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Abstract. The present study discusses the extent to which the Securitate intervened in the
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Atenția acordată de Securitate cercetărilor arheologice din România poate părea surprinzătoare, dar informațiile care încep să fie accesibile în arhiva Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității ne relevă o realitate pe care arheologii
români o discutau, în absența unor documente palpabile, cu o focusare a atenție pe sursele din breaslă și mai puțin pe obiectivele urmărite de ofițerii Securității în interpretarea rezultatelor săpăturilor arheologice. Știm în acest moment că ofițerii inspectoratelor județene aveau atribuții în “controlarea modului de desfășurare a cercetării
arheologice cît și maniera de valorificare științifică, corectă, a rezultatelor acestor
cercetări, interpretarea lor în spiritul adevărului istoric”1. Informațiile erau colectate
prin intermediul vastelor, fără a exagera, rețele informative din muzeele de istorie din
județe. Sursele ofereau argumentele necesare în vederea deschiderii unor dosare de
urmărire informativă, în situaţiile în care era “vorba de valorificarea necorespunzătoare a descoperirilor arheologice”2, “de interpretări eronate privind formarea şi
continuitatea poporului român”3, “în neconcordanță cu adevărul istoric care ar fi
putut leza interesele statului nostru”4, sau “să prejudicieze interesele ţării noastre”5.
Decizia deschiderii dosarelor de urmările informativă aparținea Direcției I – Informații Interne, dar, din păcate, sesizarea privind derapajul arheologilor de la linia oficială a
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valorificării datelor arheologice era efectuată de surse racolate din rândul acestora, iar
Securitatea devenea arbitrul unor dispute, care iniţial erau ştiinţifice, dar erau transformate în una cu substrat ideologic6.
Un exemplu relevant în a exemplifica intervenția Securității în cercetarea arheologică este reprezentat de turnura luată de o descoperire efectuată la începutul anului 1988, pe strada 30 Decembrie, în Caransebeş, în proximitatea bisericii romanocatolice, cu ocazia săpăturilor stabilite în planul de sistematizare a orașului, când a
fost sesizată prezenţa fundaţiei unui lăcaş de cult. Descoperirea avea să intre în atenţia Securităţii judeţului Caraş-Severin, prin aparent importanta contribuţiei la demonstrarea continuităţii românilor în acest spaţiu, dar și ca urmare a implicării unui colectiv
extins de arheologi, de la diferite instituţii din ţară.
În anul 1988, Securitatea dispune de o rețea informativă activă în rețeaua muzeelor din județul Caraș Severin, “compusă din 3 surse de informare, respectiv 1 sursă
la Reşiţa, 1 informator la Caransebeş şi 1 colaborator la Anina”7. Situaţia reţelei ne
este cunoscută la data de 30.09.1987, ca urmare a transmiterii unei adrese din partea
Inspectoratului Judeţean Caraş-Severin, către Direcţia I ‒ București. Sursa Petreanu
oferea informaţii privind “păstrarea și depozitarea valorilor materiale din muzeul
Reşiţa, precum şi a modului necorespunzător în care a fost realizat noul sediu al muzeului judeţean”8.
La începutul anului 1988, două surse, Mirela9 şi Viorel10, atrag atenţia asupra
unei descoperiri arheologice inedite “din zona istorică a oraşului Caransebeş – vestigii din secolele XIII-XIV, mărturie a începuturilor urbane ale localităţii”11. Ca urmare, Tamara Dobrin, în calitatea sa de vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, se adresa, în 2.03.1988, Consiliului Popular al Judeţului Caraş-Severin
în vederea asigurării “condiţiilor pentru realizarea cercetării arheologice integrale
şi complexe a vestigiilor din zona menţionată până la data de 01.05.1988, de către
un colectiv de specialitate, format din dr. Petru Bona (responsabil), directorul muzeului local, Petru Rogozea - muzeul local, Dumitru Ţeicu - Muzeul judeţean de istorie
Reşiţa şi prof. Zeno Pinter de la Casa Pionierului din Oţelul Roşu cu participarea dr.
Radu Popa de la Institutul de arheologie Bucureşti, în funcție de necesităţi: se are în
vedere asigurarea forţei de muncă, utilajelor, pazei, precum şi delimitarea perimetrului sitului arheologic”12. La scurt timp, în 26.03.1988, sursa Traian Bocșanu transmitea,
în Casa Irina, o Notă cu privire la controversele iscate de descoperirile arheologice:
“În urma săpăturilor efectuate în Caransebeș, str. 30 Decembrie, pentru realizarea
planului de sistematizare al orașului, vis a vis de biserica româno-catolică s-au descoperit zidurile unui lăcaș de cult (biserică), lucru cunoscut de altfel de toți oamenii
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din localitate. Nu cunosc cu exactitate care este adevărul, dar din cele auzite se pare
că zidurile descoperite ar aparține unui lăcaș de cult ortodox, datat de prin secolul
XIII sau poate chiar mai timpuriu. Dacă ar fi așa, părere personală, ar fi bine pentru
noi și pentru români. În acest scop au fost consultați și specialiști, Radu Popa - arheolog, de la București, să se pronunțe, care se pare că fiind de confesiune greco-catolică (fost unit) a înclinat cumpăna spre romano-catolică, spunînd că biserica descoperită nu ar fi fost ortodoxă, deși, conform specificului, s-a constatat că altarul este
orientat spre Răsărit”13. Şi sursa Irina oferă, în Nota14 sa, din 29.03.1988, o informaţie
asemănătoare: “Foarte multă lume se întreabă cu privire la această biserică, de cînd
este și cărui cult - confesiune religioasă aparține. Problema a primit accente mai deosebite în urma faptului că preotul romano-catolic afirmă că a fost aparținătoarea confesiunii sale, iar preotul reformat, cu pretenții de a fi istoric, trage jarul pe plăcinta
lui, mai ales că este și maghiar. A fost și arheologul Radu Popa și la început s-a exprimat că ar fi vorba de o biserică ortodoxă, apoi și-a schimbat poziția, spunînd că este
franciscană. Cercetări asidue face colonelul-istoric Liviu Groza pentru a demonstra
că este vorba de o biserică românească”15.
Detaliată, asupra acestui subiect, este nota de informare a sursei Dana-Maria,
dată în 7.06.1988. Aceasta preciza că: “a fost trimis să sape dr. RADU POPA, specialist în feudalismul timpuriu de la Institutul de Arheologie din Bucureşti (un cercetător
de bază, bine cotat în România în acest domeniu). Acesta a arătat că este vorba de o
construcție romanică (catedrală), cam sec. XIV, fiind, ca monument de arhitectură,
unică din Banat. El susţinea acestea pe baza inventarului arheologic (podoabe), a arhitecturii rămase în picioare şi a documentelor care există despre Caransebeş. Această
teorie contravine celor susţinute de P. BONA, care spunea că este vorba de o construcţie de rit ortodox. Datorită disensiunilor create între P. BONA şi R. POPA, acesta din urmă nu a mai săpat”16.
Ca urmare, Inspectoratul Judeţean Caraş-Severin, Serviciul I, se adresa, în
18.06.1988, Departamentului Securităţii Statului, Direcţia I, cu un raport “cuprinzând
concluziile desprinse în urma unei analize realizate în cazul descoperirii arheologice
din zona istorică a oraşului Caransebeş”17. Se precizează că cercetătorul Radu POPA,
“la prima intervenţie făcută … imediat după sosirea sa, a subliniat importanţa istorică a descoperirii, menţionând totodată că temeliile construcţiei medievale aparţin
unei biserici de rit ortodox. După ce acesta s-a consultat cu ZENO PINTER (profesor
de istorie la Casa Pionierilor din Oţelu Roşu), a revenit asupra deciziei date anterior,
menţionând că vestigiile aparţin ritului catolic, fiind vorba de o biserică franciscană”18, iar “Din studiul și verificările întreprinse în acest caz se desprinde faptul că
sunt unele persoane care polarizează idei din care să se desprindă teza că aceasta
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descoperire arheologică este de rit catolic și în nici un caz de rit ortodox. Exemplificativ în acest sens: prof. ROGOZEA PETRU - muzeograf la Muzeul din Caransebeș;
prof. ZENO PINTER de la Casa pionierilor din Oțelu Roșu, preotul catolic LOWASZ
REINHOLD din Caransebeș, preotul reformat HALASZ ALEXANDRU”19.
Sursa Potoceanu informa, la 22.06.1988, asupra faptului “că intelectualii (români) din oraşul Caransebeş sînt interesaţi de descoperirea arheologică, cu săpături,
în spaţiul din faţa bisericii catolice. Pe marginea acestora, românii ortodocşi susţin
că monumentul este o biserică românească, iar puţini nemți şi unguri, îndrumați de
preoţii lor, susţin că ar fi făcută de catolici sau de maghiari. Disputa este destul de
serioasă. Este vorba de continuitatea românilor pe aceste meleaguri sau de negarea
lor”20.
Serviciul I, din cadrul Inspectoratului Judeţean Caraş-Severin, atrăgea atenţia
asupra faptului că “prof. RADU POPA din Bucureşti a avut o poziție necorespunzătoare … în discuţii vizând originea unor monumente istorice din Transilvania … cu
ocazia unor simpozioane de istorie. Referitor la descoperirile arheologice din Caransebeş, prof.dr. RADU POPA a făcut un rezumat scris, prin care îşi preciza poziţia, pe
care l-a prezentat personal vicepreședintelui culturii [Tamara Dorin, vicepreședinte
al Consiliului Culturii și Educației Socialiste]. Imediat după aceea, a informat verbal
aceeaşi persoană cu poziţia sa faţă de monumentul din Caransebeş, respectiv faptul
că acesta este de origine franciscană”21. Nota menţionată este însoţită de un raport
de săpătură arheologică asupra cercetărilor de la Caransebeş, întocmit de coordonatorul săpăturii, Petru BONA22. Concluzia acestuia este că este vorba de “o biserică
românească - la stadiul actual al cercetărilor”23, iar “Biserica din Caransebeș reprezintă unul dintre cele mai vechi exemple de biserică românească de zid ridicată în
mediul urban, contemporană sau poate chiar mai veche decît ctitoriile domnești din
Moldova şi Țara Românească”24.
Două alte note informative25, oferite de sursele Vînătoru și Viorel, datate 30.06.
1988 și 12.07.1988, abordează situația interpretării datelor arheologice de la Caransebeș. Vînătoru afirmă că “deşi descoperirea este pe pământ românesc, se găsesc aşaziși: specialişti care au o certificare de specialişti şi pe deasupra sînt români şi spun
despre ea că ar putea să fie "franciscană", aşa cum a făcut acel prof. Radu Popa de
la Institutul de arheologie din Bucureşti, care fiind de 2 ori la Caransebeş, aici a susţinut permanent că este ortodoxă-românească şi pînă la urmă a făcut o informare la
Bucureşti că nu-i sigur că e românească, ci poate fi franciscană. De ce s-o fi schimbat cu părerea acest Radu Popa? Nu cumva a fost ispitit de catolici? Poate că da, dar
în plus el provine după tată din religie greco-catolică şi după mamă evreu … De dată
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mai recentă, el ar fi susținut o expunere în faţa studenţilor de la Institutul de arheologie din Bucureşti că descoperirea de la Caransebeş ar fi franciscană şi nu românească şi că prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu (sic! Theodorescu -n.m.) ar fi de aceeaşi părere”26.
Sursa Viorel relatează o discuția avută cu un participant activ la cercetarea arheologică, Liviu GROZA, care afirmă că “românii nu sunt suficient de uniţi în cercetările efectuate, iar afirmaţiile avansate sînt de-a dreptul antipatriotice. Printre alţii
se plânge de arheologul Radu Popa că din nou a afirmat, într-un cerc mai larg, că
această biserică ar fi franciscană (romano-catolică) şi că ceea ce este într-adevăr
grav - face aceste afirmații fiind plătit de străini interesați să cultive șovinismul austro-ungar în patria noastră”27. Col. Mihalcea Alexandru nota, la finalul textului, că
Radu POPA a “acționat împotriva interesului de a se dovedi continuitatea poporului
român”28.
O serie de note informative transmise de sursa Almăjan ne oferă o imagine mai
completă a preocupărilor ofițerilor Securității, din județul Caraș Severin, în domeniul
cercetărilor arheologice. În prima sa notă, datată 19.10.1988, afirmă că: “Referitor la
prof. PINTER ZENO, vă informez că îl cunosc de mai mulţi ani şi este în relaţii de prietenie cu arheologul RADU POPA de la Bucureşti şi cu ROGOZEA PETRU – muzeograf la muzeul din Caransebeş. Susţine ipoteza emisă de ROGOZEA PETRU privind
vechimea monumentului de la Caransebeş din motive subiective, fiind influenţat de
ROGOZEA PETRU. Și PINTER a fost inclus în colectivul de cercetare de către RADU
POPA, a participat la săpături, descoperind 2 morminte traversate şi încastrate în zidurile monumentului, iar la sosirea lui RADU POPA nu a mai recunoscut că scheletele
sînt în ziduri şi RADU POPA după ce s-a lămurit că au fost zidite (deja erau pregătite
pentru conservare) le-a rupt pe toate şi a afirmat că într-adevăr aşa ceva nu a mai
văzut şi că părţi din morminte au fost zidite de constructorii monumentului. Acest fapt
l-a contrariat pe directorul muzeului, care a luat poziţie şi a susținut că acestea sunt
morminte vechi, chiar mai vechi decît monumentul şi reprezintă elemente de continuitate, pe care RADU POPA şi PINTER au încercat să le distrugă ca probe ale continuității elementului românesc în zonă … RADU POPA urmăreşte să găsească biserici
franciscane, sub masca că studiază bisericile româneşti”29. Despre arheologul Petru
ROGOZEA, membru în colectivul de cercetare arheologică, susţine că “De la început a
emis ipoteza că este biserică catolică şi că datează din sec. XVII (sic!30), fiind evidenţiată în interiorul cetăţii Caransebeş. Pe parcurs, după ce s-a consulat cu arheologul RADU POPA, a insistat pe această ipoteză şi o susține în continuare. Mai mult,
afirmă în anumite împrejurări că o să demonstreze că el are dreptate şi … spune că
noi, ungurii, am creat toată bibliografia şi istoria românească … Manifestările iredentiste au apărut pe fondul concepţiilor sale privind superioritatea civilizaţiei ma26
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ghiare şi a multitudinii publicaţiilor istorice maghiare privind istoria poporului român
şi a tendinţelor de falsificare a istoriei româneşti”31. Şeful Serviciului I, maior Vasiluţă Porfir, nota la finalul notei: “Sursa a fost instruită să contracareze acţiunile lui
ROGOZEA PETRU şi PINTER ZENO pentru a preveni crearea unor ipoteze false
asupra vechimii monumentului din Caransebeş”32, iar Şeful Securităţii Caraş-Severin,
colonel Mihalcea Aurel, adnota: “directorul BONA a fost contactat și pus în legătură
cu directorul Arhivelor Statului spre a se acționa organizat în vederea strângerii de
documente și a se putea combate ipotezele false ce se încearcă a se emite de elementele iredentiste. A lucra cum se propune, nu presupune a nu iniția măsuri ofensive și
operative pentru a-i reduce la tăcere pe cei care încearcă să conducă într-o direcție
eronată cercetările arheologice contrar intereselor noastre naționale. În acest scop,
pentru procurarea de documente, s-a întreprins, după cum știți, pe linia serv. I și o
deplasare în străinătate etc.”33.
La finalul deplasării în străinătate, în 28.11.1988, Almăjan a înaintat o Notă
informativă34 privind activitatea sa și rezultatele obținute. “Scopul deplasării a fost
găsirea, elucidarea unor: probleme care s-au ridicat pe parcursul săpăturilor efectuate la biserica din centrul oraşului Caransebeş. În afară de lista bibliografică propusă (împreună cu col[onel]. L. Groza) de a consulta, am găsit alte numeroase cărţi
de specialitate de arhitectură bisericească medievală din Occident în special pe baza
cărora am căutat să găsesc unele analogii. Referitor la planul bisericii din Caransebeş pot afirma cu certitudine că nici un monument văzut de mine databil din sec. XII-XV
nu are elemente asemănătoare, nici în Austria şi nici în alte țări (am consultat numeroase albume de biserici și nu am găsit nimic identic cu descoperirea de la Caransebeș. Cert este că până în sec. XV (există bibliografie în acest sens) toate bisericile,
indiferent dacă erau catolice sau ortodoxe, aveau același plan de construcție … In concluzie, precizez că această deplasare m-a ajutat mult în clarificarea unor probleme
de arhitectură medievală europeană şi mi-a întărit convingerea pe care am avut-o
de la început - pe baza studierii realităţilor istorice ale oraşului Caransebeş - că
biserică este din perioada sec. XIII şi că ea a aparţinut unei comunităţi româneşti
ortodoxe din oraşul Caransebeş”35. La final, şeful Serviciului I, maior Vasiluţă Porfir,
nota: “anterior s-au obţinut informaţii verificate că arheologul RADU POPA din Bucureşti, muzeograful ROGOZEA PETRU din Caransebeş, lucrat în mapă de verificare36, profesorul de istorie PINTER ZENO din Oţelu Roşu, lucrat în DUI (i.e. Dosar de
Urmărire Informativă -n.m.) şi preotul romano-catolic din Caransebeş, lucrat în DUI,
susţin prin toate mijloacele o ipoteză falsă privind biserica descoperită în Caransebeş - că este franciscană şi nu românească ortodoxă, la nivelul conducerii Inspecto31
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ratului judeţean Caraş-Severin al M.I. s-a acţionat pentru trimiterea sursei la Viena
spre a studia şi aduce în ţară, cu sprijinul ambasadei române, materialele şi probele
necesare contracarării ipotezei false. Pe lîngă materialele care au constituit scopul
vizitei, sursa a mai adus documente istorice xeroxate din secolele XV-XVIII privind
Banatul, necercetate pînă în prezent”37.
Adresa Inspectoratului Judeţean Caraş Severin, din 12.12.1988, către Direcţia I – Bucureşti, Serviciul 5, ne informează: “cu prilejul efectuării unor lucrări de
demolare în vederea construirii centrului civic, în ianuarie 1988, s-a descoperit un
monument istoric, care, în urma cercetărilor, se concluzionează a fi o biserică ortodoxă românească din secolele XII-XIII - dovadă elocventă a continuității poporului
român pe aceste meleaguri. Încă de la începutul lucrărilor de săpături şi restaurare,
organele noastre au obţinut informaţii că persoane cu o atitudine ostilă cum sînt: arheologul RADU POPA din Bucureşti, muzeograful ROGOZEA PETRU de la Muzeul
judeţean din Caransebeş, lucrat în mapă de verificare, PINTER ZENO din Oțelu Roşu,
lucrat în DUI şi preotul romano-catolic din Caransebeş, de asemenea lucrat în DUI,
toţi semnalaţi cu manifestări naţionalist-iredentiste maghiare, au lansat şi susţin în
continuare ipoteza falsă că biserica este franciscană din secolul XIV-XV. Avînd în
vedere periculozitatea acestei acţiuni, organele noastre au luat sub control cazul pentru măsuri de contracarare şi neutralizare. În cadrul complexului de măsuri au fost
luate în lucru activ persoanele implicate în caz şi semnalate cu manifestări naţionalist-iredentiste, s-au recrutat noi surse cu reale posibilităţi informative, iar în scopul
obţinerii de noi date şi probe în sprijinul ipotezei emise de conducerea muzeului din
Caransebeş, s-a hotărît trimiterea legendată în străinătate a unei persoane competente,
cu temeinice cunoştinţe în materie. In acest sens s-a acţionat pentru a fi sprijiniți şi
de către Ambasada R.S.R. din Austria, la nivelul căreia s-au făcut demersuri prin conducerea securităţii județene ca pe timpul deplasării în această ţară sursa "Almăjan
Ion" să fie ajutată pentru realizarea scopului propus. Astfel a fost posibil ca la Biblioteca Naţională din Viena şi Arhivele de război, sursa "Almăjan Ion" să xeroxeze
documente istorice din secolele XV-XVIII, care demonstrează că biserica in Caransebeş nu este franciscană, aducând în ţară şi alte documente inedite de o deosebită
valoare istorică, utile unor studii şi documentări pe linia şi sorgintei şi continuității
poporului român. Vom continua măsurile de cunoaştere şi neutralizare a acţiunilor
naţionalist-iredentiste, în scopul promovării intereselor naţionale”38.
În 23.09.1989, Inspectoratul Judeţean Caraş-Severin al Ministerului de Interne,
informa, pe linia “Artă-cultură”, Direcţia I – Bucureşti, Serviciul V, asupra măsurilor
“de neutralizare şi contracarare a acțiunilor iredentiste ale unor elemente din sfera
de competență care urmăreau denaturarea adevărului istoric privind rezultatul cercetărilor arheologice din oraşul Caransebeş şi prin aceasta contestarea prezenţei şi
continuităţii populaţiei româneşti majoritară în sec. XII-XIII în această zonă a ţării.
La începutul anului 1988, cu prilejul lucrărilor de excavații pentru fundaţia unor blocuri de locuinţe în centrul oraşului Caransebeș, muzeul județean din localitate a sesi37
38
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zat urme ale unei vechi aşezări de cult, fapt ce a impus cercetarea arheologică atentă
de către specialişti. În derularea acţiunii "Tibiscum" s-au obţinut informaţii certe
privind intenţia unor elemente - RADU POPA - arheolog din Bucureşti, ROGOZEA
PETRU - muzeograf din Caransebeş, LOVASZ REINHOLD - preot catolic din Caransebeş şi PINTER ZENO - profesor de istorie din Otelu Roşu - de a distruge o parte din
probele arheologice şi lansarea unor ipoteze false asupra vechimii şi originii monumentului istoric descoperit. Pentru protejarea şi susţinerea intereselor statului nostru
au fost înlăturați de la cercetările arheologice, prin organele competente arheologul
RADU POPA, ROGOZEA PETRU şi PINTER ZENO toți semnalaţi cu manifestări naționalist - iredentiste. În scopul limitării speculațiilor că monumentul ar fi o biserică
franciscană, s-a interzis prin conducerea muzeului accesul în perimetrul şantierului
arheologic a preotului romano-catolic LOVASZ REINHOLD, care devenise un adevărat "ghid" în susţinerea ipotezei sus-menţionate39 … Rezultatul cercetărilor arheologice într-o primă etapă s-a finalizat prin lucrarea recent ieșită de sub tipar: ”Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naționale”. Pentru influențarea şi sensibilizarea opiniei publice, cîteva exemplare ale lucrării, cu aprobările de rigoare, prin
măsuri combinative, au fost duse de surse ori relaţii operative în Canada, R.F.G.,
Elveția și Austria, în scopul redactării unor articole vizând susținerea ipotezelor și
concluziilor emise de specialiștii muzeului județean Caransebeș. Informațiile obținute
despre arheologul RADU POPA au fost înaintate la Direcția I și S.M.B., iar către
organele noastre au fost luați în lucru prin D.U.I. preotul romano-catolic LOVASZ
REINHOLD și profesorul PINTER ZENO, iar muzeograful ROGOZEA PETRU în
cadrul verificării informative”40.
“Notele de stadiu”, ataşate acestui raport, ne informează că arheologul Petru
ROGOZEA a ”fost inclus de la începutul săpăturilor arheologice la monumentul medieval din Caransebeş în colectivul constituit pentru dovedirea originii acestei descoperiri şi sub influenţa arheologului Radu Popa a susţinut poziţia că acesta ar fi de
origine franciscană şi nu ortodoxă. Continuând relaţiile cu Radu Popa din Bucureşti,
a insistat pentru susţinerea ipotezei acestuia, fapt ce a determinat izolarea sa de muzeografii şi arheologii de la Muzeul judeţean Caransebeş. În această situaţie a solicitat
şi i s-a aprobat detaşarea la Muzeul judeţean din Reşiţa. Informativ a fost stabilit ca
legătură şi a prof. PINTER ZENO - KARL din Oţelul Roşu, semnalat cu aceleaşi preocupări. Numitul ROGOZEA PETRU a fost semnalat şi cu manifestări naţionalistiredentiste - pe fondul concepţiilor sale privind "superioritatea civilizaţiei maghiare"
şi a multitudinii publicaţiilor istorice maghiare (cu tendinţa vădită a falsificării istoriei româneşti). Numitul ROGOZEA PETRU va fi luat în lucru prin D.U.I. pentru neutralizarea şi contracararea acţiunilor sale de denaturare a adevărului istoric privind
originea monumentului istoric din Caransebeş”41. Despre Zeno Karl PINTER se precizează că “este lucrat prin D.U.I. "Marinescu" avînd în vedere faptul că a participat
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la săpăturile arheologice de la monumentul de la Caransebeş”42 şi susţine că “biserica
descoperită în zonă ar fi de origine franciscană şi nu ortodoxă”43, dar se acţionează
pentru “influenţarea sa pozitivă prin reţeaua informativă”44.
*
* *
Rezultatele cercetărilor arheologice de la Caransebeș au fost publicate de către
Petru BONA sub forma unei monografii, Biserica medievală din Caransebeş45 (1993),
dar textul său nu face referiri la controversele iniţiale din cadrul colectivului de cercetători, cu privire la atribuirea monumentului. Disputa ştiinţifică a fost arbitrată de către
Securitate prin “neutralizare şi contracarare a acțiunilor iredentiste ale unor elemente din sfera de competență care urmăreau denaturarea adevărului istoric privind rezultatul cercetărilor arheologice din oraşul Caransebeş şi prin aceasta contestarea
prezenţei şi continuităţii populaţiei româneşti majoritară”46. În fapt, au fost luate măsuri pentru îndepărtarea din colectivul de cercetarea arheologică şi supravegherea informativă ulterioară a acelor cercetători care contestau apartenenţa românească a monumentului, alături de “măsuri ofensive și operative pentru a-i reduce la tăcere pe cei
care încearcă să conducă într-o direcție eronată cercetările arheologice contrar intereselor noastre naționale”47.
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