ţării. La 23 iunie 1921 este emisă legea ce
promulga noua stemă a României şi instituia Comisia Consultativă de
Herldică care avea ca sarcină stabilirea stemelor judeţelor şi oraşelor
ţării. Comisia a instituit şi fixat în perioada 1921-1928 stemele celor 71
de judeţe ale României iar între 1928-1936 stemele celor 71 de oraşe
reşedinţă de judeţ şi a celor 130 de centre urbane ale ţării. Aşa cum
aminteşte Dan Cernovodeanu în lucrarea ştiinţa şi arta heraldică în
România (Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1977), Comisia
Consultativă pentru Heraldică a conservat în întregime stema oraşului
Zalău (alături de cele ale oraşelor Turnu Severin, Bârlad, Roman,
Vaslui, Cluj, Braşov, Sibiu, Sighişoara, Dej, Sighet sau Satu-Mare).
Interesant este faptul că în Monitorul Oficial nr.186 din 21 august
1930, în care este prezentată stema oraşului Zalău, nu se aminteşte nimic
despre Arhanghelul Mihail. După preambulul decretului regal: „CAROL
al II-lea, Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională , Rege al României,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate: Asupra raportului ministrului Nostru
secretar de Stat al Departamentului de Interne, am decreat şi decretăm:
Art.1 Se aprobă de Noi stemele oraşelor reşedinţă de judeţ […] Zalău […]
astfel cum au fost întocmite de către comisiunea consulativă heraldică
şi anume:” sunt descrise pe rând toate stemele reşedinţelor de judeţ.
Heraldica Zalăului este descrisă astfel: „Pe scut roşu un tânăr într’aripat
de aur, stând în picioare, ţinând în mâna dreaptă o sabie de aur cu care
loveşte un balaur negru pe care-l calcă cu picioarele, în mâna stângă
o cumpănă de aur. Este stema veche a oraşului. Scutul timbrat cu o
coroană murală de argint cu cinci turnuri.” Este menţionat clar faptul
că avem de a face cu stema veche a oraşului.
Se pare că şi în perioada 1940-1945, când Zalăul a făcut parte din
teritoriul cedat Ungariei în urma Dictatului de la Viena, stema oraşului
a rămas aceeaşi. Noua administraţie maghiară nu avea niciun interes
să schimbe stema, cu atât mai mult cu cât ea provenea dinainte de
1918, când Zalăul era reşedinţa comitatului Szilágy.
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Stemele din perioada interbelică au fost folosite până în 1948,
când au fost înlocuite pe sigiliile şi anteturile municipiilor şi judeţelor
cu stema Republicii Populare Române. Prin decretul nr.503/16
decembrie 1970 emis de către Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România, s-au instituit noi steme pentru judeţele şi
oraşele municipii. Comitetele executive ale Consiliilor populare
au antrenat numeroşi specialişti: istorici, heraldişti, geografi,
etnografi, economişti etc. Prin decretul nr. 302/25 iulie 1972 emis de
Consiliul de Stat al republicii Socialiste România proiectelor celor
39 de steme judeţene, şi 47 de steme municipale au fost aprobate.
Nu a fost şi cazul Zalăului, acesta neavând rang de municipiu. Se
pare că oraşul nu a avut pur şi simplu stemă în perioda comunistă.
După revoluţia din decembrie 1989, au exista preocupări privind stema
oraşului. Actuala stemă a Zalăului a fost realizată în anul 1995 de către
artistul plastic zălăuan Vasile Morar, în urma unui concurs de proiecte.
În mare parte este respectată varianta stemei din 1930, elementul de
noutate adus fiind brâul crenelat situat în scut, deasupra imaginii
– care în viziunea artistului reprezenta poarta de acces a Transilvaniei.
Este modificat şi numărul de turnuri ale coroanei murale, de la cinci la
şapte. În Heraldica românească, oraşele erau reprezentate cu o coroană
crenelată cu cinci turnuri iar municipiile cu una cu şapte turnuri.
Prin Hotărârea nr. 685/1998 privind aprobarea stemelor unor
municipii, la anexa nr.11 apare actuala stemă a Zalăului şi descrierea
acesteia: „Stema municipiului Zalău, potrivit anexei nr.11, se compune
dintr-un scut roşu, încărcat cu un tânăr înaripat, de aur, ţinând în
mâna dreaptă o sabie din acelaşi metal, cu care loveşte un balaur
negru, pe care îl calcă cu picioarele. În mâna stângă personajul poartă
o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; în şef, pe fond roşu, un
brâu crenelat de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de
argint, formată din şapte turnuri crenelate.”. Descrierea elementelor
componente ale stemei este următoarea: „brâul crenelat semnifică
importanţa strategică a aşezării (poartă de acces spre Transilvania);
tânărul înaripat evocă lupta împotriva răului; balanţa atestă atributul
administrativ al urbei de a împărţi dreptatea”.
După cum se poate constata niciun cuvânt despre Arhanghelul
Mihail, deşi am arătat pe baza a numeroase exemple că acesta este
personajul de pe scut. Vechii steme a oraşului, folosită între anii 1569
(?) – 1948 sub diverse forme dar care toate au imaginea arhanghelului,
i s-au adus câteva elemente heraldice noi, cum e acel brâu crenelat. Se
revine la coroana murală de argint, ca în varianta stemei din perioada
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interbelică, însă numărul turnurilor crenelate creşte de la cinci la şapte.
Oraşul devenise între timp municipiu.
Ştampilă poştală cu stema Zalăului
Ca urmare a Dictatului
de la Viena, din 30 august
1940, România a fost silită
să cedeze Ungariei judeţele
Sălaj, Satu-Mare, Mara
mureş, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Bihor, Mureş, Covasna
şi Harghita. Administraţia
maghiară a refăcut
comitatele dinainte de 1918
revenindu-se la denumirea
de Szilágy (Sălaj). Armata
a 2-a ungară (peste 100.000
de soldaţi) a operat pe
teritoriul judeţului Sălaj,
astfel: 6-7 septembrie
în zona şimleului şi 8
septembrie în zona Zalăului. La 12 septembrie 1940, administraţia
militară maghiară era instalată în toată zona de ocupaţie. După numai
două luni, se retrag trupele „de ocupaţie”, locul lor fiind luat de două
Corpuri de Armată (VIII şi IX). La Zalău era cantonat Batalionul II din
cadrul regimentului 25 Infanterie (Corpul IX de Armată). Administraţia
poştală maghiară a fost organizată perfect şi foarte rapid, încă din
prima zi de ocupaţie funcţionând Serviciul Organizatoric de Est
(SZEVOSZ). În primele zile ale ocupaţiei s-au folosit ştampilele
VISSZATÉRT (visszatért = retrocedat) care erau însoţite obligatoriu
de ştampilele de zi. În Sălaj, acest ştampile s-au folosit în Zilah (Zalău)
– 8 septembrie – 15 octombrie 1940 şi Szilágysomlyó (şimleu Silvaniei)
în perioada 7 septembrie – 15 octombrie 1940. Toate ştampilele avea
în centru stemele oraşelor respective.
Stema Zalăului în cartofilie
Există o mulţime de cărţi poştale sau ilustrate realizate atât
înainte de 1918 cât şi în perioada interbelică în care apare Clădirea
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Transilvania / Vigadó. În unele dintre aceste fotografii, se vede
destul de clar că pe faţada corpului principal de clădire, apare
stema veche a oraşului. Vom prezenta câteva dintre aceste ilustrate.
Una dintre cele mai frumoase cărţi poştale ce are în prim plan grupul
statuar Wesselényi şi în spate Clădirea Transilvania, a fost editată de
Moldovan Laszlo şi poate fi datată la începutul secolului XX, conform
datei de pe ştampila poştei – 1905. Aşa cum se vede, stema Zalăului
apare în acel blazon baroc. Din perioada interbelică, de dinaintea
cedăriia Ardealului de Nord, deci sub administraţie românească,
există o carte poştală cu imaginea clădirii Transilvania, pe faţada
căreia sub textul „Cinema Carol” se vede clar aceeaşi stemă cu
imaginea Arhanghelului Mihail. În schimb nu apare grupul statuar
Wesselényi. Foarte probabil stema moştenită de la administraţia
maghiară nu a fost dată jos de către administraţia românească.
Cartea poştală a circulat şi imediat după septembrie 1940, aşa cum
rezultă din ştampila „Visszatért” (cu stema Zalăului) de pe verso.
Deşi am putea continua cu astfel de exemple, ne vom limita doar la
încă un singur exemplu. De data aceasta este vorba despre o fotografie
– carte poştală realizată în studioul Foto Elite „Peter” Zilah care
surprinde evenimentul din 2 septembrie 1940 când administraţia
maghiară a oraşului a reamplasat grupul statuar Wesselényi. Stema
oraşului era la locul ei!
În loc de concluzii
Aşadar, în toate reprezentările, indiferent de epocă şi de
„stăpânire” Zalăul a avut aproximativ aceeaşi stemă. O stemă
asumată atât de comunitatea maghiară a oraşului – pe baza unei
tradiţii de câteva secole, dar şi de comunitatea românească
– pe baza celor două acte normative din 1930 şi 1998. O stemă de
care toţi ar trebui să fim mândri, la care ar trebui să-i cunoaştem
semnificaţia şi istoria. O stemă care ar putea face obiectul unor
materiale de promovare ale oraşului: brelocuri, insigne, fanioane etc.
O stemă care ar trebui să fie mult mai vizibilă în spaţiul public – acolo
unde există doar la intrarea în Primărie, pe câteva panouri cu harta
oraşului răspândite prin cartiere şi pe steagul oraşului arborat în faţa
Casei de Cultură a Sindicatelor. O stemă care ar trebui să revină (în
varianta clasică pentru a se încadra în arhitectura locului) în locul
gol din blazonul de pe faţada Clădirii Transilvania. şi de ce nu, pe
frontispiciul Primăriei Municipiului Zalău.
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In Memoriam

Ioan GHERASIM - membru fondator
Alexandra GHERASIM - membru asociat

In Memoriam Ioan Sabău,
cel mai mare filatelist din judeŢul Sălaj
În urmă cu 10 ani, la 1 august 2005 s-a stins din viaţă la vârsta
de 64 ani cunoscutul filatelist IOAN SABĂU. Puţină lume ştie că s-a
născut la Bucureşti, zona Griviţa Roşie, la data de 3 noiembrie 1941.
Şi-a început studiile la Bucureşti şi le-a continuat la Copşa Mică, între
anii 1958-1961 fiind elev al Şcolii Profesionale de Petrol Chimie.
În anul 1961 este angajat la Intreprinderea de Gaz Metan Mediaş.
După perioade scurte la Cooperativa de Consum Pericei şi fostul IJCM
Sălaj, în anul 1973 este angajat la Direcţia Comercială a judeţului Sălaj
unde lucrează până în ultima zi a vieţii; aici îşi desfăşoară activitatea
în calitate de vitrinier-decorator la unităţile de profil alimentar şi
industrial din Zalău şi judeţul Sălaj.
În anul 1973 se înscrie în Asociaţia Filatelică din Sălaj.
Din anul 1977 ne cunoaştem prin intermediul unui pasionat
colecţionar din Bucureşti şi rămanem în cele mai bune relaţii .
În primii ani ai copilăriei este fascinat de magazinele de antichităti
bucureştene de pe Lipscani, Gabroveni etc. Nu puţine au fost vacanţele
în care a fost „ucenic” la unele din aceste magazine. În această pe
rioadă l-a cunoscut personal pe Kiriac Dragomir cu care a rămas
pentru totdeauna în relaţii apropiate. A cunoscut şi alte somităţi din
lumea colecţionarilor şi în special ai filateliei, atât din ţară cât şi din
străinătate (Australia, Israel, Germania,USA), cu care a întretinut relaţii
apropiate, prin corespondenţă, întâlniri la târguri ale colecţionarilor
sau vacanţe petrecute împreună în staţiunile din ţară şi străinătate.
Prietenul Ionică Sabău a avut privilegiul să participe la numeroase
expoziţii filatelice în special la cele desfaşurate la Bucureşti, ClujNapoca,Oradea, Braşov, Timişoara, dar şi în străinătate, în Ungaria,
Austria şi Germania. Pasiunea din copilărie l-a atras tot mai mult şi
a simţit cum se îndrăgosteşte de universul colecţiilor, nepregetând
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să cheltuiască banii de care dispunea, pentru achiziţionarea unor
piese de valoare, atunci când se iveau ocazii favorabile. Ionică Sabău
fost printre puţinii împătimiţi de filatelie care deschidea colecţia cu
emisiunile complete din celebrele Cap de bour, 1858.
Colecţionarul Ionică Sabău este cu adevărat o „specie rară”!
Nu este o greşeală dacă afirm că un om care doreşte să colecţioneze
trebuie să aibă un talent înnăscut pentru aceasta.
Ionică l-a avut din plin! Talentului i se adaugă curajul de a căuta
neîntrerupt, de a cerceta, de a se documenta şi de a chibzui. Pasiunea
de a colecţiona a creat un om cu suflet mare, ale căror tărâmuri
spirituale sunt fără margini.
Ionică Sabău şi-a trăit cei 64 de ani până în ultima clipă alături de
colecţiile sale.
COLECŢIILE erau copilul său, pe care nu a putut să-l părăsească
nici atunci când boala i-a invadat universul.
Ionică Sabău va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut prin
colecţiile sale diversificate, în special filatelie dar şi numismatică,
bibelouri, cărţi şi obiecte vechi, unele cu o valoare deosebită.

Ionică şi colecţiile sale
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10 Mai 1990, Ionică Sabău şi Ioan Gherasim Ioan
la Berlin
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